
BAB III

HASIL PENELITIAN

Data hasil penelitian oleh penulis diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi

dan dokumentasi dengan narasumber guna mendapatkan keterangan secara langsung mengenai

topik penelitian.

1. Warung Kopi Aceh di Yogyakarata Sebagai Ruang Publik yang Bebas dan Otonom

Berjalannya sistem demokrasi di Indonesia tidak sekadar dipahami formalitas,

melainkan demokrasi tersebut harus memberikan kemungkinan bahkan kepastian kepada

warga negara untuk dapat mengungkapkan opini mereka secara publik. Ruang atau, panggung

tempat warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, serta kebutuhan mereka secara

diskursif dan bebas tekanan itu merupakan inti ide dari sebuah ruang publik (Wibiono, 2007).

Sebuah ruang publik akan berfungsi bila ruang publik tersebut dapat dimanfaati oleh

masyarakat secara terbuka serta otonom. Kehadiran ruang publik sebagai sarana bagi

masyarakat untuk dapat melakukan berbagai kegiatan, baik yang menyangkut unsur politis

atau tidak, merupakan bentuk nyata dari berjalannya proses demokratisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menilai warung kopi Aceh di Yogyakarta

merupakan sebuah ruang publik yang memiliki peran krusial bagi masyarakat Aceh di

Yogyakarta dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Warung kopi Aceh di Yogyakarta

merupakan sebuah sarana publik yang mendapatkan posisi khusus dari kehadirannya bagi

masyarakat Aceh di Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan peran warung kopi Aceh yang sudah

sangat familiar bagi masyarakat Aceh sebagai sarana dalam melakukan kegiatan yang telah

menjadi kebiasan masyarakat Aceh, yaitu ngopi.



Menurut Chairullah salah satu masyarakat Aceh di Yogyakarta saat diwawancarai pada

05-11-17 pukul 23.00, di asrama Aceh Ponco, kehadiran warung kopi Aceh di Yogyakarta

tentunya menjadi tempat istimewa tersendiri bagi masyarakat Aceh di Yogyakarta. Sebuah

budaya yang telah melekat, mendarah daging bagi masyarakat Aceh akan kegiatan ngopi

merupakan alasan yang paling mendasar terhadap respon positif dari kehadiran warung kopi

Aceh di Yogyakarta. Sebuah kebiasaan ngopi yang telah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat

Aceh telah membuat kebiasaan itu menjadi sebuah budaya. Banyak hal yang terkemas dalam

satu kegiatan yaitu ngopi di warung kopi Aceh menjadi beberapa faedah, yang belum tentu

ditemukan di ruang publik lainnya. Karakter orang Aceh yang memang terbiasa vocal

membuat suasana berbeda yang hanya di dapat di warung kopi Aceh.

Hal senada juga disampaikan oleh Mak Leha selaku owner Duta Serambi, pada tanggal

06-11-17, pukul 22.00 di Duta Serambi, beliau menjelaskan akan pentingnya kehadiran

warung kopi Aceh di Yogyakarta sebagai berikut:

“Warung kupi Aceh nyan adalah warong kupi yang paling bermasyarakat, warong

kupi gampong yang that leu manfaat jih hai aneuk meutuah. Selain hemat kantong, dan rasa

kupi tanyo yang meugeutham, dengeun tanyoe taduek di warung kupi Aceh dengan sendirinya

tajalin silaturrahmi sesama rantoe tanyoe disinoe. Disinan tanyoe bebas berpendapat, bebas

berekspresi, pubut pue yang galak, cang panah dum ek kacang keuh inan.”

Dalam wawancara tersebut Mak Leha melihat sendiri akan manfaat dari warung kopi

Aceh di Yogyakarta. Harga yang terjangkau murah dengan taste kopi Aceh yang khas,

tentunya menjadi daya tarik utama di warung kopi Aceh di Yogyakarta. Sebagai ruang publik,

warung kopi Aceh di Yogyakarta menjadikan wadah yang sentral bagi masyarakat Aceh untuk



saling bersilaturrahmi, menjalin hubungan kekeluargaan. Warung kopi Aceh di Yogyakarta

dapat menyatukan seluruh masyarakat Aceh yang berasal dari berbagai daerah atau kabupaten,

antar mahasiswa sarjana atau pasca sarjana, antar paguyuban daerah Aceh yang ada di

Yogyakarta, bahkan antara masyarakat Aceh di Yogyakarta dengan elit politik Aceh untuk

bertemu dan bersilaturrahmi. Yogyakarta sebagai kota pelajar tentu menjadi daya tarik bagi

para mahasiswa yang ingin merantau dari daerah asalanya, yaitu Aceh. Berstatus sebagai

mahasiswa dari perantauan, warung kopi Aceh di Yogyakarta menjadi pilar penting dalam

perannya sebagai sarana yang dapat menyatukan seluruh masyakarat Aceh di Yogyakarta.

