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Banda Aceh-Gubernur Aceh dalam konfrensi pers yang digelar di ruang kerjanya, Kamis (21/1) 

terkait diterima surat kaleng atas tanda tangan Ketua DPRA tertanggal 21 Desember 2009 yang 

berisikan permintaan kelulusan CPNS terhadap 60 anak kombatan. “Surat tersebut diduga palsu 

bukan berasal dari DPRA, dalam hal ini Pemerintah Aceh mempunyai komitmen terhadap 

pemilihan CPNS, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh apapun”, tegas Gubernur melalui Sekda 

Aceh Husni Bahri TOB  

Dikatakan Surat tersebut palsu karena isi telah menyimpang dari tata naskah dinas, bahkan 

formatnya tidak beraturan tidak seperti halnya surat dari institusi. Sekda menyebutkan, pada 

penerimaan CPNS, tidak ada prioritas untuk siapapun baik dari kombatan maupun korban 

konflik, jadi terhadap surat tersebut gubernur menganggap sudah kesalahan yang 

mengatasnamakan DPRA. 

Penerimaan CPNS dibuka untuk umum yang boleh diikuti oleh seluruh masyarakat dari berbagai 

daerah baik dari luar Aceh, jadi bukan dari Aceh semata, sedangkan untuk prioritas. Pemerintah 

Aceh tidak ada memberikan prioritas kepada siapapun, karena prioritas untuk kombatan dan 

korban konflik telah diberikan kesempatan pada tahun lalu. 

Sementara itu, pada sambungan telepon, Seketaris DPRA Hasan Basri, yang didengarkan kepada 

wartawan pada pertemuan pers menyebutkan, pihaknya membantah telah mengeluarkan surat itu. 

 “Kami tidak pernah mengeluarkan surat tertanggal 21 Desember 2009, yang jelas surat itu 

palsu”, kata Hasan Basri. 

Untuk memperbaiki hubungan antara eksekutif dan legeslatif, Kepala Hukum dan Humas 

Pemerintah Aceh bertemu dengan DPRA membicarakan tentang permasalahan tersebut supaya 

permasalahan surat itu tidak berbuntut panjang. 

Sementara Ketua Dewan Perwakilan rakyat Aceh Hasbi Abdullah menyatakan dijebak oleh 

bawahan  dan dia hanya menandatangani saja. Hasbi menyebutkan, surat tersebut  dibuat untuk 

membantu anak korban konflik dan anak kombatan, karena saat ini mereka masih butuh 

perhatian dari pemerintah, banyak diantara mereka kondisinya  serba kekurangan dengan orang 

tua tidak mampu dan mata pencaharian yang tidak tetap. Demi mengurangi beban mereka maka 

permohonan tersebut diajukan ke Gubernur Aceh. 

Namun surat tertanggal 21 Desember 2009 tersebut, tidak diterima oleh gubernur, dikatakan 

Hasbi, surat tersebut dinyatakan oleh Ketua DPRA bahwa surat itu tidak resmi karena  

merupakan kesalahan bawahannya “Saya akan menarik kembali surat itu dan memberikan 

pejelasan tentang hal itu”, ujar Hasbi kepada The Globe Journal, Kamis (21/1) di Banda Aceh. 

Hasbi menyebutkan, surat tersebut  dibuat untuk membantu anak korban konflik dan anak 

kombatan, karena saat ini mereka masih butuh perhatian dari pemerintah, banyak diantara 

mereka kondisinya  serba kekurangan dengan orang tua tidak mampu dan mata pencaharian yang 



tidak tetap. Demi mengurangi beban mereka maka permohonan tersebut diajukan ke Gubernur 

Aceh. 

Namun surat tertanggal 21 Desember 2009 tersebut, tidak diterima oleh gubernur, dikatakan 

Hasbi, surat tersebut dinyatakan oleh Ketua DPRA bahwa surat itu tidak resmi karena  

merupakan kesalahan bawahannya. “Saya akan menarik kembali surat itu dan memberikan 

pejelasan tentang hal itu”, ujar Hasbi. [003]  

  

 


