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Abstract 

 

Ratification of  the Helsinki Memorandum of Understanding (Helsinki MoU) in 2005 
has made an end of a long political and military conflict    in Aceh. At Indonesia’s side 
the MoU brought a new hope to diminish a continuing claim about Aceh independence. 

But  as the part of the bargaining, under the article of  the Helsinki MoU, among 
Indonesia Government (Central Government), the community of  Aceh people and the 
member of Gerakan Aceh Merdeka (GAM) have to set up a (strong) local government 
as the manifestation of  Aceh self-government.  For this reason, the Act of 
Pemerintahan Aceh ( UU PA no. 11/2006) has been ratified in 2006. By this Act, the 
people of Aceh has a new vehicle to run their own political life which among the results 
are: ex members of  GAM have been elected as governor and led in 9 municipalities, 
they also succeeded in setting up a local party in 2006.  

Self-government and democratization actually has set up a way to carry out a promise 
of full political equality, economic prosperity and justice. And this paper purposes to 
investigate the effects of this process toward the people of Aceh. Using the methode of 
interpretation on articles of Helsinki MoU, UU PA no. 11/2006, the policies of Central 
Government in Aceh and the policies of Local Government, the investigation shows that 
: 1) the interest of  Central Government  in Aceh is just to maintain the unity of nation  
in political, territory and security term.  2) the interest of Local Government (which 
dominated by ex GAM) is to secure and seek more political power  and  3) As the result, 
the interest of people of Aceh (who is also Indonesia citizen) to pursue political 
equality, economic prosperity and justice has been neglected.   
Finally, as seen on the investigation above, the Central Government and the Local 
Government should be aware that without any significant political and economic 
changes to the whole people of Aceh, it will raise new dissatisfactions, which in turn 
will lead to another separatist movement.     
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Konflik Aceh yang berlarut-larut dan memakan banyak korban jiwa pada 
akhirnya dapat diselesaikan dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) 
Helsinki pada tahun 2005. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil 
Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan butir-butir kesepakatan 
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yang disetujui inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar untuk membangun Aceh 
Baru yang demokratis dan berlandaskan pada self government. 

Untuk mewujudkan prinsip self-government, maka diterbitkanlah Undang-
undang Pemerintahan Aceh (UU PA No. 11/2006). Undang-undang ini telah 
memungkinkan rakyat Aceh untuk menikmati keistimewaan atau kekhususan tertentu di 
antaranya adalah pendirian partai politik lokal. Kekhususan tersebut secara langsung 
maupun tidak juga memberi peluang bagi anggota GAM untuk menduduki jabatan-
jabatan penting dalam Pemerintahan Aceh (Nurhasim, 2008:139). 

Namun demikian, setelah 4 tahun MoU Helsinki dan 3 tahun diberlakukannya 
UU PA No. 11/2006, sudahkah rakyat Aceh menikmati Aceh Baru ? Paper ini ditulis 
untuk meneliti pengaruh self-government bagi rakyat Aceh. Untuk menjawab tujuan 
penelitian tersebut maka paper ini tersistematisasi sebagai berikut : 

I. Sejarah relasi pemerintah pusat dan lokal di Aceh. 
II. Apa itu konflik Aceh ? 
III. MoU Helsinki dan UU PA No. 11/2006 
IV. Problema self-government pascaMoU Helsinki 
V. Prinsip self-government dalam UU PA No.11/2006: Suatu tinjauan dari 

perspektif self-determination, kebebasan, dan fungsi negara di alam yang 
demokratis. 

VI. Penutup. 

 

I. Sejarah Relasi Pemerintah Pusat – Pemerintah Lokal di Aceh 

Sejarah panjang hubungan Jakarta–Aceh sudah terbangun semenjak berakhirnya 
pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1945. Dari sejarah, tercatat bahwa 
Aceh merupakan salah satu wilayah yang mendukung kemerdekaan Indonesia. 

Setelah kemerdekaan, Aceh menjadi daerah militer khusus dengan Gubernur 
Militer Daud Bereueuh yang diangkat pada tahun 1947. Pada masa-masa inilah, Aceh 
yang identik dengan kerajaan besar ditransformasikan ke dalam nasionalisme Indonesia. 
Soekarno sendiri menyebutnya sebagai “daerah modal”. Sebagai daerah modal, Aceh 
belum pernah diduduki Belanda khususnya ketika terjadi Aksi Kolonial Belanda pada 
tanggal 19 Desember 1948. Untuk kekhususan ini, Aceh kemudian diberi gelar sebagai 
Daerah Istimewa Aceh. 

