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'Blae-pint"
I{ota Banda Aceh
Dr. Agus Budi Purnomo

Kota adalab karya aanuialaag berfungi rtttxk newadahi kolnplektitas datr

kontradiki

larg

ada pada

diri manuia ita

adii.

Dengar bnbagai

kekarangaula 'tskepint" rekowtrs,psi Aceh akar netjanbkal Kota
Banda Aceb

dai

idealivte tersebst Talisatt

ini nenbahat berbagai

keuutgkinax tenebat

Arti Sebuah Kota
Kota adalah karya manusia dari manusia dan tentu saja untuk
manusia. Oleh karena itu kota tidak sedethana seperti pemecah
ombak atau kandang ayam. Layo.knya, seperti manusia itu sendi-ti

kota adalah sebuah wadah bagi plutalitas kemanusiaan yang
kompleks dan terkadang juga penuh kontradiksi. Jadi tak heraa bila
Mumfotd sang penulis karya klasik tentang kota, C t*rc of the Cig
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(I{illea 1986) mengatakan bahwa kota adalah kumpulan berbagai
jenis manusia. Bagi Mumford dzn juga Bentham (l(ell5 2004) kota
adalah wadah pertemuan betbagai peradaban yang berbeda, dan

.,

penuh dengan kemajemukan

Apa saja segi kemanusiaan yang ha.rus diwadahi oleh sebuah
kota? Pertama kita ha-tus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan

6sik penghuninya. Dalam hal ini sebuah kota harus bisa memberi

ruang yang cukup bagi semua aspek kemanusiaan untuk
berkembang. Dalam sebuah kota seorang manusia hatus tedindungi

dai

matabzhaya yang disebabkan

oleh alam maupun sesama
manusia. Dalam kota semua kebutuhan fisik manusia, sepetti
makao, minum, istirahat, tekrcasi, dan tentu juga kesehatamya
harus terpenuhi. Kebutuhan fisik dasar seperti

bila

se?nua usaha

itu bisa terpenuhi

dan kegiaun ekonomi serta mata pencaharian

lainnya betjalan dengan baik. Kota juga harus rqempunyai
infrastruktur yang mewadahi dan mampu mendukung
te$elenggaranya kegiatan-kegiatan itu. Dalam ha] ini kota bisa
dianggap sebagai tempat

di

mana seluruh kegiatan konsumtif

manusia bisa dipenuhi.

Kebutuhan manusia selai! yang bersifat fisik ialah kebutuhan

psikis. Bagi Mumford, Rousseau, Bentham, dan Huntington
pemenuhan

ini merupatan

bagian penting maausia yang harus

dipenuhi oleh sebuah kota, katena kota adalah asal-muasal dari
sebuah petadaban Qiwlirynor), tempat manusia tidak lagi hidup
dalam pola hulum rimba (Goeue, 199|,

Kebutuhan-kebutuhan psikis seperti nsa cinta terhadap suatu

tempat atau oleh Tuan (1989) disebut 'toplphilid' menciptakan
colledin-mmory. IVlemori
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kolektif ini menutut Geddes terbentuk

'A&ry'n;r" brBi Kore Bandx Acch

oleh

adanya suatu usaha kumulatif manusia dalam

mempertahankan hal-hal yang dianggap baik dan mernbuang halhal yang dianggap buruk plellea 1990).
Berbeda dengan kebutuhaa fisik manusia, kebutuhan psikis bisa

menjadi awal terbentuknya kesadaran pedunya keberlaniutan

(

$akobiliy) kota dan peradaban marusia. Sifat akumulatif

peradaba-o manusia menolak pemutusan hubungan dengan masa

lalu, karcna semua yang telah diakumulasikan selama ir:i tak
mungkir lepas dari masa lalu itu. Walaupun demikian, kedua jenis
kebutuhal tersebut masih menempattan manusia sebagai subyek
sehingga dapat dikatakan sangat antroPosentris.

Kebutuhan lain manusia yang muncul semasa dingan kesadatan

tentang keterbatasan lingkungar ialah kebutuhan untuk
mempertahanlan kebedaniutan peradaban manusia. Kebunrhan
tenebut muncul dari kesadaran bahwa kota adalah bagian dari alam
yang lebih luas. Isu-isu seperi sutai rable-deuekpuent, enbgital fu lprint

sebuah kota dan lainlain menjadi penting. Ivlanusia sadat bahwa
semua kebutuhan fisik dan psikis

itu baru bisa dipertahanfan bila

segala sumber kehidupan yang selama

ini telah menghidupkan kota

dapat dijaga dan diles tarikan.

