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Abstract 

Local parties construction after MoU Helsinki created a way for elites of GAM transforming 

into the ruling class. Condition of peace that created imerging a hope of welfare creating in 

Aceh from resources that used by Aceh elites. Unfortunately, those incubated elites by New 

Order era adopted methods that used by President Soeharto, military, Golkar and his 

chronies. Thoses are corruptive and collutive elites. Constructed ruling class then became 

elites that have a significant role of  Aceh economy. Aceh alone have agricultural economic 

structure. This sector is the largest contributor of Aceh economy. The political reality that 

created shows another fact that whether Aceh couldn’t develop manufactures industry that 

supposed to processing Aceh product. Political structure which don’t have focus on it hence 

harm the condition of civil society. Agricultural sector become the symbol of people’s 

economy depressed because of failure of industrialization. Predatory elites are just foccused 

on capital possessing. Agricultural sector today in failed to ensure people’s prosperity. 
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Abstrak 

Pembentukan partai-partai lokal pasca MoU Helsinki memberikan jalan bagi para elit GAM 

untuk bertransformasi menjadi kelas penguasa di Aceh. Kondisi damai yang perlahan tercipta 

memunculkan harapan akan terciptanya kesejahteraan melalui kekayaan dan potensi yang 

dikelola oleh para elit Aceh. Tetapi, para elit Aceh yang telah diinkubasi oleh Orde Baru ini 

mengadopsi metode-metode yang sebelumnya dipakai oleh Presiden Soeharto, ABRI, Golkar, 

dan kroni-kroninya yang koruptif dan kolutif. Kelas penguasa yang terkonstruksi ini menjadi 

penentu arah pembangunan ekonomi. Aceh sendiri memiliki struktur ekonomi yang agraris. 

Sektor tersebut merupakan kontributor produksi terbesar dalam perekonomian Aceh. Realitas 

politik yang tercipta menunjukkan hal lain di mana Aceh gagal dalam membangun industri 

pengolahan untuk memproses hasil produksi. Struktur politk yang tidak memiliki fokus 

atasnya merugikan kondisi kesejahteraan sipil. Sektor pertanian menjadi yang menjadi simbol 

perekonomian rakyat tertekan lantaran kegagalan industrialisasi Aceh. Elit predatoris tersebut 

hanya berfokus pada penguasaan kapital. Pertanian sebagai sektor perekonomian rakyat Aceh 

terbesar gagal menjamin kesejahteraan bagi rakyat Aceh. 

Kata Kunci: GAM, elit, transformasi, kelas penguasa, pembangunan, ekonomi 
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Pendahuluan 

Kejayaan di masa lampau membayangi keistimewaan Aceh. Pada kurun waktu 1200-

1800 Aceh banyak meninggalkan cerita megenai catatan-catatan perjalanan pelaut dan 

penjelajah dunia. Para ulèëbalang dan ulama Aceh menjadi dua kelompok besar elit 

tradisional historis yang menentukan konstruksi elit Aceh modern (Reid 1979: 4-5). Hingga 

kini mereka menjadi fondasi bangunan elit Aceh. Kondisi sosial politik Aceh tidak dapat 

serta merta dipisahkan dengan pengalaman sentralisasi kekuasaan Orde Baru.  Daerah 

Operasi Militer (DOM) 1976-2004 memberikan pengalaman kelam terhadap masyarakat. 

Reformasi 1998 tidak banyak berubah pada awal periodenya.  

Sulaiman & van Klinken (2007: 248) mengungkapkan bahwa konstruksi 

patrimonialisme Orde Baru terus dipertahankan dan berkembang menjadi kekuatan politik 

lokal pada kepemimpinan Gubernur Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam
1
 periode 2000-

2004, Abdullah Puteh. Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di penghujung 2004 

menciptakan kepedihan mendalam rakyat Aceh dan Indonesia secara luas. Kerugian besar 

materiil dan non-materiil hingga korban jiwa terjadi pada masyarakat. Oleh karenanya, 

kondisi pasca konflik juga bencana alam memiliki penekanan khusus dalam memahami 

politik pembangunan Aceh kontemporer. 

Penelitian lain tentang elit Aceh yang ditulis oleh Hafid Akbar (2017) menunjukkan 

bahwa pada masa transisi menuju perdamaian para elit GAM yang didominasi oleh elit 

kombatan membidani lahirnya Komite Peralihan Aceh (KPA) yang menjadi political buffer. 

KPA menjadi jembatan untuk transformasi para elit GAM yang didominasi oleh elit 

kombatan ke dalam elit politik Aceh. Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang 

ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan 

Aceh Merdeka (GAM) mengakhiri konflik bersenjata berkepanjangan antara RI-GAM. 

Kondisi damai yang tercipta berpengaruh atas pembentukan kelas penguasa di Aceh. Elit 

GAM didominasi oleh elit kombatan perlahan bertransformasi berubah menjadi kelas 

penguasa lokal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi 

landasan yuridis formal bangunan kekuatan politik lokal baru di Aceh. 

Penelitian ini dijalankan dengan metode penelitian kualitatif eksploratif. Eksplorasi 

atas data yang terbatas dan belum tersedia dilakukan untuk memperkaya data guna 

mendalami pemahaman atas realitas politik. Data penelitian diperoleh dari dua metode yakni. 
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Pertama ialah melalui wawancara dengan para elit Aceh, birokrat, praktisi media, dan 

akademisi Aceh. Kedua melalui kajian literatur dari penelitian terdahulu, dokumen, laporan, 

serta peraturan-peraturan yang diterapkan di Aceh. Dua kategori data tersebut digunakan 

untuk memahami konstruksi kelas penguasa lokal yang berperan penting dalam menentukan 

arah pembangunan Aceh. 

Perlu dipahami bahwa kelas penguasa yang tercipta di Aceh berakar dari elit 

tradisional yang sebelumnya ada di Aceh. GAM sendiri memiliki ikatan historis dengan para 

Teungku
2
 yang dulunya tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah 

berakhirnya konflik bersenjata RI-GAM para elit GAM bertransformasi menjadi kelas 

penguasa Aceh. Kelas penguasa sendiri dapat dipahami sebagai suatu struktur kepemimpinan 

dalam masyarakat dengan lapisan tunggal serta mengemban fungsi sosial yang penting 

(Keller 1984: 40). Adat dan agama digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan 

kepatuhan dalam masyarakat. Faktor penguasaan atas sumber-sumber atau kekayaan menjadi 

sumber kekuasaan yang dominan. 

Perpecahan di Tubuh GAM pada Masa Transisi 

Elit GAM dibagi secara garis besar menjadi dua yakni elit sipil dan kombatan. 

Kombatan ialah anggota GAM yang memiliki peran secara struktural sebagai pasukan 

tempur, sementara elit sipil merupakan anggota GAM yang menempati posisi pemerintahan 

misalnya hakim, qadhi, ulee sagoe dan mukim (Akbar 2017: 58). Dualitas elit tersebut 

berbeda, tetapi berkaitan juga mempengaruhi satu sama lain. Hafid Akbar (2017: 58) 

menjelaskan bahwa secara fungsional dua kelompok besar elit itu memiliki tugas masing-

masing dalam pemerintahan Negara Aceh. 

Pemerintah RI dan GAM bersepakat untuk menuju kondisi damai pasca MoU 

Helsinki 2005. Proses tersebut ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Pemerintah RI 

mengambil sejumlah inisiatif politik berupa reintegrasi terhadap para mantan pasukan GAM 

ke dalam masyarakat serta memberikan kompenasasi pada para tahanan politik serta kalangan 

sipil yang terkena akibat konflik. Sejumlah elit kombatan mendirikan lembaga transisional 

guna memperkuat proses reintegrasi ke dalam masyarakat untuk merespon perdamaian antar 

kedua belah pihak. Selanjutnya didirikanlah Komite Peralihan Aceh (KPA) pada tanggal 27 

Desember 2005 oleh elit kombatan GAM.  Hafid Akbar (2017: 11) menjelaskan bahwa ada 

tiga tokoh kunci GAM yang membidani lahirnya KPA Sejumlah elite GAM terlibat aktif 
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dalam deklarasinya yakni, Muzakkir Manaf (Panglima Pusat GAM), Sofyan Dawood 

(Panglima Operasi GAM), serta Irwandi Yusuf (Senior Representatif GAM dalam Aceh 

Monitoring Mission). Pendirian lembaga ini dilandasi poin keempat MoU Helsinki yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak antara GAM dengan Pemerintah RI tentang 

Pengaturan Keamanan yang mencatut demobilisasi 3000 pasukan militer GAM. Jelang 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh tahun 2006 muncul suatu persoalan besar. Irwandi 

Yusuf yang berperan aktif dalam pembentukan KPA dilengserkan dan digantikan oleh 

Zakaria Saman. Tetapi Irwandi Yusuf dianggap telah menyepakati Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh yang saat itu masih direvisi oleh GAM secara sepihak (Akbar 2017: 78). 

Permasalahan itu membesar ketika Irwandi maju sebagai calon gubernur Aceh dalam Pilkada 

Aceh 2006 melalui jalur independen (liputan6.com, diakses 6 Juni 2018). KPA pada awal 

berjalannya tidak diakui sebagai lembaga resmi GAM. Hafid Akbar (2017: 77-9) 

menambahkan bahwa para elit GAM mulanya hanya Majelis Nasional (MN) sebagai lembaga 

yang berwenang mengeluarkan keputusan politik para elit secara resmi. 