Selanjutnya para masyarakat Aceh yang berkunjung ke warung kopi Aceh di Yogyakarta,

selain bersilaturrahmi juga dapat berkekspresi secara bebas, terbuka, dan otonom menjadikan

warung kopi Aceh di Yogyakarta tetap terkesan otentic dan disenangi masyarakat Aceh di

Yogyakarta.

Mak Leha juga menambahkan bahwa :

“Meunyeu ka tanyeung bak long, di zameun yang ka model lawetnyo, lon pike get iduk

bak warong kupi, dari pada aneuk Aceh dijak bak tempat-tempat yang buet jahee dan hana

faedahnyan, lage bak jalan magelang nyan.”

Warung kopi Aceh di Yogyakarta dapat dikatakan sebagai identitas Aceh yang patut

dijaga secara kolektif oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta. Kehadiran warung kopi Aceh di

Yogyakarta merupakan kehadiran budaya Aceh yaitu ngopi yang bisa dilakukan oleh

masyarakat Aceh. Karena hingga saat ini tradisi ngopi tersebut masih dilakukan oleh

masyarakat Aceh pada umumnya. Dengan melakukan kegiatan ngopi, berarti juga telah

menjaga budaya silaturrahmi di warung kopi Aceh di Yogyakarta. Hal ini patut dijaga dan juga



sangat dibutuhkan partisipasi oleh masyarakat Aceh yang ada di Yogyakarta dalam menjaga

budaya Aceh itu sendiri. Kecemasan Mak Leha dalam menjaga budaya Aceh dalam hal ini

yaitu ngopi tak lepas dari lingkungan “bebas” yang dapat mempengaruhi masyarakat Aceh

yang ada di Yogyakarta terhadap hal-hal negatif. Untuk menghindari kegiatan-kegiatan negatif

dan tidak berfaedah tersebut, Mak Leha sangat yakin dengan solusi yang diusulkannya yakni

lebih baik mimilih kegiatan ngopi di warung kopi Aceh di Yogyakarta. Dengan demikian

diyakini oleh Mak Leha dapat melahirkan hal-hal yang lebih bermanfaat dan berfaedah bagi

masyarakat Aceh sendiri.

2. Dinamika Masyarakat Aceh di Yogyakarta Dalam Partisipasi Politik di Warung Kopi

Aceh di Yogyakarta

Warung kopi Aceh merupakan sebuah ruang publik yang sangat sentral bagi

masyarakat Aceh di Yogyakarta. Warung kopi Aceh di Yogyakarta mempunyai banyak sekali

manfaat yang bisa didapat langsung oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta pada khusunya.

Sebagai ruang publik, warung kopi Aceh ini sebagai pemersatu masyarakat Aceh di

Yogyakarta yang sebagian besar diisi oleh para mahasiswa perantaun. Masyarakat Aceh di

Yogyakarta memanfaatkan warung kopi Aceh ini sebagai wadah dalam meningkatkan

silaturrahmi anatar sesama masyarakat Aceh. Kegiatan silaturrahmi tersebut dilakukan dalam

sebuah sebutan populer bagi masyarakat Aceh yang telah menjadi budaya, yaitu ngopi.

Terkait dengan hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Mas Wiwit selaku

owner Warung Kupiku ketika diwawancarai pada tanggal 3-11-17, pukul 19.30, di Warung

Kupiku, bahwa ngopi menjadi sebuah budaya masyarakat Aceh khusunya, karena faktor

kebiasaan yang telah melekat sejak dulu dalam kehidupan masyarat Aceh. Kemudian Mas

Wiwit menambahkan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat Aceh selalu diawali dengan



ngopi, kemudian diselingi dengan ngopi, serta ditutup pula dengan kegiatan ngopi. Dengan

demikian budaya ngopipun kian melekat pada keseharian masyarakat Aceh pada khusunya.

Kegiatan ngopi sangat populer untuk dilakukan oleh masyarakat Aceh karena dapat

menghadirkan kesan simple serta merakyat. Sehingga dimanapun gerai warung kopi Aceh

dibuka, pasti akan diminati oleh para pengunjung, baik itu pengunjung yang berasal dari Aceh

sendiri maupun pengunjung luar Aceh.