Kdsis energi tahur 1970-an dan peni.ngkatan emisi di atmosfu
mengubah iklim global darr sistim produlsi yang dibutuhkan
manusia. Hal

id

niendorong manusia unnrk mulai mengubah gaya

hidupnya, dan dalam jangka panjang aktivitas ini akan mengubah
peradaban manusia secata menyelutuh

Ketiga jenis kebutuhan telsebut saling bednteraksi daa juga
sekaligus membennrk poladsasi

di dalam

sebuah kota.

l

alaupun

sebuah kota diharapkan merupakan pertemuan ketiga kebutuhan

itu
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0i ,que

Bldt

Punmo

(Goeae,19971, secara prosedural terjadi juga polarisasi yang secata

keselwuhan memberi watna tertentu pada sebuah kota. Sebagai

contoh, semakin rakus dorongan ekonomi, semakin besar pula

lingkugan dan colhctfue-nenory kota. Sebaliklya sebuah
kota yang terlalu kaku pada. collectiue-nenory-nya akan kehilangan
sumber ekonomi yang justru bila diperhatikan akan mendorong
kerusakan

pelestarian dan kenangan bersama itu.
N{asalahnya

kini, demi terciparya sebuah kota yang paripurna,

bagaimana kita bisa memperkuat pelsamaan yang ada di antara tiga

kutub tersebrrt dan mendekatkan serta mempertemutan polarisasi
yang tetjadi?

Melihat kenyataan yary telah disebutkan, untuk meniamin
plualitas dalam sebuah kota, Goetze mengusulkan konsep
demokrasi sebagai alat agar ketiga kebutuhan manusia bisa secara

shergi diwadahi oleh sebuah kota. Menurut Goetze (1997), ketiga
kebutuhan daoat saling bersinergi bila semua individu dalam
membenhrk kota bisa berpartisipasi seca-ra berkesinambuogan.
Menu-rut Bentham, partisipasi baru bisa berhasil bila didasarkan
pada transparansi atau suar.r kandisi di kala semua orang bisa salhg

melihat secara jelas tanpa dirutupi ketidak ujwan. Sesuai dengan

itu Goetze (199f tidak setuju dengan elitisme. I(alaupun
elite ada, pihak tersebut harus berperilaku sebagai rvasit yang
konsep

mengatur komunikasi antar-stake-holder agar komunikasi dapat

berjalan dengan baik dan tetap ffansparan. Bagi Bentham
pemerintah hendakrya berperan sebagai elite sesuai dengan konsep
tersebut.

Mugkirr,

sampai di sini, mereka yang membaca ulisan ini akan

berkata, "Ah, itu hanyalah utopian." Tapi madlah kita coba berpikir,
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apa akibatnya krlau idealisme yang sudah saya terangkan tetsebut

tak dipethatikan.

Awalnya tenru saja akarr tertadi polarisasi kota. Hal

ini

sedng

dipetkurt oleh cnlasiorury-qoning yang betkembang di awal tahun
1960-an, ketika setiap fungsi kota mempunyai ruangnya sendiri agat

fungsi-fugsi itu tidak saling mengganggu. Tiap rur.ng yaag bcrsifat

eksklusif akan membenh.rk batas pelindrurg yang menghambat
menyusupnya fungsi lain. Selanjutnya kota sebrgai wadah

lag

peradaban yang pluralis akan hilaog, bntas kota pun tersegregasi

masyarakat terisolasi, teraliensi, terpecah, dan kemudian hilarrg.

Kehancuran kota atau ubanitas seperti

ini

sudah dibahas oleh

Hannah Arendt pada 1968 dalam karangannya yang berjudul "Man

in Dark Time". Kegagalan manusia berpanisipasi dalarn
membentuk dan mempertahankan kota akan menyebabkan
kehancuran sebuah komunitas, mengh.ilangkan solidaritas, dan
akhirnya merusak

bul dri

sebuah agora yaog selama

ri

kita kenal

sebagai kota. Peodapat Arendt tessebut bisa dianggap sebagai
sebuah ramalan tentang fenomena-fenomena masa kini seperti

kotl

berpagat (fetad-ciry, N{arcuse, 2001), manusia-manusia lotato-co*ch,
dan diperparah dengan mu,lrculnya ptblic'Ehere yang baru, yakni
internet.

Kota Banda Aceh
rVelihat kenyataan-kenyataan

keberhasilan sebuah

in:

adalah wajar bila kita menilai

kota dalam memfasilitasi

keberadaan

kemanusiaan, menuut Ventuni dan Btown, sangat kompleks dan

kontradiktif Kota tak bisa dipandang bethasil bila hanya mewadirhi
sanr segi dari kemanusiaan dan meniadakan segi lainnya. Sebuah
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kota yang baih harus bisa mempertemukan semua

aspek

kemarusiaan secara damai dan demokratis (Goae,7997).

Dengan dasar teori tersebut, ma-ri kita ramalkal nasib Banda

..

Aceh setelah tsunami bila "Bhepi

'

pemerintah dilaksanakan

sepenulrya.

Sebelum bedakunya

UU No.8 Tahun 1974 tentang

Pemedntahan Daerah, ulhctioe-nemotl maslarakat Aceh sangat kuaq
mengacu pada kejayaan Kesultanan Iskandar Muda yang dia-nggap

sebagai masa kejayaaat Aceh. Pada masa

itu,

kepercayaan

tnesyarakat pada lcmbagalembaga setemp^t sepern " llbd-peti' d^n

ulama-ulama iuga tinggi. Hal ini ditandai oleh tingginya semangat
kebersamaan dalam menyongsong masa depan yang lebih baih.
Salah satu contoh wujud dari semangat bersama yang tinggi itu
adalah berdirinya

Kotz Pelalar Mahasiswa (I(opelma) Darussalam

pada 1959.

Pada awal betditinya Kopelma Datussalam tidak secara jelas
membedakan antara Unsyiah (Universitas Syiah Kuala) dan

IAIN

Artanby. Perumahan dosen dan fasilitas akademis kedua perguruan

tiiggi tida!
.

dipisahkan lokasinya. Dosen Unsyiah

di

masa itu

IAIN Artaniry. Huburgan sosial antara
penduduk Kopelma Darussalam dan desa-desa tetangga juga
berjalan hatmonis. Di kala itu dosen-dosen menjadi watga desabertetangga dengan dosen

desa tetargga dan melakukan kegiatan seperti layaknya warga desa

lainnya.

Dengan idealisme sebagai kota pelajar dan mahasiswa, Kopelrrra

Darussalam tidak hanya dipetuntukkan bagi perguruan tinggi
melainkan juga sekolah dasat hingga sekolah lanjutan titgLat atas.
Selain adanya masalah-masalah tertentu seperti kansportasi (h.anya
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ada satu bis milik Biro Petguruan Tinggi Kementedan
komunikasi, dan

listril (istrik

P&9,

hanya dialirkan mulai pukul tujuh

sore hingga 10 malam), semalgat kebersamaan dapat dikatakaa

cufup tinggi.
Setelah tahun 197d lembaga pemetintahan diformalkan sesuai
dengan UU

No

8 TahLrn 1974. Dalam proses formalisasi lembaga

bar:yak pemimpin-pemimpin masyarakat kehilangan basis legal
mereka, dan ini dapat dianggap sebagai awal dari rusaknya lembaga-

di Aceh. Msaloya, banyak camat yang
tidak berpendidikan formal harus menyerahlan kedudukannya
kepada taeat .n Alademi Pemerintahad Ddas Negeri (uga di
Kopelrna Darussalam) yang rdatif muda dare belum mempunyai

lembaga kemasyarakatan

prestasi untuk dipercaya oleh masyarakat Apalagi sebagian camat-

camat baf,u itr.r tidak datang dari masyarakat setempat' ?erubahan
yang drastis sepeti

ini dapat dianggap sebagai

usaha pusat unhrk

mempetkuat pengatuh dan konuolnya terhadap daerah. Secata

perlahan hal

ini

menyebabkan segregasi sosial dan akhirnya

mengatah pada segregasi spasial,

I{opckna Darussa.lam juga menerima dampak dari betlakunya

L{J No. 8 Tahun 1974 ters€but. Kop€lma Darussalam tidak lagi
mempunyai fasilitas bagi pelajar. Pendidikan dasar ditarik ke Kota
Banda Aceh. Kopelma Darussalam kemudian diformalkan menjadi

desa tetsendiri, tetpisah dari desa-desa tetangga. Akibatnya,
hubnngaa yang harmonis yrng sebelumnya adz antata penghuni

Kopekna Darussalam dan desa-desr ihr putus, Juga, Kopelma
Darussalam dipisah menjadi dua: Unsyiah di Selatan dan IAIN

Arraniry

di Utan.

Semua fasilitas

IAIN Artaniry di

selatan

dis€rahkan ke Unsyiah, demilian pula sebaliknya. Kopelma
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Datussalam mengalami ftagmentasi spasial dan segregasi sosial,
mengalami fenomena yang disebut oleh Arendt (1968) sebagai

.,

menjauh dari idealisme komunitas 1zng tetcantum pada namanya
sebagai kota pelajar dan mahasiswa.
Bagaimana masa depan Kota Banda Aceh setelah gempa dan
tsunami 26 Desember 2004 yang lalu? Bencana alam yang demikian
dahsyat telah mengubah sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh.

Perubahar mendasar atan dialami oleh kota tersebut bila "B/za-

pinl'

kzrya. Pemenrttah Pusat ditetapkan secara konsekuen,

I(enapa demikian?

Pertama, "Bh.te?rinl' tersebut dibuat tanpa mengacu pada
peraturar yarrg ada (misalnya, UU No. Z4'Iahun 1992). Bahkan
rst:7ab blue-pint ittt

pun tidak mempunyai taksonomi resml Sifatnya

s4ngzt t,p-dopn, padahal dalam Undang-undang No. 24

Tahw 7992

jelas disebutkan bahwa pembuatan tata tualg provinsi atau kota
merupakan wewenang gubernur atau bupati. Pembuatan tata ruang

Kota Banda Aceh menutut Undaog-undang tersebut

jelas

wewenang wali kota, bukan pemerintah pusat. Bahkan rencana tata-

ruang yang ada dalarn "Blue-pinl' telah mencampuradukkan skala
rencana tingkat pror.insi dengan rencanr tingkrt kota dalam satr:

dokumenl

Contoh lain yang meryangkit tata-rueng dalam "Blae'prinl',
tidak lengkapnya arahan F.rngsi ruang Pada Undang-undang No. 24

Tahun 1992 jelas disebutkan bahwa secara gads besar ada dua jenis

fungsi ruang Pertama, fungsi lindr:ng dan .yang kedua fungsi
budidaya. Dalam istilah teoritis tersebut frrngsi budidaya adalah

fungsi konsumtif manusia dan fungsi lindung menyangkut
sustainabilitas sumber daya. Tata-ruang

3'70

d

arn

"BhrPri '

hanya

'ts|'t'-Pist" b^g] Kot^ B^naa Ace\

menekanlan perlunya fungsi lindwrg melupaL.an bahwa kota juga
harus memenuhi kebutr:han fisik dan psikis penghuninya. Lebih
lanjLrt lagi, fungsi lin drrng tzta-ruzng"Blue-pizl' hanya sel:agSaa

dzn

keseluruhan sisi petlindungan terhadap alam yang tetcantum dalarn
koosep ristabtebilil.

Secara ana\is,

"Bheprhl' luga tidak memperlihatkan dengan
jelas tentaag jenis data, teknik pendekatan, dan capaian yang
lengkap. Sebagai contoh, secara teknis keterperinciao Feta-peta
yang digunakan dalam anal.isis maupun produk tata-ruang dalam

"Bhe-pitl' tidak

sesuai dengan Peratutan Pemerintah

No. 10 tahun

2002 tentang keterpetinciao peta rencana tata ruang.

Kedua, berdasarkan kerangka teotitis yang telah diterangkan,
*Blue-pinf' dibuat oleh pusat secala elitis, memperkecil partisipasi
rakyat secara substantil Pemetintah pusat sudah berubah menjadi

"konsultan" dan tida! dapat lagi bertindak sebagai jur yang adil dan

jujw untuk menengahi konflik-konflik hodsontal dalam sebuah kota
sepetti yang diharapkan oleh Bent}lam. Lebih parah lagi, peran
sebagai "konsultan" membuat pemerinrah pusat tidak lagi dapat

mengendalikan mutu dari

"Bltrcpinf'yang mereka buat

sendi-ri.

Padalal bila kita lhat lebih terperinci, banyal hal-hal yang ada

"B/uepinl'tidrk

ds.

sesuai dengar aturan yang ada seperti yang telah

diterangkrn.

Keaga, "Bhe-pittf' yang dibuat pemerinvrh pusat tidak iallusif
dalam mervadahi kebutuhan masyarakat yang sangat majemu.k.
lr{isalnya, tata mang yang ada dalan *Bke-pinl' sangat didorninasi
oleh aspek bencana. Dengan demikian bila pcnanggulangan dampak
tsunami menurut "Bha-prinl' diterapkan secara konsekuen, sebagian
besat collectiu*nemory penduduk Kota Banda Aceh akan hilang

37r

Keempat, salah saas asart tget "Blutpzzl' dapat disahkan oleh
presiden dengan segera ialah keterbukaan rencana tersebut tethadap

pedncian lanjutan oleh masyarakat di tingkat yang lebih rendah.

,.

Apakah memang demikian? Bila dana bagi pembangunan kembali

Aceh sebagian besar datang dari pihak internasional

dan

p€netapannya melalui peranuan pemerintah, pelaksanaan "Bhe-

pinl'

akan sangat kaku. Hal

ini

akan mempersenpit kemungkinan

bagi pengembangan dan interpretasi dt, level grar-mots agar bisa
membeti altematif terhaclap 'Bhe-pin/' tetsebut. Sesuai dengan
pendapat fuendt akan ada dua kemungkinaa bagi Banda Aceh,

Kemungkiran pertama,
menandatangani "Bke

Pid'

bila benar presiden

akan

rekonstruksi Aceh, rencana tenebut

tentu akan berbennrk pelaturan pemerintah. Bila pemerintah
berkomitmen bahwa pembangunan kembali Aceh harus benih dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKlrI) dan trarspa{an, serta harus

ada koltrol eksternal

jari

diperkirakan pelaksanaan

'Bkepirl'

ketat. Namua, karcna

pendonor interoasional,, dapat
akan salgat konsekuen dan

"BhEritrl' tidak

didasarkan pada. data yang

a.kurat dan tidak memperhatikan hak-hak individu yang sangat

dirasakan oleh masyarakat Aceh yang sangat egaliter itu,
pelaksanaan "Blaepittf' akan menyebabkan berbagai konflik
horisontal. Sebagai contoh,

'Bluelid'

dibuat tidak didasarkao pada

hak-hak masyarakat atas tanah sehingga berbagai masalah tanah
akan muncul.

"Blacpinl'irri dibuat mendahului rekonstruksi hak

atas tanah

yang dilanda bencana. Dengan demikian dikhawatirkan, banyak
rakyat Aceh yang sudah kehilangan sanak-saudara serta harta akan

kehilangan pula hak atas tanahnya.

3't2

Ini

mendotong te{adinya

'tslrt-pnrt" bxgl Kot^ Bnnd^ Aceh

pemiskiran struktural mkyat Aceh. Lantas, bila pelaksanaan
"Bke?iflf dilakukan secara konsekuen, akan timbul konflik antara
aparat, terutama aparat pemerintah daerah, dan rakyat yang haknya
atas tznah te(celabut oleh ketennran-ketentuan dalam

"BluEittf'.

Dengan kata la:n, aBhepinf' akan menciptakan "lahanlahan tak
bernran" dan 'lakyat yang tak bedahan". Padahal bagi orang Aceh
lahan ittr bersifat sakral karena biasanya men;'adi tempat kuburan
nenek moyang
Sejalan dengan ..vaknr, fenomena

itu akan

mengakumr:lasikan

ketidakpuasan masyarakat Kontrol lang kuat terhadap pelaksanaan
"Blueprid' akan menyebabkal alienasi dan juga isolasi bagi sebagian
masyatakat yarg telah tercelabut

hal

tanahnya. Kemungkiran

itu

dipetkuat karena luasaya lahar yang terkena dampak pelaksanaaa
*

Blaepizf'. Diperkirakan, betsamaan dengan pelaksr.naan rencara

inr, Kota Banda Aceh akar kehihngan kemarnpuan

mervadahi

plutalitas masyarakat dan berhenti menjadi sebuah kota seperti yang
ada dalam idealisme Geddes dan lvlumford.

Kemudian, akibzt tak ielasnya baas-batas wilayah pemerintahan
dalam tata. ruang yang ada pada "Bhtpinl', akan muncul konflik
antatwilayah. Sebagai

conto[

rencana tata ruang dalam

"B/*Ein/'

tidak memperhatikan batas-batas antarz Kabupaten Aceh Besar dan

Kota Brnda Aceh. Sehingga pemerinuh daetah yang mana yxng
akan bertanggung jarvab terhadap pelaksanaan tata ruang itu tidak

jelas (tak sesuai dengan UU NO. 24/92 tentng tata !uang).
Kootdinasi antarwibyah dan organisasi di Indonesia yang terkenal

srngat buruk akan meojaiikan ketakjelasan batas rvilayah dan
wewenang pada tata ruang akan meningkatkan potensi konflik
anrarkabupatcn atau kota.
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3t,

"Bhepid'

Kemungkinan kedua, konuol terhadap pelaksaaaan

bisa saja tidak seketat yang diharapkan dan bahkan pelaksanaannya

akan penuh dengan toleransi.

Ini

akan menghilangkan esensi

sebuah tencana yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat kontrol

ini

pembangunan. Apalagi, pembangunan di Aceh selama

sangat

petmisil Bila fenomena permisif seperti itu teladi, akar banyak
terjadi pelanggaran tethadap

"Bluqinl' oleh masyarakat.

Seperti

biasanya. pernedntah daerah akan lebih banyak bersikap tutup mata

terhadap berbagai pelanggaran tersebut. Sementata

itu

sikap

permisif itu tetus berialan, bisa saja rakyat Aceh betusaha
menggagzt "Bhepinl', misalnya melakulan jdicial-review, clw action
dan

lair-lair. Mei:r6g-usaha tersebut memerlukan waktu danbl€ya

yang besar Dan dalam sejarah Indonesia, usaha rakyat menggugat

pemerintah sargat jarang bethasil- Dengaa denrikian konflik di
Aceh akan terus bedanjut. Isolasi dan alienasi yang dtasakan oleh
rakyat Aceh, khususnla

di Banda Aceh, akan terus

mengenta.l.

Dalam kondisi itu mustahil Kota Banda Aceh dapat memenuhi
idealisme Geddes, Mumford dan. lairr-laln. Dan athirnya Ba-nda

Aceh akar: menjadi kota yang hidup segan mati tak mxu, serupa
dengan fenomena yatrg yang disampaikan oleh Arendt ddam
ceramahnya yang berjudul "N{an in Dark Time" pada 1968.

Akhirnya, ketat ataupun permisif, pclaksanaan

"Blrcpi ' yatg

tidak memperhatikan definisi kota sebagai tempat bertemunya
kemanusiaa..o yang pluralis akan menimbulkan berbagai konflik.

konflil yang timbul katena
pelaksanaan "Bluepid' itu? Pemerintah? ?emerintah daetah?
Rakyat sendiri? Tapi semua pihak tersebut tedibat dalam konflik,
Siapa yang akan menyelesaika.n berbagai

jadi tak bisa menjadi penengah dan penyelesa.i konflik yang adil dan
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benar. Dengan demilian konflik-konflik akibat pelaksanaan

'Blrepid'

akan tak berujung dan tanpa penyelesaian. Dan konflik

yang berkepaniangan akan menhgkatkan rasa tera.lienasi dan
terisolasi pada diri rakyat Aceh. ,Apakzh

ini

yang dikehendaki

pemerintah?
..

Penutup
Lhrsl,, "Blrepixl' yang tidak mempethatikan pluralitas baik dari
segi substansi maupun proses berpoteqsi akan menimbulkan rasa

alienasi dan isolasi pada penghuni kota. Pemerintah yeng oleh

Bentham dianggap elite, penengah betbagai kemungkinan konflik

yang diakibarJcan oleh pluralitas masyarakat, telah ikut menjadi
motor yang mendorong munculoya konflik, bahkan terlibat meoiadi

piiak yang betkonflk. Rakyat Aceh, khususnya penghud Kota
Banda Aceh, akan merasakan konflik yang berkepanjangan,
tetalienasi dan terisolasi, membuat kota terpecah-pecah sehingga

kota tersebut tidak lagi meniadi wadah bagi pluralitas

-hal

yang

menandai keberadran sebu.rh kora.
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