Selanjutnya relasi Jakarta–Aceh pada periode pasca1948 banyak diwarnai oleh 
ketegangan-ketegangan menyusul tuntutan Daud Bereueuh pada Soekarno untuk 
memformalisasi ide-ide Islam di Aceh. Pada masa yang sama, tahun 1950-an, Soekarno 
tengah melakukan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik nasionalis dan komunis, 
sementara itu, pemerintahan pusat di bawah demokrasi parlementer tengah melakukan 
efisiensi administrasi dan pengurangan anggaran belanja negara. Dampak kebijakan 
publik tersebut terhadap Aceh adalah dimasukkannya Aceh sebagai bagian provinsi 
Sumatera Utara pada 8 Agustus 1950 (Gayatri dalam Noor, 2008:43-46). 

Dengan penyatuan Aceh ke provinsi Sumatera utara, hilanglah status otonomi 
Aceh. Sebagai reaksi, Daud Bereueuh melakukan perlawanan dengan menggunakan 
Islam sebagai ideologi pemersatu rakyat Aceh. Pada tahun 1963, ia memproklamirkan 
Gerakan Abu Bereueuh dengan tujuan pembentukan negara Bahagian Aceh sebagai 
bagian dari DI/TII pimpinan Kartosuwiryo. Proklamasi yang dilakukan Daud Bereueuh 
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untuk pertama kalinya menandai perbedaan identitas antara Indonesia dan Aceh (Islam) 
walaupun akar ketegangan terletak pada pengabaian pemerintah Indonesia terhadap 
pembangunan di Aceh dan penggabungan Aceh dengan Sumatera Utara. Ketegangan-
ketegangan Jakarta– Aceh barulah berakhir setelah pemerintah pusat memberikan status 
Daerah Istimewa pada Aceh tahun 1959, melalui keputusan Wakil Perdana Menteri RI 
dan kemudian dikukuhkan dengan UU No. 18 Tahun 1965. Namun demikian, 
berakhirnya ketegangan tidak berarti  mengakhiri “pe-label-an” pemerintah pusat 
terhadap perlawanan Daud Bereueuh, yakni: sebagai gerakan separatis (Ibid, 2008:46). 
 

II. Apa itu Konflik Aceh ? 

Selama masa Orde Baru, Aceh dikonsepsikan sebagai wilayah yang tidak aman, 
sehingga pemerintah pusat (melalui birokrasi dan militer) mengendalikan penduduk 
Aceh. Hal ini juga didukung oleh dominasi Golkar dalam pemilu dari tahun 1971 
hingga 1987. Dominasi negara dalam agama juga terlihat dengan dijadikannya agama 
sebagai alat untuk mengontrol moral masyarakat. Peran negara yang mencolok juga 
terlihat dalam penguasaan sumberdaya ekonomi lokal, seperti pada penguasaan hutan 
dan sumber-sumber lain. 

Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tersebut pada awalnya tidak mendapat 
perlawanan. Baru pada tahun 1976 lahir suatu sentimen “ke-acehan”. Sentimen tersebut 
berhasil membangkitkan kekuatan antiIndonesia hingga tahun 1998. Kebangkitan 
kekuatan Aceh tersebut digerakkan oleh Gerakan Aceh Merdeka yang didirikan oleh 
Hasan di Tiro. 

Dari beberapa penelitian, ditemukan bahwa perlawanan Hasan di Tiro tidak 
muncul secara tiba-tiba, karena pada tahun 1962 ia telah ikut dalam Gerakan 
Pemerintahan Rakyat Indonesia yang menginginkan Aceh menjadi bagian dari Negara 
Federal Indonesia. Saat itu ia meyakini bahwa dengan bentuk negara federal, masalah 
kemiskinan di Aceh akan terselesaikan. Namun ketika tuntutan akan federalisme gagal 
dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat semakin meningkat, di  Tiro lantas 
mengkonstruksi suatu bentuk etno nasionalisme, di mana ia menarasikan kejayaan Aceh 
di masa silam dan membandingkannya dengan penderitaan rakyat Aceh di masa kini. 
Konstruksi narasi ini yang kemudian menjadi dasar bagi gagasan Aceh Merdeka. 

Hasan di Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka / Free Aceh pada 4 Desember 
1976, dengan gerakannya (GAM), di Tiro berhasil  mengidentifikasi Aceh sebagai 
bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Aceh adalah wilayah yang berdaulat, 
negara “penerus’ yang bebas dari penjajahan Belanda namun pada tanggal 27 Desember 
1949 ditransfer ke “kolonial Indonesia” yang hanya menimbulkan “national suffering” 
bagi rakyat Aceh (Ibid, 2008:49, 53). 
 

