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BANJIR simpati dari seluruh penjuru dunia bagi para korban bencana tsunami
membuktikan bahwa peradaban dan solidaritas kemanusiaan universal masih ada
di dunia yang tercabik-cabik berbagai pertentangan dan kebencian. Ternyata
masih ada yang indah dan melintasi batas-batas pemisah antargolongan, walau
ada batasnya.

Ternyata lebih mudah menggalang dana dan tenaga sukarela dalam jumlah
besar-besaran ketimbang mengelola agar semua itu mencapai tujuan pada waktu
dan tempat yang tepat. Berkat teknologi digital mutakhir, di mana-mana
berlangsung penggalangan dana. Di mana-mana orang memberi sumbangan
lebih dari sekali, dan lewat lebih dari satu jalur.

Di sekitar tempat kerja saya sendiri di Melbourne, tidak hanya dua atau tiga
kelompok orang Indonesia yang secara spontan mengorganisir penggalangan
dana. Mereka tidak bekerja dalam satu payung. Masyarakat non-Indonesia di
sana juga membuka kantong sumbangan terpisah. Jangan mengira, ada lebih
banyak pengumpul sumbangan ketimbang penyumbang.

Sementara itu pemerintah di berbagai negara bagian dan negara federal punya
jalur dukungan tersendiri untuk Indonesia. Saat ini Australia menjadi pemberi
sumbangan dana tertinggi di dunia. Dan sejumlah organisasi internasional
dengan cabang di Melbourne tidak ketinggalan mengadakan acara pengumpulan
dana terpisah dari semua tadi.

ITU terjadi di sebuah kota di luar Indonesia. Semua itu tidak istimewa jika
ditengok apa yang sedang terjadi secara luas di berbagai belahan dunia secara
global. Walau Indonesia dijuluki salah satu negara paling korup di dunia, warga
dunia tidak ragu memberi sumbangan besar-besaran kepada warga bangsa ini
yang sedang menderita.

Tidak mengherankan jika ada pengamat yang mengatakan Aceh telah menjadi
milik dunia. Redaksi Koran Tempo menyebut Aceh sebagai "Serambi Dunia" dan
bukan lagi "Serambi Mekkah". Internasionalisasi Aceh bukan hanya tampak
dalam bentuk simpati dan sumbangan jarak jauh. Yang lebih mencolok adalah
kehadiran langsung ribuan personel dan peralatan militer dari berbagai negara
dunia.

Semua itu membesarkan hati. Tetapi, ada baiknya kita tidak menutup mata
terhadap sejumlah kenyataan yang kurang menggembirakan.

Se
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Yang pertama dan terutama adalah masih susahnya berbagai sumbangan dan
simpati global itu mencapai tujuan utama. Ada berbagai sebab, dari yang teknis
hingga yang politis. Banjir simpati kepada para korban di Aceh tidak dengan
sendirinya mencapai tujuan bila tidak disertai perangkat dan manajemen
memadai. Ibarat semangat pro-demokrasi dan reformasi yang pernah
menggebu-gebu pada tahun 1998. Tanpa wadah dan organisasi yang kokoh dan
matang, semua itu lenyap menguap tersia-sia.

Sejumlah pertikaian politik yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut
Aceh juga menghambat tersalurnya solidaritas kemanusiaan ini. Konon terjadi
penolakan terhadap uluran bantuan dari negeri Israel. Masalah yang lebih besar,
dan telah banyak diperdebatkan para simpatisan Aceh, menyangkut peran
Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Internasionalisasi Aceh sedikit banyak merupakan demiliterisasi Aceh.
Terbukanya pintu Aceh bagi simpatisan dunia mengakhiri isolasi Aceh sebagai
daerah konflik. Berakhir pula monopoli oleh TNI terhadap berbagai akses dan
penyebaran informasi tentang Aceh. Bisa dimaklumi bila TNI yang sudah
kehilangan banyak prajuritnya akibat tsunami akan berusaha mempertahankan
sisa-sisa hak istimewanya atas Aceh.

Sebagian pihak mengusulkan agar segala bentuk penyaluran bantuan bagi
korban tsunami sebaiknya ditangani oleh TNI. Pendapat seperti ini datang dari
sejumlah orang sipil di DPR dan Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan dan
Keamanan. Pandangan seperti itu didukung sejumlah laporan jurnalistik, seperti
Kompas, yang melaporkan "kemanunggalan" rakyat sipil dan TNI serta lancarnya
kerja sama mereka dalam menolong para korban. Bahkan beberapa anggota
DPR mengusulkan Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer nonperang.
Ironisnya, usulan ini ditolak justru oleh Panglima TNI sendiri! Kecenderungan
militerisme bukan monopoli perwira militer.

Di pihak lain, ada yang menuding TNI sebagai sumber utama kesulitan
tersalurnya berbagai bantuan untuk Aceh. Tentang ini kita tidak perlu mengutip
pendapat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), musuh perang TNI. Pandangan
demikian datang dari Asia Forum, kelompok organisasi hak asasi manusia yang
berpusat di Bangkok. Mereka melaporkan berbagai tindakan anggota TNI yang
mempersulit penyaluran bantuan, karena khawatir hal itu dimanfaatkan GAM.
Mereka juga melaporkan pelecehan terhadap sejumlah korban yang selamat.
Sejarawan Anthony Reid mengimbau agar pertolongan dan pembangunan
kembali Aceh diserahkan pada badan internasional seperti PBB, karena militer
dianggap lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang memecahkan masalah
di Aceh.

Seperti halnya di Timor Timur, cara militer untuk mengakhiri konflik di Aceh
terbukti tidak berhasil. Apalagi jika keberhasilan itu diukur menurut pandangan
Susilo Bambang Yudhoyono. Berbicara sebagai Menko Polkam pada bulan April
2001, ia menekankan pentingnya "keadilan, kesejahteraan, dan keamanan" bagi
rakyat Aceh dalam proses penyelesaian konflik.

Penyelesaian cara militer tidak meyakinkan banyak pihak di Jawa sendiri, apalagi
di Aceh. Almarhum Munir, sang pendekar hak asasi manusia dan pendiri
organisasi Kontras, pernah menyatakan penolakan cara militer untuk Aceh. Tak
lama kemudian ia dicari sekelompok orang berseragam loreng Pemuda Panca
Marga. Mereka menyerang kantor Kontras, merusak barang, dan menyiksa staf di
sana. Semua ini dibiarkan saja oleh aparat hukum. Kalau tindakan seperti ini
dapat terjadi di pusat Ibu Kota, bayangkan apa yang selama berpuluh tahun ini
bisa terjadi di Aceh.

Semoga bencana alam yang lalu membuka pintu baru bagi penyelesaian konflik
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di Aceh, sebagai prasyarat pembangunan Aceh yang menikmati "keadilan,
kesejahteraan, dan keamanan" setara wilayah lain di negeri ini.*
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