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Catatan Editor
OLEH: ABDULLAH ABDUL MUTHALEB

S

AAT DRAF BUKU ini pertama sekali saya terima,
membacanya sekilas kembali mengingatkan akan kisah
senada yang saya alami sebelumnya. Sepanjang tahun 2008-

2010, saya berkecimpung langsung dengan sebuah pembelajaran
berharga yang juga didukung The Asia Foundation kala itu.
Melalui “Program Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam
Pengambilan Kebijakan Publik di Aceh” itu saya menyaksikan
langsung bagaimana perempuan-perempuan di gampong yang
awalnya tidak tahu apa-apa dan tidak mau tahu dengan kondisi
di sekitarnya kemudian bergerak untuk melakukan sesuatu.
Berbagai persoalan krusial mulai dari layanan kesehatan desa,
sarana pendidikan yang memilukan, hingga berbagai kebutuhan
praktis dan strategis perempuan yang terabaikan kemudian
secara berlahan muncul ke permukaan.
Apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan hebat
itu? Dengan kondisi daerah yang jauh dari kota, seperti di
Kecamatan Sawang Aceh Utara, mereka yang awalnya sangat
tertutup kemudian mulai membuka diri untuk belajar. Hadir dalam
pertemuan komunitas di tingkat gampong, belajar soal anggaran
desa, hingga menyusun strategi advokasi bersama. Bayangkan,
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perempuan-perempuan tersebut kemudian ada yang bertemu
langsung dengan Kepala Daerah, hadir dalam Musrenbang Desa
dan kecamatan, melakukan loby-loby perubahan kebijakan dari
tingkat desa hingga kabupaten adalah cerita bahwa perempuan
dalam kondisi apa pun; jika diberikan akses dan ruang untuk
terlibat maka akan banyak hal yang mampu diubahnya!
Saya mencatat sendiri berbagai upaya perubahan yang
bekerja di 18 gampong itu (tersebar di Aceh Besar, Aceh Utara dan
Aceh Barat) salah satu agendanya adalah bagaimana mengawal
usulan perempuan diterima oleh pengambil kebijakan dan secara
nyata direalisakan dengan dukungan dana secara penuh. Mereka
melakukan pendekatan persuasif dengan perangkat gampong,
hingga ada Geuchik yanga awalnya tidak setuju dengan komunitas
perempuan tersebut kemudian secara berlahan mulai percaya dan
memberikan dukungan penuh. Hal yang paling mengharukan
adalah adanya kondisi nyata bahwa ketika perempuan terlibat
aktif dalam agenda pembangunan, termasuk di tingkat desa
bukan berarti yang dipikirkan perempuan hanya kebutuhan dan
kepentingan kaumnya sendiri. Perempuan-perempuan itu nyata
dalam banyak siatusi malah melampaui apa yang selama ini
dipikirkan dan dikerjakan laki-laki!
Inilah yang kemudian saya menyebutnya ketika suara
perempuan didengar maka kita akan menyaksikan perubahan
yang sebenarnya. Perubahan yang dilandasi semangat untuk
mewujudkan rasa “adil dan setara” bahwa setiap manusia punya
hak yang sama dalam merumuskan dan menentukan pilihan
kebijakan dalam agenda pembangunan, termasuk di tingkat desa.
Bayangkan, selama dua tahun tersebut perempuan-perempuan
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hebat itu akhirya mampu membuka mata masyarakat yang
pada umumnya sangat patriakhis, untuk menempatkan “suara
perempuan” sama nilainya dengan “suara laki-laki”.
Akses bagi perempuan pun mulai terbuka, sejumlah
posisi penting sudah diberikan kepada perempuan termasuk
menjadi Tuha Peut, sering dipercayakan menjadi perwakilan
desa di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Pada sisi lain,
tidak kurang sebnayak 39 usulan kegiatan mereka diterima dan
direalisasikan melalui anggaran daerah, yang nilainya mencapai
5,1 milyar rupiah. Angka ini tentu jauh lebih besar dari alokasi
dana program ini yang mencapai 1,8 milyar rupiah.
Kilas balik cerita lama di atas adalah kisah yang memiliki
kesadaran dan rasa cinta yang serupa dengan apa yang selama ini
dipelopori oleh MaTA. Oleh sebab itu, buku ini adalah menjadi
bagian mengabadikan kisah dan kemudian hendaknya dapat
menjadi pembelajaran bahwa saat perempuan hadir bukan hanya
untuk kepentingannya sendiri melainkan melampaui dari semua
itu. Ada banyak kisah yang bukan sekedar terkait informasi
melainkan juga cerita panjang bagaimana perjuangan mereka
selama ini dalam bertahan hidup di tengah kepungan modal yang
tidak memihak. Secara tidak langsung, buku ini juga menceritakan
bahwa UU yang menjamin keterbukaan informasi itu memang
sudah disahkan tahun 2008 lalu dan diberilakukan dua tahun
kemudian. Tetapi dalam rentang waktu demikian, masih banyak
abdi negara yang menyatakan baru tahu, atau entah tidak mau
tahu. Perjuangan para perempuan ini akan mengalir ke sana,
menusuk pada aspek kebatinan birokrasi kita.
Karena itu, buku ini pun dipersiapkan dalam waktu lebih
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dari dari enam bulan, mulai proses pengumpulan dokumentasi
dan menarasikan ulang catatan-catatan yang sebelumnya belum
terkumpulkan, hingga ediring akhirnya bisa diselesaikan dengan
baik. Buku yang diberikan judul Ketika Perempuan Merebut
Informasi ini sengaja dipilih demikian karena bukan saja eyecatching tetapi juga secara langsung mudah dicerna dan dekat
dengan pesan yang ingin disampaikan didalamnya.
Proses editing atas buku ini tidak mudah, dan tentu lebih
tidak mudah lagi saat Reza Mustafa, sang penulis memulainya.
Seorang penulis yang selama ini tak pernah bersentuhan
langsung dengan kerja-kerja keterbukaan informasi, secara tekun
membuka banyak referensi, membaca dengan telaten sejumlah
produk hukum hingga berdikusi banyak hal dengan para
kontributor. Ia memulainya dari menyusun alur penulisan hingga
menjadikannya dalam susunan kalimat yang renyah untuk dibaca
tanpa menghilangkan pesan utama dari gagasan penyusunan
buku ini sendiri. Menariknya lagi, sang penulis bukan saja bicara
soal bagaimana pengalaman sejumlah perempuan hebat dalam
mengakses informasi publik tetapi juga menguraikan latar sejarah,
dibumbui konflik sumberdaya alam, hingga dinamiki sosial yang
melatarinya. Akhirnya, Anda selaku pembaca akan menikmati
buku ini layaknya membaca sebuah novel yang dibumbui faktafakta secara nyata. Mengapa demikian? Karena memang penulis
juga terjun langsung melihat langsung bagaimana kondisi sosial
masyarakat di setiap gampong yang dituliskan di sini!
Buku ini tentu bukan tanpa keterbatas. Akan banyak
catatan kekurangan di dalamnya. Hanya saja, di luar semua
keterbatasan tersebut, inilah sebuah ikhtiar MaTA untuk
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mempertegas apa yang pernah disebut Adi Warsidi (2009), sang
jurnalis senior di Aceh. “cobalah menorehkan kisah untuk sejarah
agar generasi sesudah kita tak lagi mengira bahwa kita yang dulu
ada hanya pandai berkata-kata”. Semoga buku ini menjadi bagian
menumbuhkan pelita bagi perempuan Indonesia, di mana pun
berada. Satu keyakinan MaTA dan kita semua tentunya bahwa
pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan setara, salah satunya
dapat diperjuangkan melalui pendekatan keterbukaan informasi
publik.
MaTA telah menunjukkan bahwa inilah salah satu
pendekatan yang memberikan harapan baru bhawa perempuan
juga punya hak yang sama untuk mengetahui seluk beluk
pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Selamat membaca.
Banda Aceh, 30 Agustus 2019
Editor
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Kata Pengantar
OLEH: ALFIAN, KOORDINATOR MATA
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komunitas

perempuan ini berawal dari sebuah diskusi antara MaTA
dengan The Asia Foundation (TAF) pada pertengahan

tahun 2016 lalu. Langkah penguatan tersebut pun dimatangkan
mulai dari pemilihan wilayah kerja hingga pada penentuan
kelompok dampingan. Sebagai bagian dari mitra Program
SETAPAK, dengan berbagai pertimbangan MaTA kemudian
memilih 5 wilayah dampingan yang berada di 5 kabupaten yaitu:
Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Timur dan
Kabupaten Aceh Tamiang.
Kenapa harus perempuan? Pertanyaan itu selalu muncul
pada saat MaTA mulai melakukan proses pendampingan. Baik
dari aparatur desa dampingan bahkan dari perempuan yang
terlibat dalam komunitas dampingan itu sendiri. Tidak begitu
mengherankan pertanyaan itu muncul, terutama di Aceh.
Pelibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan masih
cukup terbatas. Itu tak hanya di level gampong yang akan menjadi
pilot project, bahkan di ibukota provinsi hal tersebut masih
terjadi. Bagi MaTA, ada banyak alasan kenapa yang menjadi
fokus pemberdayaan tertuju pada komunitas perempuan. Satu di
xi

antaranya adalah bahwa selama ini peran laki-laki lebih dominan
dalam melakukan berbagai penentuan kebijakan, dalam setiap
upaya menyelesaikan masalah, khususnya yang ditimbulkan oleh
perusahaan. Padahal perempuan adalah pihak paling utama yang
menanggung dampak buruk atas terjadinya suatu ketimpangan.
Apalagi menyangkut dengan kecacatan tata kelola hutan atau
lahan yang dilakukan pemerintah atau perusahaan. Perempuan
juga kerap dipandang sebelah mata, dianggap memiliki
keterbatasan, meski sejumlah bukti nyata menunjukkan bahwa
perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam segala
lini aspek kehidupan.
Berkaca pada tatanan sosial masyarakat di Aceh yang
patriakhis, laki-laki menjadi penentu utama dalam menghadapi
persoalan-persoalan sosial, seperti ketimpangan tata kelola hutan
dan lahan yang memberi ekses buruk bagi kehidupan mereka.
Padahal, pada saat bersamaan sejumlah bentuk ketidakadilan
juga dirasakan sendiri oleh perempuan. Apakah itu terkait
dengan pengetahuan tentang persoalan-persoalan mendasar yang
mereka hadapi, atau pun tentang tindakan-tindakan yang patut
mereka lakukan untuk sekadar mencari solusi dalam menghadapi
permasalahan yang ada. Penggambaran akan kondisi ini pada
tahap-tahap yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa kondisi
sosial masyarakat seperti ini cenderung membentuk suatu
jurang marginalisasi, beban ganda, sub-ordinasi, dan pelabelan,
hingga tindak kekerasan antara peran laki-laki dan perempuan.
Pembentukan jurang ini terjadi secara tidak langsung, laten
dalam arti yang sebenarnya.
Wajah marginalisasi bisa dengan jelas tergambar dari kerja
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domestik yang tidak dihargai setara dengan pekerjaan publik.
Perempuan sering tidak mempunyai akses terhadap sumber daya
ekonomi, waktu luang dan pengambilan keputusan. Dalam hal
pekerjaan masih banyak kasus yang menunjukkan perempuan
mendapat upah lebih kecil dibanding laki-laki serta kerap menjadi
korban pertama jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Ini
merupakan fakta yang tak bisa ditolak bagi yang masih berpikir
waras. Begitu pun tentang perannya yang kurang didorong untuk
memiliki kebebasan kultural dalam memilih karir sesuai minat
mereka masing-masing. Di samping sanksi sosial ketika terjadi
sesuatu hal yang dianggap menyalahi norma kerap yang menjadi
titik tuju cemoohan adalah hanya kepada perempuan semata.
Meski dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan
bahwa subordinasi berarti kedudukan bawahan (terutama dalam
kemiliteran), dalam pembahasan di sini kata subordinasi diartikan
dengan “penomor-duaan”. Bukan yang utama tetapi hanya
dianggap sebagai pendukung saja. Akibatnya, masih sedikit
perempuan yang berperan pada level pengambil keputusan dalam
suatu struktur organisasi atau bahkan pekerjaan semakin panjang
terjadi. Perempuan yang memilih tidak menikah, atau belum
menikah, atau juga tidak punya anak dianggap lebih rendah secara
sosial. Begitu pun peluang dalam hal hak mereka menyampaikan
pendapat pada forum-forum tertentu sering tersamarkan oleh
dominasi laki-laki. Di banyak komunitas, perempuan hadir dalam
rapat-rapat penentuan keputusan bersama hanya sekadar bagian
penyajian kopi dan melengkapi daftar hadir. Suaranya nyaris tak
terdengar dan jarang menjadi pertimbangan dalam penentuan
keputusan akhir.
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Pada
kesetaraannya

dasarnya
dalam

perempuan
pelbagai

mempunyai

aspek

kehidupan.

hak-hak
Untuk

cakupan wilayah Aceh, apalagi jika merunut pada konteks
sejarahnya, terutama sejarah perlawanannya, sangat banyak
tokoh-tokoh perempuan yang muncul dan tampil ke depan
memberikan kontribusi besar bagi tumbuhnya kesadaran di
kalangan masyarakat luas untuk bangkit melawan ketertindasan.
Bukankah di era konflik sepanjangan 80-an hingga gempa dan
tsunami datang; perempuan-perempuan Aceh tetap menjadi
garda terdepan yang menyumbang portfolio yang luar biasa.
Oleh sebab itu, menjadi tak pantas ketika di era milineal
seperti sekarang masih terjadi kesenjangan (gap) antara lakilaki dan perempuan dalam merencanakan dan menentukan
keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup
bersama. Dengan demikian, hak untuk tahu, hak atas informasi,
dan tingkat distribusi pengetahuan juga mesti harus berlaku
setara! Tentu saja yang dimaksud di sini tidak hanya mengenai
pengetahuan yang berbasis di lembaga-lembaga pendidikan saja.
Lebih dari itu. Termasuk pengetahuan tentang kondisi sosial,
ekonomi, politik, pula tentang lingkungan tinggalnya sendiri.
Mengacu dari pokok pikiran yang demikian, menyetarakan
pengetahuan bagi kelompok perempuan adalah salah satu
tujuan penting kenapa program pelembagaan keterbukaan
informasi publik ini menitikberatkan fokusnya kepada kelompok
perempuan saja. Terutama pengetahuan-pengetahuan yang
berhubungan dengan hajat hidup mereka, termasuk pula
permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehari-hari seperti
pengetahuan tentang bagaimana seharusnya tata kelola hutan
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dan lahan di sekitar mereka berjalan untuk kesejahteraan seluruh
masyarakatnya. Dalam halnya tentang tata kelola hutan dan lahan,
sudah banyak dan sangat lazim ditemui di suatu daerah yang
masyarakatnya mengalami konflik atau sengketa lahan dengan
pihak-pihak tertentu, kelompok perempuan di daerah tersebut
sama sekali tidak mengetahui duduk masalah kenapa sengketa
bisa terjadi, apalagi menjadi bagian dalam penyelesaiannya.
MaTA hadir menjadi teman diskusi dan membangun
kepercayaan mereka agar mendapatkan pengetahuan dan
informasi yang valid. Berhubungan dengan ketimpangan
tata kelola hutan dan lahan, yang saban hari memberikan
ancaman buruk bagi mereka sendiri. Dengan terlebih dahulu
mengembangkan pengetahuan tentang keterbukaan informasi
publik ke tengah-tengah kelompok perempuan, yang tentu saja
model pengembangannya mesti beranjak dari permasalahan
yang mereka hadapi sehari-hari.
Perempuan-perempuan hebat ini kemudian memetakan
informasi apa saja yang dibutuhkan yang selama ini informasi
tersebut dianggap rahasia negara, diklaim mutlak sebagai hak
milik perusahaan saja. Nantinya berdasarkan informasi-informasi
yang mereka dapatkan, pengetahuan yang berkenaan dengan
permasalahan di daerahnya tidak hanya akan tampak setara,
tapi lebih dari itu, keterlibatan kelompok perempuan dalam
penanganannya akan mendapat porsi khusus dengan segala potensi
yang diemban oleh mereka. Kejelasan hak-hak dan kewajiban
suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya
akan lebih terang bisa dipahami, sehingga kelompok perempuan
memiliki kontrol akses penuh dengannya sebagaimana juga halnya
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yang selama ini didominasi pihak laki-laki.
Pada pertemuan rutin komunitas di tingkat gampong,
MaTA tidak membatasi jumlah warga yang terlibat, baik lakilaki maupun perempuan. MaTA membuka ruang diskusi bagi
siapa pun yang tertarik dengan isu keterbukaan informasi.
Namun dalam proses akses informasi, dengan sumberdaya yang
tersedia maka MaTA hanya dapat memberikan peluang bagi 5
orang perempuan per komunitas untuk didampingi. Mulai dari
permohonan informasi bahkan sampai proses sengketa informasi
pada Komisi Informasi Aceh (KIA). Harapan besarnya, kelima
orang di masing-masing komunitas perempuan dapat berbagi
pengalaman melakukan akses informasi kepada orang lain
di pertemuan berikutnya yang dilaksanakan rutin di wilayah
dampingan.
Jika diakumulasi, ada 25 orang perempuan yang
melakukan proses akses informasi dari 5 wilayah dampingan.
Dari jumlah anggota komunitas tersebut, memiliki latar belakang
yang beragam. 76% merupakan ibu rumah tangga, 12% guru dan
12% sisanya adalah wiraswasta. Jika dilihat dari usia, 20% berusia
antara 20-30 tahun, 60% berusia antara 30-40 tahun serta 20%
berusia antara 40-50 tahun.
Pemilihan informasi yang diakses pun dilakukan bersama
di komunitas. Pemilihan informasi dilakukan melalui pemetaan
masalah bersama, baik laki-laki mau pun perempuan, serta
menentukan informasi yang dibutuhkan untuk dapat melakukan
advokasi atas permasalahan yang dihadapi. Dari pemetaan
bersama, baru ditentukan informasi mana yang akan diakses
oleh komunitas. Darinya terpetakan juga badan publik mana
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yang memiliki informasi tersebut. Jenis informasinya pun cukup
beragam. Dari 5 wilayah dampingan terdapat 42 informasi yang
diakses oleh anggota komunitas pada 22 badan publik.
Pada tahap awal mendampingi permohonan informasi,
rasa percaya diri kelompok perempuan sangat kurang, bahkan
untuk menyerahkan surat permohonan informasi ke badan publik
pun mereka khawatir, penuh ketakutan. Hal ini sudah terlihat
sejak awal pembentukan komunitas, sebahagian besar di antara
anggota komunitas bahkan sama sekali tidak pernah berinteraksi
dengan birokrasi pemerintah. Situasi ini dimaklumi sehingga,
MaTA harus terus mendampingi dan memberikan semangat agar
mereka percaya diri saat berhadapan dengan badan publik. Inilah
yang dimaksud bahwa yang ingin diubah adalah bukan sekadar
menjadi pengalaman tetapi menjadi pelembagaan keterbukaan
informasi yang terus bisa dikawal dan diwujudkan, tanpa ada
MaTA sebagai “teman diskusi” di kemudian hari.
Nyatanya,

hampir

semua

permohonan

informasi

kelompok perempuan tidak ditanggapi oleh badan publik. Hal ini
mengharuskan anggota komunitas perempuan untuk mengajukan
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke KIA di
Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh. Pada tahapan ini, tantangan
berikutnya adalah meyakinkan keluarga untuk memberikan izin
kepada perempuan anggota komunitas mengikuti sidang di Banda
Aceh. Dimana sebagian besar perempuan anggota kelompok
bahkan tak pernah keluar kota tanpa didampingi keluarga. Belum
lagi tantangan untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan
pada saat mengikuti sidang di KIA. Walau pun MaTA berulangkali
memberi pemahaman, kata-kata “ruangan persidangan” tetap
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asing dan menakutkan bagi mereka yang sama sekali belum
melewati proses tersebut.
Ketika sudah melewati PSI, kelompok perempuan ini
menyadari bahwa proses sidang tidak serumit yang mereka
bayangkan. Di sinilah kepercayaan diri mereka mulai tumbuh.
Keberhasilan ini membuat mereka semakin yakin untuk berbicara
di depan umum sebagai kader perubahan dan tokoh masyarakat
yang diperhitungkan. Mulai terlibat dalam penentuan keputusan
di tingkat lokal, termasuk berani berbicara kepada orang-orang
yang sebelumnya meragukan kemampuan kelompok perempuan
ini untuk mendapatkan informasi.
Akses informasi ini hingga melewati proses PSI tanpa
mereka sadari juga telah mendorong perbaikan pemahaman
pejabat Badan Publik. Sebelumnya, hampir rata-rata Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah,
bahkan terkesan abai dengan permohonan yang dajukan oleh
“orang kampung”. Dengan proses PSI di KIA, mengharuskan
Badan Publik hadir. Dari tahapan inilah, Badan Publik mendapat
pemahaman tentang bagaimana seharusnya mereka melayani
setiap kebutuhan informasi masyarakat.
Semua

proses

dan

pembelajaran

yang

dilakukan

dihimpun dalam buku ini tidak terlepas dari kerja keras Reza
Mustafa selaku penulis dan teman-teman di MaTA yang sudah
berkenan menjadi kontributornya. Oleh sebab itu, terima kasih
atas apresiasi yang tinggi patut kita sampaikan kepada Reza,
teman-teman kontributor, serta Abdullah Abdul Muthaleb selaku
editor, membaca, memperbaiki dan melengkapi kembali buku ini
hingga lebih renyah saat ada di tangan Anda saat ini.
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Karya ini tentu tidak akan pernah ada juga tanpa
kepercayaan dan dukungan dari The Asia Foundation yang
melalui Program SETAPAK sudah mendukung kerja-kerja
pelembagaan keterbukaan informasi di Aceh, khususnya
membangun komunitas perempuan yang tercerahkan ini.
Kepada Ibu Sandra Hamid selaku Country Representatif
TAF Indonesia kami haturkan terima kasih yang sudah berkenan
memberikan sambutan khusus atas terbitnya buku ini. Terima
kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Frans Siahaan dan Rino
Subagyo, selaku Program Officer Program SETAPAK yang sudah
banyak memberikan masukan sehingga buku ini bisa diterbitkan
sesuai rencana.
Akhirnya, inilah cara sederhana kita merayakan sekaligus
mengingatkan kembali masih banyak PR yang harus kita kerjakan
bersama di masa mendatang. Selamat membaca.
Banda Aceh, Juni 2019
Koordinator MaTA
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Kata Sambutan
OLEH: SANDRA HAMID,
COUNTRY REPRESENTATIVE,
THE ASIA FOUNDATION INDONESIA

H

ADIRNYA BUKU INI dari Aceh memberi semangat
dan inspirasi. Bagi The Asia Foundation, buku ini
seperti mengingatkan berbagai rangkaian kerjasama

dengan begitu banyak mitra di propinsi yang khusus ini. Sudah
puluhan tahun Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia
yang memberikan ruang untuk mengasah ide dan gagasan
perubahan. Sejumlah program sudah dijalankan mulai dari isu
Pemilu dan demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender, tatakelola
pemerintahan, hingga penguatan partisipasi perempuan dalam
pembangunan. Sejak tahun 2013, The Asia Foundation yang
bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Aceh
berkolaborasi melalui Program Selamatkan Hutan dan Lahan
Melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK). Program SETAPAK
yang yang didanai oleh United Kingdom Climate Change
Unit

British Embassy ini menitikberatkan pada peningkatan

tata kelola hutan dan lahan yang baik sehingga memungkinkan
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai pertumbuhan yang
berkesinambungan yang berpihak pada kelompok rentan,
termasuk perempuan.
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M

asyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merupakan salah
satu mitra TAF di Aceh, yang mendorong keterbukaan
informasi dalam pengelolaan SDA dengan pendekatan

penguatan akses perempuan di dalamnya. Buku ini menjadi upaya
mempromosikan bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan
gender menjadi nyata dalam memperoleh informasi publik.
Mengapa itu penting? Karena hidup dan penghidupan perempuan
tidak terpisahkan dengan SDA. Ketika hutan rusak maka dampak
buruk yang paling berat lazimnya akan menimpa perempuan.
Krisis air bersih misalnya, bukan saja memperberat kehidupan
masyarakat tetapi juga menjadi beban tambahan bagi mereka
yang umumnya mengampu tanggung jawab untuk menyiapkan
makanan, memandikan anak, dan seribu hal lain. Pengampu
tanggung jawab itu di banyak tempat adalah perempuan. Krisis
air adalah krisis mental dan fisik untuk perempuan. Karenanya
perempuan adalah pengampu kepentingan yang harus dilibatkan
secara penuh dalam pengambilan keputusan, menentukan skema
pengelolaan sumberdaya alam, yang salah satunya dengan cara
membuka akses informasi secara cepat dan mudah, termasuk bagi
perempuan.
Buku ini adalah dokumen pembelajaran penting yang
bercerita tentang perempuan berjuang merebut informasi dengan
segala dinamika yang dialami. Saya mencatat paling tidak
terdapat tiga hal penting mengapa buku ini menjadi menarik
untuk dibaca. Pertama, MaTA menjadikan isu keterbukaan
informasi publik sebagai pintu masuk utama untuk perubahan.
Dengan logika bahwa informasi adalah hak setiap warga negara
termasuk perempuan, MaTA mendorong perempuan di desa
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yang sebelumnya sudah diperkuat kesadaran dan kapasitasnya
untuk membela haknya sendiri; Kedua, basis penulisan buku ini
kental dengan gender issues, mengurai dengan dalam bagaimana
pengelolaan SDA memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki
dan perempuan. Selama ini, perempuan juga tidak cukup terlibat,
bahkan umumnya tidak mendapatkan akses yang setara dengan
laki-laki dalam merencanakan dan menentukan keputusankeputusan penting atas pengelolaan sumberdaya alam tersebut.
Ketiga, MaTA tidak murni menggunakan pendekatan Women
in Development (WID) tetapi juga dalam sejumlah situasi
mempraktikkan pendekatan Gender and Development (GAD).
Bukan hanya perempuan yang menjadi fokus, meskipun ini
menjadi target grup utamanya, MaTA juga membuka diri melihat
lebih dalam dengan konteks budaya setempat. MaTA berupaya
membicarakan relasi sosial patriaki yang sudah berakar.
Melalui buku ini MaTA meyakinkan kita bahwa upaya
berkomunikasi dengan pengambil kebijakan, yang di berbagai
tingkatan pemerintahan yang umumnya laki-laki, krusial untuk
dilakukan. MaTA berupaya membangun kesadaran warga bahwa
informasi yang tertutup bukan hanya memberikan dampak buruk
bagi perempuan saja

di luar sana banyak juga laki-laki miskin

yang tidak berdaya, yang ditindas oleh kebijakan perusahaan
yang memiskinkan, dan mereka penting diajak, untuk ikut
bersama mengupayakan perubahan dan memberikan dukungan
kepada para perempuan yang berjuang. Beberapa kisah tentang
ini tercatat dalam buku penting ini.
Catatan lain tentang bagaimana masyarakat merebut
hak atas informasi memang sudah ada. Tetapi banyak pelajaran
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baru dalam buku ini. Ikuti gerak perempuan hebat seperti Dewi
Sartika dari desa Batu Bedulang; Yessy dan Mulyani dari Alue
Ie Mirah; Winarti dan Yenny dari Alue Ie Itam; dan Juliani dari
Jambo Lubok; hingga harus ikut persidangan di Komisi Informasi
Aceh, dan pembaca akan melihat perempuan mengambil kuasa
untuk meretas perubahan bagi komunitasnya. Hal ini jauh dari
mudah: meninggalkan desa di pedalaman, hadir ke ibukota untuk
merebut informasi; bukan hanya harus bernegosiasi dengan
suami dan keluarga saja, melainkan juga harus kuat dengan
berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
Salah satu hal penting adalah membaca advokasi
yang dilakukan MaTA. Melalui pendampingan langsung ke
tapak, MaTA mampu mengubah perspektif perempuan ini di
akar rumput, mengasah kemampuan bernegosiasi, mengelola
kekuatiran menjadi dukungan dari keluarga (utamanya dari
suami), dan tentu saja keberhasilannya mematahkan arogansi
dan sinisme birokrat yang memandang rendah dan kecil para
perempuan dari desa. Perubahan tersebut dilakukan melalui
proses. Buku ini mendokumentasikan proses itu.
Buku ini penting karena dia bercerita tentang upaya
perempuan bekerja di ranah publik yang di tengah budaya
patriarkhis yang sangat kuat di Aceh. Buku ini menunjukkan
bagaimana perubahan bisa dilakukan. Kuncinya: konsisten. MaTA
sangat konsisten mendampingi. MaTA juga konsiten belajar dari
komunitas dengan siapa mereka bekerja. Ada kerendahhatian
di situ. Dan itu penting karena pada dasarnya perempuan, dan
laki-laki, yang didampingi adalah orang-orang yang sudah
mendapatkan tempaan hidup yang terhimpit. Mereka pejuang
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seumur hidupnya, dan MaTA hanya mendampingi mereka
dengan pengetahuan dan kesadaran baru.
Buku ini mencatat gerakan perempuan pejuang dari
desa. Dan buku ini juga menjadi catatan tentang lembaga yang
gigih, konsisten dan rendah hati. MaTA dan perempuan tokoh
dalam buku ini sudah berupaya menegakkan nilai-nilai keadilan
dan kesetaraan, termasuk dalam pengelolaan SDA di Indonesia.
Semoga terus bisa kita lakukan bersama di masa mendatang.
Selamat membaca.
Jakarta, 9 September 2019
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suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Badan Publik

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah, sumbangan masyarakat,
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Budaya
Partiarkhi

Kondisi sosial yang menempatkan lakilaki sebagai pemegang kekuasaan utama
dan mendominasi dalam segala aspek
kehidupan. Laki-laki dianggap berkuasa
penuh terhadap kehidupan dan kemudian
menempatkan perempuan sebagai
makhluk kelas kedua (bukan utama).

Gender

Konsep yang mengacu pada pembedaan
peran, atribut, sikap, sifat, atau perilaku
yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat atau yang dianggap pantas
untuk laki-laki dan perempuan. Gender
bukan kodrat dan bukan hanya bicara
tentang perempuan tetapi bicara tentang
keduanya, perempuan maupun laki-laki.
Gender dapat juga disebut sebagai peran,
tugas dan tanggungjawab yang pantas
dan patut dilakukan oleh laki-laki maupun
perempuan dalam kehidupan sosialnya.
Memasak di rumah, ikut musyawarah
di gampong, termasuk melakukan
permohonan informasi publik ke Badan
Publik merupakan bagian dari gender.

Kodrat

Ciptaan Tuhan yang diterima oleh lakilaki dan perempuan, yang tidak dapat
dipertukarkan, tidak dapat diubah,
bersifat kodrati dan berlaku umum, tidak
tergantung pada waktu, tempat dan
budaya. Perempuan memiliki rahim dan
payudara merupakan “kodrat perempuan”
sedangkan laki-laki memiliki penis dan
sperma merupakan “kodrat laki-laki”.

xxx

HGU

Hak khusus untuk mengusahakan tanah
yang bukan miliknya sendiri atas tanah
yang dikuasai langsung oleh negara untuk
perusahaan pertanian, perikanan atau
peternakan.

Mediasi

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
antara para pihak melalui bantuan
mediator komisi informasi.

Komisi
Informasi Aceh

Lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan UU KIP dan peraturan
pelaksanaannya yang menetapkan
petunjuk teknis standar layanan Informasi
Publik dan menyelesaikan sengketa
Informasi Publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi non litigasi.

Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya
yang sesuai dengan UU KIP serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

Mediator

Komisioner pada Komisi Informasi yang
bertugas membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik tanpa menggunakan
cara memutus atau memaksa sebuah
penyelesaian.

xxxi

Majelis
Komisioner

Komisioner Komisi Informasi yang
sekurang-kurangnya terdiri dari 3
(tiga) orang dan berjumlah gasal yang
ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi
untuk memeriksa dan memutus Sengketa
Informasi Publik.

Termohon
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik

Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan
Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat
yang ditunjuk dan diberi kewenangan
untuk mengambil keputusan dalam
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Pejabat Pengelola pejabat yang bertanggung jawab di
Informasi dan
bidang penyimpanan, pendokumentasian,
Dokumentasi
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi
di Badan Publik dan bertanggungjawab
langsung kepada atasan PPID.
Permohonan
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik

upaya penyelesaian sengketa yang
diajukan oleh Pemohon Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik kepada Komisi
Informasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pemohon
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik

Pemohon atau Pengguna Informasi Publik
yang mengajukan Permohonan kepada
Komisi Informasi.

Sengketa
Informasi Publik

Sengketa yang terjadi antara Badan Publik
dengan Pemohon Informasi Publik dan/
atau Pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan/
atau menggunakan Informasi Publik
berdasarkan peraturan perundangundangan.
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Sejarah Aceh mengenal
‘grandes dames’ (para
perempuan agung) yang
memainkan perananperanan penting. ... Tak
usah disangsikan, bahwa
merekalah yang paling
banyak menanggung
penderitaan dan melakukan
perjuangan dan kepada
mereka pula harus
diberikan penghormatan
yang sebesar-besarnya.
~ H.C. Zentgraaff.