Selain dapat memperkokoh silaturrahmi, budaya ngopi masyarakat Aceh yang

dilakukan di warung kopi Aceh di Yogyakarta telah melahirkan banyak manfaat yang didapat

langsung oleh masyarakat Aceh, salah satunya diskusi. Saat mewawancarai Rizza sebagai

Operator Manager Raja Sabi, pada tanggal 04-11-17, pukul 19.00 di Raja Sabi, beliau

mengatakan bahwa kenyamanan ngopi yang dirasakan di warung kopi Aceh dengan sporadis

akan melahirkan diskusi ataupun obrolan-obrolan politik antar sesama pengunjung. Kegiatan

diskusi yang berkaitan dengan politik kerap terjadi di warung kopi Aceh di Yogyakarta.

Ketika budaya ngopi tersebut terjadi, maka secara spontanitas terjadi diskusi-diskusi yang

terkait dengan politik. Diskusi yang terjadi secara sporadis tersebut dipicu oleh satu orang atau

sebuah kelompok di masing-masing meja yang ada di warung kopi Aceh. Diskusi politik yang

dilakukan secara langsung oleh para pengunjung warung kopi sebagian besar dilakukan oleh

mahasiswa Aceh dari berbagai Universitas yang berada di Yogyakarta. Di warung kopi, para

pengunjung yang melakukan diskusi tersebut biasanya terdiri kelompok-kelompok kecil

sesama pengunjung warung kopi. Suasana feels home antar sesama orang Aceh ini semakin

mencairkan suasana dan membuat diskusi non-formal yang kerap terjadi semakin tak bisa

terbendungi sejak sore hingga larut malam.



Hingga saat ini masyarakat Aceh sering kali memanfaatkan warung kopi Aceh di

Yogyakarta dalam melakukan banyak hal, termasuk kegiatan politik. Selain melalukan diskusi

politik, masyarakat Aceh memanfaatkan warung kopi sebagai titik temu antara masyarakat

Aceh dan para elit pilitik yang ada di Yogyakarta, sehingga tak jarang bila masyakat Aceh di

Yogyakarta dapat secara langsung berinteraksi dengan para elit tersebut dalam melakukan

kegiatan-kegiatan politik seperti lobi politik, diskusi dan lain sebagainya. Dengan demikian,

bila melihat manfaat secara langsung dalam hal partisipasi politik masyarakat Aceh di warung

kopi Aceh yang ada di Yogyakarta, akan semakin aktif dalam berpartisipasi karena

masyarakat Aceh dapat melakukan berbagai kegiatan politik secara bebas dengan didukung

oleh tersedianya warung kopi Aceh di Yogyakarta.

3. Diskusi Politik di Warung Kopi Aceh sebagai Respon Masyarakat Aceh di Yogyakarta

atas Kebijakan Pemerintahan Aceh

Warung kopi Aceh di Yogyakarta sebagai ruang publik harus bersifat inklusif, egaliter,

dan bebas tekanan, sehingga tercipta komunikasi ataupun dialog yang wajar di dalam warung

kopi Aceh di Yogyakarta tersebut. Dalam demokrasi, ruang publik tidak harus ruang-ruang

formal, tetapi juga bisa berupa ruang yang sifatnya informal. Setiap pendapat, kritik, atau

apapun yang hendak disampaikan masyarakat bisa melalui ruang publik seperti warung kopi

Aceh di Yogyakarta, dengan cara langsung berdialog dengan yang dituju. Dengan demikian,

warung kopi Aceh di Yogyakarta sebagai ruang publik politis harus dimengerti secara

“normatif” yaitu sebagai ruang yang berada tidak hanya di dalam forum resmi, melainkan di

mana saja warga negara bertemu dan berkumpul mendiskusikan tema yang relevan untuk

masyarakat secara bebas dari intervensi kekuatan-kekuatan di luar pertemuan itu.



Melihat manfaat warung kopi Aceh di Yogyakarta sebagi sarana ruang publik politis,

ternyata diamini oleh Wais selaku Koordinator Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi DIY.

Menurut pendapat Wais saat diwawancarai pada 05-11-17 pukul 20.00 di Beeje Coffee,

warung kopi Aceh sangat indentik dengan obrolan. Warung Kopi Aceh di Yogyakarta dapat

dijadikan sebagai tools dalam mengalirkan ide masyarakat Aceh dalam bentuk obrolan atau

diskusi. Warung kopi Aceh di Yogyakarta juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan sekunder,

dalam rangka membangkitkan semangat untuk berdiskusi orang Aceh sehingga diharapkan

dapat terlahir berbagai aspirasi “Acehisme” oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta dalam

proses pembangunan Aceh.

