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BAB III 

ACEH SEBAGAI DAERAH OPERASI MILITER 

 

 

A. Gerakan Separatisme Aceh 

Aceh sejak dahulu merupakan wilayah yang istimewa dan berbeda 

dibandingkan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Selain memegang teguh 

prinsip dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, Aceh merupakan 

kesultanan yang merdeka sebelum datangnya kolonial Belanda pada tahun 1873, 

ditambah lagi Aceh juga memiliki identitas regional, etnis, dan nasionalisme 

yang kuat.1 Setiap usaha masyarakat Aceh untuk melestarikan keistimewaan 

tersebut dianggap sebagai ancaman di masa pemerintahan Soeharto. Hubungan 

pemerintah pusat Indonesia dengan daerah Aceh yang tidak harmonis 

merupakan awal munculnya  gerakan separatis di Aceh. 

Situasi di Aceh kembali bergolak karena Orde Baru pimpinan Soeharto 

ternyata tidak membawa manfaat apapun bagi daerah Aceh. Soeharto dan 

Soekarno tidak ada bedanya. Soeharto mulai menunjukkan sikap rakusnya untuk 

mengambil sumber daya alam Aceh melalui rencana proyek-proyek 

multinasional di era tahun 1970.2 Berakhirnya pemberontakan DI/TII dan 

Republik Islam Aceh (RIA) bukanlah akhir dari konflik politik yang melanda 

rakyat Aceh. Setelah pemerintahan Soekarno tumbang, tokoh-tokoh masyarakat 

                                                 
1  Syamsul Hadi. Disintegrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2007, hlm. 52. 
 
2  Neta S. Pane. Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian. 

Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 30-31. 
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berharap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di era orde baru dapat terwujud 

lebih baik, terutama setelah dibangunnya industri multinasional di Aceh, namun 

harapan tersebut jauh dari kenyataan.3 

Pemerintah pusat mengambil keuntungan bermilyar-milyar dolar lewat 

pembangunan kilang gas alam cair Light Natural Gas (LNG) di Arun, PT. 

Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM), PT Kraf Aceh (PT. KA), dan industri besar 

lainnya di seluruh Aceh.4 Tidak adanya perimbangan keuangan antara 

pemerintahan pusat dan daerah membuat Aceh semakin terpuruk dalam 

kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik yang memicu pertikaian. Rakyat 

yang tinggal disepanjang kawasan industri hanya mampu melihat saja karena 

rata-rata buruh pabrik yang dipekerjakan didatangkan dari Jawa. Kenyataan ini 

membuat mantan tokoh-tokoh DI/TII menjadi sangat prihatin. 

Pada tanggal 20 Mei 1977 diadakan rapat akbar di kaki Gunung Halimun 

di Kabupaten Aceh Pidie. Dalam rapat akbar itu berkumpul sejumlah tokoh dan 

pimpinan militer tokoh mantan Darul Islam, tokoh-tokoh Republik Islam Aceh 

(RIA), maupun pejabat pemerintah yang asli putra daerah Aceh. Setelah melalui 

dialog yang panjang selama empat hari, mereka sepakat membangun kekuatan 

                                                 
3 Abdullah Sani Usman. Krisis Legitimasi Politik dalam Sejarah 

Pemerintahan di Aceh. Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang dan 

Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010, hlm. 209. 
 
4  Sebastian Koto. Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh (1989-

1998). Surabaya: Papyrus, 2004, hlm. 6. 
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alisansi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).5 Pada tanggal 20 Mei 1977 dinyatakan 

sebagai hari proklamasi dan kelahiran GAM.6 Bersamaan dengan itu ditetapkan 

pula pimpinan militer GAM dan pimpinan pemerintah wilayah GAM. 

Saat pemilihan ketua muncul tarik-menarik. Tokoh Darul Islam, Tengku 

Muhammad Daud Beureuh mengusulkan jabatan ketua GAM yang sekaligus 

menjadi Wali Negara Aceh dipegang oleh Hasan Tiro.7 Daud Beureuh sangat 

mengharapkan Hasan Tiro bisa menyambung cita-citanya membebaskan Aceh 

dari segala bentuk penindasan dan penipuan Jakarta. Keyakinan dan 

kepercayaan tersebut sangat beralasan. Ini dikarenakan karena Tengku Hasan 

Tiro pernah menjadi muridnya, juga sangat dikaguminya karena sangat berani 

menentang Jakarta secara terbuka di arena internasional.8 

Padahal, saat itu Hasan Tiro tidak hadir dalam pertemuan tersebut. 

Bahkan, ia tidak berada di Aceh karena sedang melanjutkan pendidikannya di 

Amerika Serikat. Sejumlah tokoh menolak gagasan tersebut, namun Daud 

Beureuh terus meyakinkan tokoh-tokoh pendiri GAM bahwa Hasan Tiro adalah 

tokoh muda yang potensial. Hasan Tiro merupakan tokoh masa depan Aceh 

dengan latar belakang pendidikan di Amerika Serikat. Diharapkan Daud 

Beureueh dapat diandalkan untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh untuk 

                                                 
5  Foto Bendera GAM dapat dilihat pada Lampiran 10, hlm. 107. 
 
6  Neta S. Pane, op.cit., hlm. 36. 
 
7  Foto Hasan Tiro dapat dilihat pada Lampiran 11, hlm. 108. 
 
8  Abdullah Sani Usman, op.cit., hlm. 210. 
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meraih kemerdekaannya.9 Ketika itu proklamasi negara Aceh oleh kelompok 

GAM ini dilakukan secara diam-diam. Meskipun ada teks proklamasi, akan 

tetapi tidak ada pembacaannya secara terbuka di depan publik. Daerah yang 

diplokamasikan diberi nama baru yaitu Negara Aceh Sumatra.10 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memiliki ideologi kemerdekaan nasional 

yang bertujuan membebaskan Aceh dari segala bentuk kontrol politik asing dari 

pemerintah Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, GAM memandang bahwa 

tergabungnya Aceh dalam Republik Indonesia merupakan tindakan ilegal, 

karena berdasarkan perjanjian Inggris dan Kesultanan Aceh pada tahun 1819 

Aceh merupakan negara merdeka, sehingga bagi Gerakan Aceh Merdeka 

kedaulatan harus dikembalikan pada kesultanan seperti dahulu kala saat Aceh 

bebas menjalankan pemerintahannya sendiri. Integrasi dianggap telah 

mengabaikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Aceh dan cenderung 

merugikan masyarakat Aceh itu sendiri. Tujuan GAM adalah untuk menjamin 

                                                 
9  Pada akhirnya semua deklarator setuju mengangkat Hasan Tiro sebagai 

ketua GAM dan sekaligus Wali Negara Aceh, meski yang bersangkutan saat itu 

tidak berada di Aceh. Semua ini terjadi karena para deklarator GAM sangat 

menghormati figur Tengku Daud Beureueh. Bagi mereka, apa yang terlihat baik 

oleh Tengku Daud Beureueh juga merupakan sesuatu yang baik bagi mereka, 

sehingga keputusan Tengku Muhammad Daud Beureueh pun patut didukung 

semua kekuatan yang bergabung dalam aliansi Gerakan Aceh Merdeka itu. Lihat 

Neta S. Pane, op.cit., hlm. 37. 
 
10 Hasbi Amiruddin. Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik. 

Yogyakarta: Geninnets Press, 2004, hlm. 63. 
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keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam 

bidang politik, sosial, budaya, dan warisan agama.11 

Sebelum menyatakan pemberontakan GAM, Hasan Tiro sempat 

menyampaikan isi dan strategi perjuangan GAM. Namun, argumen dan siasat 

yang dikemukakan Hasan Tiro tidak diperhatikan oleh Daud Beureueh. Bahkan 

Daud menjawab bahwa ia bisa merestui jika yang diperjuangkan adalah 

berlakunya dasar negara Islam atau berlakunya syariat Islam. Hasan Tiro 

mengatakan bahwa Aceh perlu berdiri sendiri untuk kesejahteraan rakyat, karena 

bila masih bergabung dengan RI, Aceh tidak akan pernah makmur. Daud 

Beureueh di sisi lain memberikan pengertian bahwa yang dibutuhkan oleh Aceh 

adalah Islam, bukan merdeka.12  

Ada dua hal utama yang memberikan dorongan dan alasan kuat bagi 

Hasan Tiro untuk mewujudkan kembali keinginannya mendirikan negara Aceh 

Merdeka, yakni legitimasi atau keabsahan sejarah kerajaan Aceh dan kondisi 

kehidupan sosial ekonomi yang sangat timpang dan memilukan dari masyarakat 

Aceh. Ketika Hasan Tiro kembali ke Aceh, ia mendapatkan realitas ketimpangan 

kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan di Aceh. 

Ketimpangan ini didasari oleh kenyataan rakyat Aceh Utara hidup dalam 

                                                 
11 Syamsul Hadi, op.cit., hlm. 53. 

12 Kholid O. Santoso. Jejak-Jejak Sang Pejuang Pemberontak. Bandung: 

Sega Arsy, 2006, hlm. 174. 
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kemiskinan meskipun sudah dibuka ladang gas dan minyak bumi di Lhok 

Seumawe. 

Kondisi ini memicu hasrat Hasan Tiro untuk memperjuangkan 

kemerdekaan Aceh. Situasi kesenjangan sosial yang tajam, serta kecilnya bagian 

daerah dari penghasilan LNG itulah yang dimanfaatkan oleh Muhammad Hasan 

Tiro untuk memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka. Bagi Hasan Tiro, Aceh 

dengan potensi gas alamnya bila memisahkan diri dengan RI dapat menjadi 

negara maju yang setara dengan Brunei Darussalam dan Singapura.13 

Hasan Tiro membangun markas GAM pertama kali di hutan Panton 

Weng di Pidie, yang kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman di Bukit 

Cokan, Kabupaten Pidie. Di tempat ini Hasan Tiro memproklamirkan 

kemerdekaan Aceh. Tanggal 4 Desember 1976 sengaja dipilih oleh Hasan Tiro 

sebagai hari lahir GAM untuk menolak catatan sejarah versi Belanda.14 Kalau 

dahulu Daud Beureueh dan Darul Islam hanya berupaya mendirikan Negara 

                                                 
13 Al-Chaidar. Aceh Bersimbah Darah: Pengungkapan Penerapan Status 

Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998. Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 1998, hlm. 12. 
 
14 Menurut catatan sejarah versi Belanda pada tanggal 3 Desember 1911, 

Belanda telah menembak mati Teungku Cik Di Tiro. Oleh Belanda sejarah 

kematian ini diartikulasikan sebagai salah satu tanda berakhirnya perang Aceh 

yang berlangsung sejak tahun 1873. Oleh karenanya Hasan Tiro yang sekaligus 

cucu dari Teungku Cik Di Tiro memilih tanggal 4 Desember 1976 sebagai 

kebangkitan kembali dan kelanjutan dari eksistensi Aceh. Di mata Hasan Tiro, 

Aceh tidak pernah menyerah kepada Belanda. Lihat Syamsuddin Haris, dkk. 

Indonesia di Ambang Perpecahan?. Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 55. 
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Islam Indonesia tanpa ada keinginan memisahkan diri dari RI, GAM bercita-cita 

mendirikan negara merdeka dan terpisah dari RI.15 

Pada awalnya gerakan ini sempat gagal menarik dukungan rakyat 

setempat. Hal ini dikarenakan Hasan Tiro tidak bergerak berdasarkan agama 

untuk menyesuaikan dengan bantuan asing. Hasan Tiro tidak menggunakan 

ideologi Islam yang telah menjadi roh rakyat Aceh, yang ada kemungkinan 

dapat diupayakan untuk mengorbankan semangat jihad fi-sabilillah.16 Gagasan 

Hasan Tiro untuk mendirikan negara merdeka di Aceh dikomunikasikannya 

melalui pemflet-pemflet berbahasa Inggris, Indonesia, Gayo, dan Aceh. Hasan 

Tiro juga menyebarkan desas-desus atau kabar angin melalui pengikut-

pengikutnya yang fanatik bahwa ia sedang mendatangkan beberapa divisi tentara 

Amerika dan beberapa divisi lagi tentara Libya untuk mengusir Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dari Aceh. Para pendukung Hasan Tiro 

juga melakukan teror di beberapa tempat dan cukup menimbulkan kegelisahan 

masyarakat Aceh.17 

Meredupnya gerakan ini baik karena tekanan-tekanan militer maupun 

kelemahan-kelemahan yang dimiliki Aceh Merdeka tidak berarti gerakan ini 

telah habis. Seperti tulisan Hasan Tiro sendiri dibukunya yang berjudul 

                                                 
15 Ikrar Nusa Bhakti. Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca 

MoU Helsinki. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 13. 
 
16  Teungku Ibrahim Alfian. Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah. Banda 

Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999, hlm. 223. 
 
17 Hasan Saleh. Mengapa Aceh Bergolak. Jakarta: Grafiti, 1992, hlm. 

338. 
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“Unfinish Memory” bahwa Hasan Tiro telah berusaha menanam ideologi untuk 

perjuangan kemerdekaan rakyat Aceh yang diharapkan akan terus tumbuh 

hingga generasi selanjutnya. Ternyata Hasan Tiro sendiri juga terus menjaga 

ideologi ini yang pada tahun 1979 dia pindah ke Swedia dan kemudian 

menjadikan markas GAM di sana. Pada tahun 1986 Angkatan Gerakan Aceh 

Merdeka (AGAM), yaitu sayap militernya Gerakan Aceh Merdeka telah 

mendapat bantuan latihan militer dari Libya.18 

Delapan tahun setelah berdiri barulah GAM memperoleh kesempatan 

membuka jaringan internasionalnya secara luas. Pada tahun 1985, pemimpin 

Libya Mohammar Khadafi membuka pelatihan militer khusus bagi anggota 

gerakan sparatis dan teroris.19 Satu-satunya orang Aceh yang sudah ada disana 

adalah Tengku Abdullah Syafei. Mendengar hal tersebut Hasan Tiro langsung 

menghubungi pihak Libya. Setelah mendapat persetujuan dari pihak Libya 

barulah Hasan Tiro melakukan rekrutmen terhadap pemuda Aceh. 

Sejak berdirinya GAM, konflik di Aceh terus memanas. Pada tahun 

1976-1977, GAM hanya merupakan kelompok separatis kecil yang didirikan 

oleh 70 orang cendikiawan yang tersebar hanya di kampung Hasan Tiro, Pidie. 

Gerakan ini dipadamkan dengan operasi intelejen militer, yang pada akhirnya 

                                                 
18 Al-Chaidar. Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan 

Negara Islam. Jakarta: Madani Press, 1999, hlm. 182. 
 
19 Neta S. Pane, op.cit., hlm. 162. 
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memaksa Hasan Tiro untuk mengasingkan diri ke Swedia. Operasi militer ABRI 

mengacau gerakan ini dan menewaskan beberapa tokoh GAM.20 

Pada tahun 1982-1989 merupakan masa rekonsilidasi, kegiatan utama 

GAM ditandai dengan penerbitan buku, selebaran dan menggalang opini 

internasional. Dalam periode ini aksi GAM tidak hanya meliputi bidang ini saja, 

sebab pada tahun 1987 muncul gangguan keamanan di Meulaboh, Aceh Barat, 

dan juga di Sigli, ibu kota Pidie. Tokohnya adalah Teungku Bantaqiah yang 

pada akhirnya ditangkap pada tahun 1995 dan divonis selama 20 tahun atas 

tuduhan menjadi Menteri Pangan Gerakan Aceh Merdeka.21 Teungku Bantaqiah 

juga terbukti memasok 25 kg ganja kering untuk membiayai perlawanan GAM. 

GAM memiliki pasukan disetiap wilayahnya, hal ini terkait dengan 

pernyataan Wakil Panglima GAM wilayah Pasee Pantebahagia, Ahmad 

Kandang, yang menyatakan setiap wilayah militer GAM memiliki 70.000 

pasukan, berarti total anggota pasukan GAM ada sekitar 490.000 orang.22 Sebab 

pada saat itu GAM memiliki 7 wilayah militer dengan basis perlawanan dan 

pertahanan militer, yaitu Passe Pantebahagia, Peureulak, Tamiang, Bante Iliek, 

Pidie, Aceh Darussalam, dan Meureum Daya. Setiap basis dipimpin seorang 

panglima perang, sedangkan anggota pendukungnya terdiri dari pasukan 

intelegen, pasukan tempur biasa dan pasukan elite,  

                                                 
20 Ikrar Nusa Bhakti, op.cit., hlm. 14. 
 
21 Syamsuddin Haris, (dkk)., op.cit., hlm. 57. 
 
22 Neta S. Pane, op.cit., hlm. 135. 
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Mulai tahun 1989 sampai 1998 aksi-aksi GAM ditandai dengan 

kekerasan bersenjata. Ini berkaitan erat dengan latihan militer bagi sekitar 750 

anggota-anggota GAM di Libya. Disinyalir hanya setengah dari jumlah ini yang 

berhasil masuk kembali ke Aceh dan melakukan serentetan aksi bersenjata. 

Meningkatnya aktivitas bersenjata dan serangkaian aksi kerusuhan-kerusuhan 

lokal yang dituduh sebagai rangkaian aktivitas GAM telah menciptakan situasi 

kurang aman. Hal ini mendorong Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh pada waktu 

itu, untuk melaporkan situasi Aceh ke pemerintah pusat Indonesia. Pemerintah 

pusat menjawab laporan ini dengan meningkatkan kekuatan personil militer dari 

6.000 personil menjadi 12.000 personil. Semenjak tahun 1989 itu pula, Aceh 

ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).23 

 

B. PEMBERLAKUAN STATUS DAERAH OPERASI MILITER DI ACEH 

Rakyat Aceh dalam perjalanan sejarah Republik ini, sejak proklamasi 

1945 telah memperlihatkan sikap setia terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Jika rakyat Aceh tidak menolak ajakan mendirikan Negara 

Federasi Sumatra pada tahun 1946 daerah ini akan menjadi salah satu Negara 

Federal sekaya Singapura atau Brunei Darussalam. Jika provinsi Aceh tidak 

dilebur menjadi satu dengan Sumatra Utara pada tahun 1953 lalu, provinsi 

paling barat di Indonesia ini tidak akan tertinggal seperti sekarang ini dan tidak 

akan pernah ada sejarah perbenturan dengan pemerintah pusat Indonesia.  

                                                 
23 Ibid., hlm. 57-58. 
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Kondisi ekonomi Aceh tahun 1960 sampai tahun 1970 mencerminkan 

keadaan yang timpang. Pendapatan per kapita yang rata-rata masih di bawah 500 

dolar per tahun, serta pemukiman yang tidak layak huni ditempati oleh 

mayoritas warga sipil Muslim. Bahkan ditemukan ladang minyak bumi di Arun, 

Aceh Utara pada tahun 1970 tetap tidak memperlihatkan perubahan yang 

signifikan. Sebaliknya, ladang gas kemudian beraglomerasi dengan berbagai 

industri besar seperti PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Kraft Aceh dan sejumlah 

industri besar lainnya, malah menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat 

setempat. Perubahan dan kecemburuan politik yang muncul, telah mengubah 

wilayah Aceh dari ladang gas dan minyak bumi menjadi ladang pembantaian.24 

Warga setempat tidak banyak dilibatkan dalam geliat zona industri yang 

dipusatkan di Lhokseumawe. Masyarakat Aceh hanya sebagai penonton. Contoh 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara bisa 

terkatrol hingga mencapai Rp. 20 miliar, sementara tetangganya Aceh Selatan 

hanya sekitar Rp. 1 miliar saat minyak bumi sedang merajai industri Aceh. 

Sedangkan rakyat sekitar dapat dilihat dari masih bertahannya rumah-rumah 

yang terbuat dari kayu dan bambu serta beratap rumbai. Dengan kata lain, wajah 

zona industri di Lhokseumawe sangat kontras dengan pemukiman atau 

lingkungan sekitarnya. 

Presentase warga Aceh yang mendapatkan manfaat dari hadirnya zona 

industri ini sangat kecil. Kalau pun ada, itu hanya sebatas kalangan terpelajar di 

                                                 
24 Al-Chaidar, op.cit., hlm. 17. 
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tingkat bawah. Dari empat industri besar yang ada sejak ditemukannya ladang 

minyak di Arun, setiap tahun sedikitnya diperoleh pendapatan sebesar Rp. 31 

triliun, sementara APBD Provinsi Aceh hanya sebesar Rp. 150 miliar setiap 

tahun. Berarti tidak sampai satu persen hasil bumi Aceh itu dikembalikan ke 

daerah asalnya.25 

Mengatasi kesenjangan ini, pemerintah daerah telah berusaha 

membangun infrastruktur ekonomi, seperti jalan raya yang menghubungkan 

Banda Aceh dengan Medan, serta jalan-jalan yang menghubungkan kabupaten di 

wilayah tengah dengan kabupaten-kabupaten di wilayah Timur dan Barat. 

Pemerintah merencanakan membangun kembali jalan kereta api dari Besitang di 

Sumatra Utara sampai Bireuen di Aceh Utara sehingga wilayah industri bisa 

dikembangkan ke wilayah Kabupaten Aceh Timur.26 

Kebijakan pemerintah tersebut lebih bersifat fisik, sedangkan 

pembangunan kehidupan sosio-kultural masyarakat Aceh yang khas terabaikan, 

sehingga secara potensial telah menimbulkan keresahan dan perasaan tidak puas 

masyarakat Aceh. Persoalan-persoalan ini seolah-olah dibiarkan berlarut 

sehingga resistensi muncul ke permukaan berupa gangguan keamanan yang 

dikenal dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), yang kemudian direspons 

pemerintah dengan tindakan represif. Keputusan operasi militer menggambarkan 

tindakan represif pemerintah terhadap masyarakat yang mempunyai harapan-

                                                 
25  Ibid., hlm. 18. 
 
26 Ah. “Ibrahim Hasan: Menutup dan Mengatasi Kesenjangan Sosial di 

Aceh”, Tempo, 19 Mei 1990, hlm. 15. 
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harapan untuk memperoleh keadilan dan penghargaan terhadap harkat dan 

martabatnya.27 

Gejolak kekecewaan yang berupa gangguan keamanan dilakukan oleh 

Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) akhirnya direspons pemerintah pusat 

Indonesia. Ketika itu pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, para elit politik daerah 

tidak berdaya mengatasi permasalahan, terutama yang menyangkut perimbangan 

perolehan hasil sumber daya alam karena peran pemerintah pusat yang sangat 

dominan. Fenomena-fenomena gangguan keamanan tersebut melahirkan 

tindakan operasi militer di Aceh, yang menyebabkan masyarakat tidak dapat 

menyalurkan aspirasinya secara baik. Pemerintah sebenarnya tidak perlu 

khawatir akan kehilangan kekuatan penundukan terhadap rakyat, walaupun 

konflik di Aceh tersebut diwarnai kepentingan elite politik dan elite ekonomi 

tertentu terhadap sumber daya daerah Aceh yang cukup kaya.28 

Di sisi lain masyarakat akhirnya lebih terpengaruh oleh kampanye GPK 

yang sudah berjalan cukup lama, dengan isu kesenjangan sosial ekonomi, dan 

peningkatan harkat dan martabat rakyat Aceh. Tahun 1989 merupakan awal 

berlakunya operasi militer yang disebut dengan istilah DOM. Jauh sebelumnya 

yaitu pada tahun 1976, gangguan keamanan ini sudah muncul diprakarsai oleh 

Hasan Tiro, dilandasi oleh kekecewaannya tidak dilibatkan dalam proses 

industri di Aceh Utara, yang dianggapnya sebagai perlakuan tidak adil 

                                                 
27 Sebastian Koto. op.cit.,  hlm. 14. 
 
28  Ibid., hlm. 15. 
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pemerintah pusat. Gerakan ini meningkat kearah pemberontakan, tetapi tidak 

mendapat dukungan dari masyarakat Aceh, karena Hasan Tiro tidak lagi 

menggunakan simbol-simbol agama, akan tetapi lebih kepada masalah ekonomi, 

sehingga pada tahun 1978 gerakan ini dapat ditumpas.29 

Meskipun demikian secara potensial gangguan keamanan ini tidak 

hilang. Hal ini terbukti dengan adanya gerakan ilegal kelompok GAM yang juga 

disebut GPK melakukan pengiriman pemuda Aceh keluar negeri seperti di Libya 

dan Malaysia untuk dilatih kemiliteran dengan tujuan membangun kekuaatan 

melawan NKRI. Pada akhir tahun 1989 Gerakan Aceh Merdeka ini muncul 

kembali dengan diawali kegiatan pengiriman 800 pemuda Aceh ke Libya untuk 

mengikuti latihan militer, namun hanya 40 orang saja yang kekuatannya benar-

benar terlatih. Kembalinya pemuda-pemuda ini ke Aceh pada tahun 1989 mulai 

menimbulkan gangguan sporadis yang kemudian menjadi kekhawatiran 

pemerintah. Dapat dikatakan penyelundupan pemuda ke luar negeri ini luput 

dari pengawasan pemerintah, dalam hal ini ABRI dan Imigran. Pada saat ini 

pemberontakan berkembang tidak lagi mengaitkan diri dengan landasan 

perjuangan pendahulunya Daud Beureueh, karena GAM menganggap 

mempunyai kualitas kekuatan yang tinggi.30 

Setelah pelatihan tahap pertama selesai di tahun 1986, gelombang 

berikutnya menyusul masuk ke Libya. Gelombang pelatihan ini makin marak 

                                                 
29 Al-Chaidar, op.cit., hlm. 18. 
 
30 Sebastian Koto, op.cit., hlm. 19. 
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hingga akhir tahun 1990.31 Para pemuda Aceh yang dikirim ke Libya masuk 

secara estafet. Ada yang melalui Malaysia langsung ke Libya. Ada yang melalui 

Thailand, lalu ke Afganistan selanjutnya masuk ke Libya. Sebagian juga ada 

yang dari Aceh ke Filipina Selatan dan barulah ke Libya. Begitu juga ketika 

mereka hendak pulang ke Aceh, dilakukan secara estafet pula. 

Gangguan keamanan yang mulai meningkat pada tahun 1989, telah 

menimbulkan kekhawatiran Gubernur dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh 

sehingga meminta kekuatan militer untuk menanganinya. Pengambilan 

keputusan tersebut diawali oleh pertimbangan Gubernur Aceh, Ibrahim Hasan 

agar ABRI mengerahkan kekuatan militer untuk mengatasi konflik di Aceh yang 

semakin memanas. Sebelum itu ada perintah dan keputusan Presiden yang cukup 

jelas kepada Gubernur, yaitu menyelesaikan keamanan Aceh dengan cara sosio-

kultural masyarakat, untuk mengembalikan keamanan di Aceh.32 

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dalam melaksanakan perintah 

Presiden tersebut telah mengirimkan ulama yang dikoordinasikan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) ke daerah-daerah rawan, untuk berkomunikasi langsung 

dengan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama, serta memberikan pengertian agar 

masyarakat tidak terpengaruh oleh propaganda GAM. Kemudian mahasiswa 

juga diturunkan untuk menyadarkan para pemuda di daerah agar tidak mengikuti 

                                                 
31  Neta S. Pane, op.cit., hlm. 163. 
 
32  Bambang Sujatmoko, (dkk.), “Ladang Pembantaian di Aceh”, Gatra, 

8 Agustus 1998, hlm. 31.   
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jejak GAM untuk memberontak. Kegiatan ulama dan mahasiswa ini tidak 

berlangsung lama, kurang lebih hanya 3 bulan, mereka kembali melaporkan ke 

Gubernur bahwa situasi di daerah tidak lagi memungkinkan melakukan 

pembinaan, masyarakat sudah terlanjur terpengaruh propaganda GAM dan 

bahkan mengancam keberadaan ulama dan mahasiswa di daerah.33 

1. Proses Terjadinya Operasi Militer di Aceh 

Sebelum kebijakan operasi militer diputuskan, aktivitas GAM dinilai 

cukup meresahkan, yaitu dengan menembak mati Dan Ramil 15/Tiro dan 

seorang anggota ABRI pada tanggal 28 Mei 1989. Selain itu, pada tanggal 

20 April 1990 GAM menyerang pasukan Yon 113/JS yang sedang bertugas 

di desa Buloh Blang Ara Aceh Utara, menyebabkan 3 prajurit gugur dan 

berhasil merampas 20 pucuk senjata api. GAM juga melakukan 

penyergapan dan merebut senjata dari pos ABRI yang sedang melakukan 

Karya Bhakti pada 28 Mei 1990 di tempat yang sama desa Buloh Blang 

Ara.34 

 Keputusan GAM untuk melakukan aksi teror, intimidasi kepada 

rakyat Aceh dan penyergapan pos-pos ABRI yang cukup gencar, telah 

menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan terutama di Kabupaten 

Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Melihat situasi seperti ini Gubernur 

akhirnya meminta Pangdam I/BB mengambil keputusan tindakan militer 

                                                 
33 Sebastian Koto, op.cit., hlm. 29. 
 
34 Ibid., hlm. 26. 
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sebagai alternatif pilihan yang terbaik. Pemerintah pusat menjawab laporan 

tersebut dengan meningkatkan kekuatan personil militer dari 6.000 personil 

menjadi 12.000 orang. Semenjak tahun 1989 itu pula, Aceh ditetapkan 

sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Diberlakukannya DOM di Aceh di 

bawah sandi Operasi Jaring Merah dengan demikian merupakan jawaban 

atas permintaan dari Gubernur Aceh sendiri.35 

Pada awalnya operasi militer dilakukan oleh Kodam I/Iskandar 

Muda, namun selanjutnya operasi militer ditangani oleh Kodam I/Bukit 

Barisan. Operasi-operasi militer yang dilakukan Kodam I/Iskandar Muda 

terdiri atas operasi militer dengan sandi Lila Putih, mulai Agustus 1988 

sampai dengan Maret 1989, dengan sasaran kegiatan pembersihan terhadap 

sisa-sisa GAM. Selanjutnya operasi militer dengan sandi Sadar, mulai Maret 

1989 sampai dengan Januari 1990 dengan sasaran operasi di fokuskan di 

daerah kecamatan Tiro Kabupaten Pidie. Kemudian operasi militer dengan 

sandi Siwa, mulai Febuari 1990 sampai dengan Mei 1990 dengan kegiatan 

menghadapi aksi-aksi GAM yang mulai cenderung meningkat. Operasi 

militer selanjutnya adalah dengan sandi Jaring Merah ke I sampai dengan 

ke-VII, mulai Juli 1990 sampai dengan 1996, dengan tujuan menghancurkan 

dan menghilangkan sisa-sisa GAM Aceh dan ide-ide separatisnya. Operasi 

militer yang terakhir adalah dengan sandi Jaring Merah VIII dan Jaring 

                                                 
35  Syamsuddin Haris, op.cit., hlm. 58. 
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Merah IX sampai 31 Maret 1999 dengan sasaran pembersihan sisa-sisa 

GAM.36 

Operasi militer dengan sandi Rencong dan Jaring Merah, 

mengedepankan berbagai pendekatan kekuatan, baik terbuka maupun 

tertutup. Berlangsungnya DOM sejak tahun 1989 di Aceh, telah membentuk 

suatu opini umum tentang adanya DOM, yaitu anggapan bahwa pemerintah 

mengambil kebijakan untuk menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi 

Militer. Kebijakan DOM yang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun ini 

akan menjadi catatan sejarah terjadinya kekerasan negara terhadap rakyat 

untuk kesekian kalinya.37 

Awal tahun 1989 angkatan yang mendapat latihan di Libya ini mulai 

lagi memasuki Aceh dan melakukan aksi-aksi penyerangan terhadap pos-

pos ABRI. Aksi-aksi ini kemudian menyebabkan pemerintah pusat 

memberlakukan  Aceh sebagai Daerah Operasi Militer yang dalam sandi 

ABRI disebut Operasi Jaring Merah. Di masa-masa ini situasi masyarakat 

memang sangat mencekam, karena masyarakat secara umum tidak 

mengetahui apa yang sedang terjadi dan tidak tahu siapa mereka. Mereka 

tidak mengenal mana anggota GAM dan dalam waktu tertentu juga mereka 

                                                 
36  Operasi Militer Kodam I/Bukit Barisan dapat dilihat pada Lampiran 

19, hlm. 116. 
 
37  Syamsuddin Haris, op.cit., hlm. 20. 
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tidak tahu yang mana tentara. Hal yang paling sering terjadi adalah mereka 

menemukan mayat tergeletak dalam jurang atau dipinggir jalan.38 

Ketika Pangdam I/Bukit Barisan dijabat Mayor Jenderal Arie. J. 

Kumaat, diadakan aksi damai dengan pengikut GAM. Maka sepanjang 

bulan Mei sampai Juni 1995, sebanyak 1.000 pengikut GAM diputihkan 

oleh aparatur keamanan. Akan tetapi, awal tahun 1997 aksi GAM kembali 

melakukan serangkaian perampokan bersenjata yang memakan korban. 

Puncaknya awal Febuari 1997, ketika empat lelaki bersenjata merampok 

BCA Cabang Lhokseumawe, ibu kota Aceh Utara. Penyerangan 

mengakibatkan dua nyawa melayang, tiga anggota Polisi Militer terluka, 

dan GAM berhasil membawa kabur uang Rp 450 juta.39 

Meski GAM tidak mewakili seluruh orang Aceh, dan salah besar 

jika kita menyebut semua orang Aceh pendukung GAM, walaupun benar 

adanya bahwa GAM didukung oleh beberapa orang Aceh telah meningkat 

sebagai akibat langsung dari sikap kaku pemerintah pusat di Jakarta dan 

pihak militer dalam menghadapi GAM.40 Jika menyusuri kawasan desa di 

Pidie ataupun Aceh Utara, rakyat akan dengan mudah bercerita tentang 

bagaimana seorang pria tua dijemput dari rumahnya pada tengah hari, lalu 

                                                 
38  Hasbi Amiruddin, op.cit., hlm. 70 
 
39 Bambang Sujatmoko, (dkk)., op.cit., hlm. 36. 

40 Dewi Fortuna Anwar, (dkk). Konflik Kekerasan Internal. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 84. 
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ditembak di depan istri dan anaknya. Belum lagi mereka yang dianiaya di 

kamp-kamp militer, kemudian dibunuh oleh temannya sendiri ketika 

kondisinya sekarat, dan mayatnya kemudian dimasukkan karung dan 

ditanam.41 

Bentuk penyiksaan mulai dari dihajar dengan balok kayu, disetrum 

kemaluaannya, tangan digantung, hingga dimasukkan ke dalam drum berisi 

air. Ada pula yang diperkosa, sebelum akhirnya dibunuh. Salah satu desa di 

daerah Pidie merupakan kawasan yang disebut Kampung Janda, karena 

seluruh lelaki dewasanya dibunuh oknum ABRI dan yang tersisa hanya para 

janda. Ironisnya, bentuk pembantaian ini menyebar dari Pidie, Aceh Utara 

hingga ke Aceh Timur. Semua atas nama keutuhan Republik Indonesia dan 

stabilitas keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945.42 

Upaya memberantas pengikut Hasan Tiro melalui DOM, bukan saja 

tidak menyentuh dan tidak menjawab persoalan mendasar, baik dari segi 

ekonomi maupun politik, tetapi sekaligus telah membawa kepada dampak 

negatif dan merusak sendi-sendi sosial, harkat, dan martabat serta 

menjatuhkan peradaban rakyat Aceh. Dalam hal ini, Indonesia telah 

melakukan perkara yang kejam dan tidak sepatutnya dilakukan terhadap 

rakyat Aceh yang pernah membela kemerdekaan Indonesia. Keganasan 

                                                 
41 Neta S. Pane, op.cit., hlm. 174. 
 
42 Ibid., hlm. 174. 
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yang dilakukan dalam operasi militer di Aceh bukan sekedar pelanggaran 

Hak Asasi Manusia, tetapi secara jelas telah membuktikan pihak pemerintah 

pusat telah menjadikan Aceh sebagai ladang pembunuhan. Bahkan lebih 

dari itu, DOM merupakan sebuah upaya menghancurkan budaya dan bangsa 

Aceh, persis seperti yang dialami komunitas Muslim Bosnia dan Albania di 

Semenangjung Balkan.43 

2. Rakyat Aceh dibawah Tekanan Militer. 

Separatisme yang muncul di Aceh adalah fenomena yang sulit 

diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berbagai pendekatan 

untuk menyelesaikan separatisme tersebut, sejak lahirnya Gerakan Aceh 

Merdeka tahun 1977 tersebut seakan-akan mengalami jalan buntu.44 DOM 

dengan Operasi Jaring Merah di Aceh telah diberlakukan sejak tahun 1989 

yang mulanya diperuntukkan guna mengamankan situasi dari tindakan suatu 

gerakan, yang disebut pemerintah sebagai Gerakan Aceh Merdeka, yang 

selanjutnya disebut Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) ini lebih kejam 

sehingga melebihi dari apa yang pernah dikenal dalam sejarah Asia 

Tenggara sebagai ladang pembantaian (the Killing Field) di Kamboja.45 

                                                 
43   Abdullah Sani Usman, op.cit., hlm. 214. 
 
44 Moch. Nurhasim. Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh 

Merdeka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 87. 
 
45 Nur Alamsyah dan Hendra, “Operasi Jaring Merah”, Kompas, 26 

Agustus 1998, hlm. 8. Lihat pada Lampiran 12, hlm. 109.  
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Pemberlakuan Daerah Operasi Militer untuk mengatasi GAM telah 

menelan banyak korban dan diwarnai dengan banyak tindak kekerasan 

terhadap Rakyat Aceh. Kekerasan oleh oknum ABRI ini semakin 

memperumit permasalahan dan memicu kemarahan rakyat Aceh. 

Ketidakmampuan aparat keamanan untuk membedakan antara rakyat biasa 

dengan anggota GAM atau GPK, dan tindakan yang sewenang-wenang 

tanpa memperhatikan prosedur hukum dan perundang-undangan 

menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Aceh. Rakyat Aceh yang 

tidak lagi percaya kepada pemerintah pusat, karena tidak adanya upaya 

untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara sungguh-sungguh, banyak yang 

lebih berpihak pada GAM.46 

Pada pertengahan tahun 1990, karena memuncaknya 

pemberontakan, pemerintah pusat di Jakarta mengirim pasukan ke Aceh di 

bawah pimpinan Prabowo. Sejak saat itu hingga tahun 1998 Aceh 

diberlakukan hukum darurat perang. Respon utama Jakarta terhadap protes 

rakyat Aceh tetap bersifat militeristik. Teror menjadi taktik standar. 

Tersangka simpatisan GAM ditangkap, disiksa dan dieksekusi tanpa 

pengadilan. Mayat-mayat ditinggalkan di tempat umum untuk 

                                                 
46 Syamsul Hadi, loc.cit. 
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mengintimidasi masyarakat Aceh. Namun hal tersebut berakibat buruk pada 

reputasi ABRI. 47 

Melihat gencarnya aksi GPK, Panglima Kodam I/Mayor Jenderal 

H.R. Pramono, menggelar operasi militer dengan patroli militer ke daerah 

rawan anggota GPK. Tidak hanya ABRI, GPK juga banyak melakukan 

tindak kejahatan kepada masyarakat Aceh. Panglima Kodam I/Mayor 

Jenderal H.R. Pramono mengatakan GPK melakukan pembakaran sebanyak 

42 kasus dan yang menjadi sasaran justru masyarakat Aceh sendiri dan 

fasilitas sipil yakni, 16 unit bangunan sekolah, 1 traktor, 1 gardu listrik, dan 

22 rumah penduduk sipil.48 

 Aparatur keamanan mendirikan pos pemeriksaan di sepanjang jalan 

negara yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh. Pada setiap pos, 

seluruh mobil yang lewat diberhentikan dan digeledah untuk memeriksa 

identitas penumpang jika tidak mempunyai KTP. Penumpang akan dibawa 

ke markas militer untuk diinterogasi.49 

Bagi masyarakat Aceh, DOM menjadi kegiatan militer yang sangat 

menakutkan dan traumatik, sebab aparat ABRI cenderung bertindak 

semena-mena terhadap rakyat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan 

                                                 
47 Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: 

Serambi, 2008, hlm. 626. 
 
48 Bambang Sujatmoko, (dkk)., op.cit., hlm. 35. 
 
49 Foto Pemeriksaan KTP penumpang bus Aceh dapat dilihat pada 

Lampiran 13, hlm. 110. 
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GPK, apalagi jika melanggar hukum akan dianggap sebagai anggota 

gerakan tersebut.50 Setiap desa di Daerah Operasi Militer, tentara 

membentuk milisi yang dalam kampanye militer tidak terelakkan telah 

meningkatkan skala kekerasan dan pelanggaran HAM.51 Berdasarkan 

informasi komandan militer setempat, anak-anak muda dianggap sebagai 

ujung tombak informasi karena dianggap lebih mengetahui siapa yang 

menjadi anggota GPK. 

Penolakan untuk terlibat dalam organisasi milisi bentukan ABRI 

atau kegagalan untuk memperlihatkan komitmen yang cukup kuat 

menumpas musuh dengan mengidentifikasi, menangkap, dan membunuh 

tersangka pemberontak, kadang-kadang mendapatkan hukuman dari ABRI 

berupa penangkapan, penganiayaan dan penyiksaan.52 Guna mengantisipasi 

banyak korban dari pihak masyarakat sipil baik yang dilakukan oleh GPK 

maupun ABRI, H.R. Pramono juga melakukan pendekatan secara kultural 

yakni lewat kerja sama dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh, 

sebanyak 65 pendakwah sukarela disebar kedesa-desa yang rawan GPK. 

Misi dakwahnya adalah menyampaikan kepada GPK agar sekolah, jalan, 

                                                 
50 Al-Chaidar, op.cit., hlm. 107. 
 
51 Afadlal, (dkk). Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa 

yang Bergejolak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 264. 
 
52 Kontras. Aceh: Damai dalam Keadilan. Jakarta: Kontras, 2006, hlm. 

43. 
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dan jembatan jangan diganggu atau dibakar, karena banyak masyarakat 

Aceh yang menjadi korban. 

 Di sisi lain para ulama Aceh sudah mengusahakan untuk 

mengadakan pertemuan dengan pemerintah sipil dan juga pimpinan ABRI. 

Pertemuan tersebut dimaksudkan memberi saran-saran kepada pemerintah 

sipil maupun ABRI. Ulama meminta bila memang ada warga yang bersalah 

terlibat dengan GPK hendaknya ditangkap dan diadili, apabila ada yang 

menyerahkan diri hendaknya diampuni dan kalau pun mereka terbunuh 

hendaknya diperlakukan secara Islami, serahkan kepada keluarganya.53 

                                                 
53 Hasbi Amiruddin, op.cit., hlm. 71. 