2.1.  Intensitas Konflik Aceh 

Konflik Aceh semakin meningkat ketika di Tiro berhasil memobilisasi massa di 
daerah-daerah terpencil, merangkul kaum muda dan intelektual. Pada tahun 1980, ia 
mengirim orang-orang muda ke Libya untuk dilatih menjadi tentara dan sekembalinya 
ke Indonesia mereka menjadi pasukan elite untuk melawan TNI. 

Sikap Indonesia sendiri pada tahun 1990-an adalah menganggap GAM sebagai 
Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Namun menariknya, untuk menghadapi GPK, 
pemerintah mengeluarkan kebijakan Darurat Operasi Militer (DOM) yang diberlakukan 
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antara tahun 1989-1998. Dengan DOM, militer/TNI secara leluasa menyisir desa-desa 
untuk memerangi GPK. 

Daerah Operasi Militer (DOM) ternyata tidak menyurutkan perlawanan GAM 
bahkan semakin meningkatkan intensitas konflik. Perang antara TNI dan GAM juga 
meluas serta melibatkan rakyat sipil sebagai korban. Dengan demikian konflik yang 
semula berakar dari ketidakadilan sosial, ekonomi, politik yang dibuat oleh pemerintah 
pusat kini melahirkan masalah baru yakni pelanggaran HAM sebagai akibat bentrokan 
kedua belah pihak. Inilah harga yang harus dibayar mahal oleh pihak Indonesia demi 
keutuhan dan keamanan negara. 

 

2.2.  Upaya Perdamaian di Aceh Pasca Reformasi 1998 

Reformasi 1998 mengakibatkan konflik Aceh yang sebelumnya dikenal sebagai 
konflik internal menjadi terinternasionalisasi. Reformasi menjadi semacam prakondisi 
bagi rakyat Aceh untuk menuntut penghapusan DOM dan pengusutan pelanggaran 
HAM yang dilakukan TNI. Tuntutan ini diperkuat dengan usulan untuk meminta 
kehadiran PBB untuk menyelesaikan konflik. 

Menanggapi tuntutan Aceh, pada tanggal 16 Agustus 1998, Presiden Habibie di 
depan DPR meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan TNI terhadap rakyat Aceh. 
Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1998, Menhankam, Pangab Wiranto mencabut 
status DOM. Habibie juga memberikan otonomi khusus bagi Aceh agar rakyat dapat 
mengekspresikan simbol-simbol kulturalnya. 

Namun kebijakan kondusif era Habibie belum berhasil menuntaskan konflik 
Aceh terbukti dengan terjadinya bentrokan-bentrokan antara TNI dan GAM. Akibatnya, 
lahirlah Generasi pascaDOM di Aceh, yang tergabung dalam generasi ini adalah anak-
anak muda yang dimotori oleh Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). SIRA 
didirikan pada 4 Februari 1999 dengan melemparkan isu sentral yaitu referendum untuk 
menentukan isu kontrak politik antara Aceh dan Pemerintah Pusat. 

Gagasan referendum – yang sebelumnya ditolak GAM karena mereka memilih 
opsi kemerdekaan – akhirnya didukung oleh GAM dan hampir semua rakyat Aceh. 

Isu referendum pula yang mampu men-sinergikan gerakan mahasiswa dan 
GAM, tepatnya pada Sidang Raya Rakyat Aceh untuk kedamaian (Sira-Rakan). Acara 
yang dilangsungkan pada tanggal 8 November 1999 tersebut dihadiri oleh ±1,5 juta 
orang. Di tengah menguatnya solidaritas rakyat Aceh tersebut, bentrokan antara TNI-
GAM kembali terjadi dalam peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) dan 
penyerbuan ke Pondok Pesantren Tengku Bantaqiyah. Peristiwa-peristiwa tersebut 
terakumulasi sedemikian rupa, sehingga sebagian besar rakyat Aceh melihat GAM 
sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Perlawanan masyarakat 
Aceh tidak hanya terjadi di wilayah tersebut, melainkan semakin meluas, 
terinternasionalisasi dan mendorong solidaritas global. Jejaring-jejaring internasional 
terbentuk di antaranya adalah berkat kerjasama pelbagai organisasi sipil di Aceh dengan 
Amnesty International dan Tapol di London, Human Rights Watch di New York, Asia 
Forum di Bangkok, dan sebagainya (Ibid, 2008:59, 62). 

