
Namun semua peserta sepakat bahwa 

perdamaian di Aceh sudah disepakati (sejak 
ditandatanganinya MoU Helsinki), dan untuk 

mewujudkan Aceh yang benar-banar damai (lahir
-batin) perlu perjuangan. 

 Oleh karena itu, para kader perdamaian 

meihat bahwa mewujudkan perdamaian di Aceh 
merupakan tanggung jawab dan peran seluruh 

elemen masyarakat, bukan hanya GAM dan 
pemerintah, apalagi pihak-pihak yang berkonflik. 

Dengan melihat tanggung jawab menjaga 
perdamaian sebagai tanggung jawab bersama, 

maka masyarakat di level gampong pun merasa 
punya andil dan peran yang besar untuk 

mewujudkan tujuan tersebut. Hal ini tidak hanya 
karena berangkat dari kompleksitas persoalan 

politik, tetapi juga masalah atau persoalan 
sosial, ekonomi dan budaya.  

 Dengan demikian, pemahaman dan konsep 

perdamaian masyarakat di level gampong harus 
ditamamkan sejak awal. Inilah tujuan utama 

musyawarah perdamaian antar-gampong ini 
dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan pula untuk 

menciptakan situasi masyarakat yang tidak 
mudah untuk diprovokasi oleh cerita dan isu 

miring yang mau merusak perdamaian, serta 
menciptakan situasi masyarakat yang bebas 

konflik, tidak saling curiga, saling dendam dan 
mencegah munculnya kecemburuan sosial. Hal 

lain yang dimaksudkan dengan ini adalah untuk  

memampukan masyarakat menyelesaikan 
sendiri aneka persoalan yang dihadapi tanpa 

harus meminta campur tangan pihak luar. 
 Namun satu kekuatan utama yang 

ditemukan para peserta musyawarah untuk 
memperkuat perdamaian di gampong-gampong 
adalah dengan membiasayakan budaya 
musyawarah atau dialog. Sebab dengan 

berdialog atau bermusyawarah, setiap 
persoalan atau masalah dapat dilihat, digali 

dengan jernih, selanjutnya masalah tersebut 
dapat dicarikan solusinya secara lebih bijaksana. 

Maka tepatlah jika dikatakan bahwa 

”musyawarah merupakan kunci dari 

perdamaian”. (GG) 
 

K 
unci dari perdamaian adalah 

musyawarah. Dan musyawarah antar 
gampong seperti ini merupakan bentuk 

silaturahmi yang sesungguhnya” jelas seorang 
peserta musyawarah kader perdamaian ketika 

dimintai jawaban perihal pentingnya musyawarah 

antar gampong. ”Kegiatan ini justru 
mempertemukan kembali masyarakat Woyla dan 

Bubon sebagai satu keluarga 
besar yang sebelumnya tidak 

dapat dipertemukan karena 
konflik”, tambah seorang peserta 

yang lain. ”Kegiatan ini dapat 
membantu kami kaum perempuan 

untuk bisa berbicara di depan 
umum, kami merasa lebih bebas 

untuk mengeluarkan pendapat”, 
tambah seorang peserta dari 

jaringan perempuan. 

 Demikian pendapat atau 
komentar yang dilontarkan para 

peserta di akhir musyawarah 
rutin (setiap dua bulan) yang 

diadakan SUNSPIRIT for justice and 
peace  pada Jumat 28 Maret 2008 

di Meunasah Gampong Suak Trieng. 
Musyawarah yang dikemas dengan 

aneka permainan itu dihadiri oleh 
37 peserta kader dari 10 desa di 

kecamatan Bubon dan Woyla yang 

terdiri atas kepala desa, sekretaris 
desa, mantan GAM dan utusan dari 

kelompok jaringan perempuan.  
 Di bawah tema ”Memperkuat 

Perdamaian di Gampong-Gampong 
Kita” 37 peserta kader tampak begitu antusias 

membedah enam pertanyaan yang diajukan 
panitia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 1) 

Apakah Aceh sudah benar-benar damai setelah 
dua tahun kesepakatan Helsinki?  2) Apakah 

tangung jawab menjaga perdamaian adalah tugas 
TNI, GAM dan Pemerintah? 3) Apakah ada isu-isu 

provokasi yang beredar di tengah masyarakat 

yang dengan sengaja mau merusak perdamaian? 
4) Apakah di desa masing-masing tidak terdapat 

konflik? 5) Berhadapan dengan konflik di  desa 

masing-masing, apakah masyarakat desa 

meminta pihak luar untuk menyelesaikannya?  6) 
Apakah kegiatan yang dilakukan SUNSPIRIT ini 

sebaiknya dihentikan saja? 
 Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan 

di atas, para kader menemukan bahwa realisasi 

perdamaian di Aceh belum sungguh-sungguh 
terwujud. Masih ditemukan aneka masalah, 

antara lain masih terjadi konflik seperti 

perampokan dengan menggunakan kekerasan 
(kontak senjata). Juga secara ekonomi masih 

terdapat ketidakadilan, khususnya alokasi 
bantuan yang tidak adil. Peserta yang lain masih 

melihat bahwa realisasi perdamaian di Aceh 
masih terasa kabur (masih berupa janji-janji). 

 Kendatipun, sebagian peserta 

menganggap bahwa perdamaian merupakan 
sebuah proses, karena mewujudkan perdamaian 

yang sesungguhnya butuh waktu yang panjang. 
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