Para pengunjung melakukan diskusi diwarung kopi berdasarkan isu panas yang terjadi

di lingkup politik lokal. Selain itu tidak jarang pula diskusi tersebut juga diwali dengan adanya

kebijakan-kebijakan elit politik yang menarik dan bersifat kontroversial. Pembahasan diskusi

yang berlangsung di warung kopi Aceh setiap harinya berubah-ubah tergantung topik apa

yang menarik untuk dibahas. Ketika berlangsungnya pesta demokrasi seperti Pilkada, ataupun

pemilu, topik yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi pilihan bahan diskusi. Para

pengunjung warung kopi juga membahas mengenai isu di yang sedang menjadi highligt di

daerah mereka. Ketika sekelompok pengunjung berasal dari sebuah paguyuban daerah Aceh,

maka mereka akan membahas topik yang berasal dari daerah tersebut.

Selain menambah relasi tanpa mengundang, warung kopi Aceh dinilai sebagai wadah

yang dapat menghasilkan aspirasi bagi pemerintah Aceh. Hal ini dapat melahirkan proses

lahirnya aspirasi berdasarkan skema buttom up bagi pemerintah Aceh. Bagi pengunjungpun,

diskusi yang terjadi di masing-masing meja warung kopi Aceh di Yogyakarta dapat dijadikan



sebagai pembelajaran yang efektif, yaitu dengan cara berpendapat maka secara tidak langsung

akan berkontribusi bagi proses demokratisasi.

Warung kopi Aceh di Yogyakarta sebagai ruang publik telah berfungsi seabagai mana

mestinya. Warung kopi Aceh dinilai tempat yang sentral dalam bertemunya masyarakat Aceh

di Yogyakarta yang berasal dari berbagai daerah di Aceh. Hal ini juga dijelaskan oleh Iskandar

dalam wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 07-11-17 pukul 16.00 di Asrama Aceh

Sabena, bahwa mahasiswa Aceh di Yogyakarta yang berasal dari berbagai daerah Aceh sering

berkumpul bersama paguyuban dari daerah asalnya. Kemudian dari beberapa paguyuban Aceh

yang berada di warung kopi, saling berinteraksi satu sama lainnya. Ketika diskusi berlangsung,

maka dapat melahirkan banyak pembahasan di warung kopi tersebut yang menyangkut daerah

paguyuban Aceh maupun menyangkut Aceh secara umum. Dengan demikian lahirnya

pembahasan atau diskusi yang menyangkut politik dari daerah asal paguyuban oleh para

mahasiswa Aceh, membuat posisi warung kopi Aceh sangat efektif bagi partisipasi politik

masyarakat Aceh di Yogyakarta.

4. Diskusi Politik di Warung Kopi Aceh sebagai Upaya Dalam Mempengaruhi Pemerintah

Aceh

Berlangsungnya sistem demokrasi berarti mempersilahkan akan terbentuknya sistem

interaksi yang dapan mencakup seluruh masyarakat agar dapat menjalankan komunikasi

politik dengan bebas. Menurut Almond komunikasi politik dapat mengalir dari bawah ke atas

(dari masyarakat ke penguasa) dan dari atas ke bawah (dari penguasa politik ke masyarakat).

Arus komunikasi dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang

menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Almond



membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik selalu saja ada arus informasi yang mengalir

dari masyarakat ke penguasa politik. (Rauf, 2000: 132-133).

Dalam proses komunikasi poitik yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di warung kopi

Aceh di Yogyakarta, harapannya tentu melahirkan sebuah aspirasi nyata yang dapat

dihubungkkan ke tingkat elit serta ditindak lanjuti. Namun diskusi yang non-formal yang

terjadi di warung kopi Aceh di Yogyakarta belum mampu mewakili masyarakat Aceh di

Yogyakarta, karena diskusi yang terajadi tersebut merupakan atas nama individu dan bukan

berada di forum yang formal sehingga sulit untuk dipertanggung jawabkan. Menjawab

persoalan tersebut ternyata menjadikan proses pengumpulan aspirasi secara bottom up yang

menarik.

Hal ini terkait dengan pernyataan Wais yang menjelaskan bahwa diskusi yang terjadi

di warung kopi Aceh akan melahirkan banyak ide, topik, serta pembahasan yang berbeda-beda,

sehingga perlu ada proes tindak lanjut kearah yang lebih formal dari diskusi warung kopi.