Memasuki era kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, 
pemerintah pusat kembali membuka peluang untuk bernegosiasi. Untuk itu serangkaian 
dialog digelar sejak tahun 2000. Dialog pertama yang difasilitasi sebuah LSM di Swiss, 
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Henry Dunant Centre (HDC) menghasilkan Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause) 
diselenggarakan pada tahun 2000, Moratorium kekuasaan (2001) dan pada Desember 
2002 menghasilkan kesepakatan penghentian permusuhan (Cessation of Hositilities / 
CoHA). 

Ketiga hasil negosiasi tersebut gagal bertahan kurang dari 6 bulan. Ada beberapa 
sebab untuk menjelaskan kegagalan di atas, seperti diutarakan Menko Polkam Susilo 
Bambang Yudhoyono, yang menuduh GAM tidak tulus dalam menjalankan 
kesepakatan-kesepakatan dalam CoHA, hingga mengarah pada krisis keselamatan 
negara. Untuk itu pemerintah pusat mengambil langkah tegas dengan menghentikan 
CoHA. Langkah tegas tersebut diartikan sebagai operasi militer terpadu yang 
menimbulkan tragedi kemanusiaan pascaDOM (Kompas, 8 Mei 2003). Peristiwa ini 
terjadi di era kepemimpinan Megawati. 

Gempa Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 merupakan momentum 
yang mampu mengubah konstelasi konflik Aceh. Gempa yang menelan ratusan ribu 
jiwa itu mau tidak mau menjadikan Aceh sebagai wilayah terbuka bagi bantuan 
kemanusiaan asing. Sebulan kemudian, masyarakat Aceh yang tergabung dalam SIRA 
meminta PBB untuk membantu penyelesaian masalah Aceh. 

Bagi pemerintah pusat, tsunami juga memiliki dampak besar seperti pencabutan 
status darurat militer dan menggantikannya dengan tertib sipil di bulan Mei 2005. 
Pendek kata, tsunami telah meningkatkan perundingan antara Jakarta-Aceh sekaligus 
melibatkan pihak asing sebagai mediator (Kompas, 26 Juni 2009). Perundingan yang 
paling intensif adalah perundingan yang disponsori Crisis Management Initiative 
(CMI). Dalam perundingan-perundingan yang dimotori CMI tersebut, pihak-pihak yang 
dapat dikatakan berperan besar adalah Matti Ahtisaari, Juha Christensen – seorang 
pengusaha asal Finlandia yang dipercaya GAM. Dari tim Indonesia adalah Jusuf Kalla, 
Farid Husain dan pimpinan tim Indonesia dalam perundingan, Hamid Awaluddin. 
Perundingan-perundingan yang dimediasi oleh CMI tersebut berlangsung di Helsinki 
mulai 27-29 Januari 2005 hingga 15 Agustus 2005 (Gayatri, 2008:65-66). 
 

III.  MoU Helsinki dan UU PA no. 11/2006 

MoU Helsinki merupakan pencapaian panjang dari perundingan antara 
Indonesia dan GAM, dengan dimediasi oleh CMI, pada akhirnya disepakati pada 15 
Agustus 2005. 

Pada awalnya, MoU ditentang oleh beberapa kelompok di Jakarta yang khawatir 
akan ancaman kedaulatan Indonesia, sementara, berbagai elemen masyarakat Aceh 
memandangnya lebih positif yaitu sebagai upaya untuk membangun Aceh Baru. Di 
dunia internasional, MoU Helsinki didukung negara-negara seperti Inggris. Sedang Uni 
Eropa memberi mandat pada Aceh Monitoring Mission (AMM) untuk mengawasi 
implementasi MoU Helsinki (Ibid, 2008:68). 

Isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki terdiri dari tiga bagian: 1) 
Penyelenggaraan pemerintahan Aceh, yang termaktub dalam bagian ini adalah 
pengaturan perundang-perundangan untuk mengatur pemerintahan di Aceh, partisipasi 
politik, hak-hak ekonomi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. 2) 
Penyelesaian pelanggaran HAM dan 3). Amnesti serta reintegrasi mantan anggota GAM 
dan tahanan politik ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan Misi 
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Monitoring Aceh dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam tahap implementasi 
kesepakatan di lapangan (Nurhasim dalam Nurhasim, 2008:3). 

Dari isi kesepakatan terlihat bahwa MoU Helsinki merupakan terobosan besar 
baik bagi Indonesia maupun GAM. Bagi Indonesia, MoU Helsinki berarti dicabutnya 
klaim kemerdekaan maupun referendum, sementara bagi GAM, berarti mereka 
mentransformasi diri dari gerakan yang kental dengan tindak kekerasan menjadi 
kekuatan sipil bercorak demokratis (Ibid, 2008: 2). 

Sebagai kerangka transformasi kehidupan politik di Aceh, MoU Helsinki 
merupakan payung bagi penyelengaraan Pemerintahan Aceh – seperti yang tertuang 
dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11/2006. Dengan Undang-undang 
tersebut dimungkinkan adanya : 1) Pilkada, 2) adanya parpol lokal, 3). Dana 
perimbangan, 4) Pengakuan terhadap adat dan budaya Aceh serta ulama. Pengakuan 
terhadap kedudukan Wali Nanggroe, unsur ulama dan adat istiadat 5) Kebijakan 
pemerintah pusat tentang Aceh harus dikonsultasikan kepada Pemerintahan Aceh dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dengan UU PA No. 11/2006 ini, Pemerintahan Aceh 
memiliki kewenangan yang lebih luas ketimbang pemerintahan daerah lain di Indonesia 
(Nurhasim, dalam Nurhasim, 2008:144-145). 
 

IV. Problema “Self-Government” Pasca MoU Helsinki 

Implementasi MoU Helsinki yang tertuang dalam UU PA No. 11/2006 telah 
memungkinkan terselenggaranya self-government di Aceh, namun satu pertanyaan patut 
diajukan di sini : apakah self-government mampu memenuhi harapan rakyat akan 
adanya Aceh Baru ? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka makalah ini akan berusaha meneliti 
permasalahan-permasalahan yang masih tersisa dan belum dapat dituntaskan 
sepenuhnya melalui MoU Helsinki hingga terselenggaranya UU PA No. 11/2006. 

Seperti telah dipaparkan, MoU Helsinki merupakan titik balik bagi GAM karena 
sejak perundingan RI-GAM pada tanggal 21-23 Februari 2005, sikap GAM melunak 
dan tidak lagi menuntut kemerdekaan (self-determination). Sebagai gantinya, GAM 
menyadarkan konsep baru yaitu pemerintahan sendiri (self-government) – ide ini 
pertama kali digagas oleh Matti Ahtisaari. Sebelumnya, GAM menolak usulan yang 
dilontarkan oleh pemerintahan Megawati yakni konsep otonomi khusus, karena bagi 
GAM, otonomi adalah status quo yang di dalamnya terpatri ingatan-ingatan tentang 
kekerasan, penindasan dan korupsi. 

Penolakan GAM atas konsep otonomi khusus mengakibatkan RI dan GAM tidak 
dapat dipertemukan, karena di sisi lain, opsi GAM saat itu yakni kemerdekaan tentu 
ditentang Indonesia yang tidak menginginkan Aceh lepas (Nurhasim dalam Nurhasim, 
2008:160-162). Oleh sebab itu, konsep self-government merupakan jalan tengah untuk 
mencapai kata sepakat dalam perundingan-perundingan di Helsinki. Dengan 
diterimanya konsep tersebut, mau tidak mau GAM harus menyetujui penarikan tuntutan 
kemerdekaan dan Indonesia harus memberi lebih dari otonomi khusus.  

Pada dasarnya, makna awal self-government – seperti yang diungkapkan oleh 
juru runding GAM, Nurdin Abdul Rahman (Ibid, 2008:163) meliputi : 1)  Penghentian 
permusuhan, antara lain : cease fire, penarikan pasukan ke barak, keterlibatan polisi 
internasional yang idependen, menjadikan status Aceh sebagai zone of peace, pelatihan 
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polisi Aceh, 2) Memberi peluang politik bagi GAM, memberi amnesti bagi anggota 
GAM, melindungi kebebasan hukum bagi semua rakyat Aceh untuk kembali ke Aceh, 
adanya parpol lokal, GAM dapat mengikuti pemilu serta pemantau independen untuk 
pemilu. 3) Persetujuan formal di mana DPR perlu mendapat persetujuan dari 
pemerintahan Aceh dalam membuat keputusan tentang Aceh, adanya konsultasi tentang 
Aceh, Wali Nanggroe serta jaminan internasional untuk konstitusi Aceh. 

Ketiga point di atas, sebagian besar telah tertuang dalam UU PA No. 11/2006. 
Dapat dicontohkan adalah adanya pemilu kepala daerah secara langsung, pendirian 
Partai Aceh – sebagai partai lokal dan persetujuan DPR dari pemeritnahan Aceh. 
Pelaksanaan Pilkada langsung mislanya telah melahirkan gubernur, walikota dan bupati 
yang berlatar belakang GAM. Namun bila diteliti secara mendalam peluang demokrasi 
tersebut hanya dinikmati segelintir elit GAM, sementara sebagian besar rakyat Aceh 
masih saja berada dalam tataran demokrasi prosedural. Transformasi politik di Aceh 
memposisikan sebagian anggota GAM di pucuk-pucuk  pimpinan. Hal lain terkait 
dengan tingkah laku politik GAM adalah gerakan ini menjadi semakin eksklusif, 
sebagai contoh, GAM membangun organisasi eksekutif seperti Komite Peralihan Aceh 
(KPA) yang khusus mewadahi mantan kombatan, sedang untuk mewadahi unsur-unsur 
sipil, dibentuklah Majelis GAM. Partai Aceh juga cenderung eksklusif karena tidak 
mengakomodasi unsur lain di luar GAM. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa 
tingkah laku GAM tersebut disebabkan beberapa hal seperti ketidakmampuan GAM 
sendiri untuk menyerap ribuan anggota dan partisipannya dalam kekuasaan politik, 
sementara jalur birokrasi dan lembaga lain sulit menyerap mantan GAM sebagai 
pegawai. Oleh karena itu, GAM mau tak mau terjebak dalam politik kekuasaan yaitu 
pembagian posisi sebagai balas jasa terhadap pihak-pihak yang paling berjasa, seperti 
bekas panglima untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu (Nurhasim, ibid, 179). 

GAM pun menghadapi persoalan dengan anggotanya, terkait dengan masalah 
ekonomi. Ribuan anggota GAM memerlukan lapangan kerja, untuk menghidupi diri, 
para kombatan banyak yang terjun ke sektor bisnis seperti : sektor perumahan, menjadi 
broker di bidang konstruksi dan bekerja sama dengan proyek pemerintah, sementara, 
anggota lain masih sulit mencari pekerjaan. Di sini terlihat bahwa Aceh pascaMoU 
Helsinki tidak serta merta membawa kemakmuran. Sementara itu, di pihak Indonesia 
(baik Pemerintah Pusat dan Daerah) memang telah membentuk Badan Reintegrasi Aceh 
(BRA) – Badan ini bertujuan untuk melaksanakan penyaluran kompensasi uang dan 
modal. Namun sejauh ini, bantuan-bantuan tersebut masih sekear charity dan belum 
memberdayakan rakyat Aceh (Nurhasim, ibid, 178). 

  

V. Prinsip Self-Government dalam UU PA No.11/2006 : Suatu Tinjauan dari 

Perspektif Self-Determination Kebebasan dan Fungsi Negara di Alam yang 

Demokratis. 

Dalam kajian-kajian tentang negara, tersimpul tiga unsur yang harus dipenuhi 
untuk disebut sebagai negara yaitu : 1) Unsur tempat atau teritori, 2) Unsur manusia, 
rakyat atau bangsa dan 3) Unsur organisasi atau tata pemerintahan. Ketiga unsur 
tersebut saling terkait dan secara bersama-sama membentuk negara. Namun demikian, 
dalam beberapa kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa unsur kedua yaitu 
manusia seringkali disubordinasikan di bawah kepentingan-kepentingan untuk 
mengamankan wilayah dan mempertahan-kan suatu kekuasaan (pemerintahan tertentu). 
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Seperti dalam konflik Aceh yang menunjukkan bahwa kepentingan utama Indonesia 
adalah untuk mempertahankan keutuhan wilayah RI dan dipihak GAM, terlihat bahwa 
setelah berlakunya UU PA No. 11/2006 disibukkan dengan upaya untuk mengejar dan 
mempertahankan kekuasaan. Oleh sebab itu, subbab V ini merupakan suatu tinjauan 
kritis terhadap aspek manusia dalam kehidupan bernegara. Tinjauan ini untuk 
mendalami konsep-konsep manusia, self-determination, kebebasan, nasionalisme dan 
self-government dan fungsi negara. 
 

5.1.  Manusia : Personalitas dan Self Determination 

Manusia merupakan unsur penting dalam pembicaraan tentang negara. Dalam 
konteks tertentu relasi antarmanusia dapat membentuk sebuah etnis, komunitas, bangsa 
dan kelompok-kelompok sosial budaya lain. Manusia yang diam di sebuah negara 
tersebut selanjutnya dalam konteks politik disebut warga negara. 

Dalam kajian filosofis, manusia didefinisikan sebagai person, yaitu pelaku/ aktor 
yang memainkan berbagai peran serta memiliki segi etis (seperti hak dan kewajiban, 
tujuan, dsb). Sebagai person, manusia menuntut adanya realisasi diri yang terwujud 
dalam partisipasi (Sabine, 1960:625). 

Sedang Kant, seorang filsuf besar asal Jerman menyatakan manusia adalah 
person karena ia adalah pusat kehendak dan pemikiran. Oleh sebab itu manusia 
merupakan tujuan bagi dirinya sendiri. Implikasi dari pemikiran ini adalah bahwa 
manusia tidak boleh dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan lain. 
Sebaliknya, prinsip hormat terhadap person menuntun orang untuk tidak membiarkan 
dirinya terlantar atau merusaknya, melainkan wajib memelihara dan mengembangkan 
dirinya tanpa menggunakan orang lain sebagai alat semata-mata. Bentuk-bentuk 
pelanggaran HAM atau penindasan manusia atas manusia, baik itu untuk kepentingan 
pribadi atau kepentingan kelompok tertentu tidak dapat dibenarkan. Prinsip hormat 
terhadap person juga mewajibkan manusia untuk memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan pihak lain dalam pengambilan keputusan moral (Tjahyadi, 1991 : 109). 

Pemikiran Kant tentang person melahirkan suatu prinsip yang disebut dengan 
prinsip otonomi kehendak dan prinsip otonomi ini dalam praksis menjadi prinsip 
tindakan. Secara lebih jelas, prinsip otonomi tersebut merujuk pada kehendak untuk 
menaati hukum-hukum yang kita buat sendiri dan ketaatan itu bukan lantaran adanya 
sesuatu yang berasal dari luar kehendak kita sendiri (termasuk kepentingan, tujuan 
tertentu, perasaan, kecenderungan dan nafsu) (Ibid, 1991:110). 

Dalam konteks kehidupan politik, prinsip otonomi kehendak mendorong 
pemahaman baru terhadap makna “republik”, di mana di masa modern ini dimaknai 
bahwa hukum-hukum dalam negara haruslah mengekspresikan kehendak otonom warga 
negaranya (Kedouri, 1969:20-21). Dengan demikian, tujuan esensial politik adalah 
mewujudkan tujuan warga negara yang sesungguh-nya yaitu dapat memfasilitasi warga 
negara dalam merealisasikan otonominya.  

Realisasi kehendak individu yang otonom merupakan bentuk self-determinaton 
yang merupakan kebaikan politik tertinggi dan harus dicapai oleh suatu negara. Self-
determination dalam kehidupan politik ini juga menjadi sumber vitaliitas gerakan-
gerakan nasonalisme, karena masing-masing individu yang otonomlah yang menjadi 
jaminan untuk berjuang tanpa henti, serta menginspirasi lahirnya pemikiran tentang 
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national self-determination – di mana individu-individu yang tergabung dalam sebuah 
bangsa berjuang menuju tujuan politik tertinggi yakni pembentukan negara-bangsa. 

 

5.2.  Kebebasan 

Personalitas, seperti yang telah dikemukakan Kant, dapat diaktualkan bila dalam 
masyarakat terdapat kebebasan. Kebebasan sosial dan politik haruslah diterima karena 
dipandang baik bagi individu maupun masyarakat. Kebebasan di sini haruslah dipahami 
sebagai kondisi yang diperlukan bagi kehidupan manusia agar ia dapat bertanggung 
jawab terhadap dirinya sendiri. 

Penjelasan lebih lanjut dari pengertian kebebasan tersebut dapat kita kembalikan 
pada pengalaman sehari-hari di mana untuk dapat hidup, seseorang tidak hanya 
“menjalani kehidupan” semata, tetapi ia juga harus mengembangkan seluruh 
kapasitasnya. Upaya pengembangan kapasitas diri ini merupakan bagian dari upaya 
manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Demi tujuan akhir manusia tersebut, 
masyarakat atau negara yang baik haruslah mengkondisikan adanya kebebasan serta 
kesempatan agar tiap-tiap individu warga negara dapat merealisasikan dirinya. Di 
tingkat negara, peran legislasi adalah sebagai sarana untuk menciptakan, meningkatkan 
dan membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi tiap-tiap warga negara (Sabine, 
1960:618). Negara harus menjamin warga negara agar selaku individu, ia secara moral 
memiliki signifikasi dalam komunitas/bangsa. Adapun signifikasi tersebut haruslah 
berbasis apda prinsip keadilan dan bukan pada sesuatu yang bercorak karitas/belas 
kasih. 
 