Praktiknya dapat diketahui melalui penentuan nama bakal calon gubernur dan wakil 

gubernur Aceh tahun 2006. MN mengajukan nama pasangan Ahmad Humam Hamid dan 

Hasbi Abdullah. Sedangkan, KPA mengusulkan nama T. Nashruddin ben Ahmed dan M. 

Nazar dari jalur independen. Tidak lama kemudian, T. Nashruddin ben Ahmed mundur dari 

kontestasi politik. KPA mengalihkan dukungannya kepada pasangan Irwandi Yusuf dan M. 

Nazar. Dukungan ini dikukuhkan melalui pernyataan resmi juru bicara KPA Sofyan Dawood 

di Markas Komando Pusat KPA pada 26 Agustus 2006 (Akbar 2017: 79). Konflik politik di 

lapangan membuahkan berbagai kompromi antara MN dan KPA. Muzakkir Manaf 

selanjutnya disertakan sebagai bagian dari anggota MN. Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan 

Zakaria Saman yang merupakan anggota MN sebagai timbal baliknya diangkat menjadi tuha 

peut atau pembina di KPA (Akbar 2017: 79). Secara struktural mereka mendominasi 

keputusan-keputusan politik KPA. Kondisi kontras terjadi pada Irwandi Yusuf. Dia kian tidak 

mendapatkan posisi yang strategis dalam organisasi tersebut. 

Pemilihan Umum sebagai Pembentukan Kelas Penguasa Aceh 

Irwandi Yusuf pasca dilantik menjadi Gubernur pada tahun 2007 berupaya 

memperbaiki hubungannya dengan para elit KPA. Hafid Akbar (2017: 112-113) menjelaskan 

bahwa Irwandi pada mulanya mendukung berdirinya Partai GAM yang kemudian dinamakan 

Partai Aceh (PA) pada tahun 2007. Upaya yang dia lakukan bukan hanya itu. Dia bahkan 
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hadir dan menjadi salah satu juru kampanye PA pada tahun 2009. Kontestasi politik berupa 

pemilihan umum menjadi jalan bagi para elit GAM guna berpartisipasi dalam politik praktis.  

Kejatuhan Presiden Soeharto yang sebelumnya terjadi pada tahun 1998 mendorong 

demokratisasi di tingkat lokal. Vedi R. Hadiz (2010: 12) desentralisasi, demokratisasi serta 

transparansi dan akuntabilitas sering kali memiliki hubungan yang tidak akur satu sama lain. 

Tidak jarang pola yang tercipta cenderung problematis dan kontroversial. KPA selanjutnya 

memonopoli arah keputusan politik GAM secara luas. Akibatnya mereka hanya mengakui 

Partai Aceh (PA) sebagai partai resmi GAM (Akbar 2017: 90). KPA enggan mengakui partai-

parta lokal lain dalam merepresentasikan kemajemukan kelompok, sikap, orientasi politik, 

hingga ideologi yang lama ada di tubuh GAM. Para mantan kombatan GAM di bawah 

kepemimpinan Muzair Manaf direpresentasikan oleh KPA dan kemudian berupaya 

menegaskan kekuasaannya melalui kontestasi politik. Sedang, Irwandi Yusuf bersama Sofyan 

Dawood dan para pendukungnya, juga kelompok yang berusaha dipinggirkan di KPA pada 

masa transisi mendirikan Partai Nasional Aceh
3
 (PNA) pada tahun 2011. Puncak dari 

perpecahan di tubuh struktur elit GAM kemudian terpampang nyata dalam Pemilihan 

Gubernur Aceh 2012. 

Pilgub Aceh 2012 menjadi momentum keikutsertaan Muzakir Manaf dalam kontestasi 

politik guna masuk secara langsung dalam struktur elit Pemerintah Aceh. Kemenangan Partai 

Aceh dalam pemilihan legislatif tahun 2009 meningkatkan kepercayaan diri Muzakir Manaf 

untuk ikut serta sebagai calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur Aceh Zaini 

Abdullah. Zaini Abdullah sendiri dalam pemerintahan GAM sipil pernah menjadi anggota 

Madjeulis Moentroe
4
 serta menjabat Menteri Kesehatan (1976-2002) dan Menteri Luar 

Negeri (2002-2005). Sehingga saat tampil dalam Pilgub 2012 dia menjadi figur senior yang 

sangat disegani baik para anggota GAM maupun masyarakat Aceh secara luas. Kondisi 

bertolak belakang dialami oleh Irwandi Yusuf. Setelah kehilangan posisi dan kepercayaannya 

dari KPA dan PA, dia berada di situasi sulit dalam mempertahankan kekuasaannya sebagai 

petahana dalam Pilgub Aceh 2012.  