Proses penjaringan aspirasi yang terjadi di warung kopi Aceh di Yogyakarta menjadi sedikit

berbeda dengan warung kopi Aceh pada umumnya. Hal ini dikarenakan oleh faktor demografis

dan juga geografis antara warung kopi Aceh di Yogyakarta dan warung kopi Aceh pada

umumnya. Berbagai isu atau aspirasi yang lahir dalam diskusi warung kopi Aceh di

Yogyakarta perlu di saring dan dieliminasi untuk dapat dijadikan sebuah aspirasi yang real dan

siap untuk di “oper” ke tahap selanjutnya.

Faktor geografis serta demografis ini sangat berpengaruh terhadap tingkat intensitas

dan efektifitas partisipasi politik masyarakat Aceh di warung kopi Aceh di Yogyakarta. Hal

tersebut dibenarkan oleh Mas Wiwit ketika diwawancarai, bahwa faktor jarak ini sangat



menetukan tingkat partisipasi masyarakat Aceh. Hal tersebut terjadi di Warung Kupiku,

dengan lokasi Warung Kupiku yang terletak di daerah Godean membuat masyarakat Aceh di

Yogyakarta yang mengunjungi Warung Kupiku jarang membahas hal politik. Dengan

mobilitas masyarakat Aceh di Yogyakarta yang berada di daerah Jakal, membuat masyarakat

Aceh yang datang ke Warung Kupiku hanya untuk sekedar ngopi sambil menikmati suasana

dan main batu. Mas Wiwit menilai bahwa minimnya intensitas partisipasi politik di warungnya

karena jarak yang jauh, sehingga ketika tiba di Warung Kupiku, masyarakat Aceh hanya ingin

refresh. Hal ini membuat proses penjaringan aspirasi di warung kopi Aceh terkendala oleh

jarak.

Namun “keterbatasan” ruang dalam memproses lahirnya aspirasi yang sangat banyak

di warung kopi Aceh di Yogyakarta ternyata mendapat angin segar. Terdapat sebuah gerakan

yang dapat dikatan sebagai interest group menjadi penghubung dalam menjaring serta

melakukan eliminasi dari hasil diskusi warung kopi ke tahapan diskusi yang lebih formal dan

dapat dipertanggung jawabkan. Gerakan Surah Buku yang diinisisasi oleh Iskandar dapat

menjaring isu atau aspirasi “liar” yang lahir di warung kopi Aceh di Yogyakarta ke tahap

diskusi yang formal dan terstruktur. Diskusi formal dan terstruktur tersebut dilakukan untuk

membahas aspirasi yang telah terjaring secara lebih intens dan mendalam. Sebuah aspirasi atau

isu yang di diskusikan melalui Gerakan Surah Buku merupakan tindak lanjut ke tahapan yang

lebih formal dengan menghadirkan seluruh masyarakat Aceh di Yogyakarta yang ingin terlibat

dalam diskusi tersebut, serta orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas yang

menyangkut isu atau aspirasi tersebut.

Hal tersebut senada bila dalam sistem politik terjadi komunikasi politik yang

melibatkan Interest Group (kelompok kepentingan) serta Pressure Group (kelompok



penekan). Kelompok kepentingan dalam hal ini yaitu Gerakan Surah Buku memiliki

pengertian sebagai organisasi yang dibentuk oleh sejumlah orang karena adanya kesamaan

sikap, kepercayaan, atau tujuan. Dalam sistem politik, sebagaimana teori struktural fungsional

yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan memiliki fungsi artikulasi,

yakni memperkuat dan mengefektifkan penyampaian aspirasi/tuntutan-tuntutan masyarakat,

sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain fungsi artikulasi, kelompok

kepentingan juga men-jalankan fungsi pengawasan dan melakukan kritik terhadap kinerja

pemerintah (Surbakti, 1992: 109 dalam Novi Indrawati 2016: 96 - 106).

Gambar 3.1

Proses penjaringan aspirasi di Warung Kopi Aceh di Yogyakarta



Dari gambar diatas menjelaskan mengenai proses penjaringan aspirasi di warung kopi

Aceh di Yogyakara. Berdasarkan hasil wawancara bersama Iskandar, beliau menjelaskan

bahwa Gerakan Surah Buku adalah sebuah gerakan literasi yang bisa digunakan masyarakat

Aceh di Yogyakarta sebagai media pembelajaran dalam bentuk diskusi. Berbagai isu atau

aspirasi yang lahir di warung kopi Aceh di Yogyakarta dijadikan bahan diskusi secara

mendalam. Beliau membentuk Gerakan Surah Buku ini sebagai kritikan atas istilah warung

kopi itu sebagai “Radio Meuigo”. Karena biasanya obrolan warung kopi hanya terjadi di

warung kopi Aceh di Yogyakarta, serta selamanya berbentuk obrolan, bukan tindak lanjut.

Dengan kata lain, jika sebatas obrolan saja yang terjadi di warung kopi Aceh sama saja seperti

“mencari makan tapi tidak makan”. Apalagi aspirasi yang lahir diwarung kopi Aceh di

Yogyakarta sulit untuk mendapat perhatian khusus karena faktor demografis yang

mengakibatkan domain pejabat daerah untuk terlibat di warung kopi Aceh di Yogyakarta

menjadi sulit. Berbeda dengan di Aceh, setiap saat elit dapat langsung dihadirkan di warung

kopi yang berada di Aceh, sehingga proses penjaringan aspirasi bisa langsung mendapatkan

feedback dari para elit.

Oleh karena itu diskusi di Surah Buku dapat dikatakan seperti tindak lanjut dari hasil

obrolan warung kopi. Dalam diskusi Surah Buku yang dilakukan secara mendalam tersebut,

mengundang langsung elit politik Aceh sebagai pemantik diskusi, sehingga masyarakat dapat

dengan luluasa memahami isu atau bahan yang didiskusikan. Diskusi tersebut dikemas secara

ilmiah karena diskusi yang dijalankan berdasarkan data yang bersifat praktis maupun

prakmatis. Kemudian dalam hal ini Gerakan Surah Buku menggandeng organisasi besar Aceh

di Yogyakarta seperti TPA (Taman Pelajar Aceh) dan KMPAN (Komite Mahasiswa dan

Pemuda Aceh Nusantara). Organisasi tersebut sebagai payung hukum dan diharapkan dapan



mewakili seluruh masyarakat Aceh yang ada di Yogyakarta dalam menggagas aspirasi secara

resmi dan formal. Dengan demikian dengan mengalirnya diskusi non-formal di warung kopi

Aceh dapat “menggoreng” berbagai pembahasan sehingga dapat di kerucutkan menjadi sebuah

isu yang pantas untuk dibahas ke ranah yang lebih formal, dan hal ini membuat peran warung

kopi Aceh di Yogyakarta terhadap partisipasi politik masyarakat Aceh di Yogyakarta menjadi

krusial.

Diskusi Surah Buku dilakukan secara formal serta terstruktur terpaksa dilakukan di

Asrama Aceh yang ada di Yogyakarta. Dari hasil wawancara bersama Zulfan selaku ketua

Taman Pelajar Aceh, pada awalnya diskusi surah buku ingin dilaksanakan di warung kopi

Aceh yang ada di Yogyakarta. Namun disadari bahwa sarana dan prasarana yang ada di warung

kopi Aceh belum memadai, mengingat segmentasi pasar bila dipandang secara ekonomi,

warung kopi Aceh di Yogyakarta tidak menjangkau masyarakat Aceh saja. Hal ini

dikhawatrikan kegiatan yang dilakukan tidak efektif. Kemudian diakui oleh Imam selaku

Sekjend. KMPAN saat diwawancarai pada 06-11-17 pukul 01.30 di Asrama Aceh Ponco,

mengatakan bahwa warung kopi Aceh yang ada di Yogyakarta ini perlu dimodifikasi dengan

tambahan seperti jargon “Jogja Kota Pelajar” yang dapat masuk ke dalam budaya diskusi Jogja.

Artinya, tambahan sarana dan prasaran perlu dilakukan seperti adanya sebuah ruang atau

tempat khusus yang terkesan “pro literasi” untuk melengkapi kegiatan diskusi sehingga

kegiatan tersebut dapat dilakukan di warung kopi Aceh di Yogyakarta, dengan demikian

diskusi Surah Buku dapat berjalan dengan efektif, dan tidak mengganggu kenyamanan

pengunjung lain.



Dengan demikian proses bottom up dalam mengartikulasi kepentingan masyarakat

Aceh di Yogyakarta dinilai sedikit berbeda antara yang terjadi di warung kopi Aceh di

Yogyakarta dan warung kopi Aceh pada umumnya.