5.3.  Fungsi Negara di Alam yang Demokratis 

Dalam kehidupan politik yang demokratis, negara harus menjamin kebebasan 
politik dan sipil, membuka kesempatan dan menjamin keamanan sosial - ekonomi bagi 
seluruh warganya. Semua konsep-konsep tersebut hendaknya menuju keksejahteraan 
sosial dan kebaikan umum. Suatu negara yang memahami manusia sebagai person, 
konsekuensinya adalah bahwa keberadaan manusia sebagai individu dan mahluk sosial 
tidak dapat disatukan dalam satu komunitas melalui pendekatan kekuasaan atau tindak 
kekerasan tapi lebih pada kehendak untuk bersatu. Prinsip otonomi kehendak hanya 
dapat terlaksana bila negara memfasilitasi adanya komunitas-komunitas yang otonom 
dan dapat memerintah dirinya sendiri untuk kebaikan bersama, yaitu dalam rangka 
pemenuhan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan negara demi seluruh kebaikan 
segenap bangsa. Dalam penghargaan terhadap hak-hak komunitas tersebut tercakup pula 
penghargaan terhadap hak-hak individu seperti yang terwujud dalam kebebasan 
berserikat. Dalam kebebasan ini tercermin kebebasan individu seperti kebebasannya 
menjadi anggota kelompok yang bertanggung jawab. Di sinilah individu telah 
mengaktualkan peran sosialnya (Sabine, 1960:620-625). 

Dari tinjauan kritis dan filosofis serta pemaparan subbab sebelumnya tentang 
Problema Self-Government pascaMoU Helsinki, terlihat adanya kekeliruan pemaknaan 
self-determination. Konsep tersebut oleh anggota GAM dimaknai sebagai 
konsep/doktrin politik yang mendasari kemerdekaan bangsa semata, tanpa adanya upaya 
untuk menginterpretasikannya ke hal yang paling dasariah yakni dalam tataran 
kebebasan manusia yang sejati. Kekeliruan tersebut mengimplikasikan bahwa untuk 
mencapai tujuan gerakan, rakyat Aceh diperlakukan sebagai alat dan bukan tujuan. Hal 
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ini mengemuka ketika self determination diganti dengan self-government, konsep 
tersebut tidak berarti “banyak” bagi seluruh rakyat Aceh. Di tingkat politik, rakyat Aceh 
kini relatif bebas dalam menentukan pilihannya seperti tercermin dalam pilkada dan 
pemilu. Namun selepas pemilu, mereka tidak memiliki kekuasaan lagi di panggung 
politik. Hal ini dapat dilihat dari kekuasaan GAM dalam menentukan calon-calonnya 
baik di tingkat eksekutif maupun dalam susunan kepengurusan partai lokal. Kekuasaan 
rakyat Aceh juga tidak tercermin dalam kehidupan ekonomi. Mereka bahkan harus 
berkompetisi dengan mantan anggota GAM untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. 
Dengan demikian, self-government di Aceh dapat disimpulkan masih jauh dari harapan. 
 

VI. Penutup 

Bagian penutup ini akan diawali oleh suatu pengandaian: “Andaikata self-
government mampu mewujudkan Aceh Baru yang lebih demokratis, adil dan sejahtera” 
maka Pemerintahan Aceh dapat menjadi  model bagi daerah-daerah lain di Indonesia. 

Dikatakan demikian karena semenjak diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagian besar masyarakat Indonesia belum dapat menikmati 
kesejahteraan hidup. Padahal dengan adanya konsep-konsep seperti otonomisasi atau 
self-government, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menjangkau, melayani, 
menumbuhkan dan memberdayakan segenap masyarakat yang tinggal di wilayahnya, 
sehingga mereka dapat berperan serta dalam menggerakkan roda kehidupan sosial, 
politik dan ekonomi menuju kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera. 

Kasus di Aceh – seperti yang diangkat dalam makalah ini  menunjukkan bahwa 
aspek keadilan dan kesejahteraan masih tetap jauh dari capaian masyarakat karena 
tingkah laku elitis dan eksklusif dari para pemimpin. Hal ini akan menimbulkan 
ketidakpuasan baru bagi sebagian masyarakat, sehingga tidak mengherankan bila kelak 
akan lahir gerakan-gerakan baru yang menuntut keadilan. Di pihak Indonesia selaku 
Pemerintah Pusat pun hendaknya tidak memandang suatu daerah atas nama keutuhan 
wilayah semata, namun yang harus diperhatikan adalah unsur manusia selaku warga 
negara, dengan demikian kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan pertama-tama 
adalah untuk kepentingan “manusia” bukan “wilayah”nya. Bilamana pemerintah pusat 
maupun daerah benar-benar memperhatikan unsur manusia tersebut, maka unsur lainnya 
yakni wilayah dan tata kelola organisasi (pemeritahan) akan dapat bertahan pula. 
Sebaliknya, bila unsur manusia (warga negara) mulai diabaikan, maka akan melahirkan 
ketidakpuasan yang memicu ketegangan-ketegangan dan tuntutan seperti pemisahan 
wilayah.    
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