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Surat pembaca juga dapat dikirimkan ke email 
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MESKIPUN pemerintah 
di beberapa daerah 
menyebutkan permasalahan 
gender sebagai salah 
satu agenda yang harus 
dijalankan, namun tidak 
ditemukan rumusan 
partisipasi perempuan 

dalam politik lokal yang 
eksplisit dalam teks 
qanun. Rumusan yang 
eksplisit sangatlah penting 
mengingat keterlibatan 
perempuan secara luas 

dalam pengambilan 
keputusan di tingkat lokal 
sangat sedikit. 

Masalah ini bukanlah 
khas pemerintahan daerah 
karena kita bisa melihat 
bahwa jumlah perempuan 
dalam lembaga politik 
di tingkat nasional pun 
sangat sedikit. Jika hal ini 
tidak dirumuskan, maka 
identifikasi masalah yang 
telah dilakukan pemerintah 
daerah berhenti sampai 
taraf menimbang peraturan 
perundang-undangan 
tentang pengarusutamaan 
gender. Pengarusutamaan 
gender tidak mungkin 
dilakukan tanpa mengenali 
permasalahan perempuan 
setempat dan lebih penting 
lagi, mendengarkan suara 
perempuan.

 Pengambilan 

keputusan mensyaratkan 
adanya pengetahuan dan 
informasi yang cukup 
mengenai permasalahan 
perempuan, dan akan sangat 
berguna jika melibatkan 
perempuan. Kesenjangan 
tersebut menunjukkan 
bahwa perempuan 
sangat sedikit sekali yang 
menduduki jabatan-
jabatan formal struktural di 
pemerintahan.

Harus ada gerakan aktif  
dari perempuan untuk 
memberikan tekanan kepada 
pemerintah, baik di daerah, 
maupun pusat, untuk tidak 
sekadar menjadikan isu 
perempuan dan gender 
sebagai alat kampanye. 

Ririn Munawar
Mahasiswi, tinggal di 

Banda Aceh

MenyoAl 
SuArA PereMPuAn

>>Reader Voices

>>editor’s letter

SAlAM redAkSi

Perasaan lega menyeruak. Halaman 
demi halaman yang menjadi 
edisi perdana Tabloid Raising Her 

Voice ini rampung tepat menjelang 
deadline. Kami berharap, lembaran-
lembaran yang Anda pegang saat 
ini memberikan inspirasi untuk terus 
memperjuangkan hak dan mengangkat 
martabat perempuan, tidak hanya di 
Aceh, namun di seluruh pelosok bumi 

ini.
Dari sesi 

jurnalistik, kami 
tidak memungkiri 
banyak kekurangan 
penyajian tulisan 
pada edisi perdana 
ini. Namun kami 
yakin, setiap 
kata dituliskan 

akan mengantarkan kami kepada 
sebuah pengalaman baru. Raising Her 
Voice adalah media bagi kami untuk 
mempelajari dan mengenali karakteristik 
kaum ibu; perempuan-perempuan 
tangguh yang membesarkan kali.

Dalam kehidupan politik yang 
kian tidak menentu di Aceh, peran 
perempuan tetap menjadi penopang 
paling fital keberlangsungan hidup 

bernegara di Aceh. Gonjang-ganjing 
pemilukadan dan sejumlah riaknya 
akan menghempaskan perempuan 
ke dalam pergulakan arus politik 
yang deras. Dalam hitungan hari ke 
depan, akan banyak tarik menarik 
kepentingan. Kami yakin, para calon 
berupaya menarik hati pemilih –yang 
didominasi kaum hawa—untuk masuk 
ke dalam “buaian” janji manis.

Karenanya, kita diharuskan memiliki 
kemampuan menyaring dan memilah 
calon-calon yang benar-benar peduli 
kepada hak dan eksistensi perempuan. 
Tidak hanya dari sisi “dapur”, namun 
juga keterlibatan setiap pengambilan 
keputusan. Perempuan harus bersinergi 
memperkuat gerakan advokasi kebijakan 
pluralisme melalui pengembangan 
penilaian masyarakat sipil tentang 
situasi pluralisme dan kecenderungan 
politik identitas di satu masyarakat. 

Pengamatan ini kemudian dijadikan 
dasar untuk memilih calon pemimpin 
yang benar-benar berpihak kepada 
perempuan. Dan tidak menjadikan 
perempuan sebagai hiasan semata. 
Karena pada hakikatnya, perempuan 
adalah pelengkap, bukan sekadar 
pemanis. Hasil penilaian juga dapat 

dijadikan dasar melakukan advokasi 
kebijakan kepada pemerintah lokal, 
dan sekaligus dapat digunakan sebagai 
“early warning system” untuk upaya 
antisipasi kemungkinan berulangnya 
konflik Aceh di masa mendatang.

Pada akhir tahun lalu, 46 kebijakan 
di tingkat nasional, provinsi dan daerah 
dibuat untuk mendukung pelaksanaan 
konstitusi sebagai usaha mengakhiri 
kekerasan dan diskriminasi terhadap 
perempuan dan mengupayakan 
pemulihan perempuan korban 
kekerasan. Ini tentunya harus dibarengi 
dengan sikap dan kemauan pemerintah 
untuk tidak menjadikan kebijakan 
tersebut sebagai “pepesan kosong”.

Tak ada alasan bagi semua orang 
untuk menunda pemenuhan hak-
hak perempuan. Karena, keberadaan 
perempuan adalah nyata, senyata 
sumbangsihnya –meski kerap diabaikan-- 
bagi perkembangan bangsa. Raising Her 
Voice mencoba memberikan dorongan 
agar kondisi ideal, saat tak ada lagi 
pengebirian hak demokrasi dan hak 
pembangunan kaum hawa, terwujud. 
Tentu ini tak bisa dilakukan tanpa kerja 
nyata. Ini lah saat, untuk perempuan 
berani berbicara dan membangun. Salam.

Perempuan harus bersinergi 
memperkuat gerakan advokasi 
kebijakan pluralisme melalui 

pengembangan penilaian masyarakat 
sipil tentang situasi pluralisme dan 
kecenderungan politik identitas di 

satu masyarakat. 

“ 
Pengarusutamaan gender tidak 

mungkin dilakukan tanpa mengenali 
permasalahan perempuan 

setempat dan lebih penting lagi, 
mendengarkan suara perempuan.

”

raiSiNG hEr voiCE
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Matahari belum lah terang saat 
Jawiyah, 70 tahun, bangun dari 
tidurnya. Seusai salat Subuh, ia 

bergegas menuju dapur berlantai tanah di 
bagian balakang rumahnya. Dua anaknya, 
Marliana, 14 tahun, dan Mauliza, 12 tahun, 
masih tertidur lelap. Bunyi ribut alat masak 
dari dapur yang berdinding papan tak 
membangunkan bocah-bocah itu. Tak lama, 
sejumlah hidangan tuntas dihidangkan untuk 
sarapan dan makan siang dua buah hatinya. 

Ia pun bersiap. Seperti pada pagi lain 
dalam hari-harinya, Jawiyah harus segera 
meninggalkan rumah untuk mencari tiram 
di sungai Loskala, Kecamatan Muara Satu, 
Lhokseumawe. Lokasi itu berjarak sekira satu 
kilometer dari gubuk yang ditempatinya 
bersama suami dan anak-anaknya. Ia 
berjalan di antara ranting patah dan kayu 
yang menancap di lumpur sungai. Tak ada 
keraguan saat kaki-kaki yang mulai keriput 
itu melangkah. Seolah kakinya memiliki 
mata. Profesi ini dilakoninya sejak ia muda, 
puluhan tahun silam. 

Sinar matahari mulai menyengat saat 
Juwiyah hampir sampai ke lokasi mencari 
tiram. Lokasi itu dikelilingi  bakau. Di muara 
Loskala, sebilah parang, karung ukuran 20 
kilogram, dan botol bekas air mineral, tersandar 
dipundaknya. “Senjata utamanya” lain untuknya 
mengumpulkan tiram adalah serokan 1,5 meter. 
Namun hari itu, ia harus  berjuang lebih keras. 
Kakinya menapaki inci per inci lumpur yang 
mengumpul di muara sungai itu.

“Kadang-kadang bisa sedalam lutut orang 
dewasa,” ujarnya kepada RHV. Angin yang 

membawa embun dan air sungai yang dingin 
harus ditahankannya. Sesekali tubuhnya 
bergetar kedinginan. 

Di usia senjanya, Jawiyah harus terus 
berjuang mencari sesuap nasi. Penghasilan 
M Ali Abu Raja, suaminya yang bekerja 
sebagai tukang becak, tak cukup membiayai 
kehidupan mereka. Di lubuk hati terdalam. 
Jawiyah dan Ali berharap, kedua anaknya 
bisa mengecap pendidikan lebih baik, 
“supaya tidak seperti kami,” kata Jawiyah. 

Jawiyah tidak mau bergantung kepada 
orang lain. Setiap hari, dari menjual tiram 
hasil tangkapannya, ia mengantongi uang 
Rp 30 ribu. Kemiskinan tak membuatnya 
berpangu tangan apa lagi mengadahkannya. 
“Kalau dihitung-hitung, jika saya di dalam 
air, mungkin tiram di tubuh saya sudah 
besar-besar,” ujarnya berandai-andai.

Di muara Loskala, Jawiyah tak sendiri. 
Ia berburu tiram bersama puluhan ibu lain 

senasib. Satu di antaranya adalah Elida 
Silitonga, 31 tahun. Ibu enam anak ini juga 
menggantungkan hidupnya dengan mencari 
tiram sejak menetap di Lhokseumawe, 
empat tahun lalu. “Tapi sekarang, jumlah 
pendapatan kami sudah sangat berkurang,” 
ujarnya menjelaskan dengan logat Batak 
kental, “sungai ini sudah banyak keramba 
dan airnya jorok. Banyak kali sampah. Tak 
banyak tiram hidup di sini.” 

Hingga azan Zuhur, emak-emak ini bisa 
mengumpulkan 5-6 kaleng susu tiram. 
Sekaleng, tiram dijual seharga Rp 5.000. 
Kalau dulu, ujar Elida mengenang, mereka 
bisa mendapatkan delapan kaleng hanya 
dalam empat jam. Namun karena tak 
memiliki alternatif pekerjaan lain, ia dan 
sejumlah perempuan lainnya “dipaksa” 
bertahan dalam “air”.  Ucapan Elida diiyakan 
Sarmini, 52 tahun, rekan seprofesi Elida. 

Penduduk di Desa Loskala memang 
menjadikan tiram sebagai salah satu sumber 
penghasilan. Di kampung itu, hampir setiap 
rumah menjajakan tiram. Namun, kata 
Sarmini, pekerjaan ini bergantung pada 
cuaca alam. Tidak setiap hari mereka bisa 
mendapatkan tiram. Saat air pasang dan arus 
besar, “tiram sulit didapat. Kami kerja bila 
air surut. Waktunya tak bisa dipastikan,” ujar 
Sarmini. Kerjaan ini dilakoni pagi hingga 
pukul 12.00 WIB. Sore hari, biasanya, mereka 
mencari tiram pukul 15.00 - 18.00 WIB. 
Satu hari dalam sebulan, mereka harus libur, 
“biasa tanggal 17 bulan, kami tidak bisa 
masuk ke sungai karena air deras.” 

 
***

Potret kemiskinan memang menjadi 
gambaran nyata kehidupan di Aceh. 
Tak hanya di kawasan perkotaan, 
ibarat padang rumput, kondisi ini juga 
terhampar dan sangat mudah didapati 
kawasan perkampungan di desa-desa. 
Dan yang kerap menjadi korban, adalah 
perempuan dan anak-anak. “Karena 
merekalah kelompok yang paling rentan,” 
kata Kepala Divisi Kajian dan Advokasi 
Kebijakan Publik Gerak Aceh Isra Safri.  

Isra berpendapat, selama ini 
nasib perempuan Aceh tergolong 
memprihatinkan, terutama diakibatkan 
konflik berkepanjangan yang mendorong 

pada kemiskinan dan tekanan hidup 
lainnya. Sejarah panjang peperangan di 
Aceh membuat nasib perempuan-perempuan 
Aceh terpuruk. Saat-saat yang paling sulit 
untuk dihadapi para “ibu” ini adalah sejak 
diberlakukannya Daerah Operasi Militer (1989-
1998), diikuti Darurat Militer (19 Mei-18 
November 2003 dan 19 November - 18 Mei 
2004) hingga Darurat Sipil (19 Mei hingga  18 
November 2004.

Pada fase tersebut, kaum perempuan 
Aceh bersimbah air mata dan darah. Mereka 
tidak saja mengalami kehilangan suami 
dan anak, tetapi juga menderita akibat 
diskiriminasi dan kekerasan baik fisik dus 
psikis. Dari laporan Indeks Pembangunan 
Manusia, yang diterbitkan bersama oleh 
Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dan United Nations 
Development Programme (UNDP), merilis 
empat dari 14 kabupaten dan kota di Aceh, 

pada Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) 
berada pada angka sangat rendah, yakni di 
atas 300. Dan tergolong sangat miskin dari 
standar paling miskin nomor 341.

Sementara, lima dari 14 kabupaten dan 
kotanya berada di rangking di atas 200 
tergolong miskin. 
Dua dari 14 
kabupaten dan 
kota berada 
di nomor urut 
di atas 100 
yang tergolong 
sedang dan 
hanya tiga dari 
14 kabupaten dan 
kota yang berada 
di bawah 100 yang 
tergolong cukup 
baik. 

“Hal itu 
menjadi ironis,” 
tambah Isra. 
Karena, tambahnya, 
Pendapatan 
Domestik Regional 
Bruto rill per kapita pada 2000 di 
Aceh Utara merupakan yang paling tinggi di 
Indonesia. Dalam bidang pendidikan, seperti 
terdata di Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh 
Darussalam 2006, perempuan Aceh juga masih 
mengalami ketertinggalan, tingkat buta huruf 
perempuan masih lebih tinggi dari laki-laki.

Bagaimana dengan urusan kesehatan? 
Kondisi ini tentu sangat  memprihatinkan. 
Angka kematian ibu dan balita tergolong 
tinggi. Demikian juga angka kekerasan 
terhadap perempuan, tak jauh berbeda. 
Bahkan laporan UNDP pada 2007 
menjelaskan tingkat buta huruf perempuan 
di Aceh, semakin meningkat.

Kondisi ini jelas sangat berbahaya bagi 
perkembangan sebuah daerah. Buruknya 
kualitas pendidikan dan kehidupan 
perempuan akan berdampak pada buruknya 
kualitas anak-anak. Di antaranya kekurangan 
gizi, bahkan kematian bayi. Hal ini bermula 
dari rendahnya tingkat pendidikan si ibu dan 
kesehatan di masa kehamilan.

Dalam bidang politik, kemampuan 
perempuan Aceh juga dianggap masih rendah. 
Indikatornya adalah posisi perempuan dalam 
bidang pengambilan keputusan, baik di 
tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif 
masih sangat terbatas.

Akses perempuan di bidang politik 
ditandai dengan indikator bahwa perempuan 
dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama sebagai warga negara dan 
tidak ada pembatasan secara tegas 
dan formal tentang perbedaan hak dan 
kewajiban perempuan di bidang politik dan 
pengambilan keputusan. Namun, budaya dan 
interpretasi agama menganggap perempuan 
tidak pantas berpolitik, memimpin, bahkan 
mengambil keputusan. Hal itu kembali 
ditandai dengan minimnya keterwakilan 
perempuan dalam tingkat pengambilan 
keputusan, sebanyak 74 orang laki-laki, 
hanya sedikit perempuan yang menjabat di 
posisi-posisi strategis di Pemerintah Aceh. Di 
6.000 lebih gampong di Aceh, hanya enam 
orang yang dijabat oleh perempuan.

Upaya untuk mewujudkan agar 
perempuan Aceh bangkit dapat dilakukan 
jika gerakan perempuan di Aceh, baik 
yang berasal dari jalur lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan 
dan keagamaan-

baik Islam 
maupun yang bukan Islam, partai politik, 

dan mahasiwa harus membenah internal 
guna membuat jaringan yang inklusif dan 
tidak subjektif. 

Gerakan-gerakan perempuan tersebut 
juga harus memetakan potensi yang 
dimilikinya. Harus ada kerelaan dan tangan 
terbuka menerima perbedaan yang dimiliki, 
dan bersatu dengan hal-hal yang mereka 
sepakati. “Warna baju dan bendera tidak 
boleh menghalangi mereka untuk bekerja 
memajukan perempuan,” kata Isra.

Kemudian dilanjutkan dengan aksi nyata 
di semua sektor untuk memajukan perempuan 
Aceh. Terutama sektor kesehatan dan 
pendidikan. Kesehatan perempuan bukan hanya 
ditentukan oleh faktor biologis dan reproduktif, 
melainkan juga dipengaruhi oleh beban kerja, 
gizi, stres, perang, migrasi dan lain sebagainya.

Status kesehatan perempuan secara 
langsung maupun tidak langsung akan 
direfiksi pada mutu hidup anaknya. Dengan 
demikian maka dengan memlihara dan 
meningkatkan status kesehatan perempuan 
yang notabene adalah calon ibu dan atau 
seorang ibu merupakan salah satu upaya yang 
akan berdampak positif pada pembangunan 
sumber daya manusia yang berkualitas untuk 
Aceh pada masa mendatang. 

“Pemerintah harusnya memberikan 
jawaban konkrit terhadap kemajuan 
pendidikan dan kualitas perempuan di Aceh. 
Karena merekalah ujung tombak menciptakan 
generasi Aceh yang kuat dan andal. Tanpa 
pemberdayaan perempuan, mustahil Aceh 
akan besar,” tegas Isra. 

Alokasi anggaran yang besar diperoleh 
Provinsi Aceh dari total dana bagi hasil 
minyak dan gas, Dana Alokasi Khusus dan 
Dana Alokasi Umum, membuat rata-rata 
pendapatan Provonsi Aceh dan daerah-
daerah di seluruh Aceh meningkat. Namun 
anggaran besar tidak berpengaruh pada 
korban peperangan dan tsunami umunya 
kaum hawa dan anak-anak. ”Sekali lagi, 
yang dibutuhkan keseriusan pemerintah 
memberdayakaan perempuan, bukan sekadar 
retorika politik.” (*)

Merekam Jejak 
Perempuan Aceh

Korban terbesar dari kemiskinan dan peperangan adalah perempuan. Tak cukup hanya retorika politik. 

“Akses perempuan di bidang 
politik ditandai dengan indikator 

bahwa perempuan dan laki-laki 
mempunyai hak dan kewajiban 

yang sama sebagai warga negara 
dan tidak ada pembatasan 

secara tegas dan formal tentang 
perbedaan hak dan kewajiban 

perempuan di bidang politik dan 
pengambilan keputusan.”

lAPorAn utAMA

raiSiNG hEr voiCE
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Oxfam GB bekerjasama sama 
dengan mitra di Indonesia 
mendukung kelompok - kelompok 
perempuan dan instansi 
pemerintahan lokal untuk 
dapat meningkatkan hubungan 
kerjasama diantara perempuan 
serta kelompok-kelompok  
perempuan dengan para pihak 
yang memiliki pengaruh dan 
kekuasaan.

Raising Her Voice merupakan 
Program global Oxfam GB 
selama lima tahun sejak Agustus 
2008, yang dilaksanakan di 
17 negara, dan didukung oleh 
Departemen untuk Pembangunan 
Internasional Pemerintah 
Kerajaan Inggris (DFID) dibawah 
payung program Kemitraan Global 
untuk Transparansi (GTF).  

Gambaran Program
Di Indonesia, Program Raising 

Her Voice ini dilaksanakan di 
Aceh dan Papua. Kemitraan dalam 
program ini melibatkan para 
pemangku kepentingan, baik 
pemerintah maupun masyarakat 

sipil dari kelompok perempuan, 
kepala desa, kecamatan, tokoh 
agama dan tokoh adat. 

Raising Her Voice memiliki 5 
strategi terintegrasi:

1.  Mendukung upaya 
pengakuan dan penguatan 
kapasitas bagi organisasi 
perempuan.  Kelompok 
dan organisasi perempuan 
lokal yang mewakili atau 
melakukan advokasi 
bagi kepetingan 
perempuan akan 
diberikan keterampilan 
dan dukungan yang 
diperlukan untuk 
memungkinkan mereka 
mempengaruhi 
agenda dan 
perencanaan desa.

2.  Mengembangkan 
jaringan perempuan yang akan 
melakukan advokasi terhadap 
agenda-agenda perempuan.  

3.  Advokasi  bagi para 
pemimpin dan pemerintah 
tingkat desa untuk melaksanakan 
perencanaan partisipatoris 

RHV: Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola 
Pemerintahan yang Akuntabel dan Memihak Masyarakat Miskin

yang memihak perempuan 
dan masyarakat miskin.  
Upaya ini bertujuan 
untuk menguatkan 
dan meningkatkan 
kapasitas kelembagaan 
pemerintah yang 
sudah ada

4.  
Mempromosikan 
mekanisme dan 
melaksanakan 
pengawasan 
terhadap 
kinerja 

pemerintahan 
desa.  Pengawasan ini 

akan menitikberatkan kepada 
perencanaan dan penganggaran 

di tingkat desa dan kecamatan, 
terutama terhadap prioritas yang telah 
diidentifikasi oleh kelompok perempuan. 

5.  Menyediakan dukungan program 

media dan kampanye bagi hak-hak 
perempuan untuk dapat ikut serta dalam 
mempengaruhi pengambilan keputusan 
di tingkat lokal.

Pembelajaran Bersama
Raising Her Voice memberikan 

kesempatan untuk meningkatkan 
pemahaman bersama atas kesetaraan 
peran perempuan dan laki-laki di 
dalam menentukan kebutuhan mereka, 
mengakses forum pengambilan 
keputusan, baik formal maupun informal 
serta secara aktif mempengaruhi 
kebijakan dan kinerja pemerintah. 

Program ini juga memberikan 
perhatian terhadap kajian dasar, 
monitoring dan evaluasi serta 
pembelajaran silang.

Oxfam GB di Indonesia telah berkarya 
selama lebih dari 50 tahun

Strategi Nasional Oxfam GB 
di Indonesia periode 2009-2014 
menitikberatkan

kepada tiga hal:
1. Meningkatkan peran perempuan,
2. Mengurangi kemiskinan,
3. Membangun ketahanan terhadap 

krisis da bencana.

klik
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Sebuah surat “desakan” dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen 
kepada Bupati Nurdin Abdul Rahman 

membuat uring-uringan para pegiat Hak 
Asasi Manusia di Aceh. Surat itu berisi 
desakan kepada orang nomor satu di Bireuen 
itu untuk mencopot Anisah dari jabatannya 
sebagai Camat di Kecamatan Plimbang. 

“Ini sangat mencederai demokrasi dan 
tidak sejalan dengan HAM,” kata Sekretaris 
Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian 
Kartikasari. 

Alasan yang dikemukakan sangat 
“klasik”, bahwa syariat Islam melarang 
perempuan menjadi pemimpin. Ketua 
DPRK Bireuen Ridwan Muhammad, dari 
Partai Aceh, mengatakan pihaknya berpijak 
kepada undang-undang penegakan syariah 
di Aceh yang disahkan Pemerintah Pusat. 
Namun Dian menilai, pelarangan Anisah 
sebagai Camat adalah pelanggaran terhadap 
Kesepakatan Damai Helsinki. “Dalam Butir 
1.4 tentang Peraturan perundang-undangan 
disebutkan bahwa Legislatif Aceh akan 
merumuskan kembali ketentuan hukum bagi 
Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal 
hak asasi manusia, sebagaimana tercantum 
dalam Kovenan Internasional Perserikatan 
Bangsa-bangsa mengenai hak-hak sipil dan 
politik dan mengenai hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya.” 

Harusnya, kata Dian, DPRK Bireuen 

mempelajari hal ini sebelum membuat 
keputusan kontroversial itu. Dalam 
pelaksanaan prinsip-prinsip Universal kedua 
Kovenan Internasional PBB tersebut, secara 
tegas mengakui dan mengatur tentang 
persamaan kesempatan dan penikmatan hak-
hak bagi laki-laki dan perempuan.

Alasan lain untuk mengganjal Anisah 

adalah penegakkan syariah Islam di Aceh 
sesuai dengan Undang-undang (UU) 
Pemerintahan Aceh yang disahkan oleh 
Pemerintah Pusat. Namun, kata Dian, dewan 
menanggapi hal ini secara keliru. “DPRK 
Bireun salah memaknai asas-asas dalam 
Undang-Undang Pemerintahan Aceh.” 

Pada BaB VI tentang Asas serta 
Bentuk dan Susunan Penyelenggaraan 
Pemerintahan di UU. No 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh, dan dalam 
pasal 20 terdapat 11 Asas Umum dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan.  Selain Asas 
ke-Islam-an, terdapat pula Asas Kepentingan 
Umum dan Asas Kesetaraan.  Artinya selain 
Asas ke-Islam-an yang dalam  ajarannya 
dipercayai sebagian umat Islam tidak 
melarang perempuan menjadi pemimpin, 
ada asas kepentingan umum. Siapa pun 
pemimpinnya, kata Dian, laki-laki atau 
perempuan,  sepanjang yang bersangkutan 
dapat menyelenggarakan dan memenuhi 
kepentingan umum, maka tidak ada larangan 
bagi siapapun. “Kepemimpinan Anisah di 

Kecamatannya sah.”
Ia juga menyebut asas kesetaraan 

juga harus diartikan sebagai kesetaraan 
kesempatan bagi laki-laki dan perempuan 
dalam kepemimpinan.  Apa yang ditunjukkan 
legislatif, kata Dian, menunjukkan sikap 
antidemokrasi dan otoriter. “Terang saja 
saya sangat prihatin dengan langkah yang 

dilakukan dewan,” jelas Dian. “Yang 
sedang dialami oleh Anisah dan 
seluruh perempuan di Aceh adalah 
politisasi agama.” 

Dian juga menilai dewan tidak 
memahami tugas dan wewenangnya 
dengan mengintervensi tindakan 
eksekuif yang bukan kewenangan 
mereka. Menurut Dian, lebih baik 
dewan berkonsentrasi mengawasi 
dan menjalankan fungsi legislasi 
sebaik-baiknya, terutama 
mengawasi kue anggaran di 
Bireuen, ketimbang “mengurusi” 
sah atau tidaknya perempuan 
menjadi seorang pemimpin. 

 Menurut Dian, kehidupan 
demokrasi dan pemenuhan 
hak asasi manusia di Aceh 
semakin menurun seiring dengan 
diterbitkannya berbagai kebijakan 
(qanun) yang tidak adil bagi 
perempuan. Dian juga khawatir, 
kebijakan yang dikeluarkan DPRK 
akan menjadi bumerang terhadap 
sikap pemilih yang mempercayakan 
suara mereka kepada partai lokal. 
“Hingga kini, Partai Aceh belum 
mampu memberikan perbaikan 
kesejahteraan  rakyat Aceh 
pada umumnya dan khususnya 
perempuan. Dan belakangan, 
mereka malah mengeluarkan 

kebijakan yang antipati terhadap perempuan 
dan menunjukkan ketidakadilan.

Untunglah, kata Dian, tak semua orang 
sepaham dan mau digiring kepada isu 
agama, seperti yang diharapkan para politisi 
tersebut. Dian memberikan apresiasi kepada 
semua pimpinan pemerintah, pemimpin 
agama dan pimpinan masyarakat yang 
menyatakan  tidak setuju dengan sikap dan 
tindakan DPRK Bireun. 

Dian juga memberikan dukungan kepada 
Camat Anisah untuk tetap menjalankan 
tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin 
di Kecamatan Plimbang. “Perempuan, jika 
diberikan kesempatan, akan memberikan 
yang terbaik. Sama seperti kaum pria. Dari 
itu, tidak perlu mengatasnamakan agama 
untuk kepentingan politik. Bukankah kaum 
pria juga sudah mendapatkan kesempatan 
untuk membuktikan kemampuannya 
memimpin dan menyejahterakan masyarakat. 
Yang paling penting adalah bekerja sama 
untuk masyarakat,” tegas Dian. Koalisi 
Perempuan Indonesia saat ini berupaya 

agar pemahaman masyarakat tidak terkotak-
kotakkan dengan isu-isu agama, ras dan 
gender. “Potensi bangsa akan semakin tergali 
secara maksimal dengan kerja sama antara 
pria dan perempuan.”

Penentangan terhadap diskriminasi 
ini tidak hanya terjadi di Aceh. Sejumlah 
kawasan di Indonesia juga tengah giat 
menyuarakan hal sama. Koordinator Program 
Nasional United Nation Women, atau Badan 
PBB untuk Pemberdayaan Perempuan, 
di Jakarta, Dwi Faiz, seperti dikutip 
Tribunnews,  meminta Indonesia segera 
merevisi sejumlah peraturan daerah (Perda) 
yang diskriminatif terhadap perempuan. VOA, 
melansir data Komisi Nasional Perempuan, 
mengungkapkan jumlah Perda diskriminatif 
terhadap perempuan pada awal 2009 
berjumlah 154. Dan hingga akhir September 
2010, ada penambahan 35 perda juga 
diskriminatif terhadap kaum hawa.

Perda diskriminasi terhadap perempuan 
ditemukan dalam bentuk pembatasan 
kemerdekaan berekspresi melalui pengaturan 
cara berpakaian dan pengurangan hak atas 
perlindungan dan kepastian hukum. Di 
antaranya Perda Aceh (Qanun) mengenai 
khalwat atau mesum, Perda di Jawa Barat 
tentang pemberantasan pelacuran, dan 
Perda di Bulukumba, Sulawesi Selatan yang 
mengharuskan berpakaian muslim dan 
muslimah serta Perda tentang pelarangan 
keluar malam bagi perempuan di Tanggerang. 
Contoh-contoh itu di antaranya perda 
diskriminasi terhadap perempuan. 

Untuk mencegah terus munculnya 
Perda diskriminatif terhadap perempuan, 
Dian Kartika Sari menyatakan pemerintah 
pusat harus memberikan panduan 
kepada pemerintah daerah sehubungan 
dengan pembuatan kebijakan yang tidak 
diskriminatif. 

“Dan yang lebih penting lagi sebetulnya, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
perlu bekerja sama dengan Kementerian 
Hukum dan HAM untuk memberikan panduan 
bagaimana menyusun peraturan daerah 
yang tidak menimbulkan diskriminasi atau 
ketidakadilan terhadap perempuan yang bisa 
dipakai pemerintah daerah maupun DPRD 
sebagai acuan,” ungkap Dian. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari 
Gumelar mengungkapkan pihaknya pada 
2011 ini akan segera menyempurnakan 
naskah parameter gender untuk para 
pembuat kebijakan. “adi kalau naskah 
parameter gender ini sudah ada untuk 
digunakan oleh para legal drafter, seluruh 
kebijakan-kebijakan di pemerintah 
daerah, karena ini otonomi daerah, pasti 
akan mengacu kepada naskah parameter 
gender bagi legal drafter ini sehingga kita 
mengurangi terjadinya perda-perda yang bias 
gender,” ungkap Linda. (*)

kPi Menolak 
diskriminasi

Di tengah alam demokrasi, diskriminasi terhadap perempuan 
terus terjadi. Di Bireuen, seorang camat perempuan diusul copot 
oleh dewan setepat. 

Tak semua orang sepaham dan 
mau digiring kepada isu agama, 

seperti yang diharapkan para 
politisi tersebut. Dian memberikan 
apresiasi kepada semua pimpinan 

pemerintah, pemimpin agama 
dan pimpinan masyarakat yang 

menyatakan  tidak setuju dengan 
sikap dan tindakan DPRK Bireun. 

“ 

”
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Peran perempuan Aceh dalam ranah 
publik bukanlah suatu hal baru. Ada 
banyak fakta sejarah yang menjadi 

rujukan bagi generasi sekarang dan 
mendatang. Kiprah perempuan berlangsung 
dalam pemerintahan dan bahkan menjadi 
pemimpin laskar perjuangan guna melawan 
penjajah. Sebut saja sejumlah nama 
pemimpin atau  pejuang Aceh seperti Sri 
Ratu Safiatuddin, Laksamana Malayahati, 
serta Cut Nyak Dhien. Namun, situasi 
terkini menggambarkan hal yang berbeda. 
Masih banyak hambatan yang dialami oleh 
perempuan untuk meraih perubahan. 

Untuk itu--paska pengesahan UU 
tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur 
ketentuan ruang partisipasi perempuan 
dalam pembangunan—ada banyak upaya 
yang dilakukan oleh parapihak. Selain 
pemerintahan Aceh, kalangan Organisasi 
Masyarakat Sipil (OMS) juga turut aktif 

agar proses penguatan partisipasi 
perempuan dalam pembangunan dapat lebih 
ditingkatkan. Berbagai upaya yang dilakukan 
saling bersinergi dengan dukungan nasional 
dan bahkan internasional.   

Melalui program Raising Her Voice (RHV) 
atau Mendengarkan Suara Perempuan, ADF, 
Gerak Aceh dan KPI melalui dukungan Oxfam 
berupaya memastikan ruang partisipasi 
tersebut dimaksimalkan. Melalui ADF, 
terdapat dua agenda utama yang harus 
dilakukan yakni penguatan kapasitas 
perempuan melalui pelatihan serta perluasan 
dukungan dengan kampanye di level 
kabupaten dan provinsi. Agenda ini tidak 
hanya ditujukan bagi wilayah program (Aceh 
Utara) namun juga diperuntukkan bagi 
jaringan perempuan Aceh di level provinsi. 

Selain terus berupaya memperkuat kerjasama 
tim pelaksana program, melalui  pelaksanaan 
dua agenda tersebut diharapkan meningkatnya 

pengetahuan dan keterampilan anggota 
legislatif perempuan dan jaringan perempuan 
di kabupaten/kota dan propinsi dalam advokasi 
dan perumusan draf kebijakan, adanya 
rekomendasi-rekomandasi untuk perbaikan 
kebijakan yang tidak responsif gender, serta 
meluasnya dukungan publik terhadap partisipasi 
perempuan dalam pembangunan.

Hingga saat ini, perjalanan program 
setahun telah berlalu dari dua tahun yang 
direncanakan. Terdapat beberapa kegiatan 
yang telah dilakukan seperti pelatihan 
advokasi, perumusan strategi kampanye, 
serta analisis kebijakan kabupaten yang 
berpihak pada perempuan. Selanjutnya, 
ikutserta dalam kerjasama jaringan 
perempuan di level provinsi melalui 
International Women Day (IWD) dan 
Perempuan Aceh Award (PAA). Upaya yang 
dilakukan tentunya tidak berdiri sendiri, 
sehingga dapat saling memperkuat dengan 

upaya lainnya yang dilakukan 
oleh jaringan perempuan di 
Aceh maupun secara nasional. 

Apa yang sudah 
berlangsung tentunya belum 
maksimal. Jika dibandingkan 
dengan kebijakan di level 
provinsi yang sudah terbuka 
mengenai partisipasi 
perempuan dalam ranah publik, 
namun belum dilaksanakan 
secara efektif. Misalnya saja 
berkenaan dengan partisipasi 
perempuan dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang), baik gampong 
hingga kabupaten. Walaupun 
kelompok perempuan telah 
berupaya turutserta, namun 
belum dikelola maksimal 
agar berbagai suara 
perempuan ditindaklanjuti 
dalam penetapan kebijakan 
pembangunan. Padahal, 
masyarakat mengetahui 
bahwa pada masa konflik 
perempuanlah yang paling 
berperan. Terutama untuk 
memastikan keberlangsungan 
dukungan keluarga. Dengan 
berbagai alasan, peran laki-laki 
pada situasi tersebut sangat 
terbatas. Lalu, mengapa masa 
damai kiprah perempuan malah 
menyurut? Setidaknya kondisi 
ini dapat ditelisik melalui dua 
sisi, yakni internal perempuan 
maupun eksternalnya. 

Untuk situasi internalnya, 
perempuan secara umum masih 
terkesan belum maksimal 
mengisi peluang yang 
tersedia. Hal ini setidaknya 
disebabkan ketimpangan 
kemampuan yang dimiliki 
perempuan serta konflik yang 
lama berlangsung di Aceh. 
Akibatnya, minimnya peran 
perempuan dalam ranah publik 
sehingga    kecapakapannya 
diragukan masyarakat. 
Jikapun terlibat dalam proses 
pengambilan kebijakan, belum 
didukung dengan kapasitas 
maksimal untuk meyakinkan 

parapihak yang didominasi oleh laki-laki 
sebagai penentu kebijakan. Dan, tambah 
lagi berbagai upaya yang berlangsung 
saat ini belum maksimal mendukung 
kapasitas perempuan agar mampu berkiprah 
dalam pembangunan. Jikapun program 
dilaksanakan, hal itu masih berkisar pada 
pemenuhan hak dasar seperti pendidikan 
dan kesehatan. Belum menyentuh pada 
pemberdayaan politik perempuan sehingga 
sadar akan hak-haknya.

Selanjutnya, berkenaan dengan situasi 
eksternal perempuan di Aceh. Secara umum  
pengaruh budaya sangat menentukan. 
Sehingga carapandang terhadap perempuan 
selalu timpang. Perempuan dianggap kaum 
lemah yang patut mendapat lindungan 
laki-laki sehingga hanya berkiprah dalam 
ranah domestik. Atau bahkan perempuan 
dipandang tidak punya kapasitas jika 
beriprah dalam ranah publik. Apalagi 
dihubungkan dengan dunia politik praktis. 
Walaupun perempuan telah diberi kuota 
30%, namun belum dimaksimalkan. 
Padahal, jika ingin jujur, bagaimana 
perempuan dapat memenuhi kuota yang 
tersedia jika saja kapasitas yang dimiliki 
sangat terbatas?  

Mengacu pada dua kondisi di atas, maka 
upaya yang serius dan terus berkelanjutan 
hendaknya harus dilakukan. Pertama, 
peningkatan kapasitas perempuan baik 
individu maupun kelompok menjadi 
keharusan. Hal ini dipandang penting agar 
pada saatnya tingkat partisipasi perempuan 
dalam proses penentuan kebijakan semakin 
tinggi juga diikuti dengan kapasitasnya, 
termasuk dalam politik. Dengan demikian, 
carapandang parapihak tentunya akan 
berubah. Setidaknya, kemampuan perempuan 
dalam pembentukan kebijakan terus 
ditingkatkan. Konon lagi bagi anggota 
legislative perempuan yang terpilih saat ini 
dan bahkan kandidat potensial lainnya, serta 
kelompok perempuan lainnya. Semakin banyak 
‘pionir’ perubahan maka akan mengurangi cara 
pandang negative dalam masyarakat.  

Kedua, begitupan dukungan publik luas 
tetap menjadi strategis dan penting. Strategis 
untuk perluasan pengaruh dan penting agar 
semakin banyak parapihak yang mendukung 
dan bahkan melakukan upaya perubahan 
sejenis. Untuk itu, berbagai  sarana kampanye 
perlu dimaksimalkan. Tidak hanya melalui 
kampanye lini bawah namun juga kampanye 
lini atas, agar jangkauan pengaruhnya 
semakin meningkatkan pemahaman publik. 

Harapannya, pada masa depan berbagai 
upaya berkenaan peningkapan kapasitas 
perempuan terus berkelanjutan. Hal ini dapat 
diupayakan melalui penyediaan informasi, 
pendidikan, serta berbagai diskusi yang 
sesuai kebutuhan. Sehingga dukungan 
publik semakin berpihak pada perempuan. 
Keberpihakan ini tentunya harus didukung oleh 
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang 
setara. Dengan demikian, selain memastikan 
kebijakan level kabupaten juga diikuti dengan 
pengawalan kebijakan di provinsi. Sehingga, 
akses perempuan dalam pembangunan akan 
lebih terbuka dan berlangsung efektif. 

Seandainya seluruh harapan di atas 
berlangsung ideal, tentu saja capaian 
pembangunan yang berujung pada 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan 
terpenuhi. Semoga!***

Peran Perempuan Aceh 
dalam ranah PublikOleh Afrizal Tjoetra 

(Direktur Eksekutif Aceh Development Fund)
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Program Raising Her Voice (RHV) atau 
dikenal dengan sebutan Menyuarakan 
Suara Perempuan yang di dalamnya 

meliputi soal Promoting Poor Women’s 
Participation in Governance (mempromosikan 
suara perempuan dalam kebijakan pemerintah) 
merupakan sebuah kegiatan yang dirancang 
secara khusus untuk melibatkan banyak pihak 
dalam melakukan pengawasan dan perencanaan 
dalam implimentasikan anggaran yang dikelola 
oleh pemerintah daerah, program RHV di 
Indonesia menjadi salah satu kegiatan yang 
mampu menjadi model dalam upaya membangun 
kesadaran warga serta peningkatan partisipasi 
publik secara baik  (unsur perempuan, tokoh 
masyarakat) yang selama ini termarginalkan 
dalam keikutsertaan dalam menyusun 
perencanaan pembangunan, anggaran dan 
menyusun kebijakan ditatanan pemerintahan. 

Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah 
terpilih di Indonesia selain Provinsi Papua 
yang kemudian mencoba mengembangkan 
upaya-upaya keterlibatan banyak pihak 
dalam melakukan advokasi baik untuk  
kebijakan maupun proses perencanaan 
pengangaran secara terpadu dan taat pada 
asas aturan hukum yang berlaku di Indonesia, 
salah satu kegiatan yang menjadi fokus kerja 
adalah bagaimana melibatkan banyak pihak 
yang selama ini belum terakomodir dan 
ikut secara langsung dalam Musrembang 
kemudian  mau terlibat dan berpartisipasi 
secara penuh serta melakukan pengawalan 
dan advokasi berkala atas anggaran yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Raising her Voice memberikan ke-
sem  patan untuk meningkatkan pe ma-
ha   man bersama atas kesetaraan peran 
perempuan dan laki-laki di dalam me-
nentukan kebutuhan mereka, mengakses 
forum pengambilan keputusan, baik 
formal maupun informal serta secara aktif 
mempengaruhi kebijakan dan kinerja 
pemerintah. Khusus implimentasi di Aceh, 
program RHV memfokuskan diri serta 
bekerja pada wilayah yang masih rentan 
tingkat partisipasi masyarakatnya, indeks 
kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran 
dan wilayah bekas konflik, dari pemetaan 
beberapa kabupaten dan secara khusus 
Provinsi Aceh kemudian dipilih wilayah 
Kabupaten Aceh Utara, dengan mitra 
strategisnya adalah Gerakan Anti Korupsi 
(GeRAK) Aceh, Koalisi Perempuan Indonesia 
(KPI), dan Aceh Development Fund (ADF). 

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan 
yang dirancang oleh tim RHV Aceh, mitra 
kemudian menyusun beberapa kegiatan 
dengan upaya membangun forum perempuan, 
forum masyarakat di kecamatan Muara 
batu, Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan 
Langkahan mulai dari proses penguatan 
kapasitas, advokasi, mengembangkan ja-
ringan, dan menyediakan dukungan dalam 
mengkampanyekan hak-hak perempuan 
untuk ikut serta dalam dalam mempengaruhi 
keputusan ditingkat lokal terutama yang 
selama ini terjadi diwilayah kegiatan.

Proses Penganggaran Dan 
Ploblematikanya Di Aceh

Proses penganggaran daerah yang te-
lah diatur dalam rangka pelaksanaan ke-
wenangan Pemerintah Daerah dalam 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang kemudian 
diikuti dengan perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak 
dan kewajiban daerah yang dapat dinilai 
dengan uang sehingga perlu dikelola dalam 
suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah seba gaimana 
dimaksud merupakan subsistem dari sistem 
pengelolaan keuangan negara dan merupakan 
elemen pokok dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Selain itu, terdapat 
beberapa peraturan perundang-undangan 
yang menjadi acuan pengelolaan keuangan 
daerah yang telah terbit lebih dahulu, yakni UU 
No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, UU No 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara dan UU No 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, permendagri no 13 tahun 2006 
dan perubahan permendagri No 59 tahun 
2007 tentang Pedoman pelaksanaan 
Keuangan daerah. Beranjak dari aturan 
tersebut proses penganggaran daerah dan 
pengelolaan keuangan daerah juga menjadi 
pijakan bagi Pemerintah Daerah di seluruh 
wilayah Indonesia untuk taat dan patuh 
pada aturan hukum. 

Tahun 2006 pasca MoU perdamaian 
antara Pemerintah RI dan GAM, Provinsi 
Aceh kebanjiran uang sebesar Rp.33 trilyun. 
Angka ini diperoleh dari penjumlahan Belanja 
Pusat (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) dan Dana 
Alokasi Pendidikan di Aceh Rp.12 trilyun, 
Anggaran rekontruksi pembangunan Aceh 
pasca tsunami yang dikelola oleh BRR sebesar 
Rp.9,6 trilyun, Anggaran BRR (dana luncuran 
2005) Rp.3,9 trilyun, Dana yang dikelola oleh 
NGO Rp.8 trilyun dan Anggaran BRA sebesar 
Rp.800 milyar. namun jumlah dana yang 
tinggi tidak mampu memberikan perubahan 
terhadap masyarakat, tercatat di tahun 2008 
Provinsi Aceh masih tergolong wilayah yang 
paling tinggi tingkat kemiskinanya, menurut 
data yang disajikan BPS provinsi Aceh ada 
sekitar 23,05% penduduk miskin atau setara 
dengan 959.700 jiwa dari total 4 juta jiwa 
masyarakat Provinsi Aceh.

Anggaran yang melimpah tersebut belum 
juga mampu meningkatkan ke sejahteraan 
masyarakat. hal ini didasari atas lemahnya 
pemahaman secara sub stansi terkait alokasi 
anggaran yang res ponsif terutama untuk 
kebutuhan masyarakat miskin, perempuan 
dan anak-anak. Disisi lain pertimbangan 
penglibatan masyarakat dalam melakukan 
perencanaan dan advokasi untuk ke-
butuhan anggaran merupakan hal yang 
paling penting menuju tata pemerintahan 
yang berorentasi kepada publik.

Persoalan diatas terjadi juga di 23 
kabupaten/kota di Aceh, hasil kajian misalnya 
di Kabupaten Aceh Utara yang merupakan 
daerah paling kaya alokasi anggaran di 
Aceh hasil pembagian dana Migas antara 
pemerintah daerah dan nasional, tercatat 
bahwa ada banyak persoalan yang terjadi salah 
satunya adalah soal masih lemahnya tingkat 
partisipasi masyarakat dalam melakukan 
perencanaan, advokasi atas anggaran dan juga 
penglibatan masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan masih cukup resistensi dan sering 
dianggap sebagai bagian yang tidak terlalu 

penting, sehingga tercatat Jumlah Partisipasi 
Perempuan Masih sangat Rendah, kalaupun 
ada itu hasil pengorganisiran oleh Organisasi 
Masyarakat Sipil.

Kabupaten Aceh Utara 
dengan jumlah penduduk 
sebanyak 493.599 secara 
geografis wilayah Aceh Utara 
merupakan salah satu daerah 
yang berpenduduk dengan 
tingkat angka kemiskinan 
rata-rata 247.517 jiwa 
dari total 55.437 rumah 
tangga, secara konsensus 
anggaran kabupaten Aceh 
Utara me ngelola anggaran 
APBK dengan jumlah yang 
besar dibandingkan dengan 
wilayah lain di Aceh, hal 
ini terlihat dari matrik dari tahun ke 
tahun diantaranya adalah pada tahun 
2007 Aceh utara mengelola dana sebesar 
Rp1,669,733,481,543. dengan total 
persentase untuk publik sebesar 72.96%.

Sementara pada tahun 2008 total belanja 
adalah Rp2,017,057,375,057, dengan 
komposisi untuk kebutuhan public adalah 
65.17%, dan pada tahun 2009 tercatat total 
belanja daerah di kabupaten Aceh utara 
adalah sebesar Rp1,352,232,934,589, dan 
komposisi untuk kebutuhan publik adalah 
49.01%. dari perbandingan anggaran 
tersebut hasil monitoring ditemukan bahwa 
banyak anggaran yang secara langsung 
yang diperioritaskan untuk kebutuhan 
publik belum mampu memberikan rasa 
keadilan yang sejahtera khususnya bagi 
masyarakat miskin, perempuan dan anak, 
sehingga ini cukup kontradiksi dengan 
jumlah akumulasi anggaran yang dikelola.

Berdasarkan hasil pendataan Badan 
Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara, pada 
tahun 2006 jumlah Rumah Tangga Miskin 
(RTM) hanya mencapai 51.96% akan tetapi 
pendataan tahun 2008 jumlah RTM malah 
bertambah menjadi 70.73%. Tahun 2006 
dari 22 kecamatan jumlah RTM 106.694 
sedangkan yang dinyatakan miskin 
mencapai 55.437 RTM atau 51.96%. Dan 
pada pendataan agustus 2008, jumlah RTM 
menjadi 79.127 dari total 111.871 RTM 
atau mencapai 70.73%. Intinya dalam dua 
tahun terakhir selama kepemimpinan Ilyas 
Pase dan Syarifuddin, SE angka kemiskinan 
semakin bertambah. Dan hal ini juga 
sangat berbanding terbalik dengan jumlah 
belanja Aceh Utara yang pada tahun 2007 
mencapai Rp.1,669,733,481,543, tahun 
2008 Rp.2,017,057,375,057 dan pada 
tahun 2009 Rp.1,352,232,934,589.

Dari total anggaran yang tersedia, 
berdasarkan hasil telaah lapangan ternyata ini 
tidak singronisasi dengan upaya penglibatan 
masyarakat dalam proses implimentasi 
atas advokasi anggaran. bisa dibayangkan, 
anggaran yang besar ternyata belum 
menjadi kesejahteraan bagi perempuan, 
masyarakat miskin dan anak-anak di Aceh 
Utara sehingga menimbulkan kesenjangan 
yang cukup tinggi terhadap implimentasi 
pembangunan yang dilak sanakan. melihat 
atas hal tersebut berdasarkan baseline data 
diketahui ada beberapa persoalan yang 
selama ini terjadi, diantaranya:

Pertama, Perempuan dan kelompok ren-
tan lainnya belum memahami politik ang-

garan, sehingga me reka menganggap bah  -
wa anggaran ada lah se pe nuhnya men ja di 
tanggungjawab p e   merintah dalam pe ngelolaan. 

Aki batnya, pe rem puan 
dan kelompok rentan cen-
derung atau bah kan tidak 
menikmati anggaran yang 
dikelola pemerintah se ca-
ra maksimal.

Kedua, Politik ang-
garan yang selama ini 
be lum melihat khu-
sus nya pe rempuan dan 
kelompok rentan sebagai 
objek pembangunan yang 
harus dijadikan prioritas, 
sehingga tingkat kese-
jah teraan masih men jadi 
”PR”, kemudian di tambah 

dengan minimnya perempuan yang duduk 
diparlemen hasil pemilu 2009, sehingga hal 
ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
atas perjuangan terhadap anggaran yang 
responsif gender di parlemen.

Ketiga, Partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pengawasan 
anggaran yang belum optimal. Kondisi ini 
lumrah terjadi dimana-mana. Hal ini akibat 
masyarakat korban belum terorganisir 
secara baik, sehingga mereka mengalami 
kesulitan dalam melakukan advokasi 
anggaran bagi masyarakat korban.

Solusi dan Penyelesaian
Persoalan-persoalan diatas menjadi 

prioritas yang harus ditangani, salah 
satunya adalah bagaimana kemudian 
mentransporasikan pengalaman dan kerja-
kerja secara terstruktur sehingga upaya 
advokasi yang dilakukan terutama dalam 
mengefektifkan keterlibatan warga dalam 
musrembang, pengambilan kebijakan dan 
upaya advokasi terpadu untuk mewujudkan 
partisipasi masyarakat dalam anggaran 
menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan, 
program RHV menjawab aktivitas ini 
yaitu dengan membangun komite-komite 
masyarakat yang kemudian dilatih secara 
terpadu serta lebih memahami kaedah dan 
proses advokasi anggaran secara bersama-
sama untuk mewujudkan arah yang lebih 
baik, diantaranya hal yang dilakukan adalah:

Pertama, melakukan pembelajaran politik 
bagi warga dengan melatih tentang hak politik 
warga, advokasi dan tata penganggaran serta 
upaya lobi, pembelajaran politik bagi warga 
sangat bermamfaat terutama untuk ikut serta 
dalam pengawasan terhadap pembangunan 
yang sedang dilaksanakan ditingkat grassroot 
seperti bantuan dari dana alokasi dana gampong 
(ADG), bantuan keuangan peumakmu gampong 
(BKPG), dana Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNMP) dan bantuan aspirasi baik 
dari sumber anggaran APBK dan APBA.

Kedua, melatih masyarakat untuk faham 
secara substansi mengenai kaedah dan 
perencanaan penganggaran yang baik, hal ini 
perlu dilakukan terutama untuk kepentingan 
jangka panjang terutama untuk keterlibatan 
warga masyarakat dalam musrembang, 
pe mahaman warga tentang pentingnya 
par tisipasi dan pengawasan dalam pem-
bangunan merupakan bagian terpenting dari 
upaya mendorong percepatan pembangunan 
secara berkala dan hal ini sesuai dengan 
arah pembangunan pemerintah yang 
direncanakan di Indonesia. (*)

Oleh: Askhalani 
(Koordinator Gerak Aceh)

Manfaat Program rHV 
Bagi Masyarakat Aceh

7

Askhalani

oPini
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Direktur Eksekutif Aceh Development 
Fund Afrizal Tjoetra memplototi 
sejumlah berkas. Sesekali, tangannya 

menggapai komputer jinjing di hadapannya 
dan membuat sejumlah catatan. 
“Ketidakadilan dalam pembangunan ini 
sangat dirasakan oleh perempuan Indonesia. 
Kue pembangunan masih belum berpihak 
kepada perempuan,” kata Afrizal, beberapa 
waktu lalu.

Kondisi miris ini memang menjadi 
fokus kerja Afrizal dan rekan-rekannya di 
Aceh Development Fund. Pembangunan, 
yang merupakan instrument utama 
negara meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan hidup rakyat. “Namun dalam 
realitasnya, tafsir dan praktik belum 
memberikan rasa keadilan yang merata 
kepada rakyatnya. Ketidakadilan dalam 
pembangunan ini sangat dirasakan oleh 
perempuan Indonesia,” jelas Afrizal. 

Hingga saat ini, proses-proses 

pembangunan di Indonesia belum 
menempatkan perempuan dalam posisi yang 
setara dengan laki-laki, baik sebagai pelaku 
pembangunan maupun sebagai penerima 
manfaat pembangunan.  Sejumlah data 
menyebutkan, ketimpangan akses perempuan 
terhadap pembangunan masih cukup 
memprihatinkan. Di bidang pendidikan, 
angka perempuan buta huruf usia di bawah 
15 tahun, yang dirilis UNDP pada 2004, 
mencapai 45 persen dan laki-laki 23 persen. 
Sedangkan siswa putus sekolah usia 10-
14 tahun didominasi oleh perempuan 36,2 
persen (BPS, 2003). 

Di bidang kesehatan, angka kematian 
ibu (AKI) pada periode 2002-2003 sebesar 
307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini, 
kata Afrizal, cukup besar di antara negara 
ASEAN lainnya. Salah satu penyebabnya, 
katanya, berkurangnya jumlah bidan desa 
untuk membantu proses persalinan. Maski 
pada 2000 jumlah bidan mencapai 62.906 

orang, namun jumlah ini berkurang secara 
signifikan pada pada 2003, menjadi hanya 
39.906 orang saja.

Dari sisi rasio tenaga bidan, jumlahnya 
juga sangat tidak memcukupi. Saat ini, 
di Aceh, rasio tenaga bidan adalah 71 
berbanding 100.000; satu bidan menangani 
sekira 1.400 perempuan usia produktif. Lebih 
menyedihkan lagi, jelas Arfizal, penurunan 
itu terjadi seiring dengan kebijakan otonomi 
daerah. Situasi tersebut mengisyaratkan, 
pemerintah setempat kurang mendukung 
upaya peningkatan kualitas perempuan 
di daerah. Seharusnya pembuat kebijakan 
menyadari, semakin tinggi kualitas 
perempuan berdampak positif terhadap 
produktivitas mereka.

Di bidang politik, Undang-Undang Pemilu 
menyebutkan kuota 30 persen perempuan di 
kursi parlemen. Namun, hasil Pemilu 2009 
hanya mampu mendudukkan 18 persen (101) 
perempuan di parlemen. Tak berbeda jauh 
dengan hasil pemilihan umum lalu, jumlah 
keterwakilan perempuan di parlemen Aceh 
sangat tidak sebanding dengan jumlah pria. 

“Sejumlah pihak skeptisme terhadap 
kemampuan perempuan. Ini menjadi 
hambatan utama perempuan untuk turut 
mengambil posisi di bidang yang strategis. 
Dan, jangan dilupakan kekerasan terhadap 
perempuan khususnya dalam rumah tangga 
juga menunjukkan angka yang tinggi baik 
yang terdata ataupun yang masih belum 
terungkap,” kata Afrizal.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa 
perempuan belumlah mendapatkan posisi 

yang adil dalam kehidupan negara ini. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi 
perlakuan tersebut adalah budaya partiarkhi 
yang melekat dalam kehidupan masyarakat. 
Kebijakan bias gender, dan lemahnya 
komitmen aparatur pemerintahan untuk 
menjalankan PUG.

Untuk menyikapi fenomena ini, banyak 
upaya yang mestinya harus dan bisa 
dilakukan agar akses perempuan terhadap 
pembangunan menjadi lebih baik. Salah 
satu upaya yang akan dilakukan Aceh 
Development Fund adalah membangun 
opini publik untuk mendukung upaya-
upaya penguatan partisipasi perempuan 
dalam pembangunan. Upaya yang dilakukan 
oleh ADF ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari program Raising Her Voice: 
Promoting Poor Women’s Participation in 
Governance Governance and Transparency 
Fund yang dilakukan Oxfam, sebuah 
organisasi nirlaba internasional. 

***
Untuk mendorong keterlibatan perempuan 

dus mengkampanyekan gerakan perempuan 
di Aceh, akhir tahun lalu, sebuah hajatan 
besar digelar: Penganugerahan Perempuan 
Aceh Award 2010. program ini dirancang 
dengan konsep kegiatan yang bersifat 
resmi dan formal dengan menghadirkan 
Gubernur Aceh sebagai keynote speech dan 
penyerahan award kepada satu dari empat 
nominator terpilih. 

Penganugerahan ini dirangkai dengan 
kegiatan pagelaran seni tarian oleh Sanggar 
Cut Nyak Dhien Banda Aceh, pembacaan 

untuk Pejuang Sebenarnya
Kue pembangunan belum 

dirasakan seutuhnya oleh kaum 

perempuan di aceh. Mendorong 

keterlibatan perempuan.

GentA
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puisi 
oleh Rosni 

Idham dan Fauzan Santa, 
serta pameran hasil produksi dari lembaga 

swadaya masyarakat lokal. Dalam kegiatan 
ini, juga digelar sejumlah pameran buku 
dari sejumlah sponsor PAA 2010. Kegiatan 
penganugerahan dan dialog dipandu oleh 
host Liza “Cici” Dayani.

Independensi juri dan kerahasiaan 
menjadi keharusan. Hingga pengumuman 
pemenang PAA 2010 dilaksanakan, semua 
peserta masih menebak-nebak pemenang. 
Para juri juga dirahasiakan identitasnya, 
“agar hasilnya lebih maksimal,” kata seorang 
panitia. Juri bertugas menilai seluruh calon 
penerima PAA 2010. Mereka diperkenalkan 
jelang pembacaan nominasi. 

Setelah perkenalan tim juri, empat 
nominator terpilih --dari 37 calon PAA 
2010 yang terjaring--diperkenalkan kepada 
seluruh undangan. Sosok mereka ditampilkan 
lewat slide yang menggambarkan aktifitas 
keseharian mereka. Para nominator 
adalah perempuan yang tak kenal lelah 
memperjuangkan hak-hak perempuan di 
wilayahnya masing-masing. Dari empat 
nominator --masing-masing memiliki 
kekhasan tersendiri-- para juri memutuskan 
bahwa Umi Hanisah dari Meulaboh 

sebagai  penerima Perempuan Aceh Award 
2010. Sebagai penghargaan, ia mendapat 
plakat bergambar cerana Aceh dan uang 
sejumlah Rp 10 Juta. Tiga nominator lain 
mendapatkan sertifikat dan uang tunai, 
masing-masing Rp 2 juta. 

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 
menyerahkan langsung penghargaan ini. 
Orang nomor satu di Aceh ini berharap 
kegiatan ini mampu mendorong setiap 
elemen masyarakat untuk lebih peduli 
kepada perempuan dan perjuangannya. 

Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan pada 
Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 
akhir November lalu. 

Ketua Panitia Perempuan Aceh Award 
2010, Leila Juari, mengatakan pemberian 
award ini merupakan bentuk penghargaan 
kepada individu perempuan, lembaga 
nonpemerintah dan media yang dinilai 
mendedikasikan diri untuk membangun, 
mengembangkan hak-hak perempuan 
melalui cara yang inovatif, inspiratif dan 
menggugah.

“Melalui penghargaan ini, kami berharap 
terbangun terbangun penghargaan dan 
dukungan untuk kerja-kerja pemenuhan 
HAM perempuan. Serta memotivasi dan 
menginspirasi pihak-pihak lainnya untuk 
terus berjuang dan menjadi bagian dari 
perjuangan menegakkan martabat dan 
kemanusiaan perempuan,” kata Leila.

Meskipun katanya, proses pelibatan 
perempuan diakui sangat minim pasca 
penandatanganan MoU Helsinki, namun hal 
ini tidak menyurutkan komitmen kelompok 
perempuan untuk terus bekerja dan 
memberikan kontribusi positif dalam proses 
rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan 
perdamaian dan demokrasi di Aceh.

Ia menjelaskan, penjaringan kandidat 
Perempuan Aceh Award 2010 telah 
berlangsung sejak Juli-Oktober 2010. 
Ada empat tahapan yang dilalui yaitu 
penyusunan kriteria penerima award, 

publikasi, penerimaan calon penerima award, 
seleksi, penilaian juri dan penganugerahan 
award. Tim juri terdiri dari unsur akademisi, 
budayawan, media, aktifis perempuan dan 
organisasi korban/penerima manfaat.

Penganugerahan Perempuan Aceh Award 
2010 dilaksanakan oleh Gerakan Perempuan 
Aceh yang didukung Pemerintahan Kota 
Banda Aceh, Raising Her Voice (RHV), 
Logica, IPI Pacta, GWG, The Body Shop, 
Klinik Chin Yan Yan, CAJP, RKSP, Radio 
Amanda Takengon, Radio Komunitas 

Prodeelat, RRI Lhokseumawe, 
RRI Meulaboh, Radio EQ Cafe 
Lhokseumawe, RAPI, Radio 
Vina Vira, Radio Antero Banda 
Aceh, acehinstitute.org, Tabloid 
Bungong, Majalah Potret, serta 
Individu-individu yang peduli 
terhadap penguatan hak-hak 
perempuan.

***
Ide dasar Aceh Development 

Fund (ADF) adalah berupaya 
menjadi penting dari 
terbangunnya gerakan masyarakat 
sipil yang lebih sinergis, 
efektif, kuat dan solid di Aceh 
Darussalam. Gagasan ini muncul 
sejak 2002 dan berkembang 
dalam diskusi-diskusi di kalangan 
organisasi non pemerintahan. 
Berbagai pertemuan digagas 
untuk pembangun sebuah 
gerakan masyarakat sipil yang 
lebih sinergis. Pertemuan Bogor 
pada 2002, yang dihadiri 
berbagai organisasi nirlaba 
di Aceh, mengonsolidasikan 
dan merefleksikan berbagai 
upaya yang pernah 
dilakukan dan berbagai 
potensi bakal dioptimalkan 
sebagai modal untuk 

menyusun dan 
membangun 
keterpaduan 
gerakan masyarakat 
sipil untuk 
perubahan. 

Salah satu 
agenda pertemuan 
tersebut adalah pembahasan 
tentang pentingnya menghadirkan 
unit-unit pendukung dalam gerakan 
advokasi. Diskusi tentang unit 
pendukung ini terus berproses dan 
semakin mengkristal serta bermuara 
pada kesepakatan pembentukan. 
Adapun unit pendukung yang 
dimaksudkan adalah unit yang 
bekerja fokus pada upaya-upaya 
penggalian dana. Wadah ini 
semacam trust fund atau grant 
making dan berperan sebagai 
intermediary di tingkat lokal. 

Unit lain adalah unit yang 
bekerja mendukung upaya 
penguatan kapasitas kelembagaan 
masyarakat sipil, baik yang 
menyangkut tentang perencanaan 

lembaga, sistem monitoring dan evaluasi, 
pengembangan sumberdaya termasuk 
peningkatan kapasitas maupun ketrampilan 
advokasi. Unit yang juga penting didorong 
harus ada adalah unit yang secara spesifik 
bekerja mengelola informasi. “Bagaimanapun 
informasi menjadi bagian yang sangat 
penting dan berpengaruh kuat terhadap 
keberhasilan dari kerja advokasi. Karena itu, 
unit ini akan bekerja secara lintas sektoral, 
mengumpulkan informasi, menganilisis untuk 
kemudian mendistribusikannya kepada tim 

kerja advokasi,” ungkap Afrizal.
Setelah melalui serangkaian pertemuan 

maraton, setidaknya lahir dua unit yang 
berupaya menjadi supporting system bagi 
tumbuh dan kuatnya gerakan masyarakat 
sipil di Aceh. Unit pertama bekerja 
meningkatkan kapasitas kelembagaan 
organisasi masyarakat sipil. Pembentukan 
kewadahannya diprakarsai para aktivis 
berpengalaman sebagai fasilitator di tingkat 
lokal. Unit atau wadah ini bernama IMPACT 
--secara formal berdiri pada 5 Februari 2003. 

Kedua, unit yang bekerja untuk menggali 
dan menggalang dana. Pembentukan 
kewadahannya diprakarsai oleh para 
aktivis LSM yang melibatkan berbagai 
unsur dan tokoh masyarakat sipil. Unit ini 
bernama ADF, secara formal berdiri pada 
25 Desember 2004. Karenanya gagasan 
melahirkan ADF melalui diskusi, aksi dan 
refleksi yang panjang dari pengalaman 
bekerja di lapangan itu dipandang strategis 
keberadaannnya. Lembaga ini lebih 
menempatkan dirinya sebagai lembaga trust 
fund/grant making serta berperan sebagai 
intermediary, bukan sebagai implementor. 

“Kami bertugas untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat dan penguatan 
elemen sipil di Aceh. Salah satunya adalah 
pemberdayaan perempuan. Karena merekalah 
sebenar-benarnya pejuang dalam kehidupan 
kita,” kata Afrizal. (*)

Penandatangan Nota Kesepahaman antara Bappeda Kabupaten Aceh Utara  dengan Aceh Development 
Fund tentang Sistem Informasi Musrenbang

GentA

Sejumlah pihak skeptisme 
terhadap kemampuan 

perempuan. Ini menjadi 
hambatan utama perempuan 
untuk turut mengambil posisi 

di bidang yang strategis.”

“ 

”
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Kuatnya gelombang reformasi pasca 
kejatuhan Orde Baru berimbas 
kepada terbukanya ruang para 

pemikiran dan upaya-upaya kritis untuk 
merekonstruksi praktis kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Aspek ini seakan kehilangan 
pondasi setelah lebih dari tiga dekade 
diremukkan timpang dan ketertutupan akses 
politik elemen-elemen sipil. Rakyat Indonesia 
di paksa menjadi satu. 

Perubahan fenomenal ini dapat dianggap 
sebagai tonggak bagi terbuka dan menguatnya 
posisi dan partisipasi elemen–elemen 
rakyat sebagai pengawal bagi tercipta dan 
terpiliharanya prinsip check and balance dalam 
tata kehidupan politik–pemerintah di tanah air. 
Wacana good governance dan clean government pun 
mengemuka,  dan terus bergulir semakin kuat. 

Desakan untuk mewujudkan good governance 
dan clean government dapat dipandang sebagai 
sebuah konsekuensi logis yang lahir dari sebuah 
kondisi; di mana tata pemerintahan yang 
seyogyanya mengatur kehidupan sosial–politik 
tidak dipercaya menciptakan keteraturan. 
Sebaliknya, negara malah menimbulkan chaos. 
sehingga tuntutan akan lahirnya sebuah good 
governance dan clean government menjadi sebuah 
kebutuhan dasar untuk menciptakan kembali 
keteraturan tersebut.

Ada beberapa syarat yang harus dibangun 
untuk mendorong terwujudnya ide tata 
pemerintahan yang baik. Perangkat-pelaku ini 
adalah berupa organ-organ penggerak, baik itu 
elit pengambil kebijakan (birokrat), para wakil 
rakyat, aparat penegak hukum, ulama, kalangan 
bisnis dan kelompok profesi, pendidikan 
dan akademisi, pemuda dan mahasiswa, 
perempuan, serta organisasi nonpemerintahan. 

Sementara nilai–nilai menyangkut sejumlah 
acuan etika moral yang dijadikan pedoman 
dalam membangun sebuah tata pemerintahan 
yang baik. Nilai yang dimaksud adalah berupa 
transparasi, akuntabilatas, partisipasi, supremasi 
hukum, responsif, dan inklusif. Karenanya 
diperlukan sebuah upaya sinergis, dengan 
melibatkan semua pihak untuk melakukan 
penguatan dan pemberdayaan terhadap 
variabel-variabel tersebut. Hal ini diyakini dapat 
menjadi stimulus terwujudnya good governance 
dan clean government di Aceh. 

Untuk itu diperlukan sebuah wadah 
memediasi dan menstimulasi ide-ide dan 
aksi-aksi ke arah pencapaian cita-cita tata 
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam kerangka 
pikir inilah Gerakan Anti Korupsi (Gerak) 
Aceh dibentuk. Keberadaannya menjadi salah 
satu kontrol publik demi terwujudnya good 

governance dan clean government di Aceh.
Ide pembentukan Gerak dimulai di 

penghujung 2003. Saat itu, beberapa orang 
aktivis antikorupsi dan aktivis lingkungan 
menganalisis gerakan anti korupsi di Aceh. 
Dari diskusi tersebut dihasilkan rekomendasi 
bahwa ada dugaan sejumlah lembaga 
antikorupsi saat itu disusupi penguasa, bahkan 
pelaku korupsi itu sendiri.

Selain itu, terdapat juga beberapa lembaga 
anti korupsi yang dulunya eksis, tetapi pada 
2003 menampakkan gejala-gejala vakum 
dan menjadikan pelaku korupsi di Aceh 
seperti kehilangan musuh besarnya; tidak 
ada kekuatan kontrol dan advokasi terhadap 
kasus-kasus korupsi.

Adalah enam aktifis: Akhiruddin 
Mahjuddin, Bambang Antariksa, Hemma 
Marlenny, Muhammad Ibrahim, Keuchik H. 
Jailani Hasan Riseh dan Misran Nirto sepakat 
untuk mendirikan Gerakan Anti Korupsi Aceh 
pada 29 November 2003. Pada Desember 
2004, Gerak Aceh mengurus akta pendirian 
untuk memperjelas status hukum lembaga itu. 

Kini, Gerak Aceh terus mempertahankan 
eksistensi sebagai lembaga antikorupsi di 
Aceh. Gerak hanya menyuarakan kepentingan 
masyarakat berdasarkan investigasi aktifisnya. 
Untuk mendorong penuntasan kasus korupsi 

dan pencegahannya, sejumlah kerja sama 
dengan lembaga pemerintahan juga digalang. 
Gerak juga memilik sebuah sekolah antikorupsi 
sebagai kawah candradimuka para “penjuang” 
antikorupsi di Aceh. (*)

Mengenal Gerak Aceh

GERAKAN ANTI 
KORUPSI (GERAK) 
AcEH DIBENTUK. 
KEBERADAANNyA 
MENjADI SALAH 
SATU KONTROL 
PUBLIK DEMI 
TERwUjUDNyA GOOD 
GOVERNANcE DAN 
cLEAN GOVERNMENT 
DI AcEH.
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Kau berdiri tegap di hadapan ku…
Dan berkata…
Carilah bayangan semu…
Aku bingung…
Hanya bermodalkan selembar kertas..
Ku coba untuk menerawang…
Oooh…. Bayangan semu….
Yang Anggun nan rupawan..
Ku coba cari  tahu..
Jati dirinya…
Ternyata…
Bayangan semu yang selama ini ku cari…
Adalah Faridah hanum, gadis desa, Meunasah Tuha

By : Agussuddin

Ketika awal aku melangkah dalam kegiatan RHV
Tak kerap aku dapatkan…

Kekurangan, keluguan, kebingungan…..

Dalam lubuk hatiku bertanya  
Gerangan apa yang harus ku temui

Dan kesulitan apa yang melintasi
Diriku, pikiranku, dan langkahku.

Perlahan-lahan kini pada diriku..
Pada sahabat-sahabat ku terlihat..

Perubahan-perubahan dalam berfikir, bertindak dan 
kebenaran 

Dalam mengambil keputusan

Kini terlihat nyata,,,
Bahwa aku mampu….

Bahwa aku bisa….
Bahwa aku siap…

Akulah perempuan….
Yang diharapkan oleh RHV…

Mari bangun hai perempuan..
Sebagai generasi penerima warisan Cut Meutia..

Yang selalu berhadapan dnegan tantangan dan rintangan

Untuk mmebawa obor penerang..
Di kumpulan orang-orang yang termarginalkan..

Di sudut-sudut gampong..
Yang tidak tersentuh oleh tangan orang bijak…

Dan tidak tampak oleh pandangan mata yang berbinar cerah.

RHV…..
Mengajar bijak,,, cerdas dalam menganalisa, kepatutan, dan 

keharusan…
Sebagai perempuan…..

Itulah harapan ku…RHV…

RHV,,,
Semoga menjadi obor penerang bagi perempuan-perempuan 

Indonesia yang mandiri 
Dan berpartisipasi….. serta berkesinambungan dalam melangkah dan 

melaksanakan kegiatan gampong…

Oleh : Wahidah
Gampong Babah Geudubang

Kec. Lhoksukon

RHV….
Kau bagaikan cahaya yang menerangi hidup kami…
RHV….
Kaulah penyambung tangan kami….
RHV….
Kaulah panggung inspirasi kami…
RHV
Kami menyimpan scercah harapan di pundak mu… 
RHV….
Jangan biarkan kami seperti buih di lautan…
RHV..
Kami butuh bimbingan…
Agar sampai tujuan…..

By : Agussuddin

Aceh negeriku…Mulai bangkit dari keterpurukan
Membangun sisa-sisa kehidupan
Akibat konflik dan tsunamiDengan adanya Tim RHV

Dan kader-kader perempuan
Aceh siap berjuangMelawan tantangan kehidupan

Dengan ide-ide cemerlang perempuan

Demi mendapat keadilan yang responsive gender

Baik dalam mengeluarkan pendapat 

Maupun dalam membangun perencanaan gampong

Bangkitlah NegerikuBangkitlah perempuan
Demi memperjuangkan hak-hak perempuan

Agar mampu menjadi yang terbaik

Bukan berarti kaum perempuan
Meninggalkan kaum laki-laki
Tapi laki-laki dan perempuan dapat

Duduk berdampingan dalam membangun gampong.

By : Jariati

Aceh Masa Depan

Bayangan Semu 
di Hari Pertama

Kesan dan Pesan RHV

Raising Her Voice (RHV)

BAlee



GAleri Foto Mendorong PartisiPasi 
Masyarakat

Dalam periode pertama, November 2009-
November 2010, Aceh Development 
Fund (ADF) melakukan beberapa agenda 

penting melalui Program Raising Her Voice (RHV) 
untuk Mempromosikan Partisipasi Perempuan 
dalam Proses Pembangunan yaitu: Workshop 
Strategi Penyusunan Kampanye, Meeting 
Koordinasi per tiga bulan, Aksi bersama Jaringan 
Perempuan Provinsi untuk isu-isu keadilan 
gender. Selain itu, digelar juga training sistem 
informasi Musrenbang, Talk Show Radio, training 
advokasi untuk jaringan perempuan kabupaten 
dan provinsi,  local community event, dan 
analisis kebijakan peka gender. 
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