Gambar 3.2

Proses penjaringan aspirasi di Warung Kopi Aceh Secara Umum

Dari gambar diatas menjelaskan mengenai proses penjaringan aspirasi di warung kopi

Aceh pada umumnya. Di warung kopi Aceh yang berada di Aceh sendiri proses artikulasi dan

agregasi dapat terjadi sekaligus di warung kopi Aceh. Hal ini dikarenakan para elit politik

dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat Aceh. Sehingga di warung kopi Aceh terjadi

diskusi maupun obrolan politing secara langsung yang dapat menghasilkan feedback oleh elit

politik. Proses diskusi di warung kopi Acehpun kerap terjadi karena infrastruksur maupun

sarana yang ada di warung kopi Aceh telah memadai. Terdapat ruang khusus apabila diskusi

politik ingin dilaksanakan secara formal. Oleh karena itu warung kopi di Aceh mempunyai

peran yang krusial bagi sarana partisipasi politik masyarakat Aceh.



5. Bentuk Prosedur Partisipasi Politik Konventional dan Non-Konventional di Warung

Kopi Aceh di Yogyakarta

Aktifitas politik seperti berdiskusi atau membangun interaksi politik pada dasarnya

merupakan aktivitas yang tidak dapat terpisah dari berbagai aktivitas yang ada di sebuah ruang

publik. Terlebih lagi iklim demokrasi yang ada di Indonesia membuat setiap warga negaranya

bisa bebas dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik seperti berdiskusi dan berinteraksi

antar sesamanya di ruang publik tersebut.

Warung kopi Aceh di Yogkayarta sebagai ruang publik tentu menjadi “motor” utama

dalam melakukan partisipasi politik oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta. Partisipasi politik

seperti melakukan diskusi politik di warung kopi Aceh tersebut dilakukan dengan cara

konventional. Kegiatan diskusi politik di warung kopi Aceh dinilai sangat penting untuk

dilakukan. Seperti yang telah di katakan oleh Wais sebelumnya, warung kopi Aceh merupakan

tools yang dapat melahirkan banyak ide, opini, atau aspirasi masyarakat Aceh di Yogyakarta

terhadap sebuah kebijakan pemerintah Aceh, maupun terkait dengan isu-isu yang menjadi

highlihgt di daerah Aceh. Dengan lahirnya banyak ide,opini, dan aspirasi terkait dengan

kebijakan pemerintah maupun isu-isu panas yang didapat dari diskusi politik di warung kopi

Aceh, maka kemudian dapat ditindak lanjuti untuk dapat dihubungkan kepada pemerintah

Aceh dengan cara diskusi yang lebih formal melalui Gerakan Surah Buku, maupun dengan

cara non-konventional seperti melakukan aksi unjuk rasa ataupun demo.

Partisipasi politik secara non-konventional sering dilakukan oleh masyakarat Aceh di

Yogyakarta. Salah satunya yaitu unjuk rasa yang beberapa waktu lalu dilakukan yaitu pada

hari Minggu, 23 April 2017 di area Universitas Gadjah Mada. Pada saat itu masyarakat Aceh

melakukan aksi unjuk rasa atas dasar meminta perlindungan hukum kepada Pemerintah Aceh



untuk mempertahankan Asrama Poncowinatan dalam kasus sangketa lahan Asrama Aceh,

yang telah dimenangkan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun sebelum

melakukan aksi unjuk rasa, masyarakat Aceh telah melakukan terlebih dahulu berbagai

diskusi atau obrolan terkait untuk melancarkan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di warung

kopi Aceh di Yogyakarta. Mengenai hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Imam dalam

wawancara yang dilakuka, bahwa sebenarnya aksi unjuk rasa tersebut merupakan hasil dari

diskusi-diskusi yang dilakukan di warung kopi Aceh, yaitu di Raja Sabi. Imam menambahkan

bahwa ketika diskusi atau obrolan dilakukan, antusias masyarakat Aceh pada saat itu sangat

antusias. Banyaknya masyarakat Aceh yang ikut terlibat dalam pembahasan, membuat

masyarakat Aceh di Yogyakarta semakin solid dan mengokohkan silaturrahmi antar sesama.

Lanjut Imam, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Aceh di Yogyakarta yang ikut

terlibat dalam mendukung aksi unjuk rasa tersebut berasal dari seluruh paguyuban daerah

Aceh yang ada di Yogyakarta. Masyarakat Aceh di Yogyakarta dapat bersatu di warung kopi

Aceh dan ikut membantu antar sesama atas nama orang Aceh dengan mengesampingkan

daerah asal paguyuban maupun perbedaan asrama Aceh di Yogyakarta.

6. Warung Kopi Aceh di Yogyakarta sebagai Sarana Partisipasi Politik Masyarakat Aceh

di Yogyakarta

Sebagai ruang publik yang sangat populer dikalangan masyarakat Aceh, tentu warung

kopi Aceh mempunyai banyak role yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh para

pengunjungnya. Warung kopi Aceh di Yogyakarta sendiri yang tidak dapat lepas dari hal

politik menjadikan warung kopi Aceh tersebut sebagai model tempat masyarakat Aceh di

Yogyakarta dalam partisipasi politik. Hubungan antara warung kopi Aceh dan politik yang

bisa dikatakan sangat “langgeng” ini tidak terlepas dari kebiasaan ngopi yang dilakukan oleh



masyarakat Aceh. Kegiatan ngopi uang dilakukan sambil berinteraksi antara satu dan lainnya

dapat melahirkan topik-topik perbincangan politik secara sporadis dan kemudian dapat

diteruskan ke tahap diskusi yang lebih “produktif”.

Manfaat warung kopi Aceh sebagai sarana partisipasi politik masyarakat Aceh di

Yogyakarta ini disampaikan oleh Farizan selaku ketua Forma Kutaraja. Ketika diwawancarai

pada tanggal 10-11-17 pukul 21.20 di Raja Sabi, Farizan menjelaskan bahwa di warung kopi

Aceh yang ada di Yogyakarta para mahasiswa Aceh dapat melakukan pendekatan politik

bersama dengan pihak-pihak yang dinilai mempunyai kepentingan, seperti berbincang dengan

anggota Dewan yang sedang berada di Yogyakarta, dan sebagainya. Farizan juga mengakui

bahwa warung kopi Aceh dapat menghubungkan koneksi antar sesama mahasiswa, maupun

bersama masyarakat Aceh lain yang ada di Yogyakarta. Hal tersebut diakui Farizan karena

ketika berada di warung kopi Aceh, para pengunjung sesama orang Aceh mempunyai mood

yang baik sehingga banyak kegiatan-kegiatan positif berjalan dengan efektif. Manfaat yang

bisa didapatkkan secara langsung dengan terjadinya diskusi maupun obrolan politik adalah

mahasiswa Aceh dapat membangun pikiran dengan pengetahuan baru yang belum didapat

sebelumnya. Diskusi atau obrolan yang berlangsung berasal dari banyak sumber, ada yang

berasal dari isu yang sedang hangat, pengetahuan dari para pengunjung, maupun berita media

sosial yang dinilai sebagai pemantik diskusi. Namun bagi Farizan hal yang tidak kalah penting

dari adanya warung kopi Aceh di Yogyakarta adalah terciptanya wisata kuliner Aceh bagi

para pengunjung warung kopi Aceh yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara.

Warung kopi Aceh sebagai sarana partisipasi politik masyarakat Aceh di Yogyakarta

mempunyai peran yang sangat penting. Masyarakat Aceh dapat melakukan partisipasi politik

tidak hanya dengan diskusi. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Guberner pada beberapa



waktu lalu, masyarakat Aceh memainkan perannya sebagai warga negara untuk dapat terlibat

dalam pesta demokrasi tersebut. Walaupun tidak dapat berpartisipasi secara aktif dengan

menggunakan hak suara, masyarakat Aceh dapat menukarkan opini mereka dengan sesama

melalui kegiatan nonton bareng debat Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan di warung

Kopi Aceh di Yogyakarta. Setiap masyarakat Aceh tentu mempunyai pilihannya masing-

masing, dengan demikian diskusi atau obrolan-obrolan terkait kandidat andalan mereka tidak

dapat terbendung.

Partisipasi politik masyarakat Aceh di warung kopi Aceh tidak hanya terkait dengan

diskusi dalam memilih pemimpin seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Tak jarang

diskusi juga dilakukan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh

Fariza ketika diwawancarai, bersama dengan paguyubannya yaitu Forum Masiswa Kutaraja,

mereka melakukan diskusi di warung kopi Aceh dengan mengkritisi payung elektrik masjid

raya, Aceh. Sehingga dalam diskusi tersebut at least menciptakan kegiatan edukatif yang

berdampak positif bagi masyarakat Aceh.

Dengan demikian, warung kopi Aceh di Yogyakarta merupakan sebuah ruang publik

yang vital keberadaanya, dan mampu membuat banyak manfaat bagi masyarakat Acehdi

Yogyakarta. Selain sebagai sarana silaturrhami, warung kopi Aceh memberikan pengetahuan

edukatif yang berdampak pada minat mayarakat Aceh untuk terus berpartisipasi politik.