Irwandi Yusuf menjadi calon gubernur berpasangan dengan Muhyan Yunan, seorang 

intelektual dan birokrat dengan jabatan terakhir Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya 

Aceh (aceh.tribunnews.com, diakses 6 Juni 2018). Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan berada di 
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 Kini bernama Partai Nanggroe Aceh. 

4
 Madjeulis Mentroe adalah lembaga yang bertugas mengeluarkan keputusan politik Wali Nanggroe apabila 

Hasan di Tiro tidak hadir. 
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urutan kedua dengan perolehan 29,18% suara berdasarkan penghitungan suara oleh Komisi 

Independen Pemilih (KIP)
5
. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf di kubu lainnya mendulang 

kemenangan sebesar 55,78% suara. Kemenangan dalam Pilgub 2012 menegaskan dominasi 

elit mantan kombatan GAM dalam perpolitikan Aceh. PA sendiri berhasil tampil perkasa 

dalam memenangkan Pemilihan DPRA 2009 kemudian berlanjut dalam memenangkan 

Pilgub 2012. 

Elit GAM kembali terbelah saat menyalurkan dukungannya dalam Pemilihan Umum 

Presiden (Pilpres) 2014. Dua pasang calon punya peluang sama besar dalam memenangkan 

kontestasi politik tersebut. PA yang menjadi transformasi KPA menyatakan dukungannya 

kepada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hal tersebut dapat diketahui dari 

dukungan Ketua Umum PA Muzakir Manaf yang disampaikan secara langsung pada Juni 

2014 (merdeka.com, diakses 4 Juni 2018). Muzakir Manaf yang saat itu masih menjadi Wakil 

Gubernur mendampingi Gubernur Zaini Abdullah mengeluarkan keputusan politik dengan 

sangat percaya diri. Dia bahkan sesumbar untuk memobilisasi seluruh kabupaten dan kota 

Provinsi Aceh untuk mendukung pasangan Prabowo Hatta. Tetapi, perpecahan juga terjadi di 

tubuh PA di mana Zaini Abdullah lebih memilih mendukung pasangan Joko Widodo dan 

Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. 

Irwandi Yusuf yang merupakan mantan propagandis GAM bersama PNA juga 

mengarahkan dukungannya kepada Jokowi-JK. Dukungan tersebut tidak terlepas dari eratnya 

hubungan Irwandi Yusuf dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (wawancara 

Hafid Akbar 26 April 2018). Kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 berdampak secara 

signifikan terhadap perpolitikan Aceh. Irwandi menempatkan dukungan pada pasangan yang 

tepat. Dia berhasil memperoleh dukungan politik rezim penguasa nasional untuk modal 

politik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh 2017. Keeratan antara Partai Aceh dan 

Partai Gerindra selanjutnya membuahkan pasangan Muzakir Manaf dan TA Khalid yang 

maju dalam Pemilihan Gubernur Aceh 2017. TA Khalid sendiri adalah Ketua Partai Gerindra 

Aceh. Selain PA dan Gerindra, pasangan ini juga memperoleh dukungan Partai Bulan 

Bintang  (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  

Sementara itu, Irwandi Yusuf maju sebagai cagub berpasangan dengan Nova 

Iriansyah dari Partai Demokrat. Penentuan nama calon wakil gubernur Nova Iriansyah 

merupakan ucapan terima kasih kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 
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berperan aktif dalam proses perdamaian Aceh (aceh.tribunnews.com, diakses 7 Juni 2018). 

Pasangan Irwandi-Nova tampil kemudian perkasa dalam Pilgub Aceh 2017. Mereka tampil 

sebagai pemenang Pilgub Aceh 2017. Pasangan ini mampu membuktikan bahwa mereka 

dapat memenangkan kontestasi politik tanpa dukungan PA. 

Relasi antara GAM dengan Sumber-Sumber 

Pasca penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 kondisi damai pun tercipta di 

Aceh. Kondisi ini berlanjut dengan terciptanya hubungan material antara elit GAM dengan 

aktor pemerintah maupun non-pemerintah menjadi semakin kompleks. Pengamat politik 

Aceh (wawancara 24 April 2018) mengungkapkan bahwa setengah dari anggota GAM adalah 

para pencuri. Mereka mendulang keuntungan pribadi dan kelompok dari berbagai proyek 

yang diselenggarakan baik melalui proyek rekonstruksi, rekonsiliasi, maupun dari proyek 

yang diselenggarakan oleh pemerintah.  

Kondisi ini dikuatkan melalui fakta bahwa latar belakang sebagian anggota GAM 

yang sejak awal bergabung hanya karena motif ekonomi. Para tokoh sentral GAM turut 

menawar untuk kontrak besar yang diberikan oleh pemerintah provinsi, Badan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi (BRR), atau pemerintah pusat (Aspinall 2009: 22). Struktur dan jejaring 

kombatan GAM yang telah dibangun di wilayah Aceh menguntungkan jalannya praktik itu. 

Edward Aspinall (2009: 27-29) memaparkan bahwa umumnya ketika para kontraktor KPA 

mengambil inisiatif untuk memenangkan kontrak maka secara relatif akan menghadapi dua 

jenis permasalahan. Petama ialah ketika mereka memenangkan tender baik dari pengaruh 

politik, ataupun intimidasi, seorang kontraktor KPA akan mengalami kekurangan modal, 

keterbatasan peralatan, hingga minimnya pengetahuan teknis guna menjalankannya. 

Persoalan selanjutnya ialah ketika seorang calon kontraktor KPA berambisi atau berkapasitas 

dalam menjalankan kontrak, atau melakukan setidaknya sebagian dari pekerjaan di dalamnya, 

namun mereka tak memiliki perusahaan kelas atas guna menawarnya.  

Edward Aspinall (2009: 29) melalui wawancara dengan konsultan BRR mengulas 

pola yang diciptakan para elite GAM/KPA guna menyelesaikan persoalan itu. Pada kasus 

pertama, pola yang umum terjadi adalah kontraktor GAM akan memenangkan kontrak 

kemudian menjualnya pada kontraktor yang telah mapanserta mempunyai kapasitas guna 

menjalankannya. Pola kedua ialah ketika tokoh GAM hendak menawar suatu proyek tetapi 

tidak memiliki ataupun mengontrol suatu perusahaan dengan kemampuan tinggi dalam 
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menawar. Maka mereka akan “meminjam” perusahaan, terlebih hingga menciptakan skenario 

para kontraktor yang turut berpartisipasi dalam tawar-menawarnya.  

David Brown (1994: 112-57 dalam Sulaiman dan van Klinken (2007: 226-7) 

menjelaskan tentang akar dari neopatrimonialisme Aceh yang dapat dilacak dari era Rezim 

Presiden Soeharto. Sistem neopatrimonialisme dilandasi oleh keistimewaan status sosial yang 

diberikan untuk sekelompok kecil elit dalam pemerintahan sehingga dapat menciptakan suatu 

ketaatan politik. Bentuk kekuasaan yang tercipta berupa hubungan patron-klien. Pada 

praktiknya neopatrimonialisme dijalankan secara personal antara patron dan kliennya, tetapi 

relasi yang dibangun lebih pragmatis (Brown 1994 (dalam Sulaiman dan van Klinken 2007: 

226-7)). Loyalitas tak hanya dibangun berdasarkan perlindungan atau proteksi, akan tetapi 

melalui pemberian uang untuk memperoleh dukungan politik. Relasi kuasa ini menjadi 

fondasi struktur kelas penguasa di Aceh pada era post-MoU Helsinki.  

GAM dan Pemerintah RI melebur menjadi kesatuan yang merupakan bagian dari 

kekuatan politik lokal Aceh. Mantan milisi dan politisi Aceh Tengah dalam wawancara pada 

24 April 2018 menjelaskan bahwa para elit kombatan telah menyimpang dari cita-cita atau 

gagasan awal GAM. Mereka kini tampil sebagai elit predatoris yang berorientasi pada 

penguasaan sumber-sumber. Para kombatan kini telah memiliki motif ekonomi yang kuat 

guna mempertahankan struktur elitismenya serta terus menjalankan praktik penghisapan pada 

masyarakat. Kondisi damai yang tercipta pasca MoU Helsinki dan Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh adalah persaingan antar para mantan kombatan GAM dalam rangka 

mendapatkan keuntungan ekonomis. Tak jarang pula berbagai aksi tersebut menggunakan 

kekerasan baik secara individual, maupun kelompok. 

 Tujuan dari berbagai elit kombatan GAM yang secara umum telah berubah serta pada 

dasarnya justru merugikan rakyat Aceh. Kondisi ini dibenarkan oleh pelaku usaha industri 

media digital Aceh  dalam wawancara rahasia pada 25 April 2018 yang menjelaskan bahwa 

kesejahteraan, kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi isu yang dominan berkembang 

dalam masyarakat Aceh. Kondisi yang problematis muncul karena konflik politik yang terjadi 

antar mantan anggota GAM yang kini duduk di kursi eksekutif dan legislatif Aceh. 

Konflik antar elit politik tersebut justru menimbulkan kerugian masyarakat Aceh 

secara luas. Persoalan perbaikan taraf hidup masyarakat tidak menjadi prioritas utama kelas 

penguasa Aceh yang tengah mencari keuntungan secara predatoris. Sengketa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menjadi contoh relasi para elit GAM yang telah 
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melebur menjadi bagian dari Pemerintah Indonesia saling bersaing untuk menguasai berbagai 

sektor strategis Aceh. Pada awal tahun 2018 muncul persoalan lanjutan yaitu keterlambatan 

pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 menjadi 

APBA 2018. Kacung Marijan (2012: 197) menjelaskan fenomena tersebut sebagai legislative 

heavy. Desentralisasi politik memunculkan fenomena ‘legislative heavy’ di berbagai daerah. 

Kemunculan fenomena ini tak hanya tampak dari lebih besarnya kekuasaan formal yang 

diberikan kepada DPRD/A.  

Akibatnya, di dalam proses pembuatan keputusan politik di daerah, seperti di dalam 

pembuatan Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun Aceh, contohnya, DPRD/A memiliki 

bargaining position yang lebih besar, baik di dalam upaya meloloskan atau menghalangi 

munculnya perda-perda itu. Sejumlah kesepakatan sulit menemui titik terang, dalam hal ini 

pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh periode 2017-2022 oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh sebagai eksekutif yang 

bertugas merencanakan pembangunan (aceh.tribunnews.com, diakses 13 Februari 2018). 

Hingga penghujung tahun 2017 kesepakatan berbagai yang berkonflik belum tercipta. 

Pada akhirnya permasalahan ini membuahkan Pergub APBA 2018. Pergub tersebut 

pada akhirnya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 22 Maret 2018 

dengan total pagu belanja sebesar Rp.15,194 triliun, lebih besar dari RAPBA-P 2017 yang 

sebesar Rp.14,911 triliun (aceh.tribunnews.com, diakses 30 Mei 2018). Namun, Ketua DPRA 

Tgk. Muharuddin pada 3 Mei 2018 dari Fraksi PA menegaskan bahwa mereka telah 

menunjuk tiga pengacara untuk menggugat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Mendagri 

Tjahjo Kumolo ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

karena mengesahkan pergub APBA 2018 (aceh.tribunnews.com, diakses 30 Mei 2018). 

Relasi kuasa dengan kekuatan politik nasional dibangun dengan tujuan meningkatkan 

bargaining dalam pembuatan keputusan-keputusan politik strategis. Keterkaitan antara 

kekuatan politik Aceh dengan nasional diperkuat oleh pernyataan Kader PDI-P Aceh dalam 

wawancara rahasia yang dilakukan pada 19 April 2018 bahwa kekuatan lokal dan nasional, 

misalnya antara Partai Nasional Aceh dengan PDI-P tidak sepenuhnya terpisah, melainkan 

terhubung melalui relasi patron-klien proyek-proyek konstruksi atau pembangunan yang 

berlangsung di bawahnya. Ketiadaan kursi di DPRA tidak membuat PDI-P lantas tidak 

memiliki kekuatan di Aceh. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kader PNA Banda Aceh yang 

kala itu juga berada di tempat yang sama. Kedekatan Irwandi Yusuf dengan Megawati 
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misalnya menjadi catatan penting atas pengaruh kekuatan besar nasional pada tingkat lokal di 

Aceh. 

Sementara itu, konflik antara DPRA yang didominasi PA dan Pemerintah Aceh yang 

dikuasai PNA juga kian memanas. Ini dikarenakan Gubernur Irwandi Yusuf terkena operasi 

tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 3 Juli 2018. KPK 

menangkap 10 orang yakni Irwandi Yusuf ditangkap bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi 

serta sejumlah pihak non aparatur sipil negara (nasional.tempo.co, diakses 4 Juli 2018). Kubu 

Partai Aceh bersama DPRA tetap melanjutkan gugatannya atas Pergub APBA 2018. 

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Ketua DPRA Tgk. Muharuddin pada 4 Juli 2018 

(beritakini.co, diakses 4 Juli 2018). Krisis yang dialami Rezim Irwandi Yusuf ini tentu 

semakin memperburuk stabilitas sosial-politik Aceh. Struktur politik yang sedemikian kacau 

akibat ketidakan orientasi pada kesejahteraan rakyat Aceh masih dominan. Rakyat Aceh 

harus menerima realitas bahwa para elit KPA yang menguasai Pemerintah Aceh dan DPRA 

terus berkembang ke dalam bentuk predatoris. Sebagai implikasinya, kegagalan 

pembangunan ekonomi menjadi persoalan yang berdampak secara langsung dan tidak 

langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. 

Posisi Pemerintah Aceh dalam Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan sebagai hasil kreasi kapitalis dapat dipahami melalui dua cara (Larrain 

1989: 41). Pemahaman pertama adalah melalui isi materinya. Pembangunan merupakan 

ekspansi kekuatan-kekuatan produktif dan peningkatan produksi atas berbagai komoditas. 

Pemahaman kedua adalah berkaitan dengan bentuk pembangunannya. Pembangunan 

berkaitan dengan akumulasi kapital, ialah dorongan kapital untuk menciptakan surplus nilai 

yang diproduksi oleh pekerja serta diaplikasikan dalam bentuk komoditas dan itu 

direalisasikan melalui penjualan atasnya di pasar. Kondisi ini membuka peluang proses dapat 

berulang dalam tataran yang lebih luas. Pada level negara, pembangunan kemudian menjadi 

keputusan politik strategis yang mengkonstruksi pasar dan penciptaan kesejahteraan. 

Mirza Ardi memaparkan bahwa pembangunan Aceh juga berkaitan dengan dua hal 

pokok yakni rekonstruksi serta rekonsiliasi (wawancara 27 April 2018). Bencana alam gempa 

bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 berakibat pada kerugian fisik dan non-fisik 

yang amat besar, memukul perekonomian Aceh. Kondisi rekonsiliasi yang dilakukan antara 

GAM dengan Pemerintah RI memunculkan harapan baru untuk membangun Aceh yang 

porak-poranda akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami akhir tahun 2004. Selain 
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rekonstruksi dan rekonsiliasi, terdapat pula program pembangunan Aceh serta pembangunan 

yang diselenggarakan pemerintah.  

Pemerintah Aceh sebagai kepala pemerintahan daerah otonomi khusus dijelaskan 

melalui pasal 40 UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan 

perihal posisi gubernur yang bertanggung jawab kepada presiden. Pemerintah provinsi Aceh 

mengemban tugas dalam menyelenggarakan berbagai proyek besar pembangunan di berbagai 

kabupaten dan kota dikarenakan Provinsi Aceh masuk pada kategori daerah tertinggal. 

Kondisi itu kemudian juga diperkuat pula melalui posisinya sebagai daerah dengan otonomi 

khusus. Sebagai hasilnya, Pemerintah Provinsi bersama DPRA memiliki kewenangan yang 

amatlah besar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Lebih-lebih posisi Aceh 

sebagai daerah istimewa. Gelontoran dana transfer pemerintah pusat sangat besar dialirkan 

tiap tahunnya guna mendorong berbagai program pembangunan ekonomi Aceh. Oleh sebab 

itu, hasil pemilihan umum gubernur dan DPRA sangat menentukan arah pembangunan. 

Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Aceh 

Kegagalan dalam membangun perekonomian Aceh meninggalkan catatan penting 

tentang pentingnya modernisasi proses-proses produksi. Rendahnya pemanfaatan potensi 

sumber daya alam (SDA) menjadi catatan penting dalam kegagalan pembangunan ekonomi 

Aceh. Perekonomian Aceh pada dasarnya sangat bergantung terhadap sektor pertanian. Perlu 

diketahui bahwa sektor pertanian ialah penyumbang PDRB terbesar Aceh. Sektor ini mampu 

memberikan sumbangsih sebesar Rp.43,40 triliun atau 29,63 persen dari total PDRB Aceh 

(KFR Aceh 2017: 77). Pertanian mencakup sejumlah subsektor yaitu tanaman pangan, 

holtikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan serta perikanan. Tetapi,  pemanfaatan 

SDA masih belum optimal untuk membuka lapangan pekerjaan baru serta mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat (RPJMA 2012-2017: 188). Pemerintah Aceh 

selanjutnya mengambil kebijakan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi dan kualitas 

sumber daya manusia. Kebijakan yang diambil ialah meningkatkan produksi dan nilai tambah 

produk pertanian, mengembangkan agro industri, perdagangan serta pariwisata (RPJMA 

2012-2017: 217). Surplus nilai ini selanjutnya punya posisi penting untuk peningkatan 

perekonomian masyarakat.  

Potensi yang dimiliki sektor pertanian sangatlah besar untuk dikembangkan. Sawah 

padi menjadi contoh komoditas sektor pertanian yang memberikan sumbangsih besar 

terhadap perekonomian rakyat. Beras yang merupakan buah dari tumbuhan padi ialah bahan 
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makanan pokok mayoritas bangsa Indonesia. Setidaknya ada 420,77 ribu hektar lahan 

tanaman padi di Aceh di tahun 2016 (KFR Aceh 2017: 78). Kemudian, wilayah Aceh mampu 

memproduksi 2,2 juta ton padi. Melalui padi tersebut selanjutnya dapat dihasilkan sekitar 

kurang 1,22 juta ton beras.  

Konsumsi beras di Aceh hanya sebesar 528 ribu ton, yang artinya dapat dihasilkan 

surplus sebanyak 695 ribu ton pada tahun 2016 (KFR Aceh 2017: 77). Namun, potensi ini 

tidak diimbangi dengan perlindungan komoditas. Setidaknya terjadi penyusutan lahan padi 

6,51 persen terhitung dari tahun 2015 yang sebesar 450.087 hektare. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa komoditas padi tak menjadi prioritas pemerintah untuk terus 

dikembangkan. Kopi juga menjadi komodiatas yang diunggulkan dalam sektor pertanian. 

Mayoritas hasil perkebunan kopi sendiri masih dijual dalam bentuk biji kopi basah atau 

bahan mentah yang tidak banyak diolah.  

Kebutuhan akan industri pengolahan sangat mendesak lagi guna memperbaiki 

permasalahan tersebut. Pembangunan ekonomi ini dapat menghasilkan surplus nilai yang 

dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para petani dan rakyat Aceh 

secara luas. Pendiri serikat petani kopi bener meriah dalam wawancara pada 18 April 2018 

mengungkapkan bahwa tiap peningkatan produksi hasil pengolahan kopi berupa bubuk dapat 

memberikan kemanfaatan yang besar terhadap peningkatan perekonomian rakyat. 

Pertanian sebagai leading sector masih sangat sulit untuk memberikan kontribusi 

besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kondisi ini terjadi merupakan 

akibat dari produksi pertanian Aceh yang kebanyakan masih dipasarkan dalam bentuk bahan 

mentah tanpa diolah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi (KFR Aceh 2017: 78). 

Jika ditelusuri dari RPJMA Aceh tahun 2012-17 persoalan pengembangan sektor pertanian 

ialah berkaitan pula dengan pengembangan industri pengolahan. Sebelumnya, sektor ini terus 

mengalami penurunan kontribusi atas PDRB hingga mencapai 10,23 persen. Kondisi ini 

semakin memburuk ketika memasuki tahun 2016 di mana kontribusi industri pengolahan 

turun lagi menyentuh angka 6,09 persen kemudian kembali turun sebesar menjadi 5,91 persen 

di tahun 2017 (KFR Aceh 2017: 4). Industrialisasi pertanian tak dapat dipungkiri lagi sangat 

diperlukan untuk memperkuat perekonomian kerakyatan Aceh. Pengembangan industri 

pengolahan memiliki urgensi tersendiri dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Aceh. 
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Kesimpulan 

Perubahan situasi sosial, politik dan ekonomi terjadi setelah ditandatanganinya MoU 

Helsinki tahun 2005. Perlahan namun pasti para elit GAM melebur menjadi bagian dari 

Pemerintah yang dijembatani oleh Majelis Nasional (MN) serta Komite Peralihan Aceh 

(KPA). Seiring dengan disahkannya UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 

para elit GAM mersponnya dengan membentuk partai-partai politik lokal. Ini sesuai dengan 

amanat dari MoU Helsinki 2005 yang setahun sebelumnya ditandatangani perwakilan GAM 

dan Pemerintah RI. Perpecahan di tubuh GAM semakin tak terhindarkan lagi dan terus 

melebar.  

KPA di bawah pimpinan oleh Muzakir Manaf kemudian bertransformasi menjadi 

Partai Aceh (PA) pada tahun 2007. Sedangkan para elit GAM yang tidak sependapat sebagian 

besar terusir dan membentuk partai-partai politik lokal lain. Irwandi Yusuf bersama Partai 

Nanggroe Aceh berupaya membangun kekuatan politik lokal tandingan dalam kontestasi 

pemilihan umum. Sumber daya yang dialirkan ke Aceh guna melakukan pembangunan pasca 

konflik dan bencana alam menjadi perekat sosial antar elit GAM juga sekaligus menjadi 

instrumen untuk menjamin kelangsungan perdamaian di Aceh.  

Demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan pada tingkat lokal membuka ruang untuk 

turut berpartisipasinya para mantan elit GAM termasuk elit kombatan ke dalam pemilihan 

umum. Pada praktiknya mereka yang bergabung dalam politik praktis saling bersaing guna 

menguasai kontrol dan penggunaan kapital tersebut. Kesejahteraan menjadi persoalan yang 

tak kunjung terpecahkan di Aceh. Undang-undang keistimewaan Aceh belum dimanfaatkan 

secara maksimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Struktur politik yang 

predatoris turut menghambat jalannya pembangunan pasca MoU Helsinki. Konsolidasi 

kekuasaan politik yang berorientasikan kesejahteraan rakyat Aceh diperlukan guna 

menyelenggarakan pembangunan ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

kesejahteraan di Aceh. 
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