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PT Medco E&P Malaka (Medco Block A) selanjutnya disebut sebagai Medco, telah memutuskan 

untuk mengembangkan ladang gas mereka yang terdiri dari pembangunan Central Processing 

Plant (CPP) Alur Siwah yang disebut-sebut bisa dieskplorasi sampai 20 tahun, operasi dan 

dekomisioning (peninggalan dan restorasi lahan) dan kegiatan terkait seperti pembebasan lahan 

untuk tapak proyek, jalan akses, jalur pipa, pengembangan lapangan gas eksisting (Alur 

Rambong – AR, dan Alur Siwah – AS) di Kabupaten Aceh Timur, serta pengangkutan kondensat 

dan sulfur ke Cluster IV, Arun di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia.  

Proyek tersebut merupakan blok eksplorasi yang terletak kurang lebih 45 km sebelah timur 

lapangan gas Arun raksasa yang dioperasikan oleh Exxon Mobil. Area konsesi Medco E&P 

Malaka meliputi area seluas 3.910 km2 dari sebagian areal yang dieksplorasi di bagian tengah 

Cekungan Sumatera Utara yang produktif. Saat ini wilayah kerjanya telah dibebaskan menjadi 

1.680,5 km2 GSPA dengan PERTAMINA untuk Blok A akan digunakan untuk memasok 

kebutuhan gas di provinsi Aceh dan Sumatera Utara, terutama untuk pupuk dan industri lokal 

dengan perbedaan mencolok bahwa sumber daya ekstraktif akan dibagi 70% untuk pemerintah 

Aceh dan 30% untuk pemerintah nasional. Masa kontrak proyek ini berakhir pada tahun 2031 

(Medcoenergi, 2020), 

Pada bulan Agustus 2011, dimulai proses pembebasan lahan untuk tapak Proyek, khususnya 

untuk CPP AS dan jaringan pipa gas. Proses pengadaan tanah secara keseluruhan telah dilakukan 

oleh Tim Pengadaan Tanah yang disebut Panitia 9 atau Tim 9 sesuai dengan Keputusan Bupati 

Aceh Timur No. 590/418/2011. Tim dibentuk berdasarkan SK Bupati Aceh Timur No. 

541/237/2011 dan terdiri dari aparat instansi terkait di tingkat kabupaten termasuk Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pertambangan dan Energi, dan aparat pemerintah di tingkat 

kecamatan seperti camat (disebut camat) dan di tingkat desa seperti kepala desa. Perwakilan 

proyek juga merupakan bagian dari tim ini. Tepat pada Bulan September 2011, masa efektif 

kontrak Medco dimulai (BPMA, 2020). 



Untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan adil dan transparan sesuai ketentuan yang 

berlaku, Bupati Aceh Timur menetapkan SK No. 590/228/2011 dan menunjuk Tim Penilai 

Independen yang terdiri dari peneliti perguruan tinggi setempat. (ketua dan anggota), wartawan 

(wakil ketua dan anggota), pejabat badan pertanahan (sekretaris), LSM, praktisi hukum, dinas 

pekerjaan umum dan tokoh masyarakat di kecamatan terdampak sebagai anggota. Penilaian ganti 

rugi tanaman dan tanaman telah dilakukan sesuai dengan daftar harga tanaman dan tanaman 

formal sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 492.2 / 457/2011. 

Hasil penilaian telah disampaikan kepada Bupati Aceh Timur sebelum mendapat persetujuan. 

Setelah persetujuan Bupati dibuat, Tim 9 dan IAT melakukan konsultasi dengan pemilik tanah 

sebelum mendapatkan kesepakatan tentang harga kompensasi atas tanah dan properti mereka. 

Kemudian pada proses pembebasan lahan tambahan seluas 18 ha (sedang berjalan) dengan 

Perpres No 148 Tahun 2015, peran dan tanggung jawab Tim 9 dilimpahkan kepada Tim Proyek 

Blok A, melibatkan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Pada bulan Oktober 2015, tim 

pembebasan lahan memperoleh 599 bidang tanah dari 435 pemilik tanah dan membayar 

kompensasi untuk properti tanah (pagar perbatasan, warung atau warung kecil, dan tanaman 

kepada 94 Orang yang Terkena Dampak. Proyek ini resmi beroperasi sejak November 2015 dan 

mulai mengalirkan gas pertama pada 28 Agustus 2016 (Serambi Indonesia, 2019).  

Proyek Medco Block-A di Kabupaten Aceh Timur terletak di tengah-tengah bekas daerah basis 

GAM di Propinsi Aceh. Kabupaten ini secara sosial politik tercirikan dengan dinamika paska 

konflik yang tertanam kuat dalam psikologi, struktur dan relasi sosial di dalam masyarakat. 

Suasana kebatinan paska konflik dan terlalu lamanya masyarakat berada dalam situasi konflik 

dan kekerasan dalam banyak hal telah mempengaruhi hubungan kuasa dalam manajemen proyek. 

Oleh karenanya, menjadi sangat penting untuk bisa memahami hubungan segitiga diantara 

masyarakat, perusahaan, dan Negara dalam konteks Medco. Isu-isu keamanan sedemikian rumit 

untuk dijabarkan, karena ia terkait dengan banyak hal, mulai dari pekerjaan, mobilitas 

masyarakat, tanah, sampai bahkan identitas etnik. Ikelegbe (2010) mengatakan bahwa 

kesemuanya berpotensi untuk memunculkan perselisihan di kawasan projek dan mempengaruhi 

situasi keamanan secara umum, khususnya dimana perselisihan mengenai sumber daya alam dan 

transisi dari masa konflik ke masa paska konflik menjadi membuat tantangan terkini dalam 

menjaga perdamaian.  



Tulisan ini akan mendeteksi potensi konflik sosial diantara perusahaan, kontraktor dan 

masyarakat sekitar yang merupakan hasil dari perbedaan persepsional atas terma atau istilah 

“pekerja lokal” dan “obvitnas”, ketidakmampuan perusahaan dan kontraktor mengelola dengan 

baik “grievance mechanism” atau mekanisme penyaluran aspirasi kekecewaan dalam konteks 

aktivitas ekstraksi dan ekplorasi migas di Kabupaten Aceh Timur (Coumans, 2012) 

Metode 

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utamanya (Harrison, 2016). 

Wawancara tidak terstruktur atau mendalam adalah instrumen untuk mengumpulkan data 

(McCormack, 2004). Ada 18 pemangku kepentingan yang diwawancarai di dua lokasi berbeda, 

yaitu di Kabupaten Aceh Timur dan di ibu kota propinsi Banda Aceh. Ada dua alasan mengapa 

wawancara tidak terstruktur atau mendalam digunakan sebagai instrumen utama untuk 

mengumpulkan data. Alasan yang pertama, adalah dalam konteks studi baseline, pemahaman 

tentang keseluruhan masalah masih berkembang, dan belum tuntas (Pedretti et.al. 2012). Oleh 

karena itu, diperlukan paradigma yang lebih fleksibel dan terbuka dari peneliti, terutama ketika 

para pemangku kepentingan atau responden menguji apa yang disebut gagasan yang masih 

“dalam proses konstruksi”. Selama peneliti memiliki agenda yang jelas dalam pikirannya, jenis 

wawancara ini bisa sangat berguna dalam situasi seperti itu. 

Berikutnya, adalah alasan profil pemangku kepentingan. Wawancara mendalam atau tidak 

terstruktur digunakan karena pemangku kepentingan sebagian besar merupakan individu elit 

dengan jadwal dan kegiatan yang padat. Agak tidak mudah mengatur wawancara dengan mereka. 

Namun begitu kita telah menyetujui pertemuan pribadi untuk diwawancarai, wawancara 

mendalam atau tidak terstruktur memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengungkapkan 

pandangan mereka dalam wawancara formal dan membangun hubungan yang baik dengan 

mereka (Reed at.al. 2009). Dengan menggunakan analisis konflik dari informasi yang tersedia 

hingga saat ini, lingkungan atau situasi proyek dianggap berada pada tingkat "sengketa" dan 

belum pada level "konflik kekerasan" (Tinsley, 2004). Namun, meningkatnya perselisihan yang 

belum terselesaikan dapat menyebabkan konflik kekerasan. 

Pembahasan  



Secara umum, sebagian besar masyarakat Aceh Timur dan pemangku kepentingan sangat 

mendukung proyek Medco. Sikap dan posisi positif mereka sangatlah penting untuk 

keberlanjutan proyek Medco kedepannya. Baik pemerintah maupun masyarakatnya yakin dan 

merasa bahwa proyek Medco telah dan akan menjadi tonggak penting bagi Aceh Timur untuk 

meningkatkan peluang ekonomi dan pembangunan mereka secara keseluruhan (Shah, 

Sirojuzilam & Maas, 2020). Ini adalah pernyataan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah 

bahwa mereka akan menyambut baik keberadaan proyek tersebut. 

Namun demikian, kekhawatiran dan kecemburuan sosial ditengah masyarakat seiring dengan 

berjalannya proyek Medco di Kabupaten Aceh Timur tidak lagi muncul secara persepsional, 

namun juga secara operasional. Hal tersebut bisa menjadi hambatan serius bagi Medco dalam 

semua tahapan pekerjaan yang mereka rencanakan, baik semenjak fase pra konstruksi maupun ke 

fase paska operasi. Selain permasalahan klasik lainnya seperti penyediaan lapangan kerja bagi 

pekerja lokal, gangguan transportasi dikawasan proyek maupun harapan terkait program 

pengembangan masyarakat yang ideal, potensi konflik dan rawannya keamanan sosial 

masyarakat juga patut mendapatkan perhatian khusus.  

Ketidaksepahaman terkait Obvitnas 

Medco dianggap sebagai objek vital nasional (Obvitnas). Obvitnas secara hukum berada di 

bawah tanggung jawab polisi nasional, dan keamanan Obvitnas adalah tanggung jawab bersama 

antara korporasi dan sektor keamanan pemerintah (Peraturan Kepala Kepolisian No.13, 2017). 

Dengan demikian, upaya lebih lanjut harus dilakukan untuk kolaborasi dan koordinasi multi-

pemangku kepentingan yang lebih kuat terkait proyek tersebut. Pemberdayaan, sinkronisasi dan 

perkuatan FORKOPIMDA dan Forum Keuchik harus menjadi prioritas. Kontak dengan unsur 

pemerintah daerah dari BAPPEDA dan Dinas/SKPD terkait diperlukan untuk memperkuat 

tindakan afirmatif ini dan upaya advokasi untuk mencegah peningkatan status sengketa menjadi 

status konflik. Dalam konteks Aceh, hal ini dapat bertentangan atau memperburuk persepsi 

umum masyarakat Aceh bahwa sumber daya alam di Aceh adalah milik orang Aceh dan bukan 

milik Jakarta. 

Obvitnas adalah simbol umum untuk penggunaan pasukan keamanan nasional yang ada untuk 

mengamankan kepentingan pemerintah nasional. Terdapat Perjanjian Keamanan Bersama antara 



otoritas regulasi Aceh untuk minyak dan gas atau BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) dan 

aparat keamanan (Polisi). Plus adanya pernyataan dari pihak TNI bahwa sesuai dengan Undang-

Undang No 34 Tahun 2004  bahwa salah satu tugas non-perang TNI adalah pengamanan 

pembantu terhadap pihak pemda dan kepolisiaan, termasuk klaim-klaim dari Panglima Sagoe pro 

PA atau PNA di beberapa daerah terimbas konflik, membuat adanya dugaan bahwa biaya 

keamanan yang dibayarkan kepada pasukan keamanan tidak sampai ke petugas di lapangan.  

Budaya Kekerasan pada Sub Permukaan Psikologis di Daerah Paska Konflik 

Lazimnya masalah keamanan tidak terlihat dan tidak muncul di permukaanm namun terwujud 

pada tingkat laten dan di "sub-permukaan psikologis". Ambil contoh, terbentuknya dua forum di 

level desa yang saling bersaing. Pertama, forum 37 Gampong dibentuk oleh semua desa di 

Kecamatan Julok karena dianggap sebagai daerah paling terkena dampak proyek. Kemudian ada 

Forum 12 Gampong yang difasilitasi oleh Medco serta diakui oleh forum Muspika Kecamatan 

Julok yang merujuk pada desa-desa yang dilalui mobilisasi proyek dan sekaligus menjadi forum 

buruh masyarakat lokal. Keprihatinan ini pada dasarnya terkait dengan rasa identitas lokal 

(mikro) yang sempit, terkait dengan situasi pasca-GAM dan pasca konflik 

Perekrutan kerja merupakan salah satu isu utama, dimana masyarakat setempat menuntut 

perusahaan untuk menjadikan mereka sebagai pekerja, yang jelas tidak memungkinkan. Istilah 

“masyarakat lokal” diartikan secara terbuka oleh berbagai kelompok kepentingan. Salah satu 

kelompok yang diwawancarai selama studi Pelingkupan menekankan bahwa sarana lokal adalah 

masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek, sedangkan kelompok lain percaya bahwa 

sarana lokal lebih luas daripada masyarakat yang terkena dampak langsung, seperti masyarakat 

yang tinggal di Kabupaten Aceh Timur dan bahkan sekitarnya, termasuk masyarakat Orang Aceh 

pada umumnya. Menurut tokoh masyarakat yang diwawancarai selama kunjungan lapangan, 

perekrutan karyawan tidak transparan dan saat ini lebih banyak pekerja adalah pendatang 

(berasal dari luar desa yang terkena dampak langsung). 

Proyek telah merekrut sejumlah besar mantan gerilyawan, dan ada kebutuhan untuk 

menormalisasi perilaku mereka ke dalam etos kerja perusahaan yang damai dan damai. Hal ini 

tampaknya membutuhkan tindakan khusus dan disengaja dari pihak pengusaha dan melibatkan 

pasukan keamanan dan pemerintah dalam peran pendukung 



Dampak rivalitas dalam konteks politik lokal 

Secara umum, jika dilihat dari perspektif politik lokal, ada dua kelompok terkait yang ada di 

Aceh Timur yang akhirnya mengarah pada perpecahan yang mendalam yang dapat membentuk 

politik lokal di Aceh Timur, dan dalam banyak hal, juga diyakini memiliki pengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap masyarakat bahkan terhadap masyarakat. Hal ini sepertinya 

lumrah terjadi di daerah paska konflik, dimana proses pembangunan perdamaian diwarnai 

dengan apa yang dinamakan “local ownership” atau kepemilikan lokal dalam dinamika politik 

(Narten, 2009). Politik kantor Medco. Anggota kelompok ini terdiri dari mantan gerilyawan yang 

pernah berteman selama konflik, tetapi menjadi musuh setelah konflik. Fragmen tersebut 

dianggap sebagai akibat kontestasi pemilukada pasca-konflik sejak 2006. Kelompok pertama 

dikenal sebagai kelompok “Rocky”, kelompok pro-pemerintah kabupaten Aceh Timur sekarang. 

Nama tersebut diberikan setelah kandidat petahana dan Bupati Aceh Timur periode sebelumnya 

terpilih kembali, di mana mereka memenangkan dua kali pilkada secara berturut-turut. 

Kemudian sebaliknya, ada kelompok “Nektu”, nama yang diberikan kepada rival sengit Pilkada 

2017. Sebagai kelompok oposisi, mereka menentang beberapa kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah kabupaten termasuk bagaimana menangani persoalan seputar proyek Medco. 

Sebelum "Rocky" mengambil alih kekuasaan dalam dua pemilu terakhir, kelompok ini adalah 

pemenang pilkada pertama pasca konflik dan mempunyai hubungan dekat dengan Gubernur 

terpilih Irwandi Yusuf. 

Pada dasarnya, mereka memiliki paling tidak dua kesamaan. Pertama, mereka berdua sepakat 

bahwa proyek Medco adalah inti dari rekonsiliasi pasca-konflik secara keseluruhan di Aceh 

Timur. Kehadiran Medco dalam satu atau lain hal adalah cara menciptakan lebih banyak 

kesempatan kerja dan memberikan peluang lebih besar bagi ekonomi daerah untuk bisa terus 

berkembang. Artinya, gemerlap dan geliat ekonomi Aceh Timur kini terlihat jelas di seluruh 

kabupaten sejak proyek Medco dimulai. Kedua, keduanya memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

“politik kantor” atau istilahnya “office politics” dan proses rekrutmen di Medco. Kedua 

kelompok tersebut mencoba, atau setidaknya telah mencoba menggunakan akses dan kekuasaan 

mereka ke proyek untuk memanfaatkan informasi dan kesempatan sebaik-baiknya untuk 

melayani kepentingan kelompok mereka masing-masing, terutama dalam perekrutan personel 

keamanan. Praktik office politik sangat dipengaruhi adanya politik kuasa organisasi (Carpenter, 



Matthews & Schirm, 2010: Fairholm, 2009) Akhirnya, keduanya berafiliasi secara politik ke elit 

di Aceh dan terkait erat dengan kontestasi politik tingkat provinsi yang dapat membentuk dan 

mengubah latar belakang umum politik lokal serta kebijakan dan regulasi di Aceh Timur secara 

lebih makro.  

Seiring dengan perkembangan situasi politik saat ini, persaingan kelompok mantan kombatan 

yang tergabung dalam kelompok “Rocky” dan “Nektu” juga telah bertransformasi atau bergeser 

ke bentuk baru. Hasil pilkada di tingkat provinsi menunjukkan adanya pergantian rezim antara 

mantan elit gerilyawan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah menggantikan Zaini Abdullah dan 

Muzakir Manaf. Perubahan tersebut memaksa kedua kelompok rival ini untuk meninjau kembali 

cara pandang mereka terhadap proyek Medco. Perubahan ini berarti bahwa kelompok “Nektu” 

yang berafiliasi dengan Irwandi sebagai gubernur yang baru terpilih setidaknya atau idealnya 

memiliki ruang lebih banyak untuk menyampaikan pandangannya, termasuk dalam proyek 

Medco, situasi yang sangat tidak mungkin terjadi pada masa pemerintahan “Rocky” yang 

terakhir dimana seluruh anggota grup “Nektu” mereka tidak punya akses (lagi) ke proyek 

Medco, termasuk di perusahaan penyedia personel keamanan. Di sisi lain, kelompok “Rocky” 

sekarang akan menghadapi beberapa tantangan untuk mempengaruhi kebijakan sepihak mereka 

ke dalam “politik internal di dalam kantor” Medco dan perekrutan pekerja lokal. 

Pergeseran ini juga terlihat di komunitas lokal di dalam wilayah terimbas proyek. Perpecahan 

antar kelompok mungkin juga terlihat pada daerah atau desa dimana kelompok “Nektu” menang 

dan kelompok “Rocky” kalah dalam kontestasi Pilkada, baik pada pemilihan bupati setempat 

maupun pada pemilihan gubernur dan sebaliknya. Di sini, meskipun hal ini belum dikonfirmasi, 

kelompok dominan akan mencoba untuk mendapatkan kembali keuntungan mereka dan karena 

itu meninggalkan kelompok saingan mereka dalam situasi yang tidak menyenangkan. Oleh 

karenanya, kelompok yang kalah dalam pilkada bisa semakin terpinggirkan. Perselisihan tentang 

sumber daya ekonomi yang langka berpotensi menyebabkan perpecahan yang lebih dalam di 

dalam komunitas lokal dan elit di tingkat desa dan kecamatan. 

Penerbitan Peraturan Daerah Baru Sehubungan dengan Keberadaan Proyek 

Tulisan ini menemukan bahwa dalam konteks Aceh Timur, setidaknya ada satu undang-undang 

yang diusulkan tentang penanaman modal yang kini sedang diproses dan dibahas di antara 



anggota parlemen. Ketua komisi legislasi di DPRD Aceh Timur dipimpin oleh seorang anggota 

parlemen dari partai pro-pemerintah kabupaten, yaitu Partai Aceh. Medco dan proyeknya akan 

tertarik untuk lebih terlibat dalam proses pembuatan undang-undang ini, bersama dengan 

komponen utama pemangku kepentingan proyek lainnya, seperti pemerintah daerah, pemimpin 

(agama) lokal, LSM lokal, dan masyarakat lokal yang terkena dampak proyek. 

Sebelum undang-undang ini disahkan dan disahkan, anggota dewan mengatakan akan ada waktu 

untuk mengujinya. Semua masukan dan tanggapan yang diberikan selama proses uji coba akan 

menjadi bahan pertimbangan dan akan menjadi dasar untuk merevisi draf tersebut. Kemungkinan 

untuk memasukkan poin-poin kuota proporsional dalam mekanisme perekrutan tenaga kerja dan 

untuk secara formal menguraikan definisi operasional permanen dari “pekerja lokal”, metode 

CSR (Corporate Social Responsibility) yang tepat untuk masyarakat lokal misalnya dapat 

bermanfaat untuk mencapai konsensus formal antara pemangku kepentingan utama proyek. Ini 

dapat mengurangi ketegangan dan mengurangi dampak negatif jika proses dengar pendapat 

terbuka untuk semua orang.  

Namun, ada juga kekhawatiran jika ini hanya akan menjadi formalitas dan menciptakan lebih 

banyak sengketa dan konflik horizontal di tingkat administrasi pemerintahan yang lebih rendah 

ketika proses dengar pendapat dan konsultasi terputus dari ruang publik dan berjalan di bawah 

politik "pintu tertutup". Lobi di belakang panggung antara elit lokal dapat menciptakan lebih 

banyak ketegangan dan konflik yang pada akhirnya hampir dapat mempengaruhi secara negatif 

keseluruhan proyek Medco. Kecenderungan yang mengkhawatirkan pada awalnya menunjukkan 

bahwa proses pembuatan undang-undang ini dapat menjadi strategi bagi elit untuk 

mengamankan ambisi politiknya dalam hal mengamankan kuota pekerja lokal dengan anak 

buahnya, atau sekaligus juga dapat meniadakan kemampuan masyarakat dan pemimpin lokal 

untuk membuat keputusan. konsensus sosial di antara mereka. Pada akhirnya cita-cita untuk 

memberikan perhatian yang seimbang terhadap proses pengambilan kebijakan dan formulasi 

undang-udang pada pemerintahan paska konflik, sebagaimana yang diharapkan Hillman (2011) 

menjadi semakin jauh dari kenyataan.  

Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pengalaman Masa Lalu dengan LNG Arun 



Pengalaman tragis yang dirasakan masyarakat Aceh pada masa konflik juga terkait dengan akses 

atas ketidakadilan ekonomi di masa lalu. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengalaman masa 

lalu dengan Arun LNG, Mobil Oil, dan Exxon Mobile (1974-2014) di kabupaten tetangga 

merupakan salah satu penyebab tak terlupakan dari konflik berkepanjangan di Aceh (Modus 

Aceh, 2019). Fakta bahwa Lhokseumawe dan Aceh Utara adalah tempat perusahaan 

multinasional hanya menguntungkan beberapa elit dan hanya melayani pemerintah Indonesia dan 

segelintir elit Aceh sulit untuk disembuhkan (Tempo, 2003). Trauma yang dirasakan masyarakat 

lokal di Aceh Timur karena Lhokseumawe dan Aceh Utara menjadi zona termiskin di Aceh sulit 

untuk dilupakan begitu saja. Perlakuan terhadap komunitas lokal jauh dari kata “baik”, jika tidak 

mau disebut jauh dari kata “ideal”. Untuk menyelesaikan dan menyembuhkan ini, akses yang 

setara dan adil ke proyek sangat penting untuk diterapkan dalam hal kesempatan kerja dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Rekonsiliasi Elit Lokal untuk Memaksimalkan Manfaat Proyek Bagi Masyarakat 

Rekonsiliasi menjadi kata kunci untuk masalah politik dan regulasi lokal seputar proyek Medco. 

Hampir semua pemangku kepentingan khususnya di Aceh Timur dan Banda Aceh 

membicarakan tentang rekonsiliasi pascakonflik dan pascapemilu. Sebagai langkah kedua antara 

reintegrasi dan kohesi sosial, rekonsiliasi antara elite di Aceh Timur dan Aceh pada umumnya 

menjadi kunci bagi Medco untuk dapat beroperasi dengan lancar dalam waktu dekat (Akmal, 

2019). Alasannya karena elit lokal dan pemerintah daerah bisa mendapatkan keuntungan jangka 

panjang dari proyek tersebut. Bagi elit lokal, ini berarti bahwa semua anggota dan pemimpin 

masyarakat lokal direkonsiliasi secara ekonomi dan terintegrasi secara sosial dalam proyek 

secara langsung dan tidak langsung. Rekonsiliasi bagi mereka juga berarti adanya kesepakatan 

untuk mendefinisikan kembali “lokal”, baik di wilayah yang terkena dampak langsung proyek, 

atau di Aceh Timur secara umum. Elit baru yang terpilih juga telah menegaskan kembali 

persamaan akses untuk proyek tersebut, dengan menyatakan bahwa hak khusus untuk mantan 

gerilyawan seharusnya tidak lagi menjadi kasus di Aceh, termasuk di Aceh Timur.  

Tulisan ini juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi dapat muncul dalam upaya kolaboratif 

menghidupkan kembali mekanisme lokal untuk mengambil konsensus tentang masalah-masalah 

yang disengketakan di masyarakat serta untuk memberdayakan pemerintah seperti Bappeda, 

CSO/LSM, pemimpin lokal dan seluruh komponen masyarakat lokal. poros utama pembangunan 



lokal di setiap sektor kehidupan. Dengan kata lain, rekonsiliasi harus melampaui aspek politik 

dan formalitas dan oleh karena itu penafsir lokal dalam masyarakat adalah suatu keharusan. Last 

but not least, proses rekonsiliasi harus ditangani dengan gaya budaya ketimuran, yakni 

pendekatan top down. Kemauan politik harus datang dari elit. 

Untuk proyek Medco sendiri, menurut para responden, ini berarti kesempatan baik untuk 

mengadakan konsolidasi internal agar dapat bekerja secara profesional di bawah intervensi 

politik minimal dari elit lokal. Bentuk rekonsiliasi lainnya dapat berupa pengenalan pemahaman 

proyek non-keuangan dan pasca-Medco kepada masyarakat lokal dan elit lokal termasuk 

pengenalan pendekatan budaya daripada hanya pendekatan seremonial proyek dan untuk 

merevisi kebijakan dan hubungan masyarakat dan urusannya. 

Penutup 

Kompleksitas masalah dalam politik dan regulasi lokal tidaklah bisa dihindari (Karim, 2003). 

Seringkali sumber informasi lintas sektor bisa membantu untuk memahami gambaran 

keseluruhan dari politik dan peraturan lokal dalam konteks sosial yang lebih luas. Informasi yang 

tumpang tindih terkadang dapat membantu untuk memberikan analisis hubungan yang lebih 

komprehensif, serta membantu menjelaskan hubungan antara berbagai aktor utama dan masalah 

yang dihadapi. Namun, hal ini terkadang dapat menyebabkan klasifikasi yang saling berenturan 

dengan aspek sosial budaya, keamanan dan konflik. Oleh sebab itu, diskusi yang intens antar 

aspek yang terkait erat akan menjadi sangat penting, untuk selalu mengembangkan dan 

memutakhirkan pemahaman masalah. 

Jelas bahwa ada masalah rivalitas yang serius diantara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh 

yang tercermin dalam persaingan dua kubu politik lokal “Rocky” versus “Nektu” pada Pilkada 

Kabupaten Aceh Timur. Hal ini membuat potensi perselisihan semakin tinggi dan membutuhkan 

rekonsiliasi diantara kelompok mantan kombatan dan para elitnya (Alihar, 2016).. Bayang-

bayang struktur mantan kombatan selama konflik masih memberikan pengaruh cukup kuat di 

beberapa desa yang yang terimbas proyek dan kedua kelompok yang berseteru masih sering 

menggunakan proyek Medco sebagai salah satu tema kunci dalam kampanye politik mereka.  

Tentu saja, ada kompetisi diantara para elit lokal terkait jumlah kebutuhan dan jumlah pekerja 

yang direkrut, termasuk juga berkaitan dengan layanan jasa. Para politisi di gedung parlemen 



kabupaten memiliki peran penting dalam menginisiasi regulasi-regulasi penting dalam hal ini. 

Namun demikian belum terlihat upaya konkrit dari mereka sampai sejauh ini. Perlu ada upaya 

khusus yang melibatkan pemerintah dan ahli politik lokal, khususnya dalam bentuk regulasi 

(aturan hukum, perda atau qanun) yang akan memberikan panduan baik umum maupun khusus 

terkait dengan proyek investasi lokal, nasional, multinasional, dan masyarakat sekitar yang 

terkena dampak, pemangku kepentingan berbagai kelompok kepentingan, kelompok rentan, dan 

pemerintah lokal dan nasional secara lebih komprehensif (Wadell, 2017). 

Disisi lain, keberadaan senjata yang masih beredar dan tidak semuanya dimusnahkan dan 

merupakan peninggalan konflik memunculkan masalah keamanan yang serius dalam hal 

kekerasan dan kriminalisme (Rozi, 2019), seperti peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. 

Ada indikasi kuat bahwa permasalahan ini muncul disekitar daerah terimbas proyek. Dengan 

demikian, dialog serius perlu diupayakan dengan para pemimpin, tokoh agama, dan tokoh adat, 

termasuk juga lembaga swadaya masyarakat baik di tingkat lokal maupun propinsi untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini menjadi kian penting mengingat menumbuhkan 

rasa percaya dan keberanian setiap elemen yang terlibat, baik masyarakat, perusahaan maupun 

Negara dan aparatnya terkait persepsi dan harapan yang diinginkan dalam proyek Medco dengan 

segala dinamika yang ada didalamnya.  
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