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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Aceh banyak memberikan dukungan 

moril dan ekonomi. Rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Daud Beureueh, 

sepakat mengumpulkan dana demi perjuangan dan berperan aktif untuk tetap 

menjaga keutuhan tanah air. Melihat besarnya sumbangan rakyat Aceh, Presiden 

Soekarno menjuluki Aceh sebagai daerah modal dan menjanjikan diterapkannya 

syariat Islam di Aceh. Pada kenyataannya Aceh tidak diberi otonomi dengan 

penerapan syariat Islam seperti yang telah dijanjikan, tetapi justru Aceh 

kemudian dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatra Utara dan Daud Beureueh 

disingkirkan dari Pemerintahan. Kekecewaan ini menghasilkan pemberontakan 

dengan memberi dukungan terhadap gagasan Negara Islam Indonesia (NII).  

Pemberontakan ini dapat diakhiri pada tanggal 26 Mei 1959 ketika Aceh 

diberikan status Daerah Istimewa dengan otonomi luas, terutama dalam bidang 

agama, adat, dan pendidikan. 

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto melanjutkan kebijakan 

pendahulunya untuk memberikan Aceh status Daerah Istimewa dan penerapan 

Syariah Islam, namun janji tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya. Di 

lain pihak Presiden Soeharto memberikan kesempatan kepada perusahaan multi 

nasional dari Amerika Serikat untuk membuka industri besar di Aceh di bidang 

eksplorasi minyak dan gas di Arun pada tahun 1970-an. Pemberontakan di Aceh 

kembali muncul dengan nama baru Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang 
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dipimpin oleh Hasan Tiro. Daud Beureuh dan Darul Islam hanya berupaya 

mendirikan  Negara Islam Indonesia dengan memegang teguh prinsip dan 

syariat Islam tanpa ada keinginan memisahkan diri dari RI, GAM bercita-cita 

mendirikan negara merdeka dan terpisah dari RI. Pada akhir tahun 1989 Gerakan 

Aceh Merdeka muncul dengan kekuatan yang lebih besar dengan diawali 

kegiatan pengiriman 800 pemuda Aceh ke Libya.  

Kembalinya pemuda-pemuda ke Aceh pada tahun 1989 mulai 

menimbulkan gangguan keamanan yang kemudian menjadi kekhawatiran 

pemerintah dan menggangu stabilitas keamanan terutama di Kabupaten Pidie, 

Aceh Utara, dan Aceh Timur. Gubernur Aceh Ibrahim Hasan kemudian meminta 

kekuatan militer untuk menanganinya. Pemerintah pusat Indonesia 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 dengan 

sandi militer Jaring Merah ditangani oleh Kodam I/ Bukit Barisan. 

Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, kasus Aceh mulai 

terkuak dan menimbulkan banyak protes keras. Pada tanggal 7 Agustus 1998, 

Jenderal Wiranto atas ijin Presiden Habibie, mencabut status DOM di Aceh dan 

menarik seluruh pasukannya dari Aceh. Selain itu, Wiranto juga meminta maaf 

atas sikap ABRI yang menimbulkan banyak pelanggaran HAM di Aceh. Meski 

demikian kondisi Aceh pasca pencabutan DOM tidak lebih baik dari 

sebelumnya.  