Latar Kisah
Perempuan
Bergerak
B A G I A N
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Sebuah Perusahaan
Sejak Zaman Belanda

P

T. SOCFINDO SEUMAYAM nama perusahaan itu. Sebuah
perusahaan milik maatschapaij Belgia yang sebelum
Indonesia merdeka bernama NV Socfin. Ini adalah satu

perusahaan yang memiliki sejarah panjang perkebunan kelapa
sawit dunia. Di Aceh, pada masa kolonial, NV. Socfin membuka
lahannya di tiga kabupaten; Kabupaten Nagan Raya yaitu di
daerah Seumayam dan Seunagan, dan duanya lagi mengambil
lokasi di Kabupaten Singkil dan Kabupaten Aceh Tamiang. PT.
Socfindo Seumayam terletak di suatu kawasan sebelah utara
Kabupaten Nagan Raya, berdiri sejak tahun 1930-an hingga
sekarang. Artinya keberadaan perusahaan ini sudah dimulai sejak
penjajahan kolonial Belanda dan masih saja beroperasi hingga
saat ini, meski usia republik tercinta sudah 73 tahun merdeka.
Tidak kurang dari 4000-an hektar lahan dibuka untuk
perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Sejak saat itu ada banyak
dampak terjadi yang dirasakan langsung oleh warga sekitar,
salah satunya warga di Desa Panton Bayu, Kecamatan Darul
Makmur, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Panton Bayu
adalah satu desa yang di sebelah timur dan utaranya berbatasan
langsung dengan lahan PT Socfindo Seumayam. Ada 366 Kepala
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Keluarga mendiami desa seluas 300-an hektar, yang keberadaan
lokasi desa ini adalah hasil tukar guling lahan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran)
antara perusahaan pada tahun 1970-an.
Keseharian warganya mencari nafkah dengan berkebun,
menjadi buruh perusahaan, atau memanfaatkan hasil alam
sekitarnya. Salah satunya di Krueng Geutah, sebilah sungai yang
melintas di lahan perkebunan kelapa sawit dan desa Panton
Bayu. Namun, pencemaran lingkungan menjadi masalah paling
utama yang dihadapi warga. Limbah pabrik pengolahan kelapa
sawit mencemari Krueng Geutah, tempat biasa warga menjaring
ikan, udang, dan lain sebagainya. Pencemaran ini terjadi selama
puluhan tahun tanpa adanya mekanisme penanganan yang jelas.
Pemupukan dan penyemprotan sawit mencemari udara, polusi
terjadi, mengakibatkan banyak warga mengalami sesak nafas dan
lemas. Penduduk setempat mewarisi petaka ini dari generasi ke
generasi hingga kini.
“Dulunya, Desa Panton Bayu memiliki sawah yang luas.
Tapi oleh sebab adanya perkebunan sawit milik perusahaan,
sawah kekurangan air. Hingga kemudian mau tidak mau lahannya
dialih fungsi untuk ditanami kelapa sawit. Pada akhirnya entah
bagaimana lahan bekas persawahan masuk dalam kapling lahan
HGU, pihak perusahaan menguasai lahan desa itu. Sampai
sekarang kami belum juga mendapatkan peta lahan HGU,” kata
Suratman (50), salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Kehilangan lahan tempat warga mencari nafkah seharihari, sementara kebutuhan menghidupi keluarga kian hari kian
mendesak, membuat sebagian besar warga Panton Bayu putar
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otak. Pelbagai usaha dilakukan, sebagian besarnya, terutama anak
muda dan para lelaki bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan
sawit. Pilihan lainnya adalah dengan menggelar pusat pasar di
pinggiran desa mereka, masuk dalam area HGU PT. Socfindo
Seumayam. Warga berinisiatif membangun secara komunal satu
pusat perekenomian yaitu pasar tradisional pada tahun 2009.
Kios-kios sederhana didirikan.
Untuk sampai di pasar ini, kita harus menyusuri sebilah
jalan beraspal yang lurus serupa penggaris yang berjarak sekira
7 kilometer dari jalan utama Banda Aceh-Tapaktuan. Sepanjang
jalan itu mula-mula kita akan mendapati rumah-rumah pejabat
perusahaan di kiri-kanan jalan. Bangunannya kontras sekali
dibandingkan rumah-rumah warga di desa sekitar, seakan
hendak mendedah suatu kesenjangan sosial yang ada. Lantas
gugusan batang kelapa sawit, terutama di sisi kiri jalan, tumbuh
berjejer sejauh mata memandang, yang kerapiannya nyaris
menyamai barisan serdadu dalam upacara kemiliteran. Sesampai
di sana, belasan bangunan kayu beratap seng saling berhimpitan,
semuanya menghadap jalan, dan di sebarang barisan kelapa sawit
menghampar sejauh mata memandang. Inilah pasar tradisional
yang dibangun oleh masyarakat Panton Bayu. Tempat beberapa
warganya menjual bahan-bahan kehidupan sehari-hari.
Pemilihan lokasi pembangunan pasar yang masuk dalam
lahan perusahaan bukan tanpa musabab. Selain letaknya yang
sangat strategis untuk menjadi sebuah pusat perekonomian,
kendati cuma sebatas tingkat desa belaka. Musabab lainnya adalah
tidak adanya lahan alternatif di lingkup desa Panton Bayu kecuali
semuanya dalam penguasaan hak guna pakai perusahaan. Boleh
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dikata, keadaanlah yang membuat warga mengambil inisiatif
membangun pasar di sana. Menurut Suratman, semuanya berlaku
atas dasar siasat warga setempat dalam menciptakan lapangan
kerja bagi mereka sendiri.
“Mereka butuh mata pencaharian baru untuk menghidupi
keluarganya. Setelah lahan persawahan tak ada lagi, setelah
sungai tercemar, dan lahan-lahan di sekitar sudah tak bisa digarap
oleh sebab kapling HGU.”
Keberadaan pasar inilah yang kemudian membuat warga
Desa Panton Bayu harus menghadapi masalah baru. Keberadaan
pasar ‘kecil-kecilan’ milik warga di lahannya, membuat PT
Socfindo bertindak layaknya orang yang tengah diserang cacing
kremi—apa yang dalam istilah bahasa Aceh disebut; meu preuen.
Perusahaan sepertinya merasa terusik dan mulai menunjukkan
sikap tak lagi bisa tinggal diam. Mereka memperkarakannya
hingga Pemerintah pun turut turun tangan.
Sudah barang tentu kuasa modal yang dimiliki perusahaan
membuat pemerintah setempat berada pada pihak yang sama
dengan perusahaan. Penggusuran menjadi satu-satunya bentuk
penyelesaian yang dihembuskan kepada warga setempat. Perihal
yang membuat warga benar-benar merasa terancam.
Menanggapi isu penggusuran tempat warga mencari
nafkah, kata Suratman, pihaknya terus melakukan pelbagai upaya
advokasi. Seperti mendatangi perusahaan dan pihak pemerintah
untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka alami.
Hingga pada tanggal 26 September 2016 pihak Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat
dengan warga Desa Panton Bayu. Rapat itu menghasilkan
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beberapa kesepakatan. Di antaranya warga sepakat melakukan
pemindahan pusat pasar desa atawa gampong. Asalkan ada
fasilitas pasar baru yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
Namun hasil dari kesepakatan itu tak kunjung jelas realisasinya.
Warga menunggu. Belaka menunggu.
Ada sekitar 87 orang yang memanfaatkan pasar gampong
tersebut. Sebagian besarnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Cut
Salma, salah seorang ibu yang berjualan di sana menuturkannya
dengan jelas sekali.
“Kami membangun kios-kios itu bukan untuk menguasai
lahan HGU perusahaan. Tapi hanya sebatas menempati saja
selama kami bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.
Kami telah melakukan permohonan kepada pihak kecamatan
supaya diberi kesempatan untuk bisa berdagang di sana. Karena
pasar tersebut sama sekali tidak mengganggu tanaman yang ada
dalam HGU”.
Apa yang diungkapkan Cut Salma adalah bentuk
keresahan—permohonan dalam kegetiran seorang jelata di
hadapan tuan kuasa modal—terhadap kondisi yang ia alami beserta
warga Gampong Panton Bayu lainnya. Setelah pasar tersebut
berjalan selama beberapa tahun, ancaman penggusuran yang
digadang-gadang pihak pemerintah sebagai tindakan penertiban
benar-benar terjadi. Alih-alih merealisasikan pembangunan
pasar baru sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Dengar
Pendapat DPRK dengan warga, Pemerintah Kabupaten malah
mengeluarkan surat penggusuran yang eksekusi pelaksanaannya
jatuh pada tanggal 22 Desember 2016. Padahal hasil kesepakatan
pada rapat dengar pendapat itu masih terasa suam-suam kuku,
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hanya berselang tiga bulan dengan keluarnya surat eksekusi
penggusuran.
Apa hendak dikata, malapetaka itu pun datang. Pada saat
eksekusi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan anggota
kepolisian didatangkan dari Polres Nagan Raya. Kedatangan
mereka untuk mengamankan penggusuran pasar sebagaimana
telah ditetapkan dalam surat membuat warga tidak tinggal diam,
dan tak ada cara lain yang bisa mereka lakukan kecuali memberi
perlawanan dengan penghadangan. Meski tidak berujung pada
bentrokan atau wujud kekerasan fisik saat penghadangan
penggusuran itu. Terang bagi warga bahwa aduan mereka pada
pemerintah sama sekali tidak membuahkan hasil. Alih-alih
mengharapkan suatu solusi yang adil dan berpihak pada mereka
(boleh dibaca: pro-rakyat). Pemerintah malah lebih memilih
bersekongkol dengan perusahaan.
Dalam

aksi

penghadangan

di

hari

penggusuran

tersebut, warga meminta pada pemerintah untuk membatalkan
keputusannya. Jika pun pihak perusahaan tetap bersikukuh
lahannya tak boleh dibauri sama sekali oleh warga, orangorang di Panton Bayu melalui perwakilannya bersepakat untuk
mengajukan solusi alternatif kepada pemerintah. Bustami, Ketua
Pasar Panton Bayu sebagaimana dilansir dalam koran harian
Rakyat Aceh pada 23 Desember 2016 jelas meminta pemerintah
untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.
“Kita meminta pemerintah untuk melakukan tukar guling
lahan HGU ini dengan lahan lain. Lokasi pasar ada untuk menjadi
pasar Pemda Nagan Raya, dan pemerintah memberikan lahan lain
untuk lahan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Seumayam.”
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Cot Lada: Petaka 1985

M

ASIH TERANG dalam ingatan Razali (72 tahun),
ketika pihak TNI yang didampingi unsur sipil
pemerintah datang ke desanya pada satu siang tahun

1985. Mereka meminta surat tanah warga dengan dalih sekadar
melihat-lihatnya saja dan berjanji akan mengembalikannya nanti.
Warga pasrah dalam kecurigaan, tapi sama sekali tak bisa berbuat
banyak. Jika pun saat itu ada yang keberatan, kuasa mereka
hanya sebatas penolakan dalam hati saja. Pada tahun-tahun
penuh masalah itu, matahari pun sepertinya tak pernah berpihak
pada rakyat jelata, kecuali hanya bersinar pada pihak berseragam
resmi, apa lagi seragam termaksud adalah yang mewajibkan
senjata api sebagai atribut pelengkapnya.
Selebihnya apa yang bisa dipahami warga saat itu bahwa
dalih hanyalah dalih. Janji tak tahu kemana hendak ditagih.
Kecuali tak lama setelah para ‘peminjam’ surat tanah itu pergi—
masih pada tahun yang sama—satu perusahaan perkebunan sawit,
PT. Karya Tanah Subur (KTS) menancapkan kuku modalnya pada
lahan mereka.
Lahan yang surat-suratnya telah diambil, dan barangkali
saat itu masih ‘dilihat-lihat’ oleh pihak TNI dan Pemerintah di
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kantor mereka. Itu lahan yang biasa digunakan warga sebagai
tempat mereka bercocok tanam. Tanaman muda atau pun
tanaman jangka panjang. Pula tempat sebagian besar warga
lainnya menggantungkan mata pencaharian sehari-hari mereka;
menebang kayu di hutan dan pelbagai aktivitas lainnya.
Cot Lada adalah sebuah desa kecil dalam wilayah Mukim
Suak Pangkat, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Luasnya
hanya 6 kilometer persegi, dihuni sekitar 30 kepala keluarga saja.
Dari Meulaboh, ibukota kabupaten, desa ini berjarak sekitar satu
jam perjalanan dengan kendaraan darat melalui jalur MeulabohWoyla dan kemudian memotong ke timur di persimpangan
Pasar Layung yang bidang jalannya berombak dan berlubang.
Bagi orang luar, terutama mereka yang telah demikian dalam
terperangkap dalam kehidupan kota, menyusuri jalan ini, semisal,
dengan membiarkan kaca mobil dibiarkan terbuka tak ubahnya
seperti sebuah tamasya kecil yang akan membebaskannya dari
ketergesa-gesaan gaya hidup kota.
Sepanjang jalan, yang tampak di sisi kiri kanan jalan
adalah apa-apa yang menjamin terciptanya sebentuk ketenangan
dan membuat teduh pikiran. Kerbau istirahat di kubangan. Rawarawa alami berwarna pekat. Anak-anak berlarian selepas jam
sekolah. Orang tua berkendara, dan beberapa yang tampak telah
demikian sepuh mengayuh sepeda ontelnya, atau di beberapa
orang lainnya duduk membaca koran di sebuah kedai kopi yang
bangunannya beratap daun rumbia.
Jawaban salam serempak ditambah senyum ramah
dari warga yang kebetulan tengah istirahat di sebuah dangau
pinggir jalan ketika seseorang melintas dan memberi salam dari
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atas kenderaannya yang melaju pelan. Aroma khas getah saat
melewati gugusan kebun karet. Jembatan sempit di atas Krueng
Bubon yang dari besi palang pembatasnya telah demikian
berkarat pertanda telah menyertai lalu lintas sejak beberapa
generasi, dan dalam keuzurannya, barangkali terus berharap agar
keberadaannya cepat-cepat dipugar atau diperbaiki.
Hingga sampai di Cot Lada, ketenangan itu akan terasa
lebih kentara dengan pohon-pohon besar yang tumbuh menjulang
di hampir setiap sudutnya, di pinggir lorong-lorong, atau di
lahan-lahan kosong. Daunnya yang rindang, seakan jadi payung
alami, meneduhi perempuan-perempuan dewasa dari sengat
matahari siang yang bersetapak tanpa alas kaki saat kembali
dari sawahnya. Bunyi derit dahannya pohon yang satu dengan
yang lainnya, yang bergesekan ketika angin berkesiur, ditingkahi
cericit burung, menampilkan desa ini dalam suatu suasana damai
tak terkata.
Tapi tidak. Sesungguhnyalah yang terjadi di sini adalah
sebaliknya. Ada konflik yang tak kasat mata, berkecamuk di
benak warga. Dan itu belum juga tuntas atau berkesudahan sejak
daerah mereka kedatangan ‘tamu tak diundang’ dengan bekingan
tentara pada tahun 1985. Dan celakanya hingga kini belum juga
memberi tanda-tanda akan segera selesai akan permasalahan yang
ditimbulkannya. Malah keberadaan mereka sejak tahun itu tidak
hanya menyerobot hak kepemilikan tanah warga di daerah asalnya,
tapi juga membawa petaka-petaka lain yang kelak diwarisi secara
temurun oleh warga sekitarnya, terutama warga Desa Cot Lada.
Atas nama Hak Guna Usaha (HGU) yang perizinannya
secara ‘ghaib’ tertimpa di atas tanah milik warga itu, PT. KTS
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membuka perkebunan kelapa sawit berikut pabrik pengolahannya.
Untuk keperluan tersebut, perusahaan mengkapling tanah seluas
6000 hektar. Seluas 72 hektar di antaranya adalah milik warga
yang surat-surat kepemilikannya diambil oleh para tentara. Sekali
lagi. Warga hanya bisa pasrah menyaksikan ketimpangan yang
berlaku di depan mata kepala mereka sendiri. Pernah mereka
hendak bersuara. Menuntut haknya, tapi usaha-usaha sekecil apa
pun untuk itu, malah berakibat pada teror dan intimidasi dari
pihak-pihak yang tak kalah ‘ghaibnya’.
Pernah ada suatu hari, kata Hasan Basri (53 tahun),
ia

bersama

beberapa

perangkat

desa

lainnya

mencoba

memperjuangkan hak ganti rugi atas lahan yang diserobot PT.
KTS. Mereka mendatangi pihak perusahaan. Pihak pemerintah
kabupaten memfasilitasi pertemuan. Perusahaan berjanji akan
menyelesaikan beberapa poin permasalahan yang diajukan pihak
warga. Salah satunya terkait ganti rugi lahan dan tanggung jawab
perusahaan terhadap warga dan lingkungan Desa Cot Lada.
Hasan ingat, tuntutan ganti rugi pada perusahaan yang
difasilitasi pemerintah itu berlangsung pada tahun 1999. Tahun
ketika ia menjabat sebagai sekretaris desa. Menurutnya, waktu itu
pihak perusahaan berjanji akan menyelesaikan masalah-masalah
yang timbul oleh sebab keberadaannya.
Namun kemudian ia tahu, janji perusahaan terhadap
warga desa tempat mereka mencokolkan modal dan mengeruk
keuntungan adalah seburuk-buruk janji yang pernah ada.
Persoalan ganti rugi diselesaikan dengan cara-cara yang membuat
masyarakat mau tidak mau harus menerimanya atau dalam
ungkapan Hasan, “Terima apa yang diberi, atau tidak ada sama
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sekali.” Di luar dari itu, beberapa kesepakatan selain pemenuhan
ganti rugi, sama sekali tidak jelas pemenuhannya. Hingga puluhan
tahun kemudian, sekarang, ketika Hasan kian menua, dan Razali
telah tak tinggal lagi di Cot Lada, realisasi tuntutan masyarakat
pada masa itu tinggal sebatas harapan yang entah berlaku kapan?
Sementara seiring berjalan waktu, PT. KTS terus
menjalankan

aktivitas

perkebunan

sawitnya

dan

terus

menimbulkan masalah baru. Pencemaran lingkungan adalah
konsekuensi lain yang harus dihadapi warga Cot Lada. Ibarat
kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, barangkali cukup
mengena akan apa yang dialami oleh warga di sana. Tak lama
setelah PT. KTS beroperasi, sungai yang ada di Cot Lada mulai
berubah warna. Juga mengeluarkan bau dan airnya sudah tak
layak lagi dipakai untuk keperluan sehari-hari. Meski sekadar
untuk mandi karena akan menimbulkan gatal-gatal. Tentu saja
semua warga resah.
Sungai adalah satu tempat mereka bergantung hidup.
Pencemaran tersebut merupakan alasan utama yang membuat
mereka sekali lagi mendatangi pemerintah, melaporkan kondisi
lingkungan yang tercemari oleh perusahaan pada dinas terkait.
Pihak dinas menyambut laporan ini dalam kerja
kedinasan yang tak pernah bisa dimengerti orang awam. Mereka
menindaklanjutinya dengan turun ke Desa Cot Lada, mengecek
langsung kondisi air sungai sebagaimana yang telah dilaporkan
warga. Sayangnya, sambutan pihak dinas atas apa yang telah
dilaporkan warga Cot Lada hanya sebatas pengecekan kondisi air saja.
Hanya sebatas itu. Tidak lebih. Tanpa ada sedikit pun penyelesaian
konkret atau tindakan lanjutan yang dilakukan di kemudian hari.
12

Saat Bandang
Menghantam Batu Bedulang

A

KHIR DESEMBER 2006, banjir bandang menghanyutkan
Batu Bedulang. Satu desa di hulu sungai Tamiang,
di antara lima belas desa dalam Kecamatan Bandar

Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Musibah besar ini tidak
hanya mengorbankan jiwa dan harta benda warga di sana, tapi
kemudian menjadi ihwal bagi mereka menghadapi masalah baru
yang belum jua tuntas hingga kini.
Semua bermula ketika dalam keadaan serba darurat paska
banjir bandang, warga meminta relokasi tempat tinggal baru yang
masuk dalam wilayah hak guna usaha perkebunan kelapa sawit,
PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I). Lokasi Desa Batu Bedulang
yang sebermulanya terletak di tepi sungai sudah tidak bisa lagi
dijadikan tempat pemukiman oleh sebab kontur wilayahnya telah
berubah paska bandang.
Dalam keadaan serba darurat begitu rupa, warga kemudian
mendapat hak pinjam pakai tanah seluas 4 hektar di area
perbukitan. Secuil lahan di antara ribuan hektar lahan HGU PTPN
I—yang untuk mendapatkan izin relokasi dengan status pinjam
pakai tersebut warga harus terlebih dahulu berjibaku dengan
aksi demonstrasi berkali-kali. Suatu usaha yang mengandung
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kadar ironi maha tinggi, mengingat yang menuntut relokasi
tersebut adalah para korban bencana alam yang penderitaan dan
kepiluannya masih begitu segar terasa. Terlebih jika dirunut lebih
ke belakang lagi, lahan yang diminta sebagai tempat relokasi
tersebut pada mulanya adalah lahan orang tua mereka sebelum
PTPN I datang membuka perkebunan sawit di atasnya.
Muhammad Fahrizal (39), warga kampung setempat masih
mengingat jelas bagaimana kisah bersejarah soal kepemilikan
lahan itu berpindah.
“Pinjam pakai. Ya, begitulah. Itulah status kampung
yang kami huni sekarang, PTPN I meminjamkan empat hektar
lahannya untuk kami tempati, tapi sebenarnyalah ini adalah
tanah kami sendiri, tanah para orang tua kami”.
Apa yang diungkapkan Fahrizal adalah fakta lama. Oleh
sebagian besar warga Batu Bedulang, terutama para orang tua,
membicarakan kembali fakta ini sama artinya seperti mengungkit
kembali nganga luka di hati, di pikiran sekaligus ingatan.
Seperti disebutkan Fahrizal, hal ini tidak lain karena lahan yang
mereka tempati sekarang dengan status pinjam pakai dari pihak
perusahaan sejatinya adalah tanah yang masuk dalam wilayah
Batu Bedulang, dan dalam batas tertentu dimiliki oleh warga desa
bertahun-tahun sebelumnya.
Tapi kepemilikan itu sirna seketika tatkala PTPN I
masuk sekitar tahun 1980-an. ‘Itikad baik’—jika memang sudah
terpaksa harus menyebutnya demikian—perusahaan yang
berdalih memajukan dan mensejahterakan rakyat sekitarnya
dilaksanakan dengan cara mengkapling lahan-lahan milik warga.
Perusahaan membayar murah kepemilikan yang ada. Waktu
14

itu, kata Fahrizal, bersikeras untuk tidak mau melepas tanah ke
perusahaan sama artinya kehilangan tanah dengan cuma-cuma.
Memakai cara tangan besi, pihak perusahaan menindak ‘orangorang keras kepala’ ini dengan mengkapling paksa lahan mereka,
kompensasi murah yang ditawarkan sebelumnya tidak ada sama
sekali.
Segala kisah yang dipunyai orang-orang di Batu Bedulang
sebagaimana diceritakan Fahrizal hanya akan terdengar samarsamar saja. Cerita itu tidak pernah terkatakan dengan lantang,
alih-alih bisa didengar oleh para pemangku jabatan di Kuala
Simpang, pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Jika pun
telah dan pernah terberitakan perkara yang menimpa penduduk
di sana, ia hanya akan menjadi sebentuk kabar yang tersiar
sayup-sayup mengingat letak kampung ini nun di pedalaman.
Lokasinya benar-benar memberi jarak yang sangat panjang bagi
distribusi kabar tentang apa yang dihadapi oleh warga Batu
Bedulang, meski sekadar untuk diketahui oleh publik luas.
Batu Bedulang adalah salah satu desa terdalam yang
dipunyai Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan
Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Dari Kuala
Simpang kampung Batu Bedulang berjarak sekira 45 kilometer.
Jalur aksesnya berupa seutas jalan beraspal yang lebih banyak
dikombinasi dengan jalan tanah berbatu, meliuk-liuk di area
perkebunan karet dan kelapa sawit yang sebagian besarnya masuk
dalam lahan hak guna usaha perusahaan-perusahaan besar.
Pergi ke Batu Bedulang dengan menempuh jalur akses
ini akan memberimu pengalaman olah raga otomotif versi
alam liar, offroad, terutama ketika musim hujan. Sementara
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pada musim kemarau, perjalanan menuju Batu Bedulang akan
menjadi semacam tamasya kemurungan atas apa yang kau lihat
sepanjang jalan. Setiap kendaraan yang melintas di jalur ini
dijamin menyisakan jejak lautan debu—keniscayaan yang telah
berlangsung lama. Membuat hijau dedaunan pohon-pohon atau
semak belukar pinggir jalan tampak sewarna karat: kuyu. Nako
jendela rumah-rumah semi permanen kehilangan titik pantul
cahaya. Begitu pun rumah-rumah panggung sederhana yang
dinding kayunya dicat dengan residu minyak mentah, kehilangan
kilaunya oleh sebab selimut debu. Dan yang paling parah di
antara itu semua adalah keterpaksaan masyarakat kampung
sepanjang jalur itu menghirup udara penuh debu, terutama anakanak pelajar yang berjalan kaki ketika pergi-pulang sekolah.
Kemurungan yang terlihat sepanjang perjalanan akan
memuncak sesampai di Batu Bedulang. Kontur alamnya yang pada
dasarnya menyimpan keindahan surgawi tersaput oleh padang
kelapa sawit yang mengelilingi hampir sekujur kampung yang
dihuni sekitar 198 kepala keluarga ini. Area perkampungan ini
berada di perbukitan, persis di kaki gunung Sangkapane. Gunung
yang bujurannya membentuk sebilah dinding alam raksasa yang
tampak berkabut di sebelah selatannya.
Ini gunung yang membentengi kampung dari terjangan
angin puyuh yang menurut masyarakat setempat akan bertiup
kencang dari sebalik gunung pada musim-musim tertentu. Kecuali
itu keberadaan gunung Sangkapane setidaknya menyelamatkan
wajah desa ini dari kesan monoton oleh sebab kepungan kelapa
sawit—tentu saja sebagian besarnya milik PTPN I. Sementara
sungai Tamiang yang bersebab amukannya pada akhir tahun
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2006 membuat warga harus bercokol di lahan sempit milik PTPN
I dengan status pinjaman, mengalir tenang di lembah sebelah
baratnya.
Sampai tulisan ini diuraikan di sini, hari-hari yang dilalui
masyarakat Batu Bedulang adalah hari-hari yang terasa kian
berat dan panjang. Mereka masih menjalani hidup sebagaimana
adanya. Bercocok tanam di lahan-lahan sisa yang sempit sembari
terus membatin; kapankah tanah ‘kampung pinjaman’ yang
mereka huni sekarang jadi sepenuhnya milik mereka?
Sekadar mencari jawab atas pertanyaan yang terus
menyemat di pikiran masing-masing, warga telah berulang kali
meminta bantuan pihak-pihak terkait. Baik itu kepada pihak
pemerintah, mau pun pada pihak PTPN I sendiri. Untuk pihak
yang terakhir ini, permintaan mereka memuncak pada satu aksi
demonstrasi. Itu terjadi pada tahun 2012. Demonstran diterima
langsung oleh perwakilan perusahaan, dan dalam demonstrasi
tersebut si perwakilan unjuk suara.
“Kami sudah pinjamkan 4 hektar sebelumnya. Tapi tahutahu sudah bertambah jadi 8 hektar lebih.”
Bagi Fahrizal, itu pernyataan wanti-wanti. Pernyataan
yang membuat warga kembali bergelut dalam harap-harap cemas,
penuh was-was.
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Membangun
Pengetahuan Dan
Kesadaran
B A G I A N
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Gerilya Membentuk
Komunitas Perempuan

S

ETELAH

MEMPELAJARI

dan

mengidentifikasi

permasalahan menyangkut tata kelola lahan dan hutan di
beberapa daerah di Aceh, MaTA kemudian memilih lima

wilayah yang menjadi pusat dampingan program. Kelima wilayah
tersebut merupakan daerah yang memiliki latar permasalahannya
yang berbeda. Berlokasi di dua jalur umum Provinsi Aceh; yaitu
jalur Utara-Timur terdiri dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
Timur, dan Aceh Utara, serta di gugusan Barat-Selatan terdiri dari
Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat.
Di kelima daerah inilah kemudian pihak MaTa melakukan
‘gerilya’ secara berkelanjutan di masing-masing wilayah setelah
terlebih dahulu menentukan siapa mendampingi wilayah mana.
Baihaqi, Mutiara, dan Husaini Nurdin yang merupakan staf MaTA
kebagian mendampingi semua wilayah dampingan di jalur UtaraTimur, sementara Hafidh, Alfian dan Amel kena jatah dampingan
di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat.
Rabu, 25 Januari 2017 adalah hari pertama pihak MaTA
menggelar pertemuan awal dalam upayanya membentuk
komunitas perempuan yang kelak menjadi ujung tombak menggali
informasi publik di daerah masing-masing. Sebagaimana yang
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telah ditentukan sebelumnya, Baihaqi dan Mutiara, mendapati 10
orang warga telah berkumpul di Kantor Desa Babo, Kecamatan
Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Kesepuluh orang ini
adalah warga yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan
Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekerak.
Semuanya terdiri dari enam orang perempuan dan empat
orang laki-laki. Tadinya semua warga ini adalah mereka yang
pernah terlibat dalam proses-proses pemberdayaan oleh lembaga
Sheep, satu lembaga swadaya masyarakat lokal yang merupakan
mitra kerja MaTA di Kabupaten Aceh Tamiang, terutama dalam
melakukan beberapa kegiatan advokasi. Hal keadaan itu menjadi
modal awal bagi mereka sendiri ketika mendengar penjelasan
maksud dan tujuan kedatangan MaTA.
Dalam pertemuan awal ini, selain menyampaikan tujuan
pelaksanaan kegiatan untuk mendorong keterbukaan informasi
publik di Kabupaten Aceh Tamiang oleh kelompok perempuan,
MaTA juga menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan
dilaksanakan bersama kelompok perempuan di Kecamatan
Bandar Pusaka dan Sekerak. Mulai dari tahap akses informasi
sampai pada sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh.
Selain itu, MaTA juga berbagi pengetahuan tentang transparansi
informasi, tata cara akses informasi, dan menjelaskan pula apa
yang dimaksud dengan sengketa informasi.
Apa yang diterangkan Baihaqi bersama Mutiara dalam
penjelasannya merupakan pengetahuan baru bagi peserta yang
hadir, terutama bagi peserta perempuan. Dewi Sartika (36 tahun),
salah satu peserta dari Desa Batu Bedulang, misalnya, dalam sesi
tanya jawab di pertemuan itu mengungkapkan bahwa ia, begitu
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juga para peserta perempuan yang hadir, baru mengetahui apa
itu transaparansi informasi publik. Konon lagi perihal berkenaan
dengan kegiatan mengakses informasi ke instansi-instansi publik,
baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, apalagi
tingkat ke atasnya lagi.
Sekata dengan yang diungkapkan oleh Dewi Sartika,
Sitinah (43 tahun), peserta lain yang berasal dari Desa Babo, juga
memberi pandangan yang sama. Ia juga mengungkapkan bahwa
berpijak pada apa yang mereka hadapi selama ini, khususnya
menyangkut

permasalahan-permasalahan

yang

timbul

akibat ulah perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan
pemukiman mereka, kegiatan yang tengah digagas itu mestilah
menjadi suatu titik balik bagi masyarakat setempat dalam hal
memperjuangkan hak-hak. Karenanya kehadiran MaTA yang
bertujuan mendampingi masyarakat perempuan di wilayah
ini dianggap sangat penting, alasan kenapa gagasan ini mesti
disambut baik. Semua perempuan yang diajak terlibat dalam
pertemuan awal itu menyatakan kesiapan mereka untuk ikut
terlibat dalam tahapan-tahapan selanjutnya hingga kegiatan itu
terlaksana sebaik mungkin.
Tentu saja antusiasme yang ditunjukkan Dewi Sartika dan
Sitinah beserta peserta yang lainnya timbul setelah Baihaqi dan
Mutiara menjawab dengan detil sejumlah pertanyaan; “Kenapa
harus perempuan yang diajak?, Apa tidak berisiko?, Hendak
dibawa kemana informasi yang didapat nanti?,” dan rupa-rupa
pertanyaan lain sejenisnya, yang sebagian besarnya dilontarkan
oleh peserta laki-laki.
Pertanyaan seperti itu ada bukan tanpa alasan. Sebab
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sebagaimana yang dilontarkan Mukhsin, salah satu peserta
laki-laki mengatakan bahwa menghadapi perusahaan yang
hampir semuanya bersandar pada kuasa pemerintah hanya akan
berujung pada kesia-siaan. Ia mengacu pada pelbagai pengalaman
warga di hampir seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang
pernah berurusan dengan pihak-pihak perusahaan perkebunan
sawit, dan semua upaya-upaya mereka kerap berujung pada
konflik yang berkepanjangan. Konon lagi, pendampingan yang
dilakukan MaTA dalam menghadapi permasalahan warga dengan
perusahaan kali ini secara khusus ditujukan kepada pihak
perempuan. Yang menurut sepengetahuannya belum pernah
dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat mana pun.
Menjawab keraguan yang timbul berdasarkan pengalaman
mereka sendiri, Baihaqi memaparkan bahwa kegiatan yang hendak
digagas ini dilandasi oleh aturan-aturan yang berlaku, merujuk
pada perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Baihaqi menerangkan bahwa jalur yang ditempuh nantinya
adalah mengacu pada sistem yang diterapkan pemerintah sendiri,
tahapan-tahapannya jelas, ada dalam Undang-Undang. Dengan
pola demikian maka berbagai kemungkinan pada kesia-siaan
kegiatan pendampingan ini bisa diprediksi tidak akan terjadi.
Kecuali malah berujung pada terbukanya akses informasi publik
yang bisa membuat duduk permasalahan mereka selama ini
jadi sedikit lebih terang dari aksi-aksi yang pernah dilakukan
masyarakat sebelumnya.
Itu

paparan

yang

kemudian

membentuk

suatu

kesepahaman bagi semua peserta. Para peserta laki-laki yang
sebelumnya sempat ragu jadi bisa duduk lebih tenang, dan secara
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tidak langsung mereka mendukung dengan baik ketika lima
orang perempuan peserta yang hadir dipilih untuk ikut terlibat
secara marathon dalam proses pendampingan. Pada tahapantahapan lanjutan, seperti ikut bergabung dengan para perempuan
dari daerah lain untuk mengikuti pelatihan selama dua hari di
Banda Aceh nanti.
Keraguan yang sempat ada dalam pertemuan awal itu
berubah jadi semacam antusiasme. Ini merupakan capaian yang
membuat orang MaTA sedikit lebih lega dalam gerilya pertama
mereka, di samping capaian lain yang benar-benar terjadi adalah
adanya pemahaman baru yang didapat oleh para peserta. Baik
tentang gambaran besar apa itu informasi publik, hak masyarakat
atas informasi, dan juga gambaran umum yang harus dilalui oleh
siapa pun yang bertindak sebagai pengakses informasi.
Berturut-turut lima perempuan yang menjadi peserta
pendampingan lanjutan yang terpilih berdasarkan kesepakatan
bersama ini adalah Dewi Sartika, Sitinah, Intan (32 tahun).
Kemudian ada Ernawati (35 tahun), ibu rumah tangga dari Desa
Pematang Durian, Kecamatan Sekerak, dan Ainon Mardhiah (31
tahun) yang sehari-hari bertindak sebatas ibu rumah tangga saja.
Kelima orang perempuan inilah yang kemudian akan mengikuti
pelatihan di Banda Aceh, hingga kemudian secara mandiri
memetakan kebutuhan informasi publik yang hendak diakses
sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi selama ini.
***
KUALA SIMPANG, ibukota Kabupaten Aceh Tamiang
punya jarak sekitar 467 kilometer dari Kota Banda Aceh tempat
di mana Kantor MaTA berada. Dengan jarak itu perwakilan
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MaTA dalam upaya membentuk komunitas perempuan di Aceh
Tamiang, harus melakukan perjalanan darat melalui Jalan Banda
Aceh – Medan selama delapan jam lebih.
Tapi apa yang dimaksud dengan gerilya dalam bahasan
ini menemukan maksud sebenarnya ketika dari Kuala Simpang
keduanya harus melakukan perjalanan tambahan demi mencapai
Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka, tempat pertemuan awal
yang mereka gagas itu dilaksanakan. Sekitar dua jam lagi, dengan
wujud jalan aspal—bebatuan penuh debu—aspal—dan selebihnya
melulu berbatu penuh debu lagi, membuat jarak sekira 40-an
kilometer dari Kota Kuala Simpang tak ubahnya tempat paling
layak untuk menguji kesabaran. Jalur terbaik menyatu dalam
segala ketidaknyamanan sebuah perjalanan, terutama bagi
mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Dan lagi, mereka tentu
saja harus menempuh jalur yang sama saat beranjak balik dari
Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka setelah pertemuan awal
membentuk komunitas perempuan mencapai suatu komitmen
para peserta untuk terus terlibat dalam kegiatan yang baru saja
digagas itu.
Setelah pertemuan pertama di Kabupaten Aceh Tamiang,
gerilya awal MaTA yang bersisa di sepanjang pantai Timur-Utara
adalah di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Searah jalur
balik ke Banda Aceh, berturut-turut MaTA singgah di Aceh Timur
pada 29 Januari 2017, dimana dua hari sebelumnya, tepatnya pada
tanggal 27 Januari 2017 pertemuan awal dengan warga di Aceh
Utara dilaksanakan.
Sebagaimana

pada

pertemuan

di

Aceh

Tamiang

sebelumnya, pertemuan awal di dua tempat ini secara umum
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dilaksanakan dengan pola yang sama. Jum’at tanggal 27 Januari
2017, bertempat di aula pertemuan SMPN 1 Matangkuli, 10 orang
perempuan ikut serta. Mereka berasal dari beberapa desa berbeda
se Kecamatan Matangkuli. Kesemuanya merupakan peserta baru
bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pelbagai lembaga
swadaya masyarakat. Itu artinya para peserta ini adalah mereka
yang diorganisir sendiri oleh MaTA dengan memanfaatkan
jaringan kerja personal MaTA yang selama ini pernah melakukan
beberapa kegiatan advokasi.
Pengenalan program pendampingan, mulai dari; kepada
siapa pendampingan ditujukan; untuk apa dilakukan; apa saja
yang hendak dilakukan; dan sejumlah informasi pembuka
lainnya adalah perihal yang harus secara terang dijelaskan.
Setiap memulai pertemuan pertama pembentukan komunitas
perempuan ini pengenalan program seperti disebut tadi adalah
wajib adanya. Menyangkut tahap akses informasi, khususnya
tentang pentingnya kebutuhan informasi publik untuk diketahui
masyarakat sekitar juga menjadi suatu topik utama pada
pertemuan tersebut, hingga pertanyaan-pertanyaan awal yang
timbul di kalangan peserta terjawab secara tuntas.
Pengetahuan tentang transparansi informasi berikut pula
tata cara akses informasi, begitu pun bersoal sengketa informasi
adalah penjelasan lanjutan yang dipaparkan Baihaqi dan Mutiara.
Ini berlaku setelah para peserta diberi kesempatan menyampaikan
pandangan mereka terhadap kehadiran MaTA. Lebih-lebih
berkenaan dengan urusan informasi publik yang menurut hampir
semua peserta merupakan pengetahuan baru. Sedikit banyaknya
masih agak membingungkan untuk dipahami secara instant.
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Hal keadaan itu membuat perwakilan MaTA harus putar otak,
mencari cara bagaimana menyampaikan program yang sedang
mereka presentasikan bisa dipahami secara jelas oleh

kaum

perempuan di lingkup Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Dan
itu terjadi ketika Baihaqi mematut-matut masalah-masalah yang
dihadapi warga setempat dengan kebijakan pemerintah.
“Masyarakat

punya

hak

menuntut

pemerintah

menyelesaikannya. Salah satu caranya adalah dengan mengakses
informasi di pihak instansi pemerintahan terkait. Informasi
yang didapat kemudian dipelajari lebih lanjut, dan setelahnya
masyarakat punya pegangan kuat dalam menuntut solusi dari
pemerintah berdasarkan informasi yang ada,” kata Baihaqi.
Penjelasan Baihaqi membuat beberapa peserta terpancing
untuk menyebutkan berbagai persoalan yang mereka hadapi
selama ini. Berkenaan dengan tata kelola lahan dan hutan, para
peserta punya pandangan bahwa keberadaan perkebunan kelapa
sawit di lahan-lahan sepanjang hulu sungai yang melintas di
wilayah tinggal mereka telah mengakibatkan terjadinya banjir
hampir tiap tahun.
Permasalahan ini seturut dengan pernyataan Bupati Aceh
Utara sendiri; mengakui hal yang sama di beberapa media lokal.
Aduan para peserta di pertemuan ini sedikit banyaknya membuat
pembentukan komunitas perempuan pengakses informasi publik
di Aceh Utara tampak lebih konkrit. Mereka jadi lebih yakin akan
usaha, yang dengan dampingan MaTA, tengah mereka gagas ini.
Hingga proses pembentukan komunitas perempuan mengerucut
dengan kesediaan lima perempuan sebagai peserta yang akan
terlibat langsung dalam pelbagai tahapan selanjutnya.
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Kelima perempuan dimaksud yaitu, Dewi Mutia (32
tahun), telah menikah dan sehari-hari berprofesi sebagai guru
honorer, berasal dari Desa Mns. Meuria, Kecamatan Matangkuli.
Nurul Aini (28 tahun), mahasiswa asal Desa Tumpok Barat.
Maryulis (29 tahun), dari Desa Matang Keh, Kecamatan Pirak
Timu, masih berstatus mahasiswa. Aisyah (37 tahun) adalah guru
honorer berasal dari Desa Mns. Mee, Kecamatan Matangkuli,
dan yang terakhir adalah Yuslina (37 tahun), seorang ibu rumah
tangga yang punya tempat asal sama dengan Dewi Mutia.
***
Di Balai Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmur,
pertemuan awal pembentukan komunitas perempuan pengakses
informasi publik di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan pada
Minggu, 29 Januari 2017. Ada 12 peserta yang hadir. Dua di
antaranya peserta laki-laki. Kesemuanya berasal dari beberapa
kampung dalam Kecamatan Indra Makmur, yang hampir semuanya
punya irisan yang sama dengan keberadaan PT. Medco E & P.
Ini adalah satu perusahaan migas yang dalam beberapa tahun
sebelumnya menjadi salah satu topik paling hangat dibicarakan
masyarakat luas, baik itu menyangkut tentang serapan tenaga
kerja di wilayah kerja perusahaan, tentang konsesi lahan,
dan lain sebagainya, yang beberapa permasalahan awal kerap
menimbulkan berbagai aksi demonstrasi oleh masyarakat sekitar.
Berkaca dari persoalan yang ada, pertemuan awal di sini
terasa lebih dingin dari suhu udara pada siang hari minggu itu.
Para peserta mengikuti pertemuan dalam kepasifan layaknya laku
anak-anak sekolahan di ruang kelas jelang bel pulang berbunyi,
sementara pelajaran yang mereka ikuti adalah pelajaran yang
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melibatkan angka-angka, rumus-rumus, yang bikin mumet
kepala.
Itu bentuk kepasifan yang disebabkan oleh pemahaman
dasar yang dipunyai mereka ketika berurusan dengan yang
namanya lembaga swadaya masyarakat hanya sebatas sosialisasi
belaka. Jika hari ini ada LSM MaTA hadir membicarakan masalah
akses informasi publik, mereka berpikir kegiatan itu ujugujugnya hanya berujung ditahapan pengenalan saja, lalu peserta
yang terlibat terbengong-bengong sendiri nantinya.
“Pertama sekali ikut dalam pertemuan dengan orangorang MaTA, hampir semua kami seperti merasa ragu, bahwa
kami yang tinggal di sekitaran Medco beroperasi hanyalah objek
yang bisa diambil manfaatnya. Lepas itu sudah,” kata Yessy (33
tahun) salah satu peserta yang berasal dari Alue Ie Mirah.
Namun, setelah mendengar gambaran besar tahapantahapan yang hendak dilaksanakan dari upaya pembentukan
komunitas perempuan di daerahnya ini. Baik itu mengenai
transparansi informasi, tata cara akses informasi, maupun bersoal
penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh (KIA),
kesadaran akan pentingnya mengakses informasi publik sesuai
kebutuhan permasalahan yang mereka alami mulai muncul.
Kaum perempuan yang sebelumnya cenderung dianggap tidak
memiliki kemampuan dan tidak mendapat tempat dalam perkaraperkara yang berhubungan dengan kepentingan umum, melalui
termotivasi untuk ikut berpartisipasi.
Kesadaran inilah yang kemudian membuat lima orang
peserta perempuan dalam pertemuan ini bersedia mengikuti
program dampingan. Dua diantaranya berasal dari desa Alue Ie
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Mirah; Yessy dan Mulyani (31 tahun). Duanya lagi adalah Winarti
(32 tahun) dan Yenny (32), sama-sama berasal dari Desa Alue Ie
Itam, dan yang terakhir adalah Juliani (31), seorang mahasiswa
asal Jambo Lubok.
Sama halnya pada pertemuan di dua wilayah sebelumnya,
proses pembentukan komunitas perempuan akan diikuti dengan
pelatihan yang akan diadakan di Banda Aceh. Suatu tahapan
penting yang secara khusus disiapkan oleh MaTA dalam hal
penguatan kapasitas komunitas perempuan dampingan.
Selasa, 31 Januari 2017. Di balai Desa Panton Bayu,
Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, puluhan
masyarakat berkumpul. Ada hajatan kecil di sana. Tapi bukan
semacam

hajatan

lazimnya

di

kampung-kampung

yang

notabenenya adalah rupa-rupa khanduri. Melainkan hajatan
berupa diskusi warga dengan Alfian dan Hafidh yang datang dari
Banda Aceh. Keduanya adalah perwakilan MaTA yang dalam
program pelembagaan keterbukaan informasi publik terkait
tata kelola lahan dan hutan kebagian menginisiasi terbentuknya
komunitas perempuan di wilayah Barat-Selatan; Kabupaten
Nagan Raya dan Aceh Barat.
Itu adalah pertemuan pertama antara warga Panton
Bayu dengan pihak MaTA. Perwakilan MaTA dengan terang
mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Yang
kemudian disambut dengan sangat antusias oleh sebagian besar
yang hadir. Dengan antusias pula warga melepaskan unegunegnya, terutama segala suatu yang menyangkut dengan
permasalahan penggusuran pasar yang telah dan sedang mereka
hadapi sejak Desember 2016 lalu. Meski pertemuan pertama,
30

terasa benar diskusi yang digelar secara sederhana pada hari itu
berlangsung hangat.
Gayung bersambut. Paparan program kegiatan yang
diungkapkan Alfian dan Hafidh pada siang itu jadi semacam asa
baru bagi warga Desa Panton Bayu. Kebuntuan penyelesaian
masalah penggusuran yang tengah mereka hadapi tampak
menemukan secercah titik terang. Warga yang hadir dalam
diskusi pertama pengenalan program yang dilaksanakan MaTA
seperti mendapatkan titik anjak baru. Dari mana mereka bisa
memulai bergerak demi mendapatkan dan mempertahankan hakhak mereka yang sejak puluhan tahun bias dalam bayang-bayang
kapling HGU perusahaan.
Tidak ada penolakan sedikit pun dari para peserta diskusi
yang notabenenya adalah kaum perempuan ketika diungkapkan
bahwa program ini tertuju kepada mereka. Sebaliknya,
dengan

antusias

mereka

menyetujui

membentuk

suatu

komunitas perempuan yang akan mengikuti beberapa tahapan
pemberdayaan. Dua di antaranya yaitu penguatan kapasitas
dan pemetaan kebutuhan informasi terkait permasalahan yang
mereka hadapi.
Supiniati, salah satu peserta diskusi memberikan
tanggapannya terhadap penjelasan yang diberikan Alfian dan
Hafidh.
“Selama ini kami tidak banyak mengetahui dan sama
sekali kurang memahami hak atas informasi. Harapannya dengan
kehadiran MaTA kami mendapat pembelajaran sehingga dapat
menyelesaikan masalah kami dengan perusahaan. Selama ini
tidak ada pihak yang membantu atau pun memberi cara-cara apa
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yang harus kami lakukan”.
Penegasan Supiniati itu diamini oleh Nur Hakiman sambil
menambahkan pentingnya pendampingan ini bagi mereka.
“Pihak MaTA bisa bantu mendampingi kami untuk bisa
mengetahui hak-hak kami sehingga bisa keluar dari permasalahan
yang mengancam keberlangsungan kehidupan kami”.
Jelang sore hari pertemuan MaTA dengan warga
Gampong Panton Bayu berakhir. Pertemuan awal dalam rangka
pengenalan program yang hendak dilaksanakan MaTA di desa
itu mencapai kesepakatan. Terdapat lima orang perempuan
mewakili komunitas perempuan Desa Panton Bayu untuk ikut
berpartisipasi dalam upaya pelembagaan keterbukaan informasi
publik di Aceh. Kacimah (48 tahun), Nurhakimah (48 tahun),
Nurhayati (47 tahun), Supiniati (26 tahun), dan Suratih (39 tahun).
Mereka dipilih berdasarkan persetujuan mereka masingmasing untuk ikut terlibat dalam pelbagai tahapan lanjutan. Di
samping latar belakang usia dan pekerjaan yang beragam turut pula
ditinjau di antara kelima perempuan terpilih tersebut. Selanjutnya
mereka akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas
mereka dalam hal akses informasi publik. Diteruskan dengan
melakukan uji akses informasi ke badan publik.
Berbeda halnya dengan di daerah timur-utara yang
peserta pertemuan awal pembentukan komunitas perempuannya
berasal dari beberapa kampung berbeda dalam satu kecamatan.
Peserta pertemuan yang diadakan MaTA di pantai barat-selatan
lebih terfokus pada satu kampung di setiap kecamatannya. Di
Kabupaten Nagan Raya, titik fokusnya adalah warga Desa Panton

32

Bayu, Kecamatan Darul Makmur. Sementara di Kabupaten Aceh
Barat, Kecamatan Bubon, pertemuan awalnya berfokus pada
warga di Desa Cot Lada, salah satu desa yang masuk dalam
Mukim Suak Pangkat.
Pertemuan awal di desa ini dihadiri 21 warga setempat,
18 orang di antaranya perempuan. Sisanya adalah warga laki-laki
yang dalam sesi diskusi terlibat aktif mengemukakan hal ihwal
yang mereka hadapi terkait tata kelola lahan dan hutan, terutama
yang berhubungan dengan keberadaan PT. Karya Tanah Subur—
satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sebagian konsesi
lahan hak guna usahanya berada dalam lingkup Desa Cot Lada.
Pertemuan itu berlangsung sehari setelah pertemuan
di Kabupaten Nagan Raya, yaitu pada hari Rabu, 1 Februari
2017. Diadakan di balai desa, dan layaknya di empat wilayah
dampingan sebelumnya, mengenalkan program yang hendak
dilaksanakan adalah satu topik wajib yang harus disampaikan
Alfian dan Hafidh sebagai perwakilan MaTA. Ini paparan yang
benar-benar memancing peserta, khususnya laki-laki, untuk
berbagi cerita tentang kondisi kampung semenjak PT. KTS
hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sampai-sampai para
peserta perempuan yang sebelumnya tampak pasif jadi ikut
mengutarakan pendapat mereka secara bergantian. Pertemuan
awal berlangsung begitu akrab, meski ini adalah kali pertama,
baik perwakilan MaTA maupun warga Cot Lada, bertemu dan
mengenal satu sama lain.
“Selama ini kami hanya mendengar kalau sebagian tanah
warga desa kami sudah diambil oleh perusahaan. Tapi kami
tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau pihak MaTA mau memberi
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pengetahuan tentang bagaimana kami bisa berperan, kami siap
untuk dididik,” ungkap Asna (34 tahun), salah seorang peserta.
Pernyataan Asna disambut baik oleh hampir semua
peserta perempuan yang hadir, kendati dengan gamblang pula
mengakui bahwa inilah pertama sekalinya mereka mengetahui
bahwa sepenuhnya mereka bisa menuntut hak-haknya melalui
cara-cara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Tinggal
keyakinan mereka ini mestilah mendapat dorongan dari semua
pihak di desanya, terutama dari pihak keluarga mereka sendiri.
Apa yang disampaikan Asna merupakan komitmen awal bagi
terbentuknya komunitas perempuan pengakses informasi di
Kabupaten Aceh Barat.
Lima orang perempuan dipilih menjadi peserta yang
pada tahapan berikutnya akan bergabung dengan para peserta
dari beberapa wilayah lain untuk mengikuti pelatihan penguatan
kapasitas. Selain Asna yang dengan antusias bersedia ikut serta,
empat orang perempuan lainnya adalah; Lisdayani (39 tahun),
Nuraini (39 tahun), Siti Hajar (27 tahun) dan Suhani (47 tahun).
Kelima perempuan dari Cot Lada ini telah berkeluarga, yang
sehari-harinya hanya bertindak sebagai ibu rumah tangga, kecuali
pada waktu-waktu tertentu dua atau tiga orang di antaranya aktif
dalam kelompok posyandu atau kelompok tani di tingkat desa.
Gerilya di lima wilayah tersebut setidaknya telah
membentuk suatu kesadaran bagi masyarakat khususnya
perempuan bahwa mereka punya hak atas pengetahuan
informasi publik yang biasanya terarsip rapi di instansi-instansi
pemerintahan. Di sini, MaTA melihat dengan dalam adanya suatu
kesadaran lain yang benar-benar membuat para perempuan di
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lima wilayah dampingan termotivasi untuk ikut serta adalah
dengan diberinya kepercayaan bagi keterlibatan mereka dalam
kerja-kerja yang biasanya cenderung dilakukan pihak laki-laki.
Di samping itu, apa yang akan dicoba akses nantinya
berupa informasi-informasi berhubungan persoalan tempat
tinggal mereka sendiri. Informasi yang selama ini ditutupi rapatrapat karena berhubungan dengan bobroknya tata kelola lahan
dan hutan di lingkungan mereka yang notabenenya dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.
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Penguatan Kapasitas
Komunitas Perempuan

S

OSIALISASI AWAL seputar pentingnya keterbukaan
informasi publik dalam pengelolaan hutan dan lahan yang
dilakukan MaTA pada Januari dan Februari 2017 telah

berhasil membentuk lima komunitas perempuan yang tersebar
di lima kabupaten. Artinya, setiap komunitas di satu kabupaten
yang menjadi titik fokus wilayah dampingan terdiri dari lima
orang perempuan.
Kebanyakan di antara mereka hanya berstatus ibu rumah
tangga. Hampir semuanya mengaku baru dengan MaTA-lah
mendengar tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan
informasi publik. Dengan demikian, sudah menjadi keniscayaan
bagi MaTA sebagai pihak yang bertanggung jawab membentuk
komunitas tersebut berbagi pengetahuan lanjutan terkait program
yang dijalankan. Tentu saja itu berupa pembekalan wawasan
berkenaan dengan keterbukaan informasi publik. Dimana pada
hari Rabu, 1 Maret hingga Kamis, 2 Maret 2017, ke-25 orang
perempuan dari lima kabupaten diundang ke Banda Aceh untuk
mengikuti pelatihan. Tata Cara Akses Informasi Publik tema besar
pelatihan itu, dilaksanakan di Hotel Oasis, seputaran Lueng Bata,
Banda Aceh.
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Meski harus melakukan perjalanan jauh, sebagaimana
yang dialami oleh para perempuan dari Kabupaten Aceh
Tamiang yang letak geografisnya memang lebih dekat ke ibukota
provinsi Sumatera Utara ketimbang ke Banda Aceh. Meski harus
meninggalkan keluarga, semua perempuan dari komunitas yang
telah terbentuk sebelumnya dengan penuh semangat hadir dalam
pelatihan itu. Ada semacam panggilan moral untuk mengikuti
tahapan sepenting ini. Komitmen awal yang telah terbangun rasarasanya akan menjadi hutang besar yang harus ditanggung sekira
mereka alpa. Sementara di lain pihak apa yang mereka alami
di daerah masing-masing seperti menampakkan suatu solusi
penyelesaian yang lebih jelas: dengan cara melakukan prosesproses mengakses informasi di instansi pemerintah berdasarkan
aturan-aturan yang ada.
Tapi pertanyaannya, aturan yang bagaimana? Inilah yang
menyemat di pikiran hampir semua perempuan yang datang
ke Banda Aceh hari itu. Pertanyaan yang timbul sejak mereka
mengikuti pertemuan awal sebulanan sebelumnya di daerah
masing-masing, mungkin akan muncul titik terangnya dalam
pelatihan nanti.
Rabu pagi, pelatihan “Tata Cara Akses Informasi
Publik” dibuka. Layaknya suatu pelatihan formal, Alfian, selaku
koordinator MaTA mengharapkan kegiatan selama dua hari
ini terlaksana secara maksimal. “Mulai hari ini sampai besok
kita belajar bersama-sama. Kita saling memberikan informasi
dan berbagi pengalaman. Harapan saya selaku koordinator di
lembaga MaTA, waktu yang ibu-ibu berikan untuk hadir kesini
dengan meninggalkan keluarga adalah sangat berharga. Dua
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hari ini perlu kita maksimalkan dengan baik. Semoga selepas ini,
akan ada banyak hal yang bisa ibu-ibu lakukan didaerah masingmasing,” paparnya ketika memberi sambutan.
Pelatihan berlanjut pada sesi perkenalan. Semua peserta
dibagi dalam beberapa kelompok terdiri dari anggota yang
berbeda tempat asal. Suasana pelatihan menjadi demikian
hangat, penuh keakraban sedari awal. Para peserta terlibat dalam
perkenalan dan saling berbagi pengalaman. Terutama berkaitan
dengan pelayanan publik.
“Pernah mengikuti demo terhadap PT. Anugerah di tahun
2010,” kata Ernawati (35 tahun), salah satu peserta dari Aceh
Tamiang berbagi pengalamannya seusai memperkenalkan diri.
Di Aceh Tamiang, Ernawati tinggal bersama suami dan
dua anaknya di desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak. PT.
Anugerah yang dimaksudnya adalah satu perusahaan perkebunan
kelapa sawit, PT. Anugerah Sekumur, yang perizinan hak guna
usahanya menuai banyak protes oleh warga setempat. Begitu pun
dalam pengoperasiannya kerap berujung pada sengketa dengan
warga di daerah sekitar.
“Saya pernah mengalami penggusuran,” sebut Suratih
(37 tahun), ibu tiga anak, salah seorang peserta dari Desa Panton
Bayu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Yang
disebutkan Suratih yaitu mengacu pada sengketa warga desa
tempat tinggalnya dengan perusahaan kelapa sawit PT. Socfindo.
Ada banyak lagi pengalaman yang saling dibagikan oleh
semua peserta, hingga pelatihan pada hari pertama itu berlanjut
untuk sesi selanjutnya. Meski terkesan agak lebih serius, tapi
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darinyalah pemahaman tentang potensi para peserta diharapkan
lebih berkembang lagi, membentuk suatu kesadaran baru. Bahwa
perempuan punya potensi yang sama dengan laki-laki dalam
berbagai aspek kehidupan. Adalah Alfian yang bertindak menjadi
pemateri untuk sesi ini. “Gerakan Perempuan Dalam Upaya Tata
Kelola Hutan dan Lahan,” judul materinya.
Menyoal gerakan perempuan, Alfian, dalam paparannya
menyebutkan bahwa di Aceh isu gerakan perempuan dalam
pengelolaan sumber daya alam masih agak terdengar asing.
Namun di wilayah lain Indonesia seperti di Jawa, Kalimantan
dan Sulawesi, apa yang disebut dengan gerakan perempuan
pada sektor ini sudah mulai kuat dan masif. Para perempuan
sudah mulai punya kesadaran untuk maju ke depan dalam
memperjuangkan hak-hak mereka. Namun untuk lingkup Aceh
terdapat banyak faktor kenapa gerakan perempuan pada sektor ini
masih agak kurang mendapat perhatian. Salah satu di antaranya
berupa anggapan sebagian besar masyarakat Aceh yang masih
mengidentifikasi perempuan sebagai kaum rumahan saja, tanpa
harus banyak tahu persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di
sekitarnya.
Dalam isu tata kelola hutan dan lahan, Alfian menyebutkan
masih terlihat jelas bahwa perempuan tidak punya tempat
sama sekali untuk mengambil perannya. Meski bobroknya tata
kelolanya berdampak paling serius bagi kalangan perempuan.
Seperti akses air bersih yang semakin sulit akibat tergerusnya
sumber-sumber mata air membuat para ibu rumah tangga
kewalahan dalam menjalankan perannya sehari-hari.
Pencemaran lingkungan mengakibatkan terganggunya
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kesehatan ibu hamil dan juga anak-anak. Pencaplokan lahan
sama artinya dengan hilangnya lahan tempat mereka bercocok
tanam yang semestinya; hasilnya bisa membantu perekonomian
keluarga. Dampak-dampak seperti itu abai begitu saja.
Pada kasus-kasus penyelesaian konflik lahan yang terjadi
di berbagai daerah di Aceh, jelas terlihat bahwa yang aktif
memperjuangkan atau menuntut penyelesaian konfliknya lebih
didominasi para laki-laki. Namun, jika pun para perempuan
mau bergerak, mengambil perannya tersendiri dalam upaya
penyelesaian pada kasus-kasus seperti disebutkan tadi, mereka
berada di posisi apa? Apakah para perempuan akan bertindak
dengan cara yang sama yang biasa dilakukan kaum laki-laki?
Apakah suaranya akan dihargai? Apakah pendapatnya ikut
menentukan keputusan-keputusan penting yang berdampak bagi
semua warga?
Menjawab pertanyaan demikian, Alfian mengungkapkan
bahwa mengakses informasi publik adalah salah satu cara
bagaimana membangun gerakan perempuan bisa diterima oleh
pemahaman awam yang kadung memposisikan perempuan
berada di lapisan kedua. Dalam perjalanannya, proses mengakses
informasi publik tidak mengharuskan perempuan harus berjibaku
dalam ‘kerja-kerja lapangan’, kecuali cukup dengan mengikuti
tata cara akses informasi sesuai dengan prosedur yang baku
hingga bagaimana tahapan PSI hingga proses yang dilalui di
dalam tahapan tersebut.
Begitu pun dengan akses informasi ini menjadi penting
dilakukan, yang informasinya tersebut nanti sama pentingnya
untuk diketahui dan dimiliki oleh komunitas perempuan. Dengan
40

mengetahui dan memiliki informasi, semua pihak, tidak hanya
perempuan, akan lebih mudah menjaga lingkungannya dari
kebijakan-kebijakan yang merugikan. Terutama untuk warga
yang hidup di daerah-daerah yang lingkungannya rentan terjadi
perambahan lahan dan hutan secara semena-mena oleh pihakpihak tertentu. Berbekal informasi yang ada akan dengan mudah
pula melakukan aksi-aksi advokasi perbaikan. Berdasarkan
informasi yang mereka punyai, duduk perkaranya jadi lebih
jelas, tuntutan bisa lebih mengarah sesuai dengan konteks
permasalahan yang dihadapi, dan potensi-potensi pelanggaran
hukum akan dengan terang pula dapat diketahui.
Tentu saja gerakan perempuan dengan aksi mengakses
informasi publik seperti ini merupakan aksi berbasis pengetahuan.
Negara menjamin seluruh rakyatnya untuk menguasai informasi
yang berhubungan dengan kehidupan mereka, tak terkecuali
menyangkut tata kelola lahan dan hutan. “Pengetahuan adalah
bagian terpenting bagi kaum perempuan dalam menjaga
kelestarian lingkungan,” kata Alfian menutup paparan singkatnya.
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Hak Masyarakat
Atas Informasi

A

PA ITU INFORMASI? Meulatang (istilah dalam bahasa
Aceh, meulatang itu

artinya binatang) apa yang

disebut dengan hak? Apa itu hak atas informasi?

Ini adalah tiga pertanyaan utama yang dicoba bahas pada sesi
setelah istirahat siang pada pelatihan hari pertama itu. Ibarat
kata mahasiswa jurusan matematika yang hendak mempelajari
kalkulus, pengetahuan ini tak ubahnya teorema-teorema aljabar,
geometri dan trigonometri yang mesti dipahami penuh. Ia
adalah pengetahuan paling mendasar sebelum melangkah pada
tahap lebih lanjut, apalagi bagi mereka yang hendak mengakses
informasi publik di badan-badan publik.
Sampai pada sesi ini, fasilitator pelatihan yang
sebelumnya dipegang oleh Amel, salah satu punggawa di lembaga
MaTA, diambil alih oleh Mutiara, staf lain yang juga ikut dalam
sosialisasi pembentukan komunitas perempuan di beberapa
daerah pada Januari 2017. Sudah barang tentu menjadi fasilitator
dan pembicara dalam pelatihan yang diikuti oleh peserta yang
sebelumnya sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang
sedang dibicarakan membutuhkan suatu kecapakan tersendiri.
Fasilitator dan pembicara dituntut bisa mendudukkan
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diri sejajar dengan peserta, tidak bertindak layaknya begawan
intelektual, penuh kata istilah yang njlimet, sukar dipahami.
Hal demikian ujung-ujungnya hanya akan menempatkan
pengetahuan yang hendak dibagi itu berada nun jauh di angkasa.
Sementara peserta hanya mampu menengadah dan memicingkan
mata ketika hendak tahu untuk kemudian langsung sirna begitu
saja ketika kepegalan menyerang batang leher mereka.
Namun, orang-orang MaTA yang bertindak sebagai
fasilitator dan pembicara di pelatihan itu adalah mereka yang
sudah bertahun-tahun bergaul dengan masyarakat luas. Sudah
paham betul menempatkan diri, pula paham betul bagaimana
berbagi suatu pengetahuan dengan pemahaman-pemahaman
yang mudah dipahami. Itu sebabnya pelatihan ini selalu diselingi
dengan diskusi, para peserta terus diajak bercerita pengalaman
mereka sendiri, tak ada soal itu pengalaman paling personal
sekalipun. Kerja fasilitator yang mampu mendudukkan diri
sejajar dengan peserta yang dimaksudkan tadi telah mengambil
perannya sangat baik di sini yaitu menjadi teman belajar dan
menyesuaikan pengalaman peserta dengan konteks bahasan
yang ada.
Begitu pun tentang pengetahuan dasar yang sudah
seharusnya dipahami semua anggota komunitas perempuan yang
sedang mengikuti pelatihan tata cara akses informasi publik itu.
Dengan cerita-cerita pengalaman yang dipaparkan para peserta,
Mutiara yang bertindak sebagai fasilitator paska rehat makan
siang dan ibadah dhuhur itu, mengajak para peserta memahami
persoalan mendasar tentang kerja-kerja ke depan yang akan
mereka lakukan.
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Bahwa
keterangan,

yang

dimaksud

pernyataan,

dengan

gagasan

dan

informasi
tanda-tanda

adalah
yang

mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun
non elektronik. Dari pemahaman ini, gagasan tentang informasi
publik bisa dimaknai sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara negara atau penyelenggarapenyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.
Berlanjut pada persoalan hak; ia merupakan sesuatu
yang layak diterima karena alasan-alasan tertentu. Misalnya
orang-orang berhak mendapatkan upah karena telah bekerja
pada seseorang. Hak tersebut diperoleh karena telah melakukan
kewajibannya sebagai pekerja. Tapi di antara yang disebutkan ini,
ada hak yang pantas diperoleh tanpa harus melakukan sesuatu.
Inilah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia, HAM. Merupakan
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi.
Dari sanalah kemudian berkembang pada hak untuk tahu
dan menjadi bagian dari hak asasi setiap warga negara. Dalam
konteks hak untuk tahu, hak untuk mendapatkan informasiinformasi, jaminannya telah ditegaskan dalam pasal 14 UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “Setiap
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orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”
Maka sudah lebih jelaslah bahwa hak atas informasi
mendapati maknanya sebagai hak setiap orang untuk mencari,
memperoleh,

memiliki,

menyimpan

dan

menyampaikan

informasi. Darinya secara otomatis ia bertempat dalam lingkup
hak azasi sebagaimana yang telah terdefinisikan di atas.
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Klasifikasi Informasi Publik

S

ETELAH BERBAGI pengetahuan tentang hak masyarakat
atas informasi, pemahaman lain yang menjadi satu
bahasan penting terkait dengan informasi-informasi yang

ada di badan publik mempunyai klasifikasinya tersendiri. Bahwa
hak masyarakat atas informasi yang dipunyai badan publik ada
batasnya juga. Ia tidak serta merta dapat diakses begitu saja, dan
inilah yang disebut dengan informasi publik yang dikecualikan.
Klasifikasi informasi ini kerap berdasarkan status dan
prosedur penyediaan informasi dimaksud. Mengakses informasi
yang sifatnya terbuka tersebut harus secara struktural. Ada
aturan bagaimana seseorang menyampaikan keinginannya atas
sesuatu informasi, begitu juga ketika si pemohon menyampaikan
keberatan
terkabulkan.
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ketika

informasi

yang

dikehendakinya

tidak

Tiga Jenis Informasi Publik

Informasi
yang tersedia
setiap saat

Informasi yang wajib dan rutin disediakan oleh badan publik. Ia
meliputi: daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;
keputusan badan publik dan pertimbangannya; kebijakan badan
publik dan dokumen pendukungnya, rencana proyek dan anggaran
tahunannya; perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi
dalam pertemuan yang bersifat terbuka dan umum; prosedur kerja
yang berkaitan dengan layanan publik; laporan pelayanan akses
informasi; dan terakhir berupa informasi lain yang telah dinyatakan
terbuka untuk diakses publik berdasarkan putusan sengketa
informasi publik.

Informasi yang Disediakan atau diumumkan secara rutin, teraturdalam jangka
diumumkan
waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali. Penyebarluasan
secara berkala informasi ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau
oleh masyarakat luas dan dalam bahasa yang mudah pula untuk
dipahami. Informasi yang diumumkan secara berkala ini mencakup:
Informasi berkaitan dengan badan publik seperti profil, kedudukan,
kepengurusan, maksud dan tujuan didirikannya badan publik;
informasi kegiatan dan kinerja badan publik; informasi yang
berkenaan dengan laporan keuangan; dan informasi lain yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Informasi yang
diumumkan
dengan serta
merta

Jenis informasi yang wajib diumumkan tanpa penundaan. Wajib
pula diketahui oleh masyarakat luas secara seketika, pada saat itu
juga, karena keberadaannya menyangkut dengan ancaman terha
dap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contohnya
adalah informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dan lain
sebagainya.

Ada dua karakter khas yang dipunyai oleh masing-masing
jenis informasi yang bersifatnya terbuka itu. Ada informasi yang
memiliki karakter pasif, yang untuk mengetahuinya seseorang
mesti terlebih dahulu mengajukan permohonan terhadap badan
publik. Ini tentu saja mengacu pada jenis informasi pertama,
yaitu informasi yang tersedia setiap saat. Sementara satu karakter
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lagi adalah lawannya, bersifat aktif. Pada karakter informasi pasif
tadi, memang disediakan untuk menyasar orang banyak, bekerja
secara sepihak. Jelas adanya informasi dengan karakter aktif ini
masuk di dalamnya jenis informasi yang diumumkan dengan
serta merta sebagaimana telah disebutkan di atas.
Pengetahuan tentang klasifikasi informasi publik secara
lebih detail sebagaimana yang dipaparkan itu adalah bagian
penting yang mesti dipahami sepenuhnya oleh si pengakses
informasi. Sebelum menyusun perencanaan (seperti informasiinformasi yang hendak diaksesnya, ke Badan Publik mana harus
ditujukan) tentu saja ia mesti paham terlebih dahulu informasi
yang dikehendakinya masuk dalam klasifikasi yang mana?
Apakah informasi terbuka untuk publik atau masuk dalam daftar
informasi yang dikecualikan? Dengan memahami demikian
akan lebih mudah berproses melakukan permohonan informasi,
bahkan jika harus mengikuti PSI di Komisi Informasi sekalipun.
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Tata Cara Permohonan
Informasi

B

AGAIMANA

CARANYA

seseorang

memperoleh

informasi publik di Badan Publik? Pada prinsipnya caracara mengakses informasi publik telah diatur sedemikian

rupa dalam beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Komisi
Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik. Tapi
bagaimana pun tata caranya, ia haruslah berlaku secara cepat,
tepat waktu, dengan biaya yang ringan-ringan saja. Cepat dan
tepat waktu menjadi pertimbangan oleh sebab mesti adanya
ketersediaan waktu bagi suatu badan publik untuk merespon
permohonan yang diajukan pengakses informasi. Sementara
biaya ringan memang secara aturan dalam Undang-Undang KIP
setiap proses pengaksesan informasi di badan publik ditekankan
dengan biaya ringan, tidak memberatkan siapa pun, terutama si
pengakses informasi.
Ada pun tahapan pertama sekali yang mesti dilalui
seseorang yang hendak mengakses informasi di suatu badan
publik adalah mengajukan permohonan tertulis dan atau tidak
tertulis.
Permohonan informasi publik harus diajukan dengan
dua hal. Pertama dengan surat—bagaimana menyusun surat
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permohonannya akan menjadi satu bahasan khusus di sesi yang
lain pelatihan komunitas perempuan ini. Dan kedua adalah
dengan mendatangi langsung ke badan publik terkait. Di sana
pengakses mesti mengisi form permohonan yang secara khusus
telah disediakan. Untuk yang kedua ini hanya berlaku di daerahdaerah yang semua badan publiknya telah paham betul tentang
arti pentingnya mengelola keterbukaan informasi publik.
Sementara untuk Aceh, khususnya di pemerintahan tingkat
kabupaten, instansi pemerintahan cenderung belum tahu menahu
tentang keterbukaan informasi publik, alih-alih menyediakan
form permohonan bagi siapa pun yang hendak mengaksesnya.
Misalnya pemohon datang ke suatu Badan Publik dan
menjumpai petugas di meja informasi. Secara aturan harus
ada seorang petugas di badan publik yang menerima ketika
ada orang yang mengajukan permohonan informasi. Lantas
si petugas akan memeriksa surat permohonan informasi yang
disampaikan pemohon, jika bentuk pengajuannya adalah melalui
surat. Ia akan memeriksa kelengkapan surat permohonan,
seperti kejelasan tujuannya, kepada siapa pemohon menujukan
surat permohonannya itu. Bersoal kepada siapa hendaknya
surat permohonan ditujukan, dalam peraturan pemerintah telah
ditetapkan bahwa setiap badan publik di tingkat pemerintahan
apa pun, mesti mempunyai seorang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) dalam struktur keorganisasiannya.
Dalam hal ini PPID bisa dipahami sebagai pejabat struktural
yang sengaja ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan badan
publik tempatnya bekerja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam
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UU Keterbukaan Informasi Publik, bahwa dalam mewujudkan
keterbukaan informasi publik, semua instansi atau badan publik
dalam struktur pemerintahan wajib menunjukkan seseorang yang
berkompeten bertindak sebagai PPID yang khusus mengelola
informasi pada suatu badan publik. Ini artinya di setiap jenjang
pemerintahan, pada masing-masing level pemerintahan mutlak
memiliki PPID.
Dalam suatu struktur pemerintahan, katakanlah tingkat
provinsi, yang menjadi atasan PPID adalah Sekretaris Daerah.
Perihal yang kemudian dikenal ada yang namanya PPID
Pembantu dan PPID Utama. Perbedaan keduanya adalah, PPID
Utama bertanggung jawab mengelola semua informasi yang ada
di provinsi. Sementara yang ada di masing-masing dinas atau
badan publik itu namanya PPID Pembantu. Dari PPID Pembantu
inilah kemudian PPID Utama mengelola informasi publik
sedemikian rupa. PPID Pembantu hanya bertanggungjawab
mengelola informasi yang ada di badan publiknya sendiri. Urutan
yang seperti ini berlaku pula di tingkat pemerintahan kabupaten.
Ketika seorang pemohon hendak mengakses informasi,
semisal, informasi yang berkenaan dengan data penerima beasiswa
di daerahnya, tentu saja tempat yang ditujunya pertama sekali
adalah PPID Pembantu di Dinas Pendidikan, dan sangat tidak
relevan jika ia mengajukan permohonannya ke PPID di Dinas
Lingkungan Hidup. Dari contoh ini dipahami bahwa relevansi
informasi dan kepada siapa seorang pengakses meneruskan
permohonan informasinya adalah satu hal yang mesti dipahami
betul oleh siapa pun, sebelum ia melangkah lebih jauh. Dalam
konteks pemerintahan yang ada sekarang, kedudukan PPID
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Utama di lingkup Provinsi biasanya berada di Dinas Kominfo.
Sementara PPID Utama di tingkat Kabupaten ada yang berada di
Dinas Kominfo, tapi ada pula menyatu pada Bagian Hubungan
Masyarakat di Kantor Bupati. Ini tergantung dari kebijakan yang
diberikan pimpinan kabupatennya.
Dalam strukturnya PPID dibantu oleh beberapa bidang
dengan rincian: (1) Bidang pelayanan informasi. Bidang ini
khusus menerima, memeriksa, membaca, memverifikasi suratsurat yang masuk termasuk surat permohonan informasi yang
diajukan oleh si pengakses; (2), Bidang dokumentasi dan arsip.
Semua data yang tersimpan di suatu badan publik adalah hasil
kerja dan koordinasi bidang ini dengan bidang-bidang lain; (3)
Bidang sengketa informasi. Bidang inilah yang berhubungan
dengan Komisi Informasi sekira badan publiknya disengketakan
oleh pengakses informasi. Secara struktural PPID ini tidak berdiri
dan bekerja sendiri, melainkan harus disokong sepenuhnya oleh
bidang-bidang terkait dalam suatu Badan Publik.
Langkah selanjutnya adalah dengan menunjukkan
identitas pemohon. Nama, alamat, pekerjaan, dan nomor kontak
begitupun alamat surat elektronik sekira ada. Ini menjadi bagian
penting untuk menunjukkan bahwa pemohon betul-betul warga
negara Indonesia, dan alamatnya jelas untuk memudahkan Badan
Publik mengirimkan informasi kepada pemohon sekira mereka
langsung mengabulkan permohonan akses informasi.
Setelah memberikan identitasnya, pemohon menyebutkan
informasi apa yang dikehendakinya, tentu saja harus sesuai
dengan apa yang dituliskannya dalam surat permohonan.
Jangan lupa terdapat langkah paling penting selanjutnya adalah
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menyebutkan alasan untuk keperluan apa informasi itu. Bisa jadi
Badan Publik akan menolak memberikan informasi yang kita
mohon kalau si pemohon tidak bisa menjelaskan keperluannya
terhadap informasi yang diaksesnya. Untuk perihal ini dalam
aturan juga dijelaskan bahwa Badan Publik berhak menolak
memberikan informasi jika menemukan pemohonnya tidak
serius terhadap informasi yang hendak diaksesnya.
Jelas segala urusan seperti disebutkan di atas, saatnya
pemohon meminta kepada si petugas bukti tanda terima. Itu bukti
tertulis yang menerangkan secara detil waktu penerimaan surat
permohonan akses informasi, dan keterangan identitas petugas
tersebut, seperti nama, nomor kontak, dan jabatannya. Bukti
tanda terima surat permohonan informasi adalah mutlak adanya.
Sebab akan sangat dibutuhkan lagi, terutama ketika permohonan
kita tidak mendapat respon atau bahkan ditolak sama sekali.
Dengan mengantongi bukti tanda terima surat permohonan
informasi yang diajukan, si pemohon bisa menunggu respon
dari badan publik tersebut. Masa tunggunya adalah 10 hari masa
aktif kerja. Hari libur rutin per minggu, begitu pun hari-hari libur
nasional lainnya, sama sekali tidak masuk dalam hitungan 10 hari
aktif kerja yang dimaksud itu.
Jika dalam masa tunggu pihak Badan Publik tempat
pengakses meminta informasinya tidak merespon ajuan surat
permohonan pada kali pertama atau secara sepihak menolak
mengabulkan permintaannya. Maka langkah selanjutnya yaitu
dengan mengajukan surat keberatan kepada badan publik
tersebut. Pengajuan surat keberatan ini pun mesti disampaikan
paling lama dalam 30 hari masa aktif kerja. Lebih terperinci,
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surat keberatan disampaikan apabila; adanya penolakan dari
pihak badan publik atas permohonan informasi (informasi
yang dikecualikan), tidak disediakannya informasi berkala,
tidak ditanggapinya permohonan informasi publik, tanggapan
badan publik tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan
si pengakses informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan
penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur
dalam Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan
Informasi Publik.
Surat keberatan mesti ditujukan kepada Sekretaris
Daerah setempat selaku Atasan PPID. Pengajuan surat ini dapat
dikuasakan kepada pihak lain. Beberapa ketentuan yang harus
jelas ada dalam surat keberatan yaitu dengan menyebutkan
identitas pemohon, kronologis permohonan informasi, tujuan
penggunaan informasi yang tengah diakses, dan menyebutkan
pula alasan pengajuan keberatan. Surat keberatan harus pula
melampirkan surat permohonan informasi berikut tanda
terimanya. Dan jika ada, tanggapan badan publik pula mesti ikut
disertakan dalam lampirannya.
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Sengketa Informasi
Dan Penyelesaiannya

D

ALAM PASAL 1 bagian 5 dijelaskan bahwa yang
dimaksud

dengan

sengketa

informasi

publik

adalah sengketa yang terjadi antara badan publik

dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan
hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan
perundang-undangan. Penyelesaian sengketa informasi publik ini
yaitu dengan mengajukannya Komisi Informasi. Permohonannya
ditujukan oleh pemohon atau kuasanya, ditujukan secara tertulis
baik dengan cara mengisi formulir permohonan atau dengan
mengirimkan surat permohonannya. Permohonan lisan hanya
dapat diajukan dengan mendatangi langsung oleh pemohon
berkebutuhan khusus. Ada pun surat permohonannya, sekurangkurangnya memuat; identitas lengkap pemohon, uraian mengenai
alasan pengajuan permohonan, dan lampiran surat permohonan
informasi, surat keberatan, tanda terima surat serta tanggapan
dari badan publik jika ada.
Surat

pengajuan

penyelesaian

sengketa

informasi

ke Komisi Informasi ini pun mesti melampirkan beberapa
pernyataan di dalamnya; seperti: Menyatakan bahwa informasi
yang dimohon adalah informasi bersifat terbuka sehingga wajib
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dibuka dan diberikan kepada pemohon. Menyatakan bahwa
termohon (dalam hal ini adalah badan publik terkait) telah salah
karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala
sehingga termohon wajib menyediakan dan mengumumkan
informasi tersebut secara berkala. Menyatakan bahwa termohon
telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi,
sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi.
Di Komisi Informasi, tahapan-tahapan yang diharus dilalui
oleh Pemohon saat hendak melanjutkan ke tahapan Penyelesaian
Sengketa Informasi adalah sebagai berikut: (1) Pendaftaran,
di mana dalam tahapan ini pihak Komisi Informasi akan
menerima, memeriksa, kelengkapan administrasi permohonan
dan melakukan registrasi, (2) Pemeriksaan awal. Pada tahapan
ini kembali pihak Komisi Informasi memeriksa legal standing,
kompetensi absolut dan relatif, dan jangka waktu berkas yang
diajukan. Kemudian mereka mengklarifikasi para pihak, untuk
selanjutnya memutuskan apakah penyelesaian sengketa informasi
ini perlu ditunda atau dilanjutkan prosesnya; (3) Mediasi, yaitu
penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui
bantuan mediator di Komisi Informasi. Di sini pihak Komisi
Informasi akan menentukan metode, agenda, tempat dan waktu
media, dan sebagaimana yang menjadi kewajibannya mereka
akan memfasilitasi tahapan ini; (4) Ajudikasi. Pada tahapan ini
Komisi Informasi akan melakukan pemeriksaan, melakukan
pembuktian dan memutuskan sengketa informasi.
***
MENJEJALI

BEKAL

pengetahuan

dasar

tentang

keterbukaan informasi publik, yang sebagian besarnya mencakup
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pada apa yang telah tercantum dalam perundang-undangan
bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi “bahan diskusi” yang selama
ini dibagikan kepada komunitas perempuan yang notabenenya
beranggotakan para ibu rumah tangga, ditambah, pengakuan
bahwa baru kali inilah mereka tahu menahu tentang informasi
publik; mengajak perempuan untuk keluar dari zona tersebut
bukan perkara mudah. Agar paham betul tentang seluk beluknya
membutuhkan waktu bertahun-tahun dalam mempelajarinya,
layaknya mahasiswa belajar di kampus-kampus. Dan dengan dua
hari pelatihan, siapa pun mengerti, bahwa itu waktu tersingkat
untuk mengejar pemahaman keterbukaan informasi secara
komplit. Tapi apa yang kemudian bisa disebutkan sebagai sebuah
capaian besar adalah adanya pengetahuan dasar bagi komunitas
perempuan!
Hadirnya MaTA telah membuka kesadaran bahwa
negara telah mengatur dan memberi jalan bagi rakyatnya
dalam rangkaian peraturan yang ada untuk menuntut hak-hak
mereka. Negara juga menjamin segenap lapisan masyarakatnya
untuk menjejakinya sesuai dengan perundang-perundangan
yang berlaku. Karena itu, kesadaran untuk mau bergerak secara
berlahan telah menepis jauh-jauh persepsi umum masyarakat
yang cenderung memandang sebelah mata pada kemampuan
perempuan. Kondisi demikian telah membuat para anggota
komunitas yang ikut dalam pelatihan ini menemukan caracaranya tersendiri dalam menyerap bahan-bahan yang dibagikan
baik oleh pemateri atau fasilitator dalam berbagai sesi.
Pun demikian, sebenar-benarnya cara mengekalkan
teori dalam alam bawah sadar manusia adalah dengan
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mempraktekkannya. Perihal yang setelah pelatihan ini menemukan
langkah awalnya. Tapi sebelum bergerak ia memerlukan strategi:
pemetaan masalah di daerah tinggal mereka adalah mutlak
adanya. Kemudian mereka diajak mengidentifikasikan kebutuhan
informasi sesuai dengan permasalahan yang telah terpetakan.
Hingga selanjutnya badan publik mana saja yang perlu mereka
jajaki menjadi jelas belaka.
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Pemetaan Kebutuhan Informasi

S

EPERTI DISEBUTKAN sebelumnya, pemetaan kebutuhan
informasi di daerah masing-masing peserta merupakan
satu topik yang dibahas dalam dua hari pelatihan yang

dilakukan MaTA di Banda Aceh. Pemetaan ini mendapat porsi
khusus di sesi penghujung acara, menjelang ditutupnya pelatihan
tersebut. Berdasarkan catatan berbagi (sharing) pengalaman dan
cerita dari semua peserta, yang dominan terjadi adalah sengketa
lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Ini terjadi di hampir semua wilayah, terutama daerah-daerah dari
mana para peserta komunitas perempuan berasal.
Dengan demikian, informasi yang nanti dicoba akses oleh
para peserta di daerahnya hampir semuanya berkaitan dengan
kejelasan tata kelola lahan dan hutan. Informasi tersebut seperti
luas konsesi lahan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), pengelolaan dana Corporate Social Responsibility
(CSR), pengelolaan perkebunan inti rakyat, dan kejelasan izin
perusahaan serta luas hak guna usahanya.
Namun dalam pemetaan kebutuhan informasi tersebut,
ada juga beberapa peserta yang mengemukakan bahwa mereka
punya kepentingan juga untuk mengetahui tentang informasi61

informasi di luar kaitannya dengan tata kelola lahan dan
hutan. Informasi dimaksud seperti yang berhubungan dengan
kesehatan, pendidikan, kepegawaian, infrastruktur transportasi,
dan juga yang berhubungan dengan pengelolaan pembangunan
perumahan dhuafa. Keberagaman kebutuhan informasi yang
tidak hanya berfokus pada isu tata kelola lahan dan hutan ini
diajukan oleh beberapa peserta dari Kabupaten Aceh Tamiang,
Aceh Timur dan Aceh Utara.
Ada pun keseluruhan informasi yang dibutuhkan para
anggota komunitas perempuan berdasarkan permasalahan
yang didiskusikan dalam pelatihan dua hari di Banda Aceh itu—
berturut-turut per wilayahnya adalah sebagai berikut:
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Peta Konsesi PT. Anugerah Sekumur dan PT. Semadam;
data pengelolaan CSR PT. Anugerah Sekumur, PT Semadam, dan
PTPN 1 dari tahun 2006 sampai tahun 2017; status perkebunan
inti rakyat; peta batas wilayah; izin lokasi, lingkungan, dan
AMDAL; daftar nama guru kontrak tingkat SMP di Kabupaten
Aceh Tamiang; daftar dan kriteria penerima rumah dhuafa
sejak 2012 sampai dengan tahun 2016. Keterangan informasi
yang dibutuhkan komunitas perempuan dari Aceh Tamiang ini
dengan sendirinya mengarahkan titik tuju ke mana mereka harus
melayangkan surat permohonan akses informasi tersebut seperti
Badan-Badan publik Pemerintah seperti Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah, Dinas Perkebunan, Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Pendidikan, dan PPID Utama.
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KABUPATEN NAGAN RAYA
Sengketa lahan antara PT. Socfindo dengan warga
Desa Panton Bayu di kabupaten ini menyebabkan komunitas
perempuannya membutuhkan peta konsesi dan peta hak guna
usaha perusahaan yang keberadaannya bisa diakses di Badan
Pertanahan Negara dan Dinas Perkebunan. Pengelolaan dana
CSR dari PT. Socfindo yang dianggap tidak transparan membuat
komunitas perempuan dari daerah ini mengaksesnya ke Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah. Persoalan limbah pabrik yang
dibuang ke sungai dan pemupukan tanaman kelapa sawit
dengan memakai blower

yang mengakibatkan polusi udara

mengharuskan mereka mengakses AMDAL PT. Socfindo ke
Bapedalda/BLH. Pun informasi tentang perkebunan inti rakyat
yang mestinya menjadi kewajiban perusahaan membuat mereka
mesti mencari informasinya ke Dinas Perkebunan.
KABUPATEN ACEH BARAT
Di Desa Cot Lada, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh
Barat, keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.
Karya Tanah Subur telah membuat masyarakat setempat hidup di
tengah-tengah lingkungan yang tercemari limbah yang dibuang
sembarangan dari pabrik pengolah kelapa sawit milik PT KTS.
Inilah permasalahan yang dibawa oleh para perempuan di
komunitas perempuan yang berasal dari daerah ini. Identifikasi
masalah seperti ini kemudian lebih mengerucut lagi dengan
ditentukannya kebutuhan-kebutuhan informasi. Di antaranya
yaitu, tentang izin konsesi PT KTS berikut peta konsesinya juga.
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Informasi yang demikian mestilah ‘dijemput’ di kantor BPN
atau Dinas Perkebunan atau KP2TSP. Sementara menyangkut
AMDAL, izin lokasi dan izin lingkungan mereka harus berurusan
di kantor Bapedal dan BLH.
KABUPATEN ACEH UTARA
Bagi masyarakat Aceh Utara, terutama warga yang tinggal
di Kecamatan Matangkuli, khususnya komunitas perempuan
pengakses informasi publik dibentuk, permasalahan yang mereka
hadapi terasa lebih kompleks. Dampak amburadulnya tata kelola
hutan dan lahan telah membuat daerah ini digentayangi banjir
tahunan. Sebab musababnya adalah perambahan hutan di hulu
sungai yang hilirnya melintasi kecamatan Matangkuli, untuk
lahan perkebunan kelapa sawit, ini seturut dengan apa yang
pernah disampaikan kepala daerah setempat beberapa tahun lalu.
Maka mengusut informasi AMDAL, izin lokasi dan lingkungan
beserta peta konsesi perusahaan kelapa sawit yang membuka
lahannya di sana adalah suatu cara untuk memperjelas hakhak masyarakat Aceh Utara atas kelestarian lingkungan, yang
mengharuskan mereka berhadapan dengan BLH Kabupaten Aceh
Utara.
Sementara di lain pihak keberadaan PT. Exxon Mobile
yang selama puluhan tahun mengeruk minyak dan gas
alam telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi
sehingga komunitas perempuan di sini berinisiatif menggali
laporan penggunaan dana CSR ke Pertamina dan BPKKD. Pula
pembangunan Waduk Keureuto dalam beberapa tahun sedikit
banyaknya menyisakan sengketa lahan bagi masyarakat setempat,
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dan komunitas perempuan punya kepentingan untuk mengetahui
informasi langkah pemerintah dalam penyelesaiannya, dimana
permohonan informasi untuk ini mesti diajukan ke PPID Utama
dan PPID Pembantu.
KABUPATEN ACEH TIMUR
Ada beberapa hal yang menjadi sorotan komunitas
perempuan yang berasal dari Kecamatan Indra Makmu,
Kabupaten Aceh Timur menyangkut informasi yang mereka
butuhkan sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapi
sebagian besar masyarakat di sana. Informasi tersebut berupa
alokasi dana CSR perusahaan perkebunan sawit milik PTPN 3 dan
PTPN 1 yang ada di daerah mereka. Jadinya dokumen penyaluran
dana dan mekanisme penyalurannya sejak tahun 2016 adalah
informasi penting yang patut mereka ketahui dan mereka akan
mengaksesnya di DPKKD.
Kemudian terkait dengan mobil hibah dari kabupaten
untuk desa perkebunan PTPN 3 hendak dikonfirmasi melalui
informasi

dokumen

proses

penyerahannya.

Sementara

perkebunan inti rakyat yang mestinya menjadi tanggung jawab
perusahaan perkebunan kelapa sawit mana pun, tidak terkecuali
PTPN 1 dan PTPN 3, menjadi pertanyaan besar bagi komunitas
perempuan ini. Apakah itu tentang realisasinya sehingga mereka
harus mengajukan permohonan ke Dinas Perkebunan demi
mendapatkan informasi perjanjian antara perusahaan dengan
masyarakat.
Tidak hanya berkutat pada perusahaan perkebunan kelapa
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sawit saja, PT. Medco E&P Malaka yang dalam beberapa tahun
terakhir masuk dan yang mengeksplorasi kekayaan alam Aceh,
minyak dan gas alam, juga mendapat porsinya tersendiri untuk
disoroti kebijakannya oleh komunitas perempuannya. Mereka
tahu betul, dan ini pun berkaca dari daerah-daerah lain yang
memiliki kekayaan alam sama, bahwa masuknya perusahaan
besar selain punya nilai positifnya, tapi juga menyisakan dampak
buruk bagi lingkungan dan kehidupan sekitarnya.
Untuk

itu

komunitas

perempuan

berkepentingan

memiliki sejumlah dokumen yang berhubungan dengannya,
apakah itu terkait dengan dokumen AMDAL yang mesti diakses
ke Bapedalda. Atau pun mengenai pengelolaan dana CSR yang
informasinya bisa didapatkan dengan mengajukan permohonan
informasi ke Dinas Keuangan. Terkait penggunaan jalan yang
berada dalam kawasan perkampungan warga untuk keperluan
perusahaan ini juga menjadi fokus yang hendak diketahui, yaitu
dengan mengakses informasi infrastruktur ke Dinas Pekerjaan
Umum dan BMCK.
Di luar dari isu tata kelola lahan dan hutan, persoalan
kesehatan juga menjadi fokus utama komunitas perempuan
ini. Hal ini bermula dari tidak bisanya masyarakat di desa
perkebunan memiliki kartu BPJS gratis. Kondisi ini mendorong
mereka mesti mengulik tentang ketentuan-ketentuannya dengan
rencana pengajuan informasi ke Kantor BPJS Kabupaten dan
Dinas Kesehatan.
Secara lebih detil kesemua informasi yang dibutuhkan
komunitas perempuan dari lima wilayah dapat di lihat pada tabel
berikut:
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KABUPATEN

INFORMASI YANG DIAKSES

Aceh Barat

Dokumen AMDAL PT. Karya Tanah Subur Kab. Aceh Barat.
Luas pembangunan kebun masyarakat yang telah direalisasikan oleh
PT. Karya Tanah Subur.
Mekanisme pembagian kebun masyarakat yang dilakukan oleh PT.
Karya Tanah Subur
Peta HGU dari PT. Karya Tanah Subur Kabupaten Aceh Barat.
Dokumen AMDAL PT. Karya Tanah Subur Kab Aceh Barat.
Informasi terkait perkembangan dan proses yang dilakukan Pemda
untuk memastikan realisasi janji PT. Karya Tanah Subur.

Nagan Raya

Dokumen AMDAL PT. Socfindo.
Salinan Peta Konsesi HGU PT. Socfindo.
Dokumen AMDAL PT. Socfindo.
Salinan notulensi rapat warga panton bayu dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya pada tanggal 26
September 2016.
Luas pembangunan kebun masyarakat yang telah direalisasikan oleh
PT. Socfindo dan siapa saja yang telah menerima/ mengelola kebun
masyarakat tersebut.
Mekanisme pembagian kebun masyarakat yang dilakukan oleh PT.
Socfindo.

Aceh Utara

Salinan Daftar Informasi Publik (DIP) Aceh Utara
Salinan daftar penerima ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk
Krueng Keureuto, baik yang sudah dilakukan pembayaran maupun
yang belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah.
Besaran harga per meter ganti rugi lahan untuk pembangunan
Waduk Krueng Keureuto.
Kapan ganti rugi lahan untuk pembanguna Waduk Krueng Krueng
Keureuto diselesaikan oleh pemerintah.
Salinan laporan penyaluran dana CSR PT. Exxon Mobil 2013, 2014
dan 2015.
Mekanisme Penyaluran dana CSR PT. Pertamina Hulu Energi (PHE)
yang beroperasi di Aceh Utara.
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Dokumen AMDAL dan Surat Keputusan Izin Usaha PT. Mandum
Payah Tamita.
Jumlah Perusahaan perkebunan sawit swasta yang sedang
beroperasi di Aceh Utara.
Aceh Timur

Syarat-syarat perpindahan faskes bagi masyarakat umum maupun
bagi karyawan perusahaan swasta yang membayar iuran setiap
bulannya.
Salinan Dana BOS SD N 1 Alue Ie Mirah 2014,2015 dan 2016.
Salinan dana BOS SMP N 1 Indra Makmur 2014,2015 dan 2016.
Salinan dana BOS SMA N 1 Indra Makmur 2014, 2015 dan 2016.
Salinan laporan penyaluran dana CSR PT. Medco E&P di Aceh Timur
untuk kecamatan Indra Makmur tahun 2015 dan 2016.
Mekanisme penyaluran dana CSR PT. Medco E&P di Aceh Timur.
Dokumen AMDAL PT. Medco E&P di Aceh Timur.
Surat permintaan dan/atau surat perjanjian penggunaan jalan lintas
kecamatan Indra Makmur untuk operasional PT. Medco
Bentuk kompensasi yang diberikan oleh PT. Medco atas penggunaan
jalan lintas kecamatan Indra Makmur, baik kepada masyarakat
maupun perbaikan jalan itu sendiri.

Aceh Tamiang

Salinan Peta Konsesi PT. Semadam dan PT. Anugerah Sekumur
Izin Usaha Perkebunan, Izin lokasi, Izin Lingkungan dan Dokumen
AMDAL PT. Semadam dan PT. Anugerah Sekumur.
Salinan Peta Konsesi PT Bukit Safa
Izin usaha perkebunan, Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Dokumen
AMDAL PT. Bukit Safa.
Lokasi lahan plasma PT. Bukit Safa dan mekanisme pengelolaan
lahan plasma PT. Bukit Safa.
Salinan laporan jumlah penyaluran bantuan rumah duafa di setiap
desa di Kec. Bandar Pusaka dan Kec. Sekerak Kabupaten Aceh
Tamiang tahun anggaran 2015 dan 2016.
Salinan jumlah bantuan rumah duafa yang dialokasikan untuk
Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekerak tahun anggaran
2017.
Mekanisme dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang untuk calon penerima bantuan rumah duafa.
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Syarat-syarat dan ketentuan penerimaan Pegawai Daerah dengan
Perjanjian Kerja (PDPK) di Kab. Aceh Tamiang.
Jumlah Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK) yang
ditugaskan di masing-masing instansi di Kecamatan Bandar Pusaka
dan Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.
Lokasi lahan plasma PT. Semadam dan PT. Anugerah Sekumur yang
sedang beroperasi di Kabupaten Aceh Tamian
Salinan MoU antara PT. Semadam dengan masyarakat dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan terkait penggunaan
jalan masyarakat oleh perusahaan
Mekanisme pengelolaan lahan plasma untuk PT. Semadam dan PT.
Anugerah Sekumu
Lokasi lahan plasma PTPN I di Desa Batu Bedulang dan ketentuanketentuan untuk replanting lahan plasma oleh PTPN
Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh PTPN I untuk
perpanjangan Hak Guna Usaha.
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Ujian Pertama:
Di Balik Surat Permohonan
Informasi

“Apa ini, ibu-ibu ini mau melawan perusahaan? Ibu-ibu ini
mau masuk penjara ya? Itu ada warga yang melawan perusahaan,
tujuh orang sudah dalam penjara. Apa ibu-ibu mau seperti itu?
Kalau mau, biar kami urus sekarang juga surat ibu-ibu ini.”

D

EMIKIAN

KATA-KATA

itu

dilontarkan

seorang

pegawai (entah ia telah berstatus pegawai negeri sipil
atau cuma sekadar tenaga honorer—setidaknya ia

memakai seragam pegawai negeri) di kantor pemerintah yang
didatanginya. Asna (33 tahun) terperanjat dan seketika ia terlihat
ciut merasa ketakutan. Ia jadi tahu bahwa ternyata apa yang
sedang ia perjuangkan ini tidak semudah seperti yang dibicarakan
pada pertemuan-pertemuan yang diikutinya dengan tekun dalam
dua bulanan terakhir. Ia tidak menyangka akan berhadapan
dengan orang-orang kantoran seperti model pegawai itu.
Mendengar kata penjara dari mulutnya, yang terpikirkan
oleh Asna saat itu juga adalah kamar sempit yang mirip
kerangkeng binatang dengan jeruji besi. Polisi dan para sipir
berwajah bengis. Suami dan anak-anaknya yang menangisinya.
Rumah terbengkalai. Konon lagi, kata penjara yang diucapkan
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pegawai yang ditemuinya itu mengantarkannya pada perasaan
gelisah yang amat sangat. Ia bahkan tak bisa berkata-kata lagi.
Alasan-alasan kenapa ia mengajukan surat permohonan
informasi yang dulunya pernah ia diskusikan bersama orangorang MaTA sebagai pendampingnya, saat ini lenyap sudah.
Itulah saat pertama sekalinya Asna berurusan dengan Badan
Publik Pemerintah di tingkat kabupaten. Kali pertamanya ia
masuk ke gedung kantoran yang megah, yang dulu-dulunya
hanya ia lihat dari jalan raya ketika sesekali melintas sewaktu
pergi ke Meulaboh, ibukota kabupaten. Kantor ini terletak persis
di pinggir jalan Meulaboh-Banda Aceh, di bibir kota, sekitar satu
jam perjalanan dari desanya yang berjarak sekira 30-an kilometer.
Rabu jelang siang tanggal 22 Maret 2017, ia bersama empat
perempuan pengakses informasi publik memasuki ruang Bagian
Umum Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat. Dirinya hendak
mengajukan surat permohonan akses informasi yang ditujukan
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat yaitu informasi
tentang perkembangan dan proses yang dilakukan pemerintah
kabupaten dalam merealisasikan janji-janji PT. KTS mengenai
tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan. Tempat
perusahaan perkebunan kelapa sawit itu beroperasi—salah
satunya adalah Gampong Cot Lada, desa dari mana Asna berasal.
Janji-janji tanggung jawab perusahaan akibat aktifitas yang
ditimbulkannya itu telah tertera dalam satu surat perjanjian
perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten, yang dibuat jauh
tahun sebelumnya dengan diketahui semua elemen masyarakat
sekitarnya.
Namun kali pertama berurusan dengan badan publik
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itulah yang membuat Asna jadi tahu watak orang-orang di
kantor pemerintahan. Perkataan si pegawai pertama yang
menyambutnya memancing beberapa pegawai lain di ruangan
itu mendekati Asna dan teman-temannya. Setidaknya ada empat
pegawai yang kemudian ikut nimbrung. Bukannya langsung
menerima surat permohonan akses informasi yang dibawa Asna,
para pegawai ini malah ikut melontarkan argumen senada si
pegawai pertama tadi. Responnya sama; menakut-nakuti, yang
bagi Asna dan teman-temannya apa yang dikatakan para pegawai
itu tak lebih sebagai komentar-komentar yang mengancam.
Beruntung, sebelum nyalinya melumer layaknya es krim disengat
terik panas, teman-teman perempuan lain yang menemaninya
dengan cepat menanggapi pernyataan para pegawai itu.
Suhani, salah satu anggota komunitas perempuan lainnya
menjawab dengan sangat jelas sekali.
“Kami tidak ada urusan melawan PT, kami hanya datang
untuk mencari informasi sama pemerintah yang menaungi kami
sebagai rakyat kecil.”
Barangkali watak orang-orang di kantor pemerintahan
dalam perkiraan Asna tadi menemukan maksudnya, ketika
para pegawai yang berkumpul itu menjawab tanggapan Suhani
dengan argumen-argumen yang tak kalah mengancam. Alihalih paham dengan apa yang dimaksud Suhani, para pegawai
itu malah seperti saling bahu membahu menunjukkan bahwa
apa pun upaya rakyat kecil dalam menuntut haknya, apalagi
dilakukan oleh para perempuan, ketika berhadapan dengan
pemerintah atau perusahaan besar, adalah suatu kesia-siaan
paling nyata. Pekerjaan yang hanya membawa mereka pada
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kesusahan. Penjara lagi-lagi menjadi ujung kemana jawaban para
pegawai ini berarah.
Perihal yang bagi para perempuan pengakses informasi
di Aceh Barat ini sedikit banyaknya berkesimpulan; perilaku
pegawai yang demikian itu mungkin dibentuk oleh sistem
birokrasi dimana kuasa kepangkatan mempunyai semacam hak
untuk menekan orang-orang di bawah mereka. Kepala kantor
bisa menunjukkan kuasanya ke bawahannya, dan seterusnya.
Hingga pegawai ‘kecil-kecilan’ akan melakukan hal yang sama
ketika berhadapan dengan masyarakat biasa. Seperti yang mereka
alami siang itu. Tentang perihal ini, Asna mawas diri. Ia hanya
seorang ibu rumah tangga. Bersuami seorang petani, punya dua
orang anak perempuan, dan pendidikan tertinggi yang pernah
dijalaninya hanya di tingkat Madrasah Aliyah saja. Urusanurusan yang sedikit berbau struktur organisasi pemerintahan
yang pernah ia tekuni hanyalah sekadar bendahara kelompok
tani dan kelompok pengajian di desanya, Gampong Cot Lada,
Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat.
***
PERNAH SUATU WAKTU, Kepala Badan Pertanahan
Negara (BPN) Kabupaten Nagan Raya diancam oleh warga karena
suatu kasus yang tidak diketahui detil bawahannya. Alasan inilah
yang membuat pegawai yang menerima surat permohonan
akses informasi yang diajukan Nurhayati di kantor itu tidak mau
menandatangani form bukti tanda terimanya.
Nurhayati datang ke kantor BPN Nagan Raya pada Jum’at
pagi, 24 Maret 2017. Untuk sampai di kantor yang terletak di Jalan
Nuruddin Ar-Raniry, Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten
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Nagan Raya ini, Nurhayati mesti menempuh jarak sekitar 60
kilometer, memakan waktu satu jam lamanya. Waktu yang benarbenar mampu membuatnya dikuasai perasaan was-was, takut,
dan keraguan mengambang di pikirannya. Ini pertama kalinya
ia berurusan dengan kantor kedinasan di tingkat Kabupaten.
Ia tidak bisa membayangkan cara kerja birokrasi suatu kantor
pemerintah, omongan para pegawainya, apakah bisa dicerna
olehnya yang hanya seorang ibu rumah tangga. Ditambah
pendidikan yang pernah dikecapnya pun cuma sebatas di bangku
sekolah menengah pertama. Benar saja, penolakan pengisian form
bukti tanda terima surat permohonan informasi yang diajukannya
oleh petugas tadi menjadikan keraguan Nurhayati kian menguat.
Ia kehabisan argumen untuk meyakinkan si petugas itu.
Berbeda halnya dengan komunitas perempuan Kabupaten
Aceh Barat yang mengajukan surat permohonan akses informasi
secara bersama-sama ke setiap kantor dinas tertuju. Di Nagan Raya,
proses tersebut dilakukan perorangan terutama ketika memasuki
ruang kantor dinas ke mana surat permohonan informasi mesti
ditujukan. Di Kantor BPN Kabupaten Nagan Raya, Nurhayati
mengantarkan suratnya tentang informasi salinan peta konsesi
hak guna usaha PT. Socfindo. Permohonan informasi ini didasari
karena belum adanya kejelasan dan kepastian akan batas-batas
antara lahan milik perusahaan perkebunan PT. Socfindo dengan
masyarakat di desanya. Dan penolakan pengisian form bukti
tanda terima surat permohonan informasi yang dialami Nurhayati
di kantor itu, sedikit banyaknya menggerus keberaniannya.
Sejatinya

petugas

di

kantor

BPN

Nagan

Raya

menyambutnya dengan baik. Namun, Nurhayati malah harus
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menjelaskan dan meyakinkan si petugas itu bahwa kedatangannya
ini sama sekali tidak bermaksud mengancam. Ia hanya berniat
mencari informasi yang menjadi haknya sebagai warga negara.
Semua itu jua telah dilakukannya sesuai dengan aturan-aturan
yang berlaku.
Anehnya, sang petugas baru benar-benar mengerti dan
mau mengisi form bukti tanda terima surat permohonan setelah
Nurhayati kembali masuk dengan ditemani Supiniati, teman
komunitas perempuan lainnya. Supiniati mencoba menerangkan
kembali kerja-kerja yang dilakukan ini bukanlah suatu hal
yang patut dikategorikan sebagai tindakan anarkis. Supiniati
menegaskan bahwa orang-orang di Kantor BPN tidak perlu
menyamakannya dengan tindakan warga lain sebagaimana yang
pernah mereka alami dulu. Petugas baru paham kemudian. Lantas
bukti tanda terima yang disodorkan diisinya, entah dengan
sepenuh hati atau karena terpaksa, Nurhayati tidak mau tahu, asal
urusannya pada proses awal mengakses informasi lancar adanya.
***
SATU JAM lebih Sitinah (43 tahun) pergi dari desanya ke
Kuala Simpang, tempat di mana Kantor Bupati Kabupaten Aceh
Tamiang berada. Berkendara dengan sepeda motor, dari Desa
Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, ibu dua anak itu menempuh
jarak sekitar 40-an kilometer, menembus jalanan penuh kelok,
penuh debu, berbatu, demi mencapai tujuannya pada pagi Senin,
27 Maret 2017. Sitinah tidak sendiri hari itu. Ia bersama empat
perempuan komunitas pengakses informasi Kabupaten Aceh
Tamiang lainnya, yang berasal dari desa berbeda-beda turun ke
Kuala Simpang (perjalanan yang bisa dikatakan jarang mereka
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lakukan) dalam rangka mengirimkan surat permohonan akses
informasi ke beberapa kantor dinas di Pusat Pemerintahan Aceh
Tamiang.
Sitinah, ibu rumah tangga yang di desanya aktif sebagai
pengurus Posyandu, kebagian menyambangi Kantor Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo)
Kabupaten Aceh Tamiang, di Gampong Bundar, Kecamatan
Karang Baru. Di sini, ia mesti bertemu dengan PPID Utama
Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengajukan surat permohonan
informasi tentang keberadaan perusahaan perkebunan kelapa
sawit, PT. Bukit Safa, yang telah bertahun-tahun beroperasi di
daerahnya. Informasi yang diakses dalam permohonannya berupa
salinan Peta Konsesi PT. Bukit Safa; izin usaha perkebunan, izin
lokasi, izin lingkungan dan dokumen AMDAL, dan lokasi lahan
plasma serta mekanisme pengelolaan lahan plasma perusahaan
tersebut.
Mengenai pengaksesan informasi itu bukanlah didasari
oleh sebab adanya kasus-kasus tertentu yang dilakukan PT Bukit
Safa dan merugikan masyarakat setempat. Sejauh permohonan
informasi yang dilakukan Sitinah, perusahaan tersebut bisa
dikatakan tidak mempunyai kasus-kasus pelanggaran yang
dirasakan langsung oleh masyarakat desa Babo, sebagaimana
yang terjadi di beberapa daerah lain. Semisal apa yang terjadi
di Desa Batu Bedulang yang persoalannya sudah terlebih
dahulu dipaparkan pada bab pertama. Namun bercermin dari
daerah-daerah yang telah mengalami dampak dari keberadaan
perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam lingkup Kabupaten
Aceh Tamiang secara khusus, begitu juga lingkup Aceh pada
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skala yang lebih luas.
Menariknya, justru pihak tetua di Desa Babo yang
menyarankan Sitinah mengakses informasi yang berhubungan
dengan kedudukan PT Bukit Safa. Sitinah menegaskan alasannya
tersebut dengan jelas sekali. Informasinya diperlukan sebagai
bagian dari proteksi diri, menjadi pegangan informasi agar bisa
memastikan apakah perusahaan bekerja dengan benar atau sudah
keluar dari izin yang diberikan Pemerintah.
“Ini tidak lain sebagai bentuk antisipasi bagi kami di Desa
Babo. Setidaknya kami sudah punya pegangan informasi jika
suatu hari nanti, siapa tahu, terjadi masalah yang tidak diinginkan
dengan PT. Bukit Safa”.
Sama halnya dengan Sitinah, PPID Utama Kabupaten
Aceh Tamiang juga menjadi tujuan Intan mengantarkan surat
permohonan

informasinya.

Bedanya,

anggota

komunitas

perempuan yang berasal dari Desa Batu Bedulang Kecamatan
Bandar Pusaka ini mengakses informasi berkaitan dengan
penyaluran Bantuan Rumah Dhuafa oleh Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang. Ia memerlukan data-data berkenaan salinan
laporan jumlah penyalurannya, terutama di Kecamatan Bandar
Pusaka dan Sekerak pada tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017.
Selebihnya, Intan, ibu rumah tangga yang baru mempunyai
seorang anak ini, juga mengakses informasi terkait mekanisme
dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang bagi penerima Bantuan Rumah Dhuafa. Bagi Intan,
informasi yang dikehendakinya tersebut tidak lain berdasarkan
pengalamannya yang pernah didatangi oleh oknum tertentu
setahunan lalu. Menawarinya pembangunan rumah dhuafa
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bagi keluarga kecilnya, tapi dengan syarat mesti terlebih dahulu
menyediakan uang muka bagi oknum tersebut yang kisaran
jumlahnya antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta rupiah.
Oleh sebab tujuannya sama, Intan dan Sitinah memasuki
ruang PPID Utama Kabupaten Aceh Tamiang secara berbarengan.
Awalnya keduanya disambut dengan baik. Segalanya berjalan
lancar. Keraguan yang sebelumnya sempat mereka rasakan
karena ini adalah pengalaman pertama mereka berhadapan
dengan orang-orang dinas secara langsung di kantor pemerintah,
menguar di udara. Intan yang pertama sekali menunjukkan
surat permohonan akses informasinya kepada petugas yang
menyambut mereka di ruang PPID itu langsung mendapatkan
tanda tangan penerimaan pada form bukti tanda terima surat
yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ini sedikit banyaknya
membuat Sitinah jadi lebih tenang dari keragu-raguannya.
Tapi sebenarnyalah itu ketenangan yang singkat adanya.
Sama sekali tidak berlangsung lama. Terutama ketika gilirannya
menyodorkan surat permohonan informasi yang diaksesnya: si
petugas menolak. Sitinah pun masih ingat bagaimana penolakan
yang disampaikan petugas padanya.
“Maaf ibu, informasi yang ibu akses tidak ada sama kami.
Jadi surat permohonan ini tidak bisa kami terima”.
Keraguan Sitinah yang tadinya telah menguap di udara,
kembali hadir dan membeku di pikirannya. Ia mencoba menjelaskan
kepada si petugas bahwa PPID mestinya memiliki informasi yang
diaksesnya. Sudah kewajiban PPID untuk mempunyainya. Tapi
Sitinah tidak tahu bagaimana mengembangkan argumentasinya
tentang kewajiban PPID tersebut ketika si petugas menyampaikan
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bahwa informasi sebagaimana yang tertera dalam surat
permohonannya hanya ada di perusahaan yang bersangkutan.
Keterangan ini membawa Sitinah dan Intan keluar ruangan dalam
keadaan lega sekaligus kecewa. Lega bagi Intan karena proses
awal mengakses informasi tentang penyaluran rumah dhuafa
berjalan lancar. Tapi ihwal kekecewaan Sitinah tidak lain karena
yang berlaku baginya adalah kebalikan dari apa yang dialami
Intan sebelumnya. Keduanya pulang dengan suasana hati yang
tidak sama.
***
SATU TAHAPAN yang diperhatikan betul oleh MaTA
dalam pelaksanaan programnya bersama komunitas perempuan
ini adalah pendampingan. Perlu berbagi pengetahuan atau
kegiatan sejenis yang kelak memungkinkan terbangunnya suatu
kesadaran. Pola ini untuk memastikan perempuan-perempuan
yang mengikuti program ini bertindak menuntut hak-hak mereka
atas kesadaran sendiri, bukan maunya MaTA. Kesadaran penuh
itulah yang kemudian mereka memulainya dengan mengajukan
surat permohonan akses informasi di beberapa instansi pemerintah.
Namun demikian, akan tidak berarti sama sekali jika
dalam proses lanjutannya MaTA abai atau bahkan sengaja tidak
memasukkan pendampingan sebagai suatu tahapan penting
dalam pelaksanaan programnya. Ibarat kata pepatah (Aceh):
“bak meuguree beuna peuneutoh, dak pih meu ie reu-oh, ileumee
seumpurna”. Artinya, saat belajar menimba ilmu maka belajar
tersebut harus sempurna hingga selesai. Jika pun penuh lelah
hingga bercucuran keringat, ilmu yang diperoleh itu pun sudah
sempurna”.
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Oleh sebab itu, MaTA bertanggung jawab moral untuk
mengirimkan staf-staf pendamping ke daerah-daerah di mana
komunitas perempuan akan mengantarkan surat permohonan
informasi mereka. Di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan
Raya, Amel bertindak sebagai pendamping komunitas perempuan
di sana sedangkan untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang,
Aceh Timur, dan Aceh Utara, MaTA mempercayakannya kepada
Baihaqi. Namun proses pendampingan ini, terutama pada saat
komunitas perempuan mendatangi kantor-kantor pemerintah
untuk mengantarkan surat permohonan informasi mereka,
bukanlah dilakukan secara langsung. Para pendamping dari
MaTA ini terlebih dahulu mendorong keaktifan para perempuan
yang mengajukan surat secara sendiri-sendiri atau ke kelompok,
ke kantor-kantor tertuju. Pendampingan langsung hanya akan
dilakukan sekira ada kendala-kendala tertentu saja yang belum
mampu diselesaikan oleh para perempuan itu.
Hafidh, salah satu staf MaTA menerangkan lebih lanjut.
“Hampir semua anggota komunitas perempuan yang
mengakses informasi di lima wilayah adalah mereka yang
sebelumnya tidak pernah berurusan dengan badan-badan publik
pemerintah, terutama di tingkat kabupaten. Jadi maksud kita
tidak langsung mendampingi mereka saat mengajukan surat
permohonannya di kantor dinas tertuju, itu tidak lain untuk
melatih keberanian, memupuk pengalaman mereka ketika
berhadapan dengan suatu sistem birokrasi”.
***
Tak sanggup lagi bertukar argumen dengan beberapa
pegawai yang mengerubungi mereka di ruang Bagian Umum
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Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat itu, Asna beserta temantemannya memilih keluar. Surat permohonan yang telah
dikeluarkannya dari tas ia masukkan kembali. Tak ada cara lain
yang bisa ia lakukan di bawah pelayanan para pegawai yang
menunjukkan kengototan begitu rupa, kecuali balik badan dan
‘mengadukannya’ kepada Amel, staf MaTA yang hari itu sengaja
datang dari Banda Aceh untuk melakukan pendampingan. Dan
memang, bentuk pendampingan seperti telah dipaparkan di atas
menemukan manfaatnya ketika Asna membeberkan apa yang
dialami mereka di dalam Kantor Bupati. Perihal yang kemudian
ditanggapi oleh Amel dengan mengajak kembali Asna dan kawankawannya masuk ke Kantor Bupati Aceh Barat untuk kali kedua.
Ironis memang, saat kelima perempuan dari Cot Lada
itu masuk kembali dan sekali lagi Asna mengajukan surat
permohonan akses informasi kepada pegawai semula, si pegawai
dengan ramah menerima surat yang diajukan. Tak ada lagi
pertanyaan bernada mengancam, kecuali dengan tekun si pegawai
kemudian mendaftarkan surat masuk itu ke database mereka.
Kemudian mengisi tanda terima surat yang telah disiapkan Asna
sebagai pemohon informasi publik. Ini berjalan dengan khidmat,
di bawah pandangan takjub sekaligus gerutuan dalam hati Suhani.
Tentu ini pengalaman yang menarik. Suhani saat
menceritakan pengalaman mereka mengakses informasi di
Kabupaten Aceh Barat.
“Tahu rasa. Beraninya sama orang kecil saja. Giliran kena
penjelasan sama orang MaTA, ketahuan juga bodohnya mereka”.
Seperti yang disebut Suhani, kali kedua mereka masuk
ke ruang Bagian Umum Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat
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adalah dengan dampingan staf MaTA. Amel mengemukakan
maksud permohonan informasi yang diajukan Asna dengan
membeberkan

ketentuan-ketentuan

yang

tertera

dalam

perundang-undangan keterbukaan informasi publik. Mendapati
penjelasan seperti itu, serupa lintah disiram air tembakau,
semua pegawai yang sebelumnya sok berkuasa itu mengkerut.
Kondisi ini membuktikan jika UU Keterbukaan Informasi Publik
sama sekali belum dipahami. Ketika Amel sudah menyebutkan
sejumlah pasal dalam UU, surat permohonan informasi Asna pun
diterima sudah.
Kisah lainnya di Kuala Simpang, juga setali tiga uang.
Sitinah mengalami hal serupa di Kantor Dishubkominfo
Kabupaten Aceh Tamiang. Surat permohonan informasinya
yang ditujukan ke PPID Utama Aceh Tamiang baru diterima
oleh petugas di sana setelah ia masuk ke kantor itu pada kali
kedua dengan didampingi Baihaqi. Bayangkan, perempuan yang
datang dengan cara yang benar, prosedur yang sudah baku diatur
oleh negara. Baihaqi hadir membantu menjelaskan bagaimana
kedudukan PPID dalam perundang-undangan. Dengan sabar ia
juga menerangkan kewajiban-kewajiban PPID di setiap daerah
dalam mendokumentasikan pelbagai informasi publik yang
dibutuhkan masyarakat.
Dengan penjelasan sedemikian rupa, si petugas di ruang
PPID itu tidak bisa beralasan lagi. Ketiadaan informasi yang
berhubungan dengan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa
sawit PT. Bukit Safa di instansi tempatnya bekerja ini sama sekali
tidak bisa dijadikan alasan lagi untuk menolak surat permohonan
Sitinah. Kecuali dengan sadar ia balik menegaskan upaya mereka
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untuk memperoleh informasi tersebut, sembari menerima surat
permohonan yang disodorkan kepadanya dan memberikan bukti
tanda terima surat kepada Sitinah.
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Ultimatum Socfindo,
Embargo Kacang Hijau

P

ETANG SENIN, 15 Mei 2017 menjadi hari paling dilematis
bagi seorang Kacimah. Surat permohonan informasinya
yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya. Permohonan ini
berbuntut pada pemanggilan dirinya oleh pihak PT. Socfindo,
sebuah perusahaan kelapa sawit di sana.
Kacimah

meminta

informasi

berkaitan

dengan

perusahaan itu, yakni berupa dokumen AMDAL. Informasi ini
diakses setelah ia beserta hampir semua warga menyadari kondisi
lingkungan desa mereka yang telah demikian tercemar oleh sebab
pengoperasian pabrik kelapa sawit milik perusahaan tersebut.
Air di Krueng Geutah berubah warna menjadi kehitam-hitaman
menyebabkan biota di dalamnya mati, di tambah lagi pencemaran
udara yang disebabkan cara pemupukan kelapa sawit dengan
menggunakan blower. Proses ini menimbulkan polusi udara
dengan debu yang beterbangan sampai ke pemukiman adalah
kasus lain yang semestinya di atur penanganannya sedemikian
rupa dalam dokumen analisis dampak lingkungannya.
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Tadinya surat permohonan informasi yang diajukannya
pernah direspon oleh pihak dinas terkait melalui panggilan
telepon, di mana seseorang yang mengaku pegawai di DLHK
mengatakan akan terlebih dahulu meninjau lokasi pencemaran
sebelum memberikan informasi yang dibutuhkan Kacimah.
Pada hari yang telah ditentukan, Kacimah bersama warga
lain menunggu orang-orang dinas. Tapi yang ditunggu-tunggu
tidak menampakkan batang hidungnya, sampai batas akhir
menunggu respon berakhir sebagaimana yang tertera dalam
aturan pengaksesan informasi publik. Perihal yang kemudian
pada tanggal 20 April 2017, Kacimah melayangkan surat keberatan
kepada Sekretaris Daerah, sebagai pihak yang membawahi kerjakerja kedinasan di pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
Sebab adanya surat keberatan inilah ia mendapat telepon
untuk kedua kalinya dari seseorang yang mengaku bernama
Anwar, pegawai di Kantor DLHK Nagan Raya. Anwar mengatakan
padanya bahwa pihak dinas akan turun langsung ke desanya untuk
meninjau pencemaran sekaligus mengantarkan surat balasan
untuk Kacimah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pagi senin 15
Mei 2017. Pada hari yang ditetapkan itu, terutama pada pagi hingga
lepas dhuhur, ia ada acara dan tidak akan berada di desa. Untuk
itu Kacimah mengalihkan kegiatan pihak dinas ini kepada salah
seorang perempuan pengakses informasi lainnya, Supiniati.
Pada hari yang ditetapkan, Supiniati ditemani beberapa
warga lain menyambut kedatangan orang-orang dinas. Kali ini
mereka benar-benar datang. Tidak mangkir seperti sebelumnya.
Perihal surat balasan pihak DLHK terhadap surat keberatan yang
diajukan oleh Kacimah menjadi topik utama yang dibahas dalam
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pertemuan antara Supiniati dengan orang-orang dinas hari itu.
Beberapa warga yang hadir menanyakan isi surat balasan pihak
dinas yang hendak ditujukan kepada Kacimah.
Menjawab pertanyaan itu, pihak dinas mengatakan bahwa
dokumen yang dimohonkan Kacimah memang tersedia di instansi
mereka. Tetapi permohonan mengakses dokumen tersebut tidak
bisa diberikan tanpa seizin PT. Socfindo. Lebih lanjut si pegawai
DLHK yang hadir itu juga menerangkan bahwa jika seseorang
menginginkan dokumen tersebut, tidak terkecuali Kacimah,
misalnya, harus terlebih dahulu menghadap PT. Socfindo. Dan
pihak DLHK Kabupaten Nagan Raya baru bisa mengabulkan
permintaan akses informasinya berdasarkan tembusan dari
perusahaan tersebut.
Keterangan

yang

diuraikan

oleh

DLHK

Nagan

Raya berujung pada perdebatan. Bahkan ketika Supiniati
menyampaikan bahwa yang namanya informasi publik dapat
diakses oleh siapa pun selama yang mengaksesnya adalah warga
negara Indonesia. Hak untuk tahu masyarakat terhadap informasi
publik sudah tertera dalam perundang-undangan, dan sudah
menjadi kewajiban badan publik untuk memberikannya kepada
masyarakat ketika mereka mencoba mengaksesnya.
Pihak DLHK bergeming dan merasa

tidak mau tahu

dengan apa yang dicoba jelaskan Supiniati. Mereka malah
kemudian beranjak pamit setelah menegaskan ketentuan yang
ada memang seperti yang dijelaskannya pertama, dan kepada
Supiniati ia juga menitipkan surat balasan mereka kepada
untuk diberikan kepada Kacimah. Kacimah hanya menerima
surat yang dititipkan orang-orang DLHK sepulangannya dari
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tempat acaranya pada hari itu juga. Ia sudah tidak tenang ketika
membaca surat yang isinya persis sama dengan yang dijelaskan
Supiniati sebagaimana yang didengarnya dalam pertemuan yang
tidak sempat diikuti Kacimah pagi tadi.
Kacimah malah mulai gelisah ketika tahu bahwa ia
harus menghadap PT. Socfindo lebih dulu jika ingin mengakses
informasi yang dibutuhkannya di Kantor DLHK. Kegelisahannya
memuncak tepat ketika teleponnya berdering dengan nomor
panggilan yang tidak dikenalinya sama sekali, dan dari seberang
sana, si penelpon mengaku ia merupakan karyawan PT. Socfindo.
Si penelpon mengatakan bahwa Kacimah diundang ke Kantor PT.
Socfindo bertemu pengurus perusahaan kelapa sawit tersebut
untuk membicarakan beberapa hal.
Panggilan tersebut membuat Kacimah didera perasaan
dilema sekaligus was-was. Ia bertanya-tanya dalam hati atau lebih
tepatnya menduga; ini pasti ada kaitannya dengan ajuan surat
permohonannya itu. Punya kaitan erat pula dengan posisi anak
laki-lakinya yang ketika ia memulai proses mengakses informasi
publik telah bekerja di PT. Socfindo sebagai karyawan rendah dan
masih berstatus magang. Menghubungkan pemanggilan pihak
perusahaan dengan anaknya yang masih magang di sana, ia
semakin cemas dan perasaan takut menguasai pikirannya. Menjadi
karyawan di perusahaan, kendati hanya sebagai karyawan
rendahan, bukanlah perkara mudah. Ada banyak tahapan yang
telah dilewati anaknya untuk bisa diterima. Dan status magang
adalah tahapan terakhir yang tengah dijalani anaknya, tahapan
yang menentukan apakah kelak si anak berhasil jadi karyawan
tetap atau tidak.
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Di satu sisi ia sebagai seorang ibu tentu saja tak ingin
mengacaukan masa depan anaknya, tapi di sisi lain ia merasa
komitmennya bersama komunitas perempuan yang telah bersamasama bertekad mengakses informasi publik demi kebaikan desanya
sedang dipertaruhkan. Setelah berembug dengan suaminya,
Kacimah memenuhi pemanggilan pihak perusahaan pada petang
itu juga. Ia tidak pergi sendiri melainkan ditemani oleh suaminya,
Kepala Dusun dan Sekretaris Desa Panton Bayu. Sesampai di
sana, dalam kekalutan yang membuncah ia mendapati alasan
pemanggilannya adalah sesuai dengan dugaannya sebelumnya.
Oleh pihak pemanggil ia ditanyai tentang sejumlah alasan dibalik
inisiatif Kacimah.
Mengapa harus mengakses informasi tentang perusahaan?
Mengapa juga untuk mendapatkan informasi tersebut harus
melalui pihak pemerintahan, tidak langsung mendatangi pihak
mereka? Begitulah pertanyaan pembuka itu dilontarkan pihak
perusahaan.
Menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Kacimah
jelas gugup, tapi ia meyakini bahwa mengungkapkan apa adanya
adalah satu-satunya cara melawan kegugupan yang melanda.
Ia memberikan alasan-alasannya sebatas apa yang diketahui
dan telah dijalaninya. Dirinya juga menegaskan bahwa usahausaha yang dilakukannya bersama beberapa perempuan lain
dari desanya sama sekali tidak bermaksud hendak melawan
perusahaan. Kecuali sekadar upaya mendapatkan hak masyarakat
sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak untuk tahu
tentang informasi-informasi berkenaan dengan lingkungan
tempat mereka hidup dan bergiat sehari-hari.
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Bagi Kacimah, prosesnya menghadap dan berbicara dengan
pihak perusahaan berlangsung secara kekeluargaan. Pada tahapan
ketika ia menjelaskan tentang apa yang telah dilakukannya, pihak
perusahaan sama sekali tidak menanggapinya. Sebaliknya, mereka
dengan gaya berbicara seperti tuan tanah ketika berbicara dengan
para jelata. Pihak perusahaan dengan jelas menghubungkan
inisiatif Kacimah yang memohon informasi dengan keberadaan
anak laki-lakinya yang tengah menjalani proses magang sebagai
karyawan di perusahaan mereka. Kacimah mulai sadar bahwa
inilah klimaks dari maksud pemanggilannya ke sini.
“Sudah ya, bu. Kalau ibu mau anaknya tetap bekerja di
sini, baiknya ibu jangan ikut lagi kegiatan seperti itu. Janganlah
ibu mau dimanfaatkan oleh LSM. Dan tolong sampaikan kepada
ibu-ibu yang lain, jangan lanjutkan lagi kegiatan akses informasi
ini itu, karena mereka sedang diperalat oleh LSM itu,”
Itulah pernyataan yang masih membekas dalam ingatan
Kacimah. Ia pun pami dengan membawa kalimat-kalimat itu
dalam kekalutan yang kian bertambah.
***
SETELAH

MENGAJUKAN

secara

langsung

surat

permohonan informasi publik ke berbagai instansi pemerintah
sesuai dengan kebutuhan informasi masing-masing, apa yang
dilakukan oleh semua komunitas perempuan di lima wilayah
adalah menunggu. Masa permohonan itu berlangsung dalam
sepekan, antara 22 sampai dengan 27 Maret 2017.
Sebagaimana

dijelaskan

dalam

alur

permohonan

informasi, setelah mengajukan surat permohonan ke suatu badan
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publik, pemohon hendaknya menunggu respon badan publik
yang dituju selama sepuluh hari masa aktif kerja. Dalam masa
menunggu respon dimaksud hari-hari berlangsung sebagaimana
biasanya. Komunitas perempuan yang tersebar di lima kabupaten
kembali bergelut dengan aktivitasnya masing-masing. Sambil
tetap berkoordinasi tentang langkah-langkah yang harus mereka
tempuh selanjutnya.
Hingga hari ke sekian pada masa tunggu itu komunitas
perempuan, terutama mereka yang berasal dari Kabupaten
Nagan Raya dikejutkan dengan pemanggilan Kacimah oleh pihak
perusahaan PT. Socfindo. Supiniati, salah seorang perempuan
yang juga ikut dalam komunitas pengakses informasi di Nagan
Raya menanggapi kasus yang dialami Kacimah.
“Yang kami surati badan pemerintah, kok yang benarbenar merespon perusahaan?”
Sama halnya dengan Kacimah, Supiniati juga mengakses
informasi terkait AMDAL PT. Socfindo, tapi badan publik yang
ditujunya adalah kantor DLHK Provinsi Aceh yang ada di Banda
Aceh. Bagi Supiniati, ada suatu kerancuan yang telah dilakukan
oleh instansi-instansi pemerintah, terutama instansi yang telah
ditujukan surat permohonan informasi dalam masa komunitas
perempuan menunggu respon mereka. Bukannya menanggapi
surat-surat permohonan informasi yang masuk, pihak dinas
malah memilih untuk tidak meresponnya sama sekali hingga
batas waktu sesuai aturannya terlewati begitu saja. Khusus untuk
DLHK Kabupaten Nagan Raya, papar Supiniati lebih lanjut,
terindikasi bahwa dinas ini lebih berpihak kepada perusahaan
tinimbang masyarakat.
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“Sederhananya begini. Ibu Kacimah mengajukan surat
permohonan informasi ke DLHK Nagan Raya tentang PT.
Socfindo. Lalu oleh DLHK mengatakan, mereka tidak bisa
memberi informasi tersebut tanpa terlebih dahulu minta izin sama
mereka. Kalau sudah begini, yang jadi tuan di sini sebenarnya
siapa? Pemerintahkah? Perusahaan kah? Tapi dengan penjelasan
pegawai yang seperti itu, sudah jelaskan kepada siapa pemerintah
kami di sini bertuan?”
Apa lagi ketika dihubung-hubungkan dengan pekerjaan
anaknya, seperti yang dialami Ibu Kacimah. Supiniati terkesan
rada kesal dengan situasi ini.
“Pertanyaannya, bagaimana bisa pihak perusahaan tahu
Ibu Kacimah mau mengakses informasi tentang mereka, kalau
orang di dinas itu tidak melapor dulu pada tuan mereka”.
***
Di Cot Lada, di luar beberapa permasalahan yang
ditimbulkannya, PT. KTS sedikit banyaknya ada juga memberikan
secuil kontribusinya kepada warga setempat. Kontribusi dimaksud
berupa pemberian uang bulanan untuk Posyandu setempat. Oleh
pengurus Posyandu, uang itu biasa dipergunakan untuk membeli
kacang hijau dan kemudian dimasak sekadar asupan penambah
gizi anak-anak setempat. Ini telah berlangsung sejak beberapa
tahun. Sampai beberapa perempuan di desa itu mengajukan
permohonan informasi terkait perusahaan kelapa sawit ini,
pemberian uang setiap bulannya tetap berjalan seperti biasanya.
Namun, tak disangka “kontribusi” demikian kini berubah setelah
beberapa perempuan mengajukan surat keberatan kepada atasan
PPID. Pemberian uang--yang oleh warga Cot Lada menyebutnya;
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uang kacang hijau—pun diberhentikan secara tiba-tiba.
Mengapa surat keberatan perempuan Cot Lada itu
terjadi? Ada dua alasan kenapa komunitas perempuan di sini
mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID terkait dengan
surat permohonan akses informasi mereka sebelumnya.
Pertama, tidak adanya respon beberapa dinas setelah
melewati masa tunggu sebagaimana ketentuan yang ada. Ini
merujuk pada Siti Hajar dan Lisdayani, di mana pada hari yang
sama dengan Asna mengajukan suratnya di Kantor Bupati,
keduanya juga melakukan hal sama di dua instansi publik
pemerintah; yaitu kantor BPN dan Dinas Perkebunan Kabupaten
Aceh Barat. Di Kantor BPN, Siti Hajar mengajukan permohonan
akses informasi berupa dokumen salinan peta konsesi hak guna
usaha PT. KTS. Sementara di Kantor Dinas Perkebunan, Lisdayani
mengakses informasi kejelasan pembangunan kebun masyarakat
oleh PT. KTS, tempat di mana ia pernah bekerja sebagai ketua
kelompok yang mengorganisir warga menjadi buruh di
perusahaan tersebut selama delapan tahun.
Terkait kejelasan tanggung jawab perusahaan dalam
pemenuhan kebun rakyat itu, Lisdayani juga meminta informasi
tentang berapa luas kebun rakyat yang telah direalisasikan PT.
KTS, daftar penerimanya, serta mempertanyakan bagaimana
mekanisme pembagian yang diterapkan perusahaan tersebut.
Selama ini, sebagaimana yang sering dibicarakan suaminya dan
warga Cot Lada lainnya, mereka belum pernah mendengar sama
sekali tentang pemenuhan tanggung jawab PT. KTS terhadap
masyarakat di sekitar tempat perusahaan itu beroperasi. Atas
surat permohonan informasi dari dua perempuan ini, dua kantor
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tersebut bergeming, diam tak berbuat apa-apa.
Kedua, ketidaksesuaian informasi yang diberikan instansi
pemerintah dalam hal merespon surat permohonan informasi
seperti yang dialami Nur Aini dan Asna. Nur Aini menerima
telepon oleh seorang staf di Kantor DLHK Aceh Barat beberapa
hari setelah ia mengajukan surat permohonan informasinya di
sana. Ia meminta Nur Aini agar mengambil dokumen yang ingin
diaksesnya di kantor. Hal itu terjadi pada tanggal 27 Maret 2017,
dan sehari setelahnya ia berangkat lagi ke Meulaboh memenuhi
panggilan tersebut. Setiba di kantor, pihak DLHK bukannya
memberikan dokumen sebagaimana yang dikatakan di telepon,
tapi malah memberikan surat balasan dari dinas tersebut. Isinya
sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam surat
permohonan informasinya.
Cerita yang dialami Asna lain lagi. Pada tanggal 3 April
2017 ia diminta oleh staf kantor Sekretariat Aceh Barat dari ujung
telpon untuk mendatangi kantor Dinas Kominfo dan di sana ia
disuruh menjumpai seorang pegawai bernama Lisnawati. Sehari
setelahnya sebagaimana yang dianjurkan kemarin, Asna datang
ke Kantor Kominfo. Di sini, jangankah mendapatkan informasi
sebagaimana yang dimintanya, ia malah diminta mengulang lagi
proses pengajuan surat permohonan informasi.
Dua alasan di atas mengantarkan komunitas perempuan
di Cot Lada mengajukan surat ke pihak pemerintahan Kabupaten
Aceh Barat untuk kedua kalinya. Kali ini yang diajukan adalah
surat keberatan. Merujuk pada aturan yang ada, pengajuan surat
keberatan dapat diajukan dengan sejumlah alasan, salah satunya
apabila surat permohonan informasi masyarakat tidak mendapat
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respon dari badan publik terkait seperti yang dialami Asna dan
Lisnawati.
Surat

keberatan

dimaksud

sama

artinya

dengan

permohonan sengketa kepada internal badan publik bersangkutan.
Di dalam ketentuannya, Atasan PPID berkewajiban memberikan
keputusan dan atau tanggapan paling lambat 30 hari masa aktif
kerja setelah surat keberatan ditujukan kepada pihaknya. Surat
keberatan tersebut ditujukan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Barat sebagai atasan PPID Utama Kabupaten. Surat itu diantarnya
secara langsung pada Kamis pagi, 13 April 2017.
Dalam proses pengajuan surat keberatan, apa yang
pernah dialami Asna saat mengantarkan surat permohonan
informasi dulu kembali berulang. Petugas tidak hanya menolak
surat-surat yang diajukan komunitas perempuan Cot Lada. Akan
tetapi malah kembali menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa
mengakses informasi seperti yang mereka lakukan itu sama saja
dengan tindakan melawan perusahaan. Melawan perusahaan
berarti ingin masuk penjara.
“Apa ibu-ibu mau masuk penjara?”
Lagi-lagi pertanyaan bernada mengancam itu membuat
Nur Aini dan kawan-kawannya merasa ketakutan. Mereka cepatcepat pamit dan baru kembali lagi ke kantor tersebut setelah
siangnya, ketika Mutiara, staf MaTA itu telah ikut mendampingi.
Kepada pegawai di sana, Mutiara menjelaskan bahwa apa yang
dikatakan pihak mereka terhadap para perempuan yang hendak
mengajukan surat keberatan terkait permohonan informasi
sama sekali tidak mendasar. Bukan tidak mungkin cara mereka
melakukan pelayanan terhadap masyarakat seperti itu akan
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menyusahkan mereka sendiri jika masyarakat membawanya ke
ranah hukum.
Sampai pada proses pengajuan surat keberatan selesai,
Suhani juga ikut serta. Ini dengan sadar dilakukannya agar bisa
saling memotivasi, memupuk keberanian serta membangun
kekompakan sesama komunitas perempuan di Cot Lada. Padahal
ia sudah tidak ‘berkepentingan’ lagi dalam kegiatan ini. Sebab
informasi yang dimintanya melalui surat permohonan kepada
DLHK Provinsi Aceh dikabulkan pihak dinas tersebut. Ia
mendapat pemberitahuan ini pada tanggal 5 April melalui pesan
singkat telepon seluler yang mengatakan bahwa informasi yang
dimohonkannya telah tersedia. Suhani boleh mengambilnya
dengan cara menggandakannya.
Sebagaimana ia mengajukan surat permohonan informasi
dengan menitipkannya kepada staf MaTA yang berada di Banda
Aceh, untuk pengambilan informasi yang dibutuhkannya itu ia
kembali melakukan hal yang sama. Hal ini terpaksa dilakukan
sebab jarak tempat tinggalnya dengan Kantor DLHK Provinsi
Aceh sangat tidak memungkinkannya pergi bolak-balik dalam
sehari. Atas permintaan Suhani, staf MaTA baru mengambil
dokumen informasi tersebut pada tanggal 18 April. Suhani senang
dan bersyukur. Dikabulkannya informasi yang dimintanya
itu membuatnya tidak perlu lagi terlibat pada tahap-tahap lain
sebagaimana yang harus dijalankan oleh teman-temannya sesama
pengakses informasi dari Cot Lada.
Mengomentari pengalamannya ketika menemani temanteman komunitas perempuan lain saat mengantarkan surat
keberatan, Suhani berpendapat, dua kali diancam bakal masuk
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penjara oleh oknum pegawai di dua kantor berbeda benar-benar
membuat ia dan teman-temannya yang lain yang lain hampir
kehilangan nyali. Tapi di samping itu, ia punya kesimpulan
tersendiri terhadap ancaman akan masuk penjara hanya karena
mengakses informasi tentang perusahaan oleh oknum pegawai
yang ditemuinya. Bahwa ada yang salah dengan cara berpikir
para pegawai tersebut. ‘Kodrat’ mereka yang semestinya bekerja
dan digaji dengan uang negara untuk melayani masyarakat,
nyata-nyatanya melulu menampilkan diri sebagai abdi bagi
perusahaan. Menjadikan diri sebagai tameng pertama yang musti
dihadapi masyarakat kecil ketika mereka bertindak, meskipun
hanya sebatas mencari informasi belaka, adalah bukti betapa
kesimpulannya itu menjadi benar adanya.
Dan menurut Suhani, apa yang teman-temannya hadapi
dengan pelbagai ancaman tersebut, benar-benar mencapai
puncaknya ketika mereka diberitahukan bahwa PT. KTS sudah
menghentikan pemberian uang untuk kelompok Posyandu
desanya setiap bulan. Itu terjadi tidak lama setelah mereka
menyampaikan surat keberatan di beberapa dinas. Ia bersama
empat perempuan lain yang mengakses informasi tentang
perusahaan kelapa sawit PT. KTS jadi bertanya-tanya. Apakah
penghentian sokongan dana (yang tidak seberapa itu) disebabkan
kegiatan mereka?
Suhani dengan antusias menceritakan ulang kisah
itu. Bagaimana Posyandu harus menjadi korban gara-gara
permohonan informasi yang ditanggapi keliru oleh perusahaan.
“Kalau dikira-kira, penghentian uang untuk Posyandu oleh
perusahaan ada banyak lucunya. Pertama sekali mereka datang
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dengan sendirinya, memberikan sedikit bantuan dana, setiap
bulan. Itu dilakukan atas inisiatif perusahaan sendiri, tanpa ada
embel-embel karena permintaan warga. Jadi itu dilakukan secara
sepihak oleh mereka. Dan kemudian mereka berhenti memberi
apa yang sudah jadi kebiasaan mereka secara sepihak juga. Jadi
yang minta siapa, yang bilang tidak usah lagi diberi siapa. Cuma
ketika ada yang katakan penghentian itu disebabkan karena kami
sudah mau melawan perusahaan, itu jadi tambah lucu lagi. Mana
uang yang diberi cuma Rp130 ribu perak pun.”
Siapa sebenarnya Suhani? Suhani adalah sosok perempuan
yang ramah dan terkesan cepat akrab dengan siapa pun. Ia bisa
berbicara secara marathon, apalagi ketika Anda menanyakan
pengalamannya bersama beberapa teman komunitas perempuan
dalam program yang dijalankan MaTA. Lahir di Cot Seumeureng
pada 5 Desember 1972, ia adalah seorang ibu bagi tiga orang
anak. Suaminya bekerja sebagai petani. Pribadinya yang dengan
gampang melepaskan uneg-unegnya ketika ada yang mengganjal
hatinya, lebih-lebih tentang hal yang dianggapnya bertentangan
dengan kebaikan umum, membuatnya pernah bergiat sebagai
Ketua Panwascam Bubon, Aceh Barat. Itu tahun 2012. Pada
tahun 2017 lalu, ia juga diberi mandat Ketua PPS pada pilkada,
dan pada waktu ia terlibat aktif mengakses informasi tentang
perusahaan kelapa sawit yang ada di sekitar desanya tinggal,
Suhani dipercayakan sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani serta
Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Gampong Cot Lada.
Pengalamannya sebagai salah satu perempuan yang
cukup aktif dalam berbagai kegiatan sosial juga modal tak
langsung baginya untuk sering dipanggil mengikuti pelatihan
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tentang pertanian yang dilakukan pemerintah, dan pada tahuntahun tertentu kerap pula ia menjadi delegasi perempuan dalam
kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti Suhani sebelum terlibat
aktif dalam kelompok pengakses informasi di desanya, sedikit
banyaknya memberi pengaruh kepada teman-temannya.
Kendala-kendala yang telah mereka hadapi, apakah
itu ancaman dari oknum pegawai di instansi pemerintah, dan
kini ditambah lagi terjadinya penghentian dana posyandu dari
perusahaan di satu sisi membuat Asna, Nur Aini, Siti Hajar, dan
Lisdayani hampir saja kehilangan semangat untuk melanjutkan
proses mereka dalam mengakses informasi. Suhani juga
mengakui, kadang ia juga dilanda keraguan tersendiri ketika
mengingat perlakuan-perlakuan pegawai yang tidak memihak
kepada mereka, begitu pun cara perusahaan merespon kegiatan
mereka yang dinilainya jauh sekali dari cara-cara bijak.
Namun ketika ia mengingat-ingat kembali, menakar-nakar
lagi nominal uang yang diberikan perusahaan setiap bulannya
sementara telah puluhan tahun perusahaan itu mengeruk untung
di daerah mereka, ia kerap bertanya sendiri.
“Bukankah jumlahnya terlalu kecil? Rp130 ribu per bulan.
Dan perusahaan menghentikan pemberian uang sejumlah itu
hanya gara-gara sebagian warga mencari tahu beberapa informasi
tentangnya. Sepengecut itukah perusahaan? Lalu, pantaskah
hanya gara-gara tidak ada lagi kucuran uang Rp130 ribu per
bulan, mereka harus kehilangan semangatnya dalam mencari hak
mereka atas informasi?”
Pertanyaan-pertanyaan yang terngiang-ngiang dalam
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pikirannya itulah yang kemudian membuat Suhani jadi lebih
termotivasi untuk terus ikut dalam komunitas perempuan ini.
Dirinya memang sudah berhasil mendapat dokumen informasi
yang dimohonkannya, sementara teman-temannya yang lain
masih harus menempuh proses panjang, melecutnya untuk
terus menemani mereka. Menyemangati Nur Aini, dan kawankawannya.
“Biarlah uang kacang hijau yang tidak seberapa itu di
embargo. Asal dengan informasi yang akan mereka dapatkan
kelak, warga Cot Lada jadi lebih tahu diri. Tahu cara bertindak
dalam ragam kondisi yang kerap membuat mereka rugi.”
Begitu tekad perempuan-perempuan hebat itu, tidak bisa
diukur dengan rupiah.
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Omongan-Omongan
Di Sebalik Punggung

“T

ETAP SAJA ada halangan ketika kita memutuskan
bergiat untuk kemanusiaan. Itu mutlak adanya.
Adalah keniscayaan yang menguji apakah kita

sanggup bertahan, atau langsung balik badan ketika menghadapi
suatu rintangan pada kali pertama. Tapi rintangan itu tidak hanya
ada sekali waktu saja. Ia akan datang berkali-kali, menghantarkan
kita dari banyak sisi. Ini adalah keniscayaan lain yang ketika kita
sanggup menghadapinya ia akan beralih fungsi sebagai batu asah
bagi keteguhan hati, sebagai pandai besi yang menempa material
tak kasat mata di tubuh dan jiwamu. Mental kita menebal
sedemikian rupa, dan kehalusan tempaannya mengenyahkan
karatan-karatan ragu yang tak perlu”.
Penggalan alinea di atas itulah salah satu cerita mendalam
yang diungkap seorang Yessi. Motivasi pertama mengapa Yessi
mau bergabung dalam komunitas perempuan yang mengakses
informasi publik bentukan lembaga MaTA adalah demi kebaikan
daerah tinggalnya. Ia lahir dan besar di desa Alue Ie Itam, dan
sekarang tinggal bersama suaminya di desa Alue Ie Mirah,
Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur. Meski
mengaku kesibukan sehari-harinya hanya ibu rumah tangga,
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tapi ia punya beberapa kegiatan yang sedikit banyaknya mampu
membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka
dengan seorang anak sebagai tanggungan bersama.
Yessi aktif bekerja pada program PNPM, UPK Kecamatan
Indra Makmur. Dengan “daftar” pekerjaannya ini bisa dikatakan
kehidupannya berkecukupan tanpa harus mau tahu kehidupan
sosial sekelilingnya. Tapi ada semacam kegundahan yang
dipendamnya ketika dalam beberapa tahun terakhir ia mendapati
keadaan daerah tinggalnya, terutama dalam kawasan Kecamatan
Indra Makmur. Selama ini, aksi demonstrasi yang dilakukan
masyarakat di daerahnya, tidak sekali dua saja--tapi sudah
berulang kali, yang menjadi pemicu kegundahannya itu. Dan
santer terdengar; masuknya PT. Medco E & P adalah biang
mengapa hal itu terjadi.
Satu hal yang menurutnya harus diakui bahwa
keberadaan perusahaan eksplorasi minyak dan gas itu sedikit
banyaknya membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Perekenomian masyarakat tampak menguat, tapi demontrasi
yang kerap terjadi seperti menegaskan bahwa apa yang dilihatnya
sepintas berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di tengahtengah masyarakat. Mengulik lebih jauh, sebagaimana ia sering
bertanya pada beberapa warga yang turut aktif di tempatnya
bekerja, ia jadi tahu ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi.
Kecemburuan sosial tak dapat dihindari. Banyak aspirasi
masyarakat sekitar yang mungkin abai diperhatikan oleh pihakpihak tertentu, khususnya pihak PT. Medco E & P yang dengan
kehadirannya, idealnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan
hidup masyarakat setempat. Setelah mendalami lebih lanjut,
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persoalan-persoalan seperti itu ditambah lagi dengan persoalan
lain; lingkungan sekitarnya sudah menampakkan tanda-tanda
ketercemaran yang tentu saja dapat merugikan masyarakat luas
di kemudian hari.
Yessi punya pengalamannya tersendiri soal pencemaran
lingkungan yang mulai menampakkan wujudnya. Itu terjadi
pada suatu petang ketika ia melintas di sekitaran Alue Ie Mirah Blang Nisam dan mendapati banyak sampah berbahan spons atau
busa karet yang ditumpuk sedemikian rupa di pinggir jalan. Dari
penampakannya, Yessi berpikir barang seperti itu bisa digunakan
sebagai alat cuci piring atau alat-alat berguna lainnya. Ia kemudian
berhenti lalu meminta izin mengambil barang beberapa buah
spons kepada orang-orang yang ada di sana. Mereka menampik.
Bahkan melarangnya mengambil spons tersebut.
“Ini limbah. Tidak boleh diambil sembarangan karena bisa
menyebabkan gatal-gatal”.
Beranjak dari pengalamannya tersebut, Yessi mengetahui
juga ketimpangan-ketimpangan seperti demikian harus dicegah.
Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab mesti
diingatkan. Harus ada yang bergerak untuk itu, dan siapa pun
yang bergerak musti pula punya modal pengetahuan cukup
berkenaan dengannya. Baginya, mengakses informasi salinan
AMDAL PT. Medco E & P sesuai dengan prosedur yang ada
menjadi salah satu cara cerdas yang harus dilakukannya.
Kendati keterbukaan informasi publik baru diketahuinya
ketika masuk dalam komunitas perempuan yang digagas lembaga
MaTA, tetapi dirinya menjadi salah seorang yang cukup aktif di
dalamnya. Yessi sadar betul bahwa informasi yang diaksesnya itu
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sama sekali tidak dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan
pribadinya. Tidak ada keuntungan finansial yang akan
didapatkannya dari sini kecuali apa yang diaksesnya tersebut
merupakan aset pengetahuan yang bisa dipergunakan siapa
pun kelak. Jelas adanya, segala proses yang mesti dijalani untuk
mencapai tujuannya adalah suatu kegiatan sosial. Akan tetapi
Yessi sangat sadar bahwa semua ini harus dijalaninya dengan
sepenuh hati.
Tapi dalam perjalanannya ada banyak hal yang membuat
Yessi bersama komunitas perempuan lainnya benar-benar berkecil
hati. Ada kalanya semangat mereka menciut. Faktor-faktor pemicu
mengapa itu bisa terjadi bukan berupa kendala-kendala yang
mereka hadapi di kantor-kantor badan publik pemerintah. Kalau
pun ada kendala-kendala yang dihadapi di sana, daya rusaknya
bagi semangat yang telah terbangun tidak seberapa. Dibandingkan
dengan komentar-komentar miring dari masyarakatnya sendiri atas
kerja-kerja yang tengah mereka lakukan itu. Artinya, tantangan
yang dihadapi, menurut Yessi bukan dari sisi Badan Publik tetapi
justru dari masyarakat sendiri dengan berbagai pandangan negatif
atas “gerakan perempuan” ini.
“Kenapa mau capek-capek ngurusin urusan orang?”
“Kenapa tidak mengurus diri sendiri dan rumah tangganya saja?”
“Ngapain perempuan mau tahu kerja pemerintah segala?” “Itu
ngurusin urusan pemerintah, nanti urusan rumah siapa yang
beresin ya?”
Dalam suatu tatanan sosial, maskulinitas dianggap sebagai
motor gerakan yang perkasa, yang bebas bergerak di mana pun,
sehingga yang berbau feminin hadir hanya sebagai pelengkap
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belaka. Gerakannya terpaut pada tempat-tempat tertentu saja.
Perempuan diposisikan hanya mengurus rumah tangga, seolaholah menjadi salah satu tempat paling mutlak baginya. Oleh sebab
itu, ketika mereka yang mewakili kaum ini bergerak keluar yang
menghadirkan diri (menampakkan wujud gerakannya dalam
tatanan yang serba maskulin itu) maka yang dimunculkan adalah
kecurigaan. Perempuan terus dicurigai bahkan dicemoohkan.
Hal demikian bahkan dilontarkan secara terbuka tanpa terlebih
dahulu mencari tahu apa yang membuat mereka punya kehendak
untuk bergerak.
Komentar-komentar penuh tanda tanya seperti disebutkan
sebelumnya adalah cerminan bagaimana tatanan sosial di daerahdaerah komunitas perempuan pengakses informasi berlaku.
Sebenarnyalah, tanggapan-tanggapan seperti itu kerap terdengar
oleh mereka secara samar-samar dari sebalik punggung. Sas-sus
beredar dari mulut ke telinga, mulut ke telinga, begitu seterusnya.
Sampai pada tahap-tahap tertentu ia terdengar nyaring,
berdenging di gendang telinga para perempuan itu, menggerus
semangat memperjuangkan hak untuk tahu masyarakat bawah
terhadap apa-apa yang berlaku di sekitar kehidupan mereka.
Dan lagi, apa yang disebut semangat itu tampak demikian rapuh
ketika Yessi dan semua perempuan di lima wilayah mendapati
komentar-komentar miring tentang usaha mereka selama ini
tercetus dari mulut orang-orang terdekat.
Yessi melihat bahwa kondisi demikian tidak bisa dibiarkan
tetapi ia mengajak anggota komunitas lainnya untuk menjadikan
hal tersebut sebagai bagian dari refleksi diri. Kecurigaan yang
berlebihan sampai dengan pernyataan penuh cemoohan,
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menurutnya juga tidak terlepas dari minimnya pengetahuan,
kesadaran, dan semangat perempuan untuk menghadirkannya
dalam kehidupan sosial yang nyata.
“Kita memang tidak bisa langsung menyalahkan orangorang yang suka komentar begitu saja. Kita tahu, keadaan telah
membentuk pemahaman bahwa perempuan, apalagi yang telah
berumah tangga, dianggap cuma layak tahu urusan rumah tangga
saja, kosmetik saja, atau alat-alat dapur terbaru. Masyarakat kita
juga yang membentuk itu bertahun-tahun lamanya”.
Oleh karena itu, menurut Yessi ketika ada perempuan
yang melakukan kegiatan di luar sekat-sekat yang telah dibentuk,
tudingan dan sejenisnya dari dalam masyarakat pun pasti terjadi.
Ketika ada perempuan yang dengan kegiatannya tampak akan
terlalu banyak tahu di kemudian hari, seolah-olah ada kelompok
masyarakat yang tidak bisa menerimanya. Padahal yang sedang
diperjuangkan para perempuan itu bukan tidak mungkin bisa
berguna bagi masyarakat suatu saat nanti. Dan celakanya, orangorang sepicik ini kerap tidak mau tahu tentang daya guna itu.
Mereka lebih mau tahu bahwa para perempuan ini, telah berada
di luar batas. Karenanya patut dicurigai. Hingga mencuat isu apa
yang kami lakukan ini sebagai kegiatan-kegiatan yang melanggar
norma umum.
Begitu pula terkait dengan keterbukaan informasi publik,
pihak-pihak masyarakat yang masih berpikiran seperti itu, tinggal
menyimpulkan serta membeberkan kepada khalayak bahwa
kegiatan yang dilakukan komunitas perempuan adalah kegiatan
yang terlalu mau tahu urusan orang. Mereka “mengkampanyekan”
bahwa sangat tidak layak apa yang dilakukan oleh ibu-ibu
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rumah tangga karena kewajiban utama mereka adalah mengurus
rumah tangganya sendiri. Tidak boleh lebih. Lantas hal demikian
semakin memuncak tatkala informasi-informasi yang diakses
berkaitan langsung dengan dunia kerja oknum-oknum tertentu
yang kebetulan tinggal di daerah yang sama dengan komunitas
perempuan.
Apa yang dialami Yenni, salah seorang yang masuk
dalam komunitas perempuan di Aceh Timur, bisa menjadi contoh
bagaimana anggapan seperti yang dijelaskan Yessi sebelumnya
bekerja dalam kehidupan sosial mereka. Dalam keterlibatannya
mengakses

informasi

publik,

Yenni

memilih

mengakses

informasi tentang peruntukan dana BOS di beberapa sekolah,
terutama sekolah negeri di Kecamatan Indra Makmur, yaitu SD
Negeri 1, SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1. Surat permohonan
informasinya jelas tertuju kepada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Kabupaten Aceh Timur. Ini adalah sejalan dengan
pengalaman studi terakhirnya pada Fakultas Pendidikan, di salah
satu perguruan tinggi di Aceh.
Bagi Yessi, informasi yang diaksesnya hendaknya bisa
menjadi pengetahuan bersama masyarakat tentang kehadiran
negara dalam memajukan pendidikan sampai ke wilayahwilayah terkecil kehidupan rakyatnya. Tapi dalam perjalanannya,
segala proses yang dilakukan Yenni telah menjadi suatu bahan
pembicaraan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan kepala
sekolah terkait: Yenni kena anggapan sebagai seorang perempuan
yang sibuk mengurusi urusan orang lain. Dianggap sebagai suatu
tindakan yang cukup mengganggu, tidak boleh ditiru.
Pada akhirnya berita-berita yang beredar di luar kalangan
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komunitas perempuan ini akan sampai juga ke telinga anggota
keluarga mereka. Peristiwa ini yang kemudian mengundang
kesibukan lain bagi hampir semua komunitas perempuan:
meredakan segala bentuk kecemasan yang kini mengepung
seisi rumah, juga tetangga samping kiri-kanan rumah. Proses
tersebut

memerlukan waktu yang tidak singkat. Yessi dan

teman-temannya yang lain dihadapkan pada kondisi demikian.
Ibaratnya, serangan ketidakpercayaan bukan hanya datang dari
luar mereka, tetapi juga mereka sendiri harus disibukkan untuk
merespon kekhawatiran demi kekhwatiran yang datang di dalam
rumah mereka sendiri.
Sebagaimana halnya yang dilakukan Suhani di Aceh
Barat dalam upaya mengklarifikasi anggapan-anggapan negatif
yang kadung berhembus itu, Yessi juga menggunakan pola yang
senada. Memberikan penjelasan secara sederhana tetapi cukup
logis dan terang benderang.
“Yang namanya ngurusin urusan orang, itu kalau saya
pergi ke Kantor Dinas lalu bertanya pada kepala dinas, berapa
orang istri, apa ada selingkuh atau tidak? Kalau betul demikian,
ya, itu memang cari penyakit namanya. Tapi kalau yang saya
tanya tentang berapa jumlah dana negara yang telah dikucurkan
untuk masyarakat, untuk kita rakyat biasa, kan itu bukan urusan
pribadi kepala dinasnya. Itu urusan negara, dan menjadi tanggung
jawab kepala dinas untuk menjelaskannya kepada kita, karena ia
telah digaji oleh uang negara pula.”
Akan tetapi, anggapan-anggapan miring demikian bisa
dihadapi dengan santai oleh Yessi dan kawan-kawan di Aceh
Timur. Hal serupa juga yang terjadi di Cot Lada, Aceh Barat.
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Suhani dan beberapa temannya menghadapi persoalan demikian
dengan sekali kibas saja. Argumen balik yang diberikannya cukup
berhasil. Tapi tidak berhasil atau lebih tepatnya mereka benarbenar tidak bisa berargumen sama sekali untuk isu yang datang
dan beredar belakangan yang membuat mereka nyaris terpuruk.
“Apa itu perempuan Cot Lada. Bolak-balik ke Banda
Aceh, katanya buat cari informasi, biar ada keadilan ini-itu.
Padahal tidurnya di hotel. Kalau sudah di hotel, lalu apa lagi, jika
bukan untuk jual diri”.
Suhani tercekat, Nur Aini sama, Lisdayani juga, entah
bagaimana Asna? Kondisi ini menandakan bahwa perempuan
tetap punya tantangan lebih berat ketika dihadapkan ingin
mengubah situasi. Ada semacam kegaduhan sosial bahwa
perempuan-perempuan seperti Nur Aini dan teman-temannya
yang lain tidak pantas melakukannya demikian. Padahal jelas tak
ada kejahatan yang mereka lakukan, bukan?
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Terpaksa Mundur:
Semangat Tak Boleh Patah

A

ISYAH TERPAKSA mundur. Tapi keputusannya dengan
tidak menarik semua berkas kesiapan sidang sengketa
informasi di Komisi Informasi Aceh, justru membuatnya

tidak benar-benar mundur. Proses yang ditempuhnya dalam
mengakses informasi dokumen AMDAL dan surat keputusan
izin usaha perusahaan kelapa sawit PT. Mandum Payah Tamita di
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara,
ia cukupkan sampai pada tahap mengadukannya ke Komisi
Informasi Aceh, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sidang
sengketa informasi di Banda Aceh.
Tepat ketika sidang itu digelar ia tidak lagi melibatkan
diri, kecuali hanya memberi kuasa kepada staf MaTA untuk
menggantikannya. Tapi bagi teman-teman sesama komunitas
perempuan di Aceh Utara, waktu itu, ia memang dianggap telah
undur diri, meski dengan berbesar hati mereka tahu keputusan
Aisyah bukan saja terbatas pada pengingkaran komitmen yang
telah dibangun semula. Ada perkara-perkara pelik yang dihadapi
Aisyah secara personal dan memungkinkan teman-temannya
yang lain musti menghargai keputusannya. Inilah yang penuh
haru, seorang teman memutuskan demikian dengan pertimbangan
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yang sangat manusia dan teman yang lain menerima pula dengan
lapang jiwa.
Bagi

Aisyah

sendiri,

keputusannya

untuk

tidak

menampakkan diri menjelang akhir tahapannya mengakses
informasi bukanlah semata-mata berkaitan dengan urusan internal
rumah tangganya saja. Tapi lebih dari itu. Pengalamannya sebelum
terlibat dalam komunitas perempuan pengakses informasi publik
di Kabupaten Aceh Utara, sebagai salah satu perempuan yang
cukup vokal dalam hal menentang amburadulnya sistem birokrasi
pemerintah kabupatennya, telah membuatnya cukup menjadi
sorotan. Terutama di kalangan orang-orang kedinasan, dan kerap
diantaranya dihubung-hubungkan dengan pekerjaannya sebagai
seorang guru yang telah berstatus PNS.
Tetapi, dengan ‘sepak terjangnya’ kali ini, yang tidak
hanya berfokus pada kerja-kerja Dinas Pendidikan di daerahnya,
tapi telah pula mau tahu tentang urusan-urusan yang di luar
spesifikasi kerjaannya sehari-hari, sudah tampak demikian
mencemaskan. Setidaknya begitulah anggapan orang-orang di
pemerintahan. Sampai-sampai seorang sumber yang dikenalnya
di pemerintahan Kabupaten Aceh Utara memberitahukannya
bahwa telah ada semacam desas-desus di kalangan pemerintah
yang akan menindaklanjuti pegawai-pegawai yang dianggap
‘mengganggu’ dengan pemutasian ke daerah-daerah terpencil.
Artinya, posisi seorang Aisyah bisa saja berada dalam ancaman;
karirnya sebagai PNS bisa berada di daerah pedalaman.
Kabar dari “orang dalam” itu bermula pada tersiarnya
berita di media massa bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
pernah melakukan pemotongan gaji-13 pegawai dan ini dikritik
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langsung oleh lembaga MaTA. Mencuatnya kasus ini terjadi
ketika komunitas perempuan di Aceh Utara tengah melakukan
proses akses informasi publik.
Nah, di sinilah pertanyaan yang timbul di kalangan
Pemerintahan Aceh Utara tentang siapa yang melaporkan
pemotongan itu kepada MaTA seakan mendapatkan jawabannya
secara sepihak. Pasti salah satu di antara komunitas perempuan
yang mengakses informasi jadi biang keroknya, dan itu secara
khusus tertuju langsung kepada Aisyah. Tidak yang lain itu adalah
Aisyah! Hal ini diperkuat dengan apa yang pernah dilakukannya
dulu-dulu, ambil contoh, ia pernah menyoroti dana UPK
Kecamatan Matangkuli sejumlah Rp 3 milyar yang tidak pernah
dicairkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mengangkat
namanya sebagai salah satu perempuan “pemberontak” di
seantero kabupaten. Pelaporan yang pernah dilakukannya itu
cukup menggegerkan Pemerintah Aceh Utara di beberapa media
massa. Pemerintah setempat seperti merasa dipermalukan oleh
PNS-nya sendiri.
Informasi yang didapat Aisyah dari “orang dalam” itu
memang agak terkesan lucu dan tak ada kepastian kebenarannya.
Namun terlepas benar tidaknya akan keabsahannya, bagi seorang
Aisyah yang sama sekali tidak memiliki koneksi khusus dengan
pejabat pemerintahan, berita demikian hampir sama halnya
dengan ultimatum! Teguran yang mengharuskannya untuk lebih
berhati-hati jika tidak ingin tempat kerjanya berpindah lokasi
dari tempat yang selama ini tergolong cukup dekat dengan rumah
tinggalnya.
Aisyah lahir dan besar di Desa Mee, Kecamatan Matangkuli,
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Kabupaten Aceh Utara. Kawasan tersebut yang dalam beberapa
tahun terakhir menjadi salah satu titik rawan banjir. Hampir tiap
tahun daerahnya ini mendapat jatah banjir, bahkan pada tahuntahun intensitas curah hujan meningkat, bencana itu bisa melanda
berkali-kali, yang mengartikan berkali-kali pula masyarakat di
daerah itu mengungsi. Dasar inilah mengapa Aisyah berfokus
menggali informasi tentang keberadaan perkebunan kelapa sawit
di kawasan Aceh Utara. Tentu bagi masyarakat setempat--bahkan
Bupati Aceh Utara pernah berkomentar di media massa- bahwa
pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit
di daerah yang dipimpinnya adalah salah satu penyebab kenapa
banjir dengan gampang menerjang ketika musim hujan tiba.
Aisyah menyadari bahwa kondisi ini tidak mudah baginya,
antara idealisme dengan situasi yang mengancam.
“Saya takut karena ini bisa saja bermasalah dengan status
saya sebagai seorang PNS. Ketakutan ini pun timbul karena ada
orang di dinas yang mengaitkan kasus dimuatnya pelaporan
gaji 13 di koran dengan kerja saya, dan kemudian ditambah lagi
dengan akses informasi tentang perusahaan, ini bikin saya dicap
pemberontak. Kalau terus menampakkan diri dengan urusanurusan seperti itu, takutnya saya disingkirkan pula. Kan tidak
tahu kita cara pikir orang-orang itu bagaimana”.
***
MENGAKSES INFORMASI di Badan Publik pemerintah
khususnya tidaklah selesai dilakukan dalam sehari dua hari saja.
Prosesnya tidak mudah seperti diceritakan dalam training atau
seminar. Ada rentang waktu cukup panjang yang harus dilewati
para komunitas perempuan sebagai pemohon informasi, terutama
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ketika mereka menghadapi Badan Publik yang dengan sengaja
mengabaikan permohonan mereka, sama sekali tidak memberi
informasi-informasi yang diminta. Hingga dalam rentang waktu
berbilang bulan, setelah melewati masa tunggu, masa ajuan
keberatan dan lain sebagainya, keputusan instansi publik yang
tidak mengabulkan permohonan informasi itu, membawakan
mereka harus hadir dalam sidang sengketa informasi di Komisi
Informasi Aceh, di Banda Aceh. Tentu hal ini setelah mereka
mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke sana.
Ada banyak cerita selama proses akses informasi publik
ini berlangsung. Ada banyak pula rintangan yang harus dihadapi,
datang silih berganti. Lempang di proses yang satu, terkendala
pada proses yang lainnya adalah konsekuensi yang mau tidak
mau harus dijalani. Kesemuanya tentu saja tidak memupus
semangat komunitas perempuan pengakses informasi itu. Ketika
kendala yang ada punya sangkut paut secara langsung dengan
persoalan-persoalan pribadi, tidak ada yang bisa berkutik tatkala
sampai di titik ini. Bagi mereka siatuasi menjadi berbeda ketika
sudah berada pada kondisi tertentu, yang terpaksa mesti memilih
mundur sambil memendam kekecewaan mendalam. Bila itu terjadi
maka yang tersisa adalah bagaimana menjaga api semangat pada
diri perempuan-perempuan yang lain. Pengambilan sikap dalam
keterpaksaan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh salah satu
di antara mereka tidak boleh membuat yang lainnya turut patah
arang.
Beruntung, kesamaan visi dan rasa kekeluargaanya,
merasa sama kepentingan dalam bergerak menjadikan mereka
rela menghadapi segala risiko untuk kerja-kerja yang nantinya
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bisa sangat berguna di kemudian hari. Kesadaran demikian telah
benar-benar menempa para perempuan yang lain untuk terus
maju sampai tahap paling akhir segala proses yang harus mereka
jalani. Yuslinawati, salah seorang pengakses informasi komunitas
perempuan di Kabupaten Aceh Utara, ketika menyinggung
keputusan Aisyah yang tidak hadir dalam persidangan di KIA
mengisahkannya demikian.
“Jujur, sempat juga terbersit dalam pikiran saya untuk
tidak lanjut lagi ketika tahu Ibu Aisyah tidak jadi pergi bersama
kami ke Banda Aceh mengikuti sidang sengketa informasi. Tapi
kemudian saya berpikir ulang, Ibu Aisyah punya sesuatu yang
dipertaruhkan kenapa mengambil keputusan itu. Nah, saya? Apa
yang perlu saya pertaruhkan. Apa mungkin kios saya yang kecil
itu digeruduk oleh orang dinas hanya karena menyengketakan
mereka ke Komisi Informasi?”
Yuslinawati adalah ibu satu anak berumur 36 tahun,
warga Gampong Meuria, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten
Aceh Utara. Demi menyambung hidup keluarganya, sehariharinya ia berjualan di sebuah kios di pinggir jalan line pipa PT.
Exxon Mobile. Itu kios kecil yang telah berkali-kali bergeser dari
satu tapak ke tapak lain, suatu siasat agar tetap bisa bertahan
dari penggusuran pihak keamanan perusahaan ketika melakukan
penertiban atas dalih keamanan pipa gas di bawah tanah.
Benar seperti yang dikatakannya, kios tempat yang
menyita kesibukannya sehari-hari ini, sudah barang tentu tidak
perlu dipertaruhkan sehingga ia harus mundur sebagaimana
temannya Aisyah. Pandangannya ini kelak jadi semacam
suplemen yang memicu antusiasme dalam bentuk lain dan
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tertular pula kepada Maryulis, Dewi Mutia, dan Nurul Aini. Tiga
perempuan dalam komunitas di Aceh Utara, yang permohonan
informasi masing-masing mereka di tiga instansi publik berbeda
tidak membuahkan hasil sama sekali. Sama nasibnya dengan
Yuslinawati, permohonan itu pun harus melewati sidang sengketa
informasi di KIA. Hingga pada hari yang telah ditentukan KIA,
mereka berangkat sama-sama ke Banda Aceh untuk mengikuti
persidangan.
***
SEPAKAT dengan apa yang disebutkan Yuslinawati, tiga
perempuan yang lain dalam komunitas perempuan di Aceh Utara
tetap melanjutkan proses mengakses informasi mereka sampai ke
persidangan karena merasa tidak ada yang perlu dipertaruhkan.
Sementara Aisyah sebaliknya. Begitu pun dengan Kacimah di
Desa Panton Bayu, Kabupaten Nagan Raya. Keberadaan anak lakilakinya yang tengah menjalani masa magang sebagai karyawan
di PT. Socfindo adalah perihal yang dipertaruhkannya jika ia
melanjutkan mengakses informasi tentang perusahaan tersebut
di DLHK Nagan Raya.
“Sudah ya, bu. Kalau ibu mau anaknya tetap bekerja di
sini, baiknya ibu jangan ikut lagi kegiatan seperti itu.”
Perkataan pihak perusahaan itu terus terngiang-ngiang
di benaknya. Dan sudah barang pasti; anaknya yang tengah
membuktikan kedewasaannya dengan bekerja di perusahaan
akan pupus seketika, sekira Kacimah tetap memilih lanjut.
Sanggupkah ia mau menanggung beban kecewa sang anak
sepanjang hidupnya nanti?
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Bagaimana pun juga sejatinya seorang ibu adalah ia
yang mengorbankan kepentingan pribadi demi kebaikan dan
kebahagiaan sang anak. Sudah lazimnya seorang ibu lebih
mementingkan kebutuhan anak ketimbang memenuhi kebutuhan
pribadi. Kacimah dilanda kegamangan setengah mati, ia pun
membuat keputusan: mundur. Tidak akan melanjutkan lagi akses
informasi. Keputusan ini bukanlah sebatas di mulut saja, tapi
disertakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh
Kacimah, dengan diketahui empat orang lainnya. Berturut-turut
empat orang yang mengetahui dan ikut menandatangani di surat
itu adalah Aprizal, suami Kacimah, Alamsyah, Geuchik Panton
Bayu, Tulus, Sekretaris Desa, dan F.T.E Munthe selaku Tekniker I
PT. Socfindo Seumayam.
“Keputusan ini dengan berat saya ambil, dan memang
harus saya ambil demi masa depan anak. Tidak lain, demi masa
depan anak,”
Kacimah menyatakan demikian ketika menyerahkan surat
pernyataan itu kepada pihak komunitas perempuan di Nagan
Raya. Keputusan mundur Kacimah terjadi selang sehari atau dua
hari setelah ia dipanggil oleh pihak PT. Socfindo. Jika dilihat dari
sisi tahapan akses informasi, keputusan itu diutarakannya selepas
menyampaikan surat keberatan kepada atasan PPID Kabupaten
Nagan Raya. Ini adalah tahapan yang sama ketika Asna juga
memilih mundur dari upaya-upaya yang dilakukannya dalam
mengakses informasi bersama komunitas perempuan di desanya,
Cot Lada, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat.
Beberapa waktu setelah bersama Suhani, Nur Aini, dan
Lisdayani mengantarkan surat keberatan kantor Sekda Kabupaten
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Aceh Barat, orang tua Asna meninggal. Dalam suasana penuh
duka, ia berkeputusan untuk menarik diri dari kegiatan mengakses
informasi. Dua kali ancaman bakal dipenjarakan oleh pegawai
di dua instansi tempat ia menyampaikan surat permohonan
informasi dan surat keberatan ditambah pesan orang tuanya
sebelum meninggal, agar ia tidak lagi melanjutkan kegiatannya
itu, adalah alasan kenapa ia memutuskan berhenti.
Lalu

bagaimana

pandangan

MaTA

dan

para

pendampingnya? Sebagai bagian dari proses pendidikan kritis,
yang membebaskan komunitas perempuan untuk menentukan
setiap keputusannya, maka keputusan demikian tetap harus
dihargai. Sebab, sejak awal sudah disepakati bahwa dari informasi
apa saja yang akan dimintakan hingga bagaimana setiap
perempuan tersebut berproses, MaTA dengan pendampingan di
lapangan hanya memberikan masukan-masukan jika dimintakan,
ketika situasi mendesak dan benar-benar perlu “turun tangan”.
Namun, keputusan yang ditempuh Kasimah dan Aisyah
mutlak sebagai keputusan pribadi, dengan pertimbangan
tersendiri. Nurani mereka paling dalam-lah yang paling tahu dan
merasakan: antara keinginan kuat untuk meneruskan hingga
informasi diperoleh dengan kondisi lain yang menempatkan
mereka dalam situasi yang sangat tidak nyaman. MaTA dan
para pendampingan lapangan juga sangat merasakan apa yang
pada saat kritis tersebut dirasakan oleh kedua perempuan hebat
ini. Dilematis tetapi keputusan tetap harus diambil, sekaligus
dihargai oleh teman-teman seperjuangan lainnya, oleh temanteman MaTA dan berharap dari Anda sebagai pembaca.
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Sokongan yang Tak Diduga-Duga

M

INGGU SIANG, pertengahan April 2017 adalah
waktu ketika Ernawati diajak suaminya berkeliling
ke seluruh desanya, sebuah ajakan yang belum

pernah dilakukannya selama ini. Mengendarai sepeda motor,
sepasang suami istri itu berboncengan menyusuri jalan bukit
berbatu. Melewati jalan-jalan kampung yang sepi dan berdebu.
Menyeberangi jembatan kayu Alur Berkeluah yang lebarnya
tidak seberapa namun telah bertahun-tahun melintang di atas
sebilah anak sungai yang airnya melulu keruh.
Perlu kelihaian tingkat tinggi, kelihaian yang timbul oleh
sebab dilatih setiap hari, agar tidak terpeleset atau terjungkal dari
jembatan yang menghubungkan Pematang Durian, desa di mana
Erna dan suaminya tinggal, dengan desa-desa lain di sekitarnya
dalam wilayah Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.
Pada Minggu siang yang menyenangkan itu, Erna mendapati
kesuksesan suaminya menyeberangi jembatan kayu buruk rupa
itu dengan perasaan yang tak biasanya, kendati hal demikian
adalah pencapaian wajib yang harus dimiliki oleh semua warga
desa Pematang Durian, jika mereka tak ingin terkungkung di
situ-situ saja.
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Suami Erna, bernama Supriadi lahir dan besar di Pematang
Durian. Ia tahu banyak tentang seluk beluk kampungnya ini,
sebagaimana ia tahu secara detil kondisi rumahnya sendiri. Erna
tidak menafikan fakta ini, dan memilih tidak terlalu berkomentar
ketika jalanan yang dipilih suaminya untuk mereka lalui
bukanlah ruas-ruas jalan yang familiar baginya. Itu jalanan yang
kebanyakan di antaranya berupa jalan kecil di tengah-tengah
perkebunan kelapa sawit yang sunyi. Jalanan yang dikepung bau
sangit kebun karet yang pengap. Kadang pula mereka melewati
jalanan lengang yang ketika Erna menoleh ke belakang, ia melihat
atap rumahnya telah tertinggal jauh disaput gerumbul pepohonan
yang hijau. Sementara batang kelapa sawit yang tegak menjulang
dalam formasi begitu monoton tampak menghampar sebagai
ruang sela titik fokus pandangannya.
Saat masih di rumah, perasaan Erna campur aduk
sewaktu mendengar ajakan suaminya. Ini jenis ajakan langka. Ia
senang sepenuh hati, takjub sendiri, tapi yang paling mengganjal
di benaknya adalah rasa penasaran; gerangan apakah? Namun
kemudian yang mengganjal itu akhirnya tunai, Erna paham,
maksud sang suami mengajaknya hari ini bukanlah ajang
pelesiran atau anjangsana atau tamasya akhir pekan. Akan tetapi,
semacam lawatan perkenalan tentang apa-apa yang tengah
berlaku di lingkungan kehidupan sosial mereka. Terutama yang
berkaitan dengan seluk beluk kapling lahan perkebunan kelapa
sawit yang ada di daerah mereka tinggal.
Ibu satu anak ini dengan perasaan riang menceritakan
kisah itu kembali. Dia tersadar kini jika orang yang paling
dicintainya itu, suaminya sudah memberikan buktinya bahwa
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apa yang isterinya perjuangkan selama ini adalah perjuangan
untuk kebaikan. Inilah sokongan dari sang kekasih untuknya,
begitu kiranya Erna rasakan.
“Dibawanya aku melewati jalan-jalan kampung sambil
menunjuk yang mana lahan yang masuk wilayah HGU, mana
lahan yang warga punya. Berikut cerita-cerita sebelum ada
perusahaan, lahan HGU itu milik siapa saja”.
Tentu saja inisiatif sang suami mengajak berkeliling itu
berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan istrinya bersama
MaTA sejak awal tahun. Telah sering ia mendengar istrinya
membicarakan tentang keberadaan beberapa perkebunan kelapa
sawit di lingkungan desa mereka. Tapi ia tahu betul apa yang
dibicarakan Erna hanya berpijak pada sebatas proses kegiatannya
dalam mengakses informasi belaka.
Sementara pengetahuan dasar, semisal, di mana lokasi
lahan-lahan perusahaan yang dibicarakan itu, ia tahu, istrinya
sama sekali tidak punya. Karena itu, bagi Erna sendiri bahwa
kemauan suaminya itu merupakan sokongan yang tak pernah
diduganya sama sekali. Sejak ia meminta izin akan terlibat dalam
kegiatan mengakses informasi terkait perusahaan kelapa sawit,
suaminya tidak pernah melarangnya. Namun di pihak lain,
ada banyak hal yang perlu ia ketahui, sementara mengharap
suaminya berbagi pengetahuan yang dipunyainya itu ia merasa
segan sendiri.
“Nah, dulu pun kalau semisal ada kumpul-kumpul orangorang di kampung, dan ketika saya tanyakan ke suami, palingan
suami bilang seadanya saja. Mungkin ia menganggap itu sama
sekali bukan urusan kami yang ibu-ibu ini. Mungkin suami
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hanya berpikir, dudukan kami ya di urusan-urusan PKK saja.
Tapi setelah terlibat dalam program yang dilaksanakan MaTA
ini, alhamdulillah, suami pun lebih terbuka. Kalau saya tanya
tentang kondisi desa berhadapan dengan perusahaan, dia mau
lebih menjelaskan duduk perkaranya, kasus-kasusnya, kesulitan
orang-orang desa. Dengan begitu saya jadi lebih tahu kondisi
masyarakat kami, kondisi desa kami”.
Ungkap Erna di atas menandakan bahwa perempuan ini
bukan hanya berhasil mengubah dirinya, tetapi dengan cara-cara
yang sederhana, pelan tetapi pasti, mampu menggugah kesadaran
suaminya sendiri. Jelas tidak ada larangan dari awal ketika
isterinya terlibat tetapi pada saat sokongan lebih nyata datang,
di sanalah awal kemenangan sudah tiba. Erna patut merayakan
capaian ini, dirinya dan keluarganya mulai tercerahkan untuk
berbuat sesuatu, rebut informasi untuk menyelamatkan alam
sekitarnya.
***
SEBAGIAN BESAR pengakses informasi publik yang
termasuk dalam komunitas perempuan di lima kabupaten di Aceh
adalah mereka yang telah berumah tangga. Ketika sudah berumah
tangga, pasti beda sekali dengan kondisi yang akan dihadapi oleh
perempuan yang belum berkeluarga. Oleh karena itu, sejak awal
MaTA memperhatian secara serius soal kondisi tersebut. Mesti
ada cara-cara berbeda sehingga secara perlahan, para perempuan
ini akan mendapatkan dukungan dari suami dan keluarganya.
Hal demikian merupakan bagian terpenting yang harus mereka
dapatkan terlebih dahulu sebelum beranjak lebih jauh.
Sebagaimana halnya yang dialami Erna, kaum lelaki
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seperti selalu punya caranya tersendiri dalam menunjukkan
dukungan mereka terhadap sang istri. Seringnya dukungan
dari “para suami” itu melalui cara-cara yang bahkan tak pernah
terlintas di pikiran para perempuan sendiri. Ada kalanya mereka
mendukung dengan cara mengadu argumen atau membantah
isu-isu buruk yang kadung beredar di kedai-kedai kopi tentang
kegiatan yang dilakukan komunitas perempuan. Ada pula
yang mencoba melakukan lobi-lobi terhadap tokoh-tokoh desa
setempat, agar setidaknya mereka mau memberikan dukungan
moral kepada para perempuan yang tengah melakukan akses
informasi di beberapa instansi pemerintah.
Di Gampong Panton Bayu, Nazaruddin, suami Nurhayati
yang mengakses informasi salinan peta konsesi HGU PT. Socfindo
di Badan Pertanahan Aceh Kabupaten Nagan Raya, pernah
dianggap sebagai seorang provokator. Ia disinyalir oleh pihak
PT. Socfindo orang yang menggerakkan para perempuan desa
untuk mengakses segala informasi yang berhubungan dengan
perusahaan di instansi-instansi publik. Tentu saja orang seperti
ini perlu diperhitungkan, dan barangkali perlu pula diberi sedikit
perhitungan, semisal, ancaman verbal dari oknum-oknum yang
mengerti hukum.
Namun sebelum itu Nazaruddin terlebih dahulu dipanggil
menghadap pihak perusahaan, seperti halnya yang pernah
mereka lakukan terhadap Kacimah. Sebelumnya Nazaruddin
telah tahu, Kacimah dengan terpaksa harus mundur dari upaya
mengakses informasi setelah menghadap pihak perusahaan
tersebut. Maka pemanggilannya kali ini, bagi Nazaruddin, adalah
kesempatannya untuk beradu argumen dengan pihak perusahaan
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PT Socfindo. Kepada Nazaruddin, pihak perusahaan meminta agar
ia mau menghimbau para perempuan berhenti melakukan akses
informasi. Sebab jika tidak, pihak perusahaan bisa saja menuntut
para perempuan atau bahkan warga desa Panton Bayu yang telah
jelas-jelas melanggar hukum karena telah membangun pasar di
atas lahan hak guna usaha mereka.
Bagi Nazar, panggilan itu memang sudah lama
diharapkannya terjadi. Ia menunggu momen seperti itu sehingga
punya kesempatan untuk “menceramahi” pihak perusahaan
tersebut. Nazar ingin sekali mempertegas kembali bahwa inisiatif
warga Panton Bayu membangun pasar di lahan HGU perusahaan
bukanlah semacam aksi pencaplokan, kecuali sebagai suatu
upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka sendiri. Satu
lagi--ini yang terpenting—tindakan warga itu merupakan bentuk
protes terhadap perusahaan sendiri yang sekian tahun lamanya
sama sekali tidak memperhatikan tanggung jawab mereka
terhadap penduduk sekitar.
“Kenapa ketika warga yang bertindak atas dasar kemauan
mereka meningkatkan taraf perekonomian rumah tangga,
perusahaan nanggapinya sebagai suatu tindakan subversif,
berbahaya. Akan tetapi, perusahaan terus membuang limbah ke
sungai, memberi pupuk kelapa sawit dengan cara yang mencemari
udara, perusahaan seperti tidak mau tahu. Sekarang, ketika ada
beberapa perempuan yang mencoba mengakses informasi hak
dan tanggung jawab perusahaan terhadap warga dan lingkungan
sekitar, perusahaan merasa ketakutan dan curiga yang berlebihan.
Ketika hendak membicarakan pelanggaran aturan, tidak sesuai
hukum, dan lain sebagainya, mau perusahaan berkaca terlebih
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dahulu, apakah dalam pengoperasiannya perusahaan sudah
sesuai hukum dan aturan atau tidak.”
Argumentasi Nazar di atas ini tidak hanya disampaikan
kepada pihak PT. Socfindo saja, tetapi juga diterangkannya kepada
seseorang yang menelponnya setelah ia memenuhi panggilan
perusahaan. Sang penelpon itu juga menuntut hal sama seperti
yang telah diutarakan orang-orang Socfindo tempo hari kepada
Nazar.
Si penelpon mengaku diri punya kedudukan penting di
instansi kepolisian tingkat provinsi tanpa mau menyebutkan
namanya sama sekali. Akan tetapi, bagi Nazar terlepas benar
atau tidak pengakuan oknum di ujung telpon itu, perkara seperti
ini bukanlah pertama yang dihadapinya.
“Pak, bapak mengaku dari kepolisian. Berarti Bapak
mengerti hukum. Apa Bapak tidak malu menghalang-halangi
orang yang menuntut hak mereka sesuai dengan aturan hukum?
Bapak sebagai Polisi apa mau jadi pengayom masyarakat atau
pengayom perusahaan? Kok saya sendiri merasa malu mendengar
omongan Bapak tadi, ya!
Dengan nada meyakinkan pula Nazar mengatakan
pernyataan di atas, hingga oknum tersebut harus menyudahi
telponnya tanpa memperpanjang pembicaraan selanjutnya.
Sang penelpon yang mengaku dari kepolisian itu pun menutup
pembicaraan tanpa basa basi lagi.
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Habis Bersidang,
Apa yang Berubah

B A G I A N
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Komisi Informasi
Dan Ruang “Pengadilan”

S

EPANJANG BULAN Juli sampai akhir tahun 2017 adalah
bulan-bulan paling sibuk bagi KIA. Ada 23 tiga surat
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang

masuk dan harus mereka tangani. Kesemuanya merupakan
surat-surat yang diajukan oleh komunitas perempuan dari lima
kabupaten. Sejak 10 Juli 2017 hingga pekan kedua Agustus, secara
berturut-turut KIA telah melakukan sidang Pemeriksaan Awal
dan Mediasi pada sengketa informasi komunitas perempuan dari
kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Utara. KIA menjadi
“pengadilan” bagi Pemohon dan Termohon yang bersengketa.
Pengadilan bagi orang kebanyakan adalah suatu tempat
yang sakral sekaligus mengerikan. Ruang pengadilan bagi orang
kampung adalah tempat di mana polisi, hakim, jaksa, dan petugaspetugas lain yang bermuka serius campur masam berkumpul,
kemudian mencecar terdakwa dengan pertanyaan-pertanyaan.
Lalu dalam sekali dua ketukan palu, seseorang akan menjadi
pesakitan dan masuk dalam pengapnya ruang sempit bernama
penjara.
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Begitulah suasana hati yang dialami oleh semua
komunitas perempuan begitu menerima surat panggilan dari
Komisi Informasi Aceh untuk mengikuti sidang sengketa
informasi publik di Banda Aceh. Di pihak lain, gugup adalah
kata yang paling mewakili untuk menggambarkan perasaan
mereka setiba di Banda Aceh, jelang sidang sengketa informasi
berlangsung. Jika jadwal sidang digelar esok hari, maka malam
nanti adalah malam terpanjang yang harus dilewati. Persis sama
panjangnya dengan malam dimana esoknya seorang gadis akan
menjalani sidang munakahat (baca: prosesi nikah). Itu malam
penuh risau. Kekhawatiran mengerubungi pikiran dan benak
hingga nyaris semua mereka mendadak insomnia, tidak bisa tidur
nyenak ketika telah berada di penginapan yang telah disediakan
oleh pihak MaTA di Banda Aceh.
Jika pun ada sesuatu yang bisa mengalahkan insomnia
pada malam penuh debar itu adalah efek lelah perjalanan dengan
jarak tempuh yang tidak singkat, ini pun datang belakangan,
sudah agak dini hari. Setidaknya begitulah yang diakui Dewi
Sartika beserta teman-teman komunitas perempuan dari Aceh
Tamiang setiba di Banda Aceh pada Senin malam, 21 Agustus
2017.
Besoknya, Selasa pagi 22 Agustus 2017, komunitas
perempuan Aceh Tamiang menjalani sidang sengketa informasi.
Kehadiran komunitas perempuan dari kabupaten ini adalah upaya
terakhir dari rangkaian proses yang telah mereka lakukan. Proses
penentu apakah informasi yang dibutuhkan itu benar-benar layak
diberikan sesuai perundang-undangan yang ada atau sebaliknya.
Mereka hadir sebagai pemohon, dan pemerintah Kabupaten
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Aceh Tamiang dengan perwakilannya akan turut hadir sebagai
termohon.
Pagi itu cerah sekali. Banda Aceh berselimut warna
merah putih. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia yang titik puncaknya jatuh pada 17 Agustus masih
tersisa dengan sangat kentara di seantero kota. Sepanjang jalan
kibaran bendera, umbul-umbul, begitu pun spanduk dan balihobaliho iklan terpajang dalam tema yang seragam. Ini bulan dimana
seluruh Indonesia bersuka cita atas kemerdekaan yang diraih
dengan berdarah-darah dari cengkeraman penjajahan kolonial.
72 tahun sudah kemerdekaan diraih. Tetapi selama kurun waktu
yang bisa membuat satu generasi uzur serentak itu, apakah
kemerdekaan dalam artian yang sebenar-benarnya, kemerdekaan
dalam bentuk menyeluruh-penuh, telah benar-benar dirasakan
oleh segenap rakyat Indonesia?
Mengacu pada apa yang sedang digeluti para perempuan
di lima wilayah di Aceh, kemerdekaan sama sekali tidak memihak
kepada rakyat kecil. Tapi sebaliknya kemerdekaan cenderung
berpihak kepada siapa saja yang memiliki modal berlebih. Alihalih merasakan kemerdekaan, semisal dalam bentuk hak memiliki
tanah di tempat asal moyangnya sendiri, hak sekadar tahu tentang
informasi publik yang jelas-jelas telah disahkan oleh konstitusi
negara dalam bentuk UU pun masih tampak begitu berbelit-belit.
Karena pada kenyataannya telah mengantarkan Dewi Sartika,
Ernawati, Ainun Mardhiah beserta 20 perempuan pengakses
informasi publik di lima kabupaten di Aceh, turut hadir dalam
majelis persidangan sengketa yang belum pernah mereka alami
seumur-umur hidupnya.
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Tentu saja kehadiran kehadiran ke 23 perempuan ini ke
KIA sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah menggugat
instansi-instansi

pemerintah

yang

tidak

mengabulkan

permohonan informasinya yang telah mereka jalani selama ini.
Bagaimana “keras kepalanya” badan publik pemerintah tersebut
haruslah dihadapkan dengan Komisi Informasi Aceh yang juga
dibentuk oleh negara, hingga kemudian mereka tersadar bahwa
fungsi keberadaan badan

publik pemerintah adalah untuk

melayani rakyat kecil, termasuk memenuhi hak warga negara
atas informasi.
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Ainul Dan Air Mata
yang Tertunda

D

I ANTARA LIMA orang perempuan dari Kabupaten
Aceh Tamiang yang hendak mengikuti sidang hari itu,
Ainun Mardhiah adalah yang paling gundah. Mengapa

ia merasakan demikian? Kegundahan ini ia bawa sejak berangkat
dari Pematang Durian, Kecamatan Sekerak, desa di mana ia
tinggal dan berasal, hingga sesampai di Banda Aceh. Perasaan
itu kian bertambah-tambah, apalagi dalam hitungan jam jelang
sidang sengketa informasi yang diaksesnya dimulai.
Semua bermula sejak tiga hari sebelum keberangkatannya
ke Banda Aceh. Ainun di telpon oleh seseorang yang mengaku
bernama Satria dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tamiang.

Ketika

mendengar nama kantor tersebut, Ainun langsung mengerti
telpon ini sudah barang pasti berkaitan dengan informasi yang
diaksesnya di dinas tersebut. Sang perempuan ini meminta data
terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan penerimaan Pegawai
Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK) di Kabupaten Aceh
Tamiang; serta jumlah PDPK yang ditugaskan dimasing-masing
instansi di kecamatan Bandar Pusaka dan kecamatan Sekerak
Kabupaten Aceh Tamiang.
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“Ibu, ini benar dengan ibu Ainun Mardhiah?” tanya Satria
di ujung telpon yang langsung diiyakan oleh Ainun saat itu.
“Ibu ya, yang ajukan surat ke Banda Aceh? Selamat ya Bu,
nanti kita jumpa di sana.”
“Iya,” jawab Ainon singkat.
“Satu lagi, Bu. Saya mau tanya, ibu lulusan apa ya? Ibu
sudah S (strata, pen.) apa, kalau boleh tahu?”
Sampai di pertanyaan itu, Ainun sudah tidak enak hati.
Dari gaya bicara Satria di ujung telpon, ia menangkap gelagat
tak baik, tapi dalam ketidaktenangannya ia mencoba menguasai
diri dan menjawab apa yang ditanyakan pegawai BKPSDM Aceh
Tamiang itu. Bahwa ia bukanlah seorang sarjana, tidak pernah
sekolah sampai ke jenjang tertinggi, hanya seorang ibu rumah
tangga yang sehari-hari membantu suami berkebun.
“Jadi ibu kok berani sekali ajukan surat informasi, sampai
ke Banda Aceh lagi?” potong Satria dengan pertanyaan lain.
Sekali lagi Ainun mencoba menjelaskan dengan tenang
kendati pertanyaan terakhir terdengar begitu menohok dan
memicu jantungnya berdegup lebih kencang dari normalnya.
Ia menjelaskan bahwa bersama beberapa perempuan dari desadesa di Kecamatan Sekerak dan Bandar Pusaka ia bergiat dalam
program pelembagaan keterbukaan informasi publik di tengahtengah masyarakat. Ia termasuk salah satu di antara masyarakat
perempuan yang diajak. Dan informasi yang dicoba akses adalah
yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
Termasuk yang diakses Ainun sendiri di BKPSDM Aceh Tamiang,
merupakan informasi yang penting diketahui oleh orang-orang
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di daerahnya, mengingat Sekerak merupakan kecamatan yang
masuk sebagai wilayah penempatan para PDPK dalam penugasan
mereka setelah diterima.
“O ya sudah Bu, nanti kita jumpa di Banda Aceh kalau
begitu,” balas Satria sembari dengan gegas menutup telponnya.
Telepon dari orang dinas itu bukan sekali saja. Dua
hari kemudian, ketika Ainun bersama empat temannya dalam
perjalanan ke Banda Aceh, tatkala mereka sudah sampai di
daerah pegunungan Seulawah, ia kembali ditelpon oleh Satria. Isi
pembicaraannya seolah-olah mau memastikan apakah Ainun jadi
pergi apa tidak. Sama seperti pada pembicaraan pertama, Satria
seperti hendak menekan mental Ainun dan kawan-kawan, melulu
mewanti-wanti, “Sampai jumpa di ruang pengadilan.”
“Dari pertama dia menelpon, dan setelah yang kedua
kalinya, saya merasa sedang diteror saja. Nada bicaranya terkesan
angkuh sekali. Saya yang membayangkan ruang pengadilan saja
sudah merasa takut sendiri, ditambah dengan telpon seperti itu,
ketakutan saya malah bertambah-tambah”.
Saya seperti diteror, seolah-olah saya sudah bertindak
makar terhadap republik ini. Begitu kira-kira suasana hati seorang
Ainul Mardhiah, saat itu. Berkecamuk antara ingin mewujudkan
mimpinya mendapatkan informasi dengan “teror” yang ia harus
terima.
***
PENGAKUAN para Termohon itu sedikit banyaknya
telah membuat proses persidangan Ernawati, Sitinah, Intan,
dan Dewi Sartika berjalan mulus. Semuanya tampak serba
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lempang-lempang saja. Sekali lagi, perihal yang mereka takutkan
sebelumnya menguap sudah dari kepala. Tidak terjadi sama sekali
karena di ruang persidangan itu malah mereka merasa terhormat,
hak-hak mereka sepertinya akan terpenuhi dengan mudah.
Lantas bagaimana proses persidangan Ainun Mardhiah?
Yang satu ini adalah pengecualian. Persidangan yang diikuti
Ainun Mardhiah sebagai Pemohon tidak berjalan semulus temantemannya. Mengapa bisa demikian?
Penyebabnya adalah sang Termohon--pegawai BKPSDM
Aceh Tamiang- yang dihadapi Ainun bukanlah seseorang yang
dengan gampang mau berbesar hati. Sebaliknya, seseorang yang
sebelum sidang saja sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada
kegiatan yang dilakukan komunitas perempuan di Aceh Tamiang,
dan ini jelas tampak dengan upayanya menelpon Ainun, sampai
dua kali pula. Di persidangan itu, Termohon hadir dengan
kecongkakan yang dimiliki seorang intelektual tak tahu diri.
Gayanya yang sinis seakan ingin mengumbar bahwa ia punya
segala hal untuk menekan Pemohon.
Kondisi demikian jelas membuat kegugupan seorang
Ainun, yang semula sudah agak mereda kembali kambuh dengan
kadar lebih tinggi dari yang tadi pagi. Dalam situasi demikian,
yang jadi tumpuannya sekarang hanya kepada Baihaqi, staf
MaTA yang mendampinginya. Sampai-sampai untuk menjawab
pertanyaan kenapa dan untuk apa ia mengakses informasi di
BKPSDM Aceh Tamiang ia kuasakan kepada Baihaqi untuk
menjawabnya.
Tiba giliran pimpinan sidang menanyakan kepada
Termohon alasan-alasan kenapa instansi tempatnya bertugas tidak
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mengabulkan permohonan informasi yang diakses Pemohon, sang
Termohon, yang menurut Ainun Mardhiah, dialah yang mengaku
bernama Satria di ujung telepon tempo hari, mengatakan ada
suatu keteledoran di kantor-kantor pemerintah tingkat kabupaten
terkait keterbukaan informasi publik. Termohon mulai beralasan
jika isu keterbukaan ini masih belum familiar, dan tidak terkecuali
dinasnya juga masih belum mengetahui secara utuh tentang
pentingnya berbagi pengetahuan berkenaan dengan kebijakan
publik yang diambil pemerintah kepada masyarakatnya sendiri.
Sungguh, sebuah alasan yang sangat klise, tidak berdasar dan
cenderung merendahkan dirinya sebagai abdi negara.
Akan tetapi penjelasannya tidak berhenti sampai di
situ saja. Termohon juga mengumbarkan alasan tambahan-ini menurutnya paling penting--bahwa keputusan mereka
tidak mengabulkan permohonan Ainun Mardhiah bersebab
adanya dugaan pemalsuan identitas milik pemohon. Bayangkan,
instansinya meragukan identitas Pemohon, yang membandingkan
adanya perbedaan tanda tangan Pemohon di surat permohonan
informasi dengan tandan tangan yang ada di lampiran kartu
identitasnya (KTP). Data diri yang disertakan Pemohon dalam
mengakses informasinya itu, yang menurut instansinya tampak
meragukan, bisa saja membuat pihak mereka mempidanakan
Ainun Mardhiah sebagai Pemohon dengan dugaan pemalsuan
identitas.
“Ibu, data ibu ini bahaya. Data ibu ini bahaya,” lanjut
termohon,
Pernyataan itu ditujukan kepada Ainun Mardhiah sebagai
Pemohon. Lagi-lagi, kesan mengancam dari nada suaranya
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semakin kental.
Tapi yang paling kentara tampak saat ia mengutarakan
temuannya itu kepada Ainun dan seisi forum persidangan adalah
bentuk sinisme, memandang rendah, yang seakan-akan hendak
menegaskan, “Sudahlah! Orang kecil, apalagi ibu-ibu rumah
tangga, cukup urus diri dan rumahnya saja.”
Saat itu juga Ainun selaku Pemohon semakin tersadar
segala gelagat buruk yang harus dihadapinya baru saja tiba
di depan mata. Ruang sidang menampakkan wujud aslinya.
Ketegangan memuncak sebagaimana adanya. Ada keperihan di
hati, begitu pun di kedua pelupuk matanya. Hingga yang perih
itu mewujud pada genangan air mata yang mengada secara tibatiba. Dan kuasa terakhir yang dipunyainya kini adalah bagaimana
genangan itu tidak sampai luruh dan turun ke pipinya yang sedari
tadi telah mengumbar rona ketakutan dan kesedihan mendalam.
Ainun sepertinya benar-benar terpuruk kala itu karena
begitu tak eloknya cara pikir dan sikap yang dipertontonkan
oleh seorang abdi negara, yang seragam dipakainya itu dibayar
dengan uang rakyat. Namun sebagai rakyat, yang memintkan
informasi sesuai dengan haknya justru diperlakukan demikian,
bahkan dipermalukan hingga dituduh memalsukan identitas
dirinya sendiri.
Sidang pemeriksaan awal itu pun berakhir. Pimpinan
sidang memutuskan sengketa informasi antara Ainun Mardhiah
dengan pihak BKPSDM Aceh Tamiang dilanjutkan dengan proses
lanjutan. Para pihak bersepakat untuk menempuh jalur Mediasi
yang akan digelar esok hari. Semua orang di forum sidang
beranjak keluar. Tapi ternyata Termohon seperti belum puas juga.
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Ia yang sebelumnya didampingi oleh seorang temannya, kembali
mendekati Ainun yang telah bergabung dengan Ernawati, Dewi
Sartika, Sitinah, dan Intan. Sekali lagi termohon menyebutkan
kepada mereka,
“Ibu, berkas ibu bahaya. Berkas ibu bermasalah. Itu
bahaya!”
“Ibu, mau pencuri, mau maling masuk ke rumah ibu. Itu
bukan urusan kami,” timpalnya temannya satu lagi.
Pelupuk mata Ainun pun menjadi sendu. Apa yang
tergenang di dalamnya, yang sejak di ruang sidang ia tahan
sekuat tenaga, lepas seketika demi mendengar ancaman seperti
itu. Teman-temannya sesama komunitas perempuan, begitu
pun staf MaTA yang mendampingi mencoba menghibur Ainun,
menenangkannya, toh, itu tak juga membuatnya tenang begitu
saja.
Air mata Ainun pun terurai. Ia melepaskan semuanya
yang selama persidangan sudah dipendamnya.
Hingga lepas jeda makan siang, dan kegiatan hari itu
dilanjutkan lagi dengan proses mediasi sengketa informasi milik
Ernawati, Sitinah dan Intan, Ainun sudah tidak ingin bergabung
lagi. Ia memilih memisahkan diri, bersetapak agak menjauh dari
kantor KIA, lalu berhenti dan kemudian duduk termangu di
sebuah halte dekat sebuah Sekolah Dasar seputaran Peuniti.
Siang pekan terakhir bulan Agustus itu, Banda Aceh masih
seperti semula. Masih dibalut sisa-sisa euforia peringatan HUT
Kemerdekaan Republik Indonesia. Deretan bendera di ujung tiang
yang terpacak rapi pinggir jalan berkibar riang gembira. Seriang
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angin yang menyemilir dari hulu Krueng Daroy. Seriang beberapa
anak SD yang berlarian dari pekarangan sekolah saat melihat
orang tua mereka datang menjemput. Ainun kebalikannya. Ia
masih nelangsa. Membawa kesedihan yang masih ada dalam
dirinya, sisa persidangan itu sambil mengenangkan ulang jenjang
pendidikannya yang tidak seberapa, dihina-hina karena rendahan.
“Andaikan dulu saya punya kesempatan bersekolah lebih
lanjut lagi. Tidak hanya sebatas di tingkat SD saja. Mungkin tanda
tangan saya tidak akan berbeda-beda. Mungkin ...”
Mengingat apa yang terjadi di ruang sidang tadi, Ainun tak
ingin membatin lebih jauh. Ia sudah sampai pada kesimpulannya
sendiri. Tak perlu larut dalam sedih berkepanjangan. Bukankan
sejak awal ia memutuskan bergabung menjadi bagian dari
gerakan perempuan komunitas ini, hal-hal demikian sudah
pernah dibahas bersama? Begitulah caranya mengingat kembali
dan mencoba menata ulang semangatnya.
“O rupanya begitu ya, yang namanya orang berpendidikan.
Sama orang yang tidak punya pendidikan, mereka sangat kejam
ternyata.”
Ainul menyadari semua itu, bukan untuk berhenti
melainkan untuk terus melaju. Informasi yang dimintakannya itu
harus ada, diperolehnya. Negara sudah menjamin itu, mengapa
saya harus mundur. Itulah cerita Ainul kala itu. Tidak mudah
baginya, perempuan dari kampung untuk mendapatkan informasi
publik yang selama ini diproklamirkan oleh negara sebagai bagian
dari hak warganya, termasuk haknya seorang Ainul.
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Sartika Di Antara
Birokrasi yang Sakit

A

DA SEMACAM rasa kecewa yang dipendam Dewi
Sartika ketika menyinggung kegiatannya bersama
MaTA dalam mengakses informasi publik. Setelah

sekian lama berproses dengan sabar, melakukan pelbagai tahapantahapan sesuai aturan yang berlaku, hingga yang terakhir;
berkali-kali mengikuti sidang sengketa informasi di KIA di Banda
Aceh, dengan harapan apa yang diaksesnya membuahkan hasil.
Tapi hasil yang didapat adalah nihil adanya. Informasi tentang
perusahaan kelapa sawit, PTPN I, yang telah bertahun-tahun
bercokol di daerah tinggalnya, Desa Batu Bedulang, Kecamatan
Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang sama sekali tidak ia
dapatkan.
Pada sidang sengketa informasi di KIA, pihak Dinas
Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang
sebagai Termohon, berkilah informasi yang diakses Dewi Sartika
tidak mereka kuasai. Kendati sidang sengketa memutuskan agar
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui dinas terkait
harus memenuhi permintaan informasi yang dimohon Dewi.
Apa yang menjadi alasan pihak Termohon dalam pembelaannya
menimbulkan suatu kesan pesimis pada semua kalangan akan
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adanya informasi dimaksud.
Keberadaan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai satu
kabupaten pemekaran adalah faktor utama kenapa informasi
yang diakses Dewi tidak ada. Lebih kurang begitulah alasan yang
diutarakan pihak termohon pada persidangan. Dan memang,
Aceh Tamiang baru resmi menjadi kabupaten pada tahun 2002.
Sebelumnya daerah ini masuk dalam wilayah administrasi
Kabupaten Aceh Timur. PTPN I sudah membuka lahan hak guna
usahanya di Batu Bedulang ketika Datok (kepala desa) daerah ini
masih memakai Kabupaten Aceh Timur di kepala surat resminya.
Pusat pemerintahan sekaligus ibukota Kabupaten Aceh Timur
saat itu adalah Kota Langsa. Tapi kemudian kota inilah yang
mula-mula memekarkan diri dari kabupaten induk, diresmikan
pada tahun 2001. Baru setahun kemudian Kabupaten Aceh
Tamiang ada. Sementara Aceh Timur, sebagai kabupaten induk
yang dalam dua tahun menciut tanpa ampun, memilih Idi Rayeuk
sebagai ibukotanya yang baru, otomatis pusat pemerintahannya
pun berada di situ.
Pemekaran daerah mempunyai konsekuensinya tersendiri.
Salah satunya adalah gampangnya terjadi ‘kehilangan’ dan
atau ‘penghilangan’ berkas-berkas administrasi pemerintahan.
Fakta ini menjadi kilah paling favorit yang dianut orang-orang
di pemerintahan, terutama ketika dihadapkan pada kondisi
sebagaimana yang dihadapi Dinas Perkebunan pada sidang
sengketa informasi. Merujuk dari penjelasan mereka, informasi
yang di akses Dewi tak ubahnya hilang di antara segitiga misterius:
Aceh Tamiang sebagai tempat akses pertama menampik dan
mensinyalir informasi tersebut berada di Langsa.
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Sementara ketika kau mencarinya ke sana, bisa saja Langsa
balik berasumsi, “Tempat-tempat yang sudah terbilang tua adalah
tempat terbaik mencari tahu cerita-cerita lama. Kota Langsa
masih baru. Aceh Tamiang juga. Aceh Timur-lah induk dari segala
yang baru-baru itu. Kenapa tidak langsung mencarinya ke sana.
Sementara itu, di Idi Rayeuk (ibukota Aceh Timur sekarang)...
Tidak. Kau tidak akan menemukan apa-apa di sana.” Begitulah
analogi yang mencoba menggambarkan bagaimana kompleksitas
birokrasi yang dihadapi Dewi Sartika dalam mengakses informasi
yang dibutuhkan daerahnya.
Padahal jika di telisik lebih seksama kepentingan Dewi
Sartika mengakses informasi tentang PTPN I adalah terkait erat
dengan kelangsungan lahan desa Batu Bedulang sekarang. Seperti
telah dibahas secara lebih mendalam pada cerita latar buku ini,
Batu Bedulang masih berada dalam lokasi lahan HGU PTPN I.
Dengan status pinjam pakai. Sementara HGU perusahaan kelapa
sawit ini, sebagaimana telah diketahui umum masyarakat di sana,
akan habis masa dan harus mengurus kembali perpanjangannya
pada tahun 2019.
Untuk itulah, Dewi Sartika mengakses informasi
tentangnya, yang salah satu di antaranya lebih spesifik meminta
informasi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi
oleh PTPN I untuk perpanjangan Hak Guna Usaha. Tentu saja
dengan memiliki informasi ini Dewi berharap masyarakat
setempat memiliki pengetahuan lebih mendalam untuk menuntut
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, atau bahkan Pemerintah
Aceh, agar meninjau kembali perpanjangan HGU PTPN I
tersebut. Dan status ‘darurat’ lahan desa tempat mereka tinggal
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bisa menjadi permanen sebagaimana sedia kala.
Dewi boleh berharap banyak. Tapi harapan itu tidak
akan berujung kemana-mana, kecuali hanya menimbulkan
kekecewaan mendalam. Lebih-lebih ketika Dewi mengingat
perkataan seorang pegawai yang menjadi termohon dalam sidang
sengketa informasinya saat sidang pertama selesai.
“Saya senang sama ibu-ibu dari Aceh Tamiang, sampai
kemari bisa mengakses informasi publik. Tapi, Bu, saya jauh lebih
senang kalau ibu-ibu ini di rumah sana ngurus anak sama suami,”
Dewi mengulang pernyataan pegawai yang menemuinya
langsung seusai sidang. Dewi ingat, si pegawai itu berkata
dengan sinisnya sambil bertepuk tangan, seolah-olah benarbenar mengapresiasi apa yang telah komunitas perempuan
Aceh Tamiang lakukan selama ini. Tapi tetap saja penekanan
omongannya, “Saya senang sama ibu-ibu ini. Tapi perlu ibu-ibu
tahu, kegiatan ibu-ibu ini sangat mengganggu waktu saya!”
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Ketegaran Yuslina
Dan Bebalnya Birokrasi

L

AYAKNYA MENGHADAPI orang bebal. Barangkali
begitulah sepatutnya uraian untuk menggambarkan
bagaimana

komunitas

perempuan

di

Kecamatan

Matangkuli menghadapi beberapa dinas di lingkup pemerintahan
Kabupaten Aceh Utara dalam satu kalimat. Kasus yang dialami
Yuslina adalah satu contoh. Dalam hal persidangan sengketa
informasi publik yang diikutinya di Banda Aceh.
Yuslinawati menyesali sikap atau pun langkah yang
diambil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya ketika
persidangan pertama digelar oleh KIA. Tidak ada seorang pun
pejabat publik atau penanggung jawab dari instansi terkait
permohonan informasinya datang menjalani sidang sengketa
sebagai termohon.

Yuslinawati dalam hal ini hadir sebagai

pemohon sama sekali tidak mendapatkan bayangan apa pun
tentang penyelesaian permohonan informasinya. KIA juga tidak
dapat memutuskan apa-apa sebab persidangan yang digelar
hanya dihadiri oleh satu pihak saja, kecuali menunda persidangan
sampai mereka bisa menghadirkan pihak termohon pada kali
waktu yang lain.
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Bayangan, baru pada Persidangan ketiga, Pemkab Aceh
Utara mengirimkan Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati sebagai
perwakilan yang akan bertindak sebagai termohon. Kali kedua
sidang ini digelar setelah KIA mengirimkan surat kesekian kalinya
kepada Pemkab Aceh Utara. Dalam persidangan itu, termohon
berdalih bahwa kealpaan Pemkab Aceh Utara tidak hadir dalam
persidangan sebelumnya oleh sebab kesibukan mereka dalam
menyiapkan gelaran kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan
Indonesia, dan memang, sidang pertama dimaksud berjadwal pada
tanggal 14 Agustus 2017, tiga hari acara puncak perayaan HUT RI
digelar di seluruh Indonesia. Alasan ini dilengkapi dengan alasan
lain bahwa pihaknya sendiri tidak menerima langsung surat
pemanggilan dari KIA, hal kenapa ia sebagai perwakilan Pemkab
Aceh Utara tidak juga hadir di persidangan kedua.
“Sepanjang proses yang saya jalani untuk mendapatkan
informasi dari pihak dinas Pemkab Aceh Utara, dan itu sama
sekali tidak membuahkan hasil memuaskan. Kadang saya merasa
kecewa sendiri. Kenapa pemerintah seperti acuh tak acuh itu
dalam melayani kami masyarakat biasa ini,” kata Yuslina.
“Apa karena kami memang masyarakat biasa saja, bukan
siapa-siapa? Surat yang kami antar diterima. Tapi tidak ada
respon. Kemudian kami antar lagi surat keberatan. Diterima lagi.
Tapi sama saja hasilnya, tidak ada respon juga. Kemudian kami
sengketakan ke KIA. Mereka tidak datang. Dan ketika datang
pun mereka malah tidak tahu menahu tentang permohonan
kami. Jadi kesimpulannya, ketika berurusan dengan pemerintah,
dimarahi tidak, diterima pun tidak. Seperti itulah kira-kira. Kami
dianggap angin lalu saja. Imbasnya bagi masyarakat kecil seperti
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kami ya, kami kayak dibikin untuk bodoh abadi. Kebodohan
kami dipelihara dengan pengabaian yang mereka lakukan. Tidak
ada sedikit pun wawasan yang bisa diterima masyarakat luas
oleh karena tidak adanya niat baik mereka dengan memberikan
informasi yang kami butuhkan. Kecuali bagi saya pribadi yang
ada cuma bertambah sedikit pengalaman, tapi ketika ditanyakan
sama orang lain, ‘Apa yang sudah kamu dapatkan dari kegiatan
kalian kemarin?’ Saya tidak tahu mau jawab apa, sebab memang
tidak ada hasilnya. Paling yang bisa dicerita cuma sebatas
pengalaman saja. Tapi mana ada orang mau lihat kita berbusabusa mulut karena cerita pengalaman ini pengalaman itu.”
Tutup Yuslina setelah mengemukakan pendapatnya
diikuti sesungging senyum. Matanya menerawang jauh, sorotnya
terpacak di satu titik yang entah, mungkin di titik di mana ia
bisa menumpahkan segala kegetiran dari apa yang diungkapnya
secara panjang lebar barusan.
Pada lain kesempatan Aisyah juga mengemukakan
pendapat senada. “Setelah komunitas-komunitas perempuan
telah bersidang di KIA, saya pernah membaca koran pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang akan berkomitmen secara terbuka bagi
berlakunya keterbukaan informasi publik di sana. Kemudian ada
juga berita tentang statement pejabat publik dari kabupaten lain
yang juga mengatakan hal sama. Sudah begini saya kerap berpikir
tentang daerah saya, Aceh Utara. Tapi kalau dipikir-pikir ulang,
‘Ya begitulah. Mungkin sudah begitu kadarnya kabupaten kami,
Aceh Utara. Orang pintar banyak tapi tidak tahu bikin apa. Kami
orang kecil mau apa coba?’.”
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Perempuan yang Tersenyum

Y

ESSI TIDAK pernah membayangkan dokumen informasi
yang berhasil diaksesnya setelah ia menjalani persidangan
sengketa informasi di Banda Aceh kelak memiliki

manfaat secara langsung bagi orang lain. Dan itu terjadi hampir
setahun paska ia mendapat informasi tersebut, ketika pada suatu
hari bulan Juli 2018 seorang kenalan suaminya meminta salinan
dokumen tersebut. Informasi yang diaksesnya adalah dokumen
AMDAL PT. Medco E & P yang beroperasi di daerah tinggalnya.
Melalui suaminya ia mengetahui ada masyarakat Alue Ie
Mirah, Kecamatan Indra Makmur, yang tengah memperkarakan
perusahaan tersebut ke jalur hukum terkait pengelolaan limbah
yang terasa benar merugikan mereka. Bahwa air limbah telah
mengalir keluar dari kolam yang ada hingga mencapai lahan
warga yang biasa digunakan sebagai tempat bercocok tanam.
Imbasnya, tanaman mereka mati sebelum panen tiba, dan ini telah
berkali-kali diadukan warga kepada perusahaan, tapi berkali-kali
pula pihak perusahaan menampiknya.
“Ada sungai alami yang meluap ketika musim hujan,
sehingga tanaman di kebun warga mati. Dan itu sama sekali
bukan disebabkan oleh limbah perusahaan,” begitu kilah pihak
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perusahaan ketika diadukan warga.
Ini alasan yang sama yang disampaikan pihak perusahaan
dalam pembelaannya ketika penyelesaian di jalur hukum
berlangsung. Hal yang sempat membingungkan warga pula untuk
membuktikan bahwa apa yang diungkapkan pihak perusahaan
adalah salah besar.
Namun kebingungan warga itu tertolong demi mendengar
bahwa pernah ada sekelompok perempuan di daerahnya yang
mengajukan permohonan informasi terkait PT. Medco E & P,
dan bukan tidak mungkin informasi-informasi yang didapat
bisa dijadikan penguat dugaan mereka di jalur hukum. Gayung
bersambut.
Melalui pembicaraan warung kopi, warga yang sedang
menempuh jalur hukum tersebut mengetahui bahwa salah
seorang pengakses informasi tentang perusahaan adalah istri
temannya. Dan ketika ditanyakan, salinan dokumen AMDAL
yang dipegang Yessi benar-benar menjadi satu rujukan sahih
untuk membuktikan bahwa kilah pihak perusahaan adalah
bualan belaka.
Dan memang, di dokumen tersebut tertera dengan jelas
peta lahan perusahaan, berikut detil-detil kondisi lahan termasuk
jalur sungai alami yang ketika meluap menurut pihak perusahaan
adalah sumber kenapa tanaman lahan warga mati. Di dokumen
AMDAL apa sungai alami dimaksud terletak jauh dari kolam
limbah dan lahan warga, dan alasan itu jadi tidak berhubungan
sama sekali. Tidak hanya menjelaskan kondisi lahan yang
menjadi patokan gugatan, dari dokumen yang ada warga yang
sedang memperkarakan perusahaan di jalur hukum ini jadi tahu
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pula tentang mekanisme pemenuhan kewajiban perusahaan
terkait kasus-kasus yang mereka hadapi. Berdasarkan informasi
yang ada di sana lebih lanjut, masyarakat juga bisa melihat dan
membandingkan dengan jelas; apa yang tertera di dokumen
beserta kesesuaiannya dengan fakta di lapangan bisa diverifikasi
ulang. Yessi mengungkapkan kondisi demikian dengan lugas
sekali.
“Tadinya proses gugatan warga Alue Ie Mirah, oleh sebab
tidak mempunyai bukti yang cukup kuat sempat dianggap tidak
memenuhi untuk menempuh jalur hukum. Tapi, alhamdulillah,
berdasarkan dokumen AMDAL yang salinannya diambil dari
kita, dan itu cukup menguatkan bukti-bukti gugatan, sekarang
kasus tersebut tengah dalam proses pengadilan, jalur hukum
yang ditempuh sedang berlangsung, meski putusan sidangnya
belum, sebab memang masih dalam proses”.
Sebelum ia mempunyai dokumen yang menerangkan
secara mendetil hak dan kewajiban perusahaan terhadap dampak
lingkungan tempat mereka beroperasi, ada semacam pikiran
padanya bahwa apa yang dibicarakan orang-orang di daerahnya
tentang perusahaan sering bias sejak di pendengaran pertama.
Kemudian berakhir pada, biarlah itu urusan orang-orang yang
berkasus saja. Kenapa pula saya sibuk. Pemikiran seegois itu
setidaknya lenyap sudah digantikan oleh semacam tanggung
jawab sebab informasi yang telah diperolehnya bisa sangat
bermanfaat ke orang banyak.
Dan proses hukum yang sedang ditempuh oleh warga
Alue Ie Mirah tentang gugatan mereka terhadap perusahaan
membuktikan bahwa usaha-usaha mengakses informasi yang
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dilakukannya tidak pernah sia-sia. Membuktikan pula, kecurigaan
suaminya dulu bahwa para perempuan yang terlibat dengan
program MaTA dalam pelembagaan keterbukaan informasi publik
hanya akan dijadikan tumbal atau kambing hitam, sementara
lembaga yang masuk mengambil keuntungan di belakang mereka,
sangat tidak berdasar. Malah sebaliknya, suaminya kini sering
menyinggung bahwa di luaran sana, banyak orang membicarakan
kegiatan mengakses informasi ternyata punya manfaat besar juga
terhadap orang banyak.
Di samping itu, suami Yessi juga pernah mendengar
pengakuan dari kenalannya yang bekerja di dinas tentang
kegiatan yang dilakukan komunitas perempuan di Aceh Timur.
“Kalau dari dulu orang-orang di Alue Ie Mirah menempuh cara
seperti yang ibu-ibu itu lakukan. Mungkin tidak perlu ada demodemo lagi di Aceh Timur ini,” kata Yessi menirukan apa yang
pernah didengarnya dari sang suami.
“Dan sekarang, malah banyak yang datang ke rumah dan
bertanya, apakah cara-cara yang ditempuh oleh kami, komunitas
perempuan di sini, bisa berlaku juga untuk mengakses informasi
yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Ada yang tanya,
kalau saya mau mengakses apakah suatu aset di daerah kita itu
milik pribadi atau milik umum, itu bisa tidak dilakukan dengan
cara yang kami lakukan dulu?” kata Winarti, salah seorang dari
komunitas perempuan Aceh Timur yang mengakses informasi
tentang BPJS di daerahnya, menimpali apa yang diceritakan oleh
Yessi.
Dengan antusias, kata Winarti lagi, saya jawab begini,
“Pokoknya, Pak, Buk, selama kita punya e-KTP, kita bisa
150

mengakses informasi publik apa pun. Apa pun bisa ditanyakan
informasinya. Yang jangan ditanyakan, berapa orang istri kepala
dinas ini, apa bapak anu ada selingkuh atau tidak. Asal mau
berproses, semuanya bisa, kecuali yang saya sebutkan tadi.”
***
AKHIR PEKAN kedua bulan Oktober 2017, desa Cot Lada
heboh. Ketenangan tengah hari, waktu ketika orang-orang desa
beristirahat sejenak setelah santap siang dan beribadah dhuhur,
pecah oleh sebuah pengumuman dari corong pengeras suara
meunasah. Itu pengumuman yang diteriakkan dengan lantang.
Tapi bukan teriakannya saja yang membuat seisi desa tergugah
dan penasaran, melainkan suara perempuan pada teriakan itulah
yang membikin suasana kehebohan terasa lengkap sudah. “Ibuibu, bapak-bapak, ini dokumen informasi yang kami minta ke
pemerintah dulu sudah kami bawa pulang hari ini. Semuanya
sudah ada sama kami. Siapa saja yang dulu tidak percaya, yang
bilang kami jual diri ke Banda Aceh, juga kepada semua warga
desa, boleh pergi ke meunasah untuk melihatnya bersama.”
Begitu penggalan isi pengumuman yang diteriakkan
lantang melalui pengeras suara itu. Adalah Suhani yang
melakukannya.

Dan

hari

itu

juga

apa

yang

sempat

‘dipergunjingkan’ oleh sebagian orang-orang di desanya. Bahwa
kegiatan mereka mengakses informasi tentang PT. KTS di kantorkantor pemerintahan sama saja dengan tindakan melawan
perusahaan. Ini tidak baik bagi kebaikan bersama, terutama
ketika kucuran ‘uang kacang ijo’ diberhentikan, lalu kemudian
isu-isu miring lain beredar di kalangan masyarakat desa. Semua
itu jadi berbanding terbalik, tepat ketika berbondong-bondong
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warga Cot Lada berkumpul di meunasah demi membuktikan
kebenaran pengumuman yang diteriakkan Suhani. Tidak hanya
dihadiri oleh orang-orang setempat saja, diketahui pula beberapa
warga desa lain juga turut berhadir pada acara rapat dadakan
warga Cot Lada hari itu.
Asupan pengetahuan dari salinan dokumen informasiinformasi yang dibawa pulang komunitas perempuan di Cot Lada,
kelak menimbulkan satu pertanyaan yang belum bisa dijawab
secara jelas oleh mereka di sana.
Sudirman, seorang mantan kombatan GAM, warga desa
Peulanteue, satu desa yang masuk dalam mukim yang sama
dengan Cot Lada, Mukim Suak Pangkat, Kecamatan Bubon,
Kabupaten Aceh Barat, bertanya, “Kenapa MaTA memfokuskan
program seperti ini cuma kepada ibu-ibu Cot Lada saja? Kenapa
mereka tidak memilih beberapa perempuan dari desa kami
misalnya. Padahal masalah yang dialami warga Cot Lada juga
dialami oleh kami di Peulanteue.”
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Pembelajaran dan
Harapan Baru

B A G I A N

5
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Saat Informasi Sudah
Di Tangan Perempuan

S

EBAGAIMANA YANG telah dinarasikan pada bagian
Perempuan yang Tersenyum pada bagian sebelumnya,
tak hanya Yessi di Aceh Timur yang dengan senyuman

membuktikan anggapan sebahagian warga keliru. Pada akhirnya,
dokumen yang diperoleh dari akses informasi dapat digunakan
bersama untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Tak hanya
oleh warga setempat, tetapi juga oleh warga di gampong tetangga.
Begitu pula, informasi yang diperoleh anggota komunitas di lima
wilayah lainnya. Mereka mendapatkan rasa percaya diri saat
menunjukkan apa yang telah diperoleh dari proses panjang yang
telah mereka lalui, sekaligus menepis keraguan bahwa perempuan
bisa mendapatkannya.
“Nyoe buku teubai ka bak jaroe kamo. Tapi dipeugah lee
awak nyoe lheuh dibuka-buka, hana meu dituoh kalen pih. Long
pih meunan.” “Ini buku tebal (Amdal) sudah ditangan kami.
Tetapi, kata anggota komunitas perempuan setelah mereka
membuka-buka halamannya, mereka sama sekali tidak paham
cara melihatnya. Saya pun sama.” Begitu ucapan Hasan diujung
telpon kepada Hafidh. Hasan merupakan salah seorang suami dari
anggota komunitas perempuan di Cot Lada Aceh Barat. Ia selalu
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terlibat aktif disetiap agenda pertemuan komunitas perempuan
yang dilaksanakan di gampong-nya.
MaTA kemudian mendiskusikan hal tersebut dengan LSM
lingkungan lainnya yang terlibat di program SETAPAK di Banda
Aceh, meminta bantuan untuk memberi pemahaman kepada
warga Cot Lada mengenai cara memahami dokumen Amdal.
Salah satu lembaga yaitu HAkA kemudian merekomendasikan
seseorang yang pernah dilatih membaca Amdal kepada MaTA.
Setelah berdiskusi singkat dengan orang yang direkomendasikan
tersebut, kata sepakat dicapai. Selanjutnya, MaTA memberikan
kabar itu kepada komunitas perempuan di Aceh Barat;
menyepakati jadwal pertemuannya.
“Ibu-ibu, bapak-bapak, ini dokumen informasi yang
kami minta ke pemerintah dulu sudah kami bawa pulang hari
ini. Semuanya sudah ada sama kami. Siapa saja yang dulu tidak
percaya, yang bilang kami jual diri ke Banda Aceh, juga kepada
semua warga desa, boleh pergi ke meunasah untuk melihatnya
bersama”.
Pekikan tersebut menggelegar dari corong microfon
yang menjulang diatap meunasah gampong. Suhani memberi
pengumuman rapat kepada seluruh warga gampong Cot Lada
Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
Berselang beberapa menit setelah pengumuman itu,
satu persatu warga mendatangi kantor Geuchik (Kepala Desa)
yang bersebelahan dengan meunasah gampong. Laki-laki dan
perempuan, termasuk beberapa perangkat gampong dan ketua
pemuda diantaranya turut hadir. Pagi itu, 14 November 2017,
perempuan anggota komunitas di gampong Cot Lada membawa
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semua dokumen yang diperoleh dari akses informasi untuk
diserahkan kepada perangkat gampong. Selain agenda memahami
amdal bersama, pertemuan itu juga untuk bermufakat tentang
apa yang akan dilakukan dengan beberapa dokumen tersebut.
Dokumen peta bidang HGU PT. Karya Tanah Subur
disepakati dalam pertemuan itu untuk mengukur ulang batas
perusahaan yang masuk dalam wilayah desa mereka. Konflik batas
lahan dengan perusahaan yang berlangsung sudah cukup lama
itu diharapkan akan menemukan titik temu dengan dilakukan
pengukuran kembali. Aparatur Gampong disepakati yang akan
mengambil peran itu.
Warga yang hadir pada hari itu kemudian membuka
bagian-bagian Amdal yang dirasa penting untuk dipahami,
terutama yang menyangkut tentang mekanisme penanganan
limbah perusahaan. Sepanjang ingatan warga, limbah pengolahan
sawit dialiri kesungai mereka. Menyebabkan air berubah
warnanya, gatal-gatal, bahkan mematikan ikan-ikan yang hidup
di sepanjang aliran krueng bubon pada bagian tersebut, warga
khidmad menyimak sambil mengulang apa yang selama ini
dilakukan perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, sedikit banyak warga
mulai memahami bagaimana sebenarnya perusahaan yang
berdampingan langsung dengan pemukiman mereka menangani
soal limbah. Di samping tanggung jawab lainnya sebagaimana
terpampang dalam dokumen amdal yang telah mereka peroleh.
Beberapa bulan setelah pertemuan itu, sekira Juni 2018,
perusahaan kembali membuang limbah cair pengolahan sawit ke
sungai Bubon. Berbekal dokumen amdal tersebut, Hasan bersama
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warga lainnya memberanikan diri melaporkan perusahaan ke
pemerintah daerah yang didampingi oleh LBH Banda Aceh Pos
Meulaboh.
Di Nagan Raya, Nurhakimah (45) dan kawan-kawan terus
mempertahankan pasar dikampungnya agar tak digusur oleh
Satpol PP, kedai-kedai warga didakwa masuk dalam kawasan
HGU Socfindo. Kedai-kedai kayu yang disebut warga sebagai
pasar itu, menjadi mata pencaharian tambahan setelah sawahsawah tak berfungsi lagi. Mereka mendapat amunisi baru yang
diperoleh dari akses informasi yaitu salinan notulensi rapat
warga panton bayu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Nagan Raya. Kesepakatan dalam rapat tersebut salah
satu pointnya yaitu warga bersedia direlokasi jika Pemerintah
Daerah telah menyiapkan tempat berdagang baru bagi warga dan
lokasinya mudah dijangkau.
Anggota komunitas di Aceh Tamiang memanfaatkan
informasi

yang

diperleh

untuk

melakukan

pemantauan

penerima bantuan di wilayahnya. Intan (32) mendapatkan
informasi mengenai daftar penerima bantuan rumah dhuafa di
kecamatannya setelah melalui proses sengketa informasi di KIA.
Daftar itu kemudian dijadikan Intan dan warga lainnya sebagai
acuan untuk pemantauan. Mereka mencocokkan kriteria yang ada
dengan penerima manfaat. Memastikan proses penyalurannya
tepat sasaran.
Begitupula yang dilakukan Winarti (32) di Aceh Timur.
Kendala mendapatkan layanan kesehatan yang jauh. Keluarga
pekerja di PTPN I harus ke kota Langsa untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS. Informasi
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mengenai persyaratan pemindahan Fasilitas Kesehatan yang
diperoleh Winarti cukup membantu warga mengurus pemindahan
untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan
mereka.
Sebagaimana harapan awal MaTA, saat program ini
digagas. Informasi yang diperoleh dari akses informasi yang
dilakukan komunitas perempuan dapat membantu mereka
mengadvokasi masalah-masalah yang dihadapi di wilayahnya.
Tak hanya disitu, informasi yang didapat juga akan berguna bagi
warga yang lain yang menghadapi masalah yang sama.
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Membaca Ulang Proses

D

ENGAN MEMBACA perjalanan panjang di atas, tentu
bukan perkara mudah juga bagi MaTA untuk mendorong
perempuan dengan kesadarannya sendiri tumbuh

bersama untuk menggunakan pendekatan UU Keterbukaan
Informasi Publik tersebut. Akan tetapi, bukan pula hal demikian
tidak dapat dilakukan. Buku ini menunjukkan dengan segala
plus-minusnya, MaTA membuka “mata” kita semua bahwa
perempuan di kampung, yang jauh dengan modernisasi, dengan
tingkat pendidikan yang pas-pasan, bahkan ada yang hanya lulus
sekolah dasar, tetap memiliki semangat untuk perubahan bagi
masyarakatnya.
Pertanyaan kemudian, bagaimana MaTA berproses hingga
kemudian informasi yang diminta diperoleh dan perubahanperubahan sebagai dampak lanjutannya terjadi? Ada beberapa
tahapan mendasar yang dilakukan MaTA selama menjalankan
proses pendampingan terhadap komunitas perempuan di 5
wilayah.
Dimulai dengan menyusun rencana kerja bagaimana
agenda besar “mewujudkan keterbukaan informasi dengan
keterlibatan penuh kelompok perempuan tingkat komunitas”
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ini diturunkan dalam bentuk yang lebih operasional. Setelah
tim di internal MaTA terbentuk, berbagi zona dampingan
(barat dan timur) pun dilakukan. Hal ini penting sehingga pola
pendampingan dapat terkelola dengan baik. Rencana kerja ini
termasuk menyepakati time-line (alur waktu) dan sejumlah
opsi-opsi lain jika situasi di lapangan nantinya berbeda dengan
rencana. Opsi tersebut sebagai antisipasi apabila saat di tingkat
komunitas tantangan dan hambatan yang dihadapi berbeda jauh
dengan perkiraan sebelumnya.
TAHAP 1
PEMETAAN WILAYAH DAMPINGAN
Proses ini dimulai pada Januari 2017 yang
dilakukan melalui proses diskusi dengan
CSO mitra maupun personal kunci di
kabupaten sasaran dampingan
TAHAP 2
PELATIHAN KOMUNITAS
Pelatihan bagi 25 orang perempuan anggota
komunitas wilayah dampingan dilaksanakan
pada maret 2017. Pelatihan ini dilaksanakan
hanya sekali dengan mengumpulkan anggota
komunitas dari 5 wilayah dampingan
TAHAP 3
PERTEMUAN RUTIN KOMUNITAS
Pertemuan rutin ini dilaksanakan 2 kali
sebulan sebagai ruang belajar bersama
angggota komunitas. Tahapan ini dimulai
Maret - Juni 2017
TAHAP 4
AKSES INFORMASI
MaTA melakukan pendampingan dalam
memetakan kebutuhan informasi hingga
penyusunan surat permohonan informasi.

Penyampaian surat permohonan informasi
ke badan publik masing-masing wilayah
dilakukan pada Maret 2017
TAHAP 5
KEBERATAN
MaTA mendampingi dan melakukan asistensi
komunitas perempuan dalam penyusunan
keberatan. Penyampaian keberatan kepada
Badan Publik dilakukan pada April 2017
TAHAP 6
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Pada tahapan ini, MaTA melakukan
pendampingan kepada komunitas
perempuan yang bersengketa di KIA.
Tahapan ini dumulai Mei 2017 hingga Maret
2018
TAHAP 7
EVALUASI
Tahapan ini melibatkan para pihak, baik
dari komunitas perempuan PPID utama
Provinsi, PPID utama Kabupaten dari 5
wilayah dampingan serta Komisi Informasi
Aceh (KIA). Kegiatan ini dilakukan
Desember 2017

ALUR PROSES PENDAMPINGAN
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Bagaimana MaTA menentukan daerah yang akan
didampingi tersebut? MaTA melakukannya koordinasi dan
meminta masukan terutama kondisi daerah dan kehidupan
sosial (termasuk sisi kehidupan perempuan) dari sejumlah mitra
SETAPAK lainnya. Hal demikian dilakukan seperti dengan HAkA,
WALHI Aceh dan LBH Banda Aceh. Pertimbangan dan sejumlah
saran-saran teknis yang disampaikan mitra SETAPAK ini sangat
membantu MaTA dalam menentukan rencana kerja di atas dan
strategi pendampingan di lapangan.
Tahapan

selanjutnya

yaitu

melakukan

identifikasi

perempuan yang akan terlibat untuk uji akses. Perempuan
tersebut dinilai punya komitmen dan selama ini sudah terlibat
dalam advokasi TKHL. Pada saat sejumlah nama sudah
dikumpulkan, termasuk sejumlah nama yangs secara khusus
“direkomendasikan” oleh mitra SETAPAK di atas, MaTA
melakukan konfirmasi langsung sekaligus meminta kesediaan
untuk bergabung dalam proses ini.
Hal yang perlu digarisbawahi adalah MaTA tidak memiliki
kriteria khusus yang bersifat baku. Kriteria utamanya adalah
punya kesadaran dan komitmen untuk terlibat penuh dalam
proses belajar dan kemudian secara bermusyawarah di tiap desa
dampingan menenyepakati: siapa yang dipercaya dan bersedia
juga untuk menjadi “pengakses informasi”. Dengan demikian,
meskipun secara angka; jumlah yang melakukan permohonan
informasi hanya 25 orang, tetapi sebenarnya yang mengikuti
proses belajar dan terlibat dalam pendampingan yang dilakukan
oleh MaTA angkanya bisa tiga lipat dari angka tersebut.
Melakukan penguatan kapasitas: “Bagaimana Melakukan
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Uji Akses”. Inilah tahapan kunci dari proses pendampingan ini,
bagaimana memperkuat pengetahuan dan pemahaman tentang
UU Keterbukaan informasi publik serta PERKI SLIP sebagai
dua pokok regulasi dan teknis permohonan informasi publik
dilakukan kepada Badan Publik. Penguatan dimaksud dilakukan
baik dalam bentuk pelatihan secara khusus maupun diperkuat
melalui sejumlah pertemuan komunitas yang dipandu oleh staf
pendamping MaTA di tiap daerah.
Membangun kesadaran dan kesepahaman bersama
mengapa uji akses ini penting, termasuk cara melakukan dan
berbagi peran; siapa meminta data apa. Sebenarnya ini merupakan
fase yang sangat berat sekaligus menentukan

keberlanjutan

pendampingan ini. Tidak mudah memulainya, meyakinkan para
perempuan ini yang selama ini memang mayoritasnya hanya
berkecimpung dalam urusan domestik (sumur, dapur, kasur dan
lembur) kemudian hadir dalam agenda advokasi; melakukan
permohonan informasi ke Badan Publik. Proses penyadaran ini
harus benar-benar mengena dengan siatusi dan latar perempuan
di desa, sehingga di tengah krisis rasa percaya diri kemudian
dengan yakin menentukan informasi apa yang diperlukan dan
mendesak saat ini?
Membangun skema koordinasi baik sesama perempuan
dan perempuan dengan MaTA. Ketika kelompok sudah terbentuk,
siapa dan meminta informasi apa saja sudah disepakati, kesadaran
dan keyakinan mulai tumbuh maka semua itu perlu dibangun
jejaring koordinasi dengan baik. MaTA mendorong komunitas
perempuan ini untuk terus berjalan dengan baik. Apabila ada
kendala atau hal yang menghambat dan perlu didiskusikan maka
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dengan komitmen untuk berkoordinasi termasuk dengan MaTA,
masalah yang ada bisa diselesaikan secara efektif.
Selain menjalankan tahapan-tahapan di atas, dalam
prosesnya MaTA juga mengembangkan sejumlah strategi.
Beberapa strategi di bawah ini ada yang memang diagendakan
sejak awal pendampingan dimulai, tetapi ada juga yang sengaja
ditempuh dengan memperhatikan hambatan dan tantangan di
lapangan.
1. Menggandeng

kelompok

laki-laki

yang

peduli

dan

memberikan semangat kepada perempuan untuk tetap
bertahan dengan uji akses. Dengan latar budaya patriarkhi
yang sangat kental maka gerakan perempuan merebut
informasi publik” ini harus juga mendorong tumbuhnya
dukungan dari kelompok laki-laki yang punya pengaruh.
2. Memperkenalkan komunitas dengan jaringan MaTA di
daerah. Komunitas yang sudah ada juga dihubungkan
dengan komunitas lainnya yang sudah terbentuk sebelumnya
meskipun isunya berbeda. Proses ini untuk saling
menguatkan dan berbagi pengalaman dalam melakukan
kerja-kerja advokasi (mendorong perubahan) terutama
pada isu partisipasi perempuan dalam pembangunan dan
penentuan kebijakan-kebijakan strategis, terutama pada
aspek pengelolaan sumberdaya alam.
3. Pendampingan yang continue dan ekstra; secara reguler
menghubunginya untuk update kondisi perempuan di
daerah. Sesuai dengan zona yang disepakati, tim di MaTA
senantiasa menghubungi kelompok perempuan, sekadar “say
hello” menanyakan kabar dan update perkembangannya.
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4. Memberikan gambaran track record yang dikerjakan MaTA
sehingga dipandang bahwa MaTA serius dan ini bermanfaat
bagi perempuan. Ini juga menjadi strategi yang harus
ditempuh secara hati-hati. Mengapa demikian? Karena
citra LSM di tengah masyarakat (khususnya di Aceh setelah
era rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa
dan tsunami, 2004) sangat berat. LSM dianggap punya
kepentingan tersendiri, apalagi dengan melibatkan kelompok
perempuan. Pengalaman masa lalu yang diduga ada “oknum
LSM” bermasalah, sehingga ketika setiap LSM yang ke
desa mereka, dicurigai akan memperalat dan menjadikan
kelompok perempuan hanya “mainan” untuk tujuan tertentu
LSM tersebut. MaTA menghadapi hal demikian di sejumlah
desa, dihadapkan pada kecurigaan yang berlebihan. Namun
demikian, hal tersebut wajar saja dan menjadi kewajiban
MaTA untuk menjelaskan latar belakang lembaga ini,
apa yang telah dilakukan dan sejumlah bukti nyata bagi
perubahan baik di tingkat masyarakat maupun dalam agenda
reformasi birokrasi pemerintahan daerah.
5. Mendorong perempuan untuk pelan-pelan “mempengaruhi”
keluarga inti (terutama suaminya) untuk mendukung uji
akses yang dilakukan. Kesannya ini sangat sederhana
tetapi inilah sebuah upaya untuk membangun dukungan
dari orang-orang terdekat terutama suami atau orang tua.
Caranya sederhana mulai dengan membawa pulang materi
belajar yang kemudian ditempatkan di ruang tamu dan posisi
strategis lainnya hingga mencoba mendiskusikannya secara
langsung. Ketika suami dan orang tua sudah memberikan
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lampu hijau alias setuju dan menyatakan dukungannya,
maka separuh hambatan bagi perempuan-perempuan ini
sudah selesai dengan sendirinya.
6. Melakukan kampanye media sehingga SKPD dan atau
Perusahaan merasa dipantau oleh publik. MaTA dengan
jejaring media yang ada melakukan sejumlah kampanye
melalui penyeberluasan siaran pers termasuk pada saat
sengketa dilakukan. Sidang-sidang di Komisi Informasi Aceh
juga tidak lepas dari pemberitaan media. MaTA menyakinkan
sejumlah jurnalis yang dikenalnya untuk memback-up
“gerakan perempuan” sehingga menjadi pembelajaran bagi
perempuan-perempuan lainnya bahwa informasi terutama
soal sumberdaya alam menjadi hak semua warga, termasuk
perempuan.
7. Membangun komunikasi dengan KIA agar memberikan
dukungannya dalam proses uji akses bagi perempuan;
termasuk dalam proses sidang dan memberikan respon di
media sesuai dengan kewenangannya. Tentu ini bukan bagian
dari “intervensi” bagi majelis hakim di KIA. Akan tetapi
sebagai bentuk pengingat kembali kepada para komisioner
yang menjadi majelis hakim agar dapat lebih mengedepankan
komunikasi yang asertif, sederhana dan mudah dipahami
selama persidangan termasuk pada tahapan mediasi. MaTA
juga “meloby” KIA agar berkenan memberikan pernyataan
ke media soal perempuan yang bersidang ini sehingga
terbangun iklim yang setara antara pemohon dan termohon
ketika sudah berproses di bawah kendala majelis hakim.
Proses di atas bukan tanpa tantangan. MaTA mencatat
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bahwa

terdapat

dua

tantangan utama berikut ini.
RELASI – BISNIS
PERUSAHAAN DAN
BIROKRASI

BUDAYA
PATRIAKHI

Pertama, budaya masyarakat
masih

menempatkan

perempuan sebagai “orang
rumahan” yang sama sekali
MENTAL BIROKRASI

tidak pantas terlibat dalam
agenda
memohon

publik

seperti

informasi

ini.

Perempuan di komunitas
dianggap lebih pantas mengurus anak dan suami, bukan
mendatangi kantor pemerintah untuk meminta informasi publik.
Inilah buah dari akar budaya patriakhi yang masih kental. Lakilaki sebagai penentu utama, dan perempuan sama sekali tidak
punya nilai tawar dalam kehidupan sosial.
Kedua, mentalitas birokrasi yang bukan saja tertutup
tetapi juga memperkuat labelisasi berbagai bentuk diskriminasi
terhadap perempuan.
Ketiga, masih ada “relasi-bisnis” yang tidak fair antara
perusahaan dengan birokrasi di daerah. Birokrasi yang sejatinya
memuhi hak-hak warga atas informasi publik tapi dalam
praktiknya tidaklah sepenuhnya demikian.
Ketiga tantangan di atas sebenarnya tidak berdiri sendiri.
Ketiganya itu berkelindan, saling berkaitan antara satu tantangan
dengan yang lainnya. Tetapi akar tetap pada tantangan pertama;
bahwa perempuan itu pantasnya di rumah dengan bungkusan
budaya patriakhi yang kuat. Dengan anggapan demikian,
hadirnya di Badan Publik hingga ruang persidangannya pun akan
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menjadi gugatan, lalu dianggap tak pantas semua itu bagi seorang
perempuan.
MaTA juga juga menghadapi beberapa tantangan lainnya
yang sebenarnya tantangan ini tidak terlepas dari tiga tantangan
utama di atas. Tantangan tersebut mulai dari komunitas
perempuan ditakuti-takuti oleh oknum perusahaan dan oknum
pemerintah daerah. Selain itu juga dihadapkan pada kondisi
distribusi bantuan yang dihentikan sementara oleh perusahaan
karena permohonan

informasi yang dianggap menggangu,

termasuk ada anggota komunitas yang mundur dari proses uji
akses informasi ini.
Komunitas perempuan ini juga sangat sering menghadapi
“bisikan-bisikan” dari kelompok perempuan yang sudah dari awal
menarik diri dari proses dampingan. Bahkan, terdapat pula larang
terlibat oleh keluarga terutama oleh suaminya agar tidak terlibat
dalam proses ini. MaTA juga mencatat salah satu tantangan
lainnya adalah suasana persidangan di KIA yang dinilai belum
sepenuhnya “ramah” dengan perempuan, apalagi dari perempuan
komunitas dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.
Hanya itukah? Tidak ternyata.
“MaTA itu basisnya selama ini dikenal sebagai lembaga
watchdog, tukang kritik”. Jadi kalau kita turun ke tengah
masyarakat, pasti selalu ada anggapan demikian. Nah, itulah
butuh penjelasan bagaimana sikap MaTA dalam bekerja,
menjalankan mandat lembaga dengan baik termasuk dalam
proses pendampingan komunitas perempuan ini”.
Baihaqi dan Hafidh menjelaskan hal di atas sebagai bagian
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dari tangantan lainnya, yang sebenarnya tidak bunyi tetapi bila
dilihat lebih dalam hal demikian jelas ada. Ditambahkan oleh
Hafidh, teman-teman MaTA harus sangat terbuka menyampaikan
apa saja yang sudah dilakukan MaTA, berkontribusi dalam
perbaikan di daerah. “Ada potensi tetap kita dorong untuk
dibongkar, tetapi saat kita dapat bekerjasama untuk perubahan,
mengapa hal demikian tidak kita lakukan bersama-sama”, ungkap
Hafidh.

168

Melihat Kembali
Wujud Perubahan

A

PA YANG berubah sebenarnya? Sekedar hadir di
sidang, lalu berdebat dan
data yang diinginkan?

kemudian mendapatkan
Tentu tidak sesederhana

demikian. Perubahan yang terjadi bisa jadi secara kasat mata
nyata terlihat tetapi ada juga perubahan sebagai dampak dari aksi
para perempuan hebat ini yang kemudian menjadi “pengingat
yang baik” agar sistem yang ada harus ditinjau ulang. Era
ketertutupan, semua informasi adalah rahasia negara, sudah
kehabisan zamannya.
Kisah para perempuan dari komunitas ini seakan ingin
memberikan sinyal bahwa setiap Badan Publik harus senantiasa
berlaku terbuka kepada siapa pun.
Rabu, 20 Desember 2017 adalah momen dimana duapuluh
lima orang perempuan dari lima kabupaten itu berkumpul kembali
sejak pertama saling mengenal di Maret 2017. Hari itu, MaTA
mengumpulkan seluruh perempuan yang terlibat akses informasi
dari 5 wilayah. Kesempatan ini digunakan untuk melihat kembali
proses yang sudah mereka lewati; berbagi pengalaman dan saling
menguatkan diantara mereka. Pagi itu, mereka meluapkan emosi
bersama. Ada tangis dan tawa saat bercerita, merefleksikan
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perjalanan yang telah mereka tapaki. Mereka bercerita tentang
tantangan yang dihadapi, juga keberhasilan-keberhasilan yang
telah diraih baik secara pribadi maupun bersama dikomunitas
masing-masing.
Berdasarkan proses yang sudah dilakukan MaTA,
perubahan yang terjadi dapat dilihat dalam lima aras yang
berbeda. Aras pertama itu tetap pada perubahan individu. Inilah
perubahan paling mendasar sebagai pendorong munculnya
perubahan-perubahan lainnya. Artinya, ketika perubahan
pada diri perempuan sudah terjadi maka hal demikian menjadi
energi positif untuk mempengaruhi dan mendorong terciptanya
perubahan-perubahan yang diingatkan pada aktor lainnya.
Perubahan-perubahan dimaksud akan diuraikan lebih
detai berikut ini:
PERUBAHAN – INDIVIDU
Pada saat MaTA memulai proses pendampingan dan
penguatan kapasitas komunitas perempuan ini, umumnya
masih banyak yang belum berani tampil bicara. Pemalu dan
takut berhadapa dengan “orang pemerintah”. Proses bersama ini
kemudian menjadikan situasi demikian berubah. Bila dulunya
belum paham dengan informasi publik, sekarang sudah paham
dan mampu menyakinkan orang lain mengapa keterbukaan itu
penting diwujudkan. Jika sebelumnya tak punya daya berbicara
dengan aparatur birokrasi, sebagian besar perempuan-perempuan
ini telah memiliki keberanian untuk datang ke kantor pemerintah;
mengajukan surat permohonan dan beradu argumen pula.
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KONDISI AWAL
• Tidak berani tampil di depan orang ramai (umum) dan ini terjadi mayoritas daerah
dampingan.
• Takut berhadapan dengan orang Pemerintah Daerah (SKPD).
• Kurang mampu meyakinkan keluarga bahwa keterlibatan perempuan itu penting.
• Kurangnya pengetahuan perempuan; untuk apa harus terlibat termasuk soal
akses informasi publik
PERUBAHAN
•
•
•
•
•
•

Mendapatkan pengalaman tentang tata cara mendapatkan informasi
Sekarang lebih percaya diri
Lebih berani berbicara didepan umum
Bertambah teman dan ilmu pengetahuan
Lebih Berani dalam Berkomunikasi
Sudah paham dalam mengakses informasi publik
PERUBAHAN TINGKAT INDIVIDU

PERUBAHAN - KELUARGA
Dengan modal perubahan diri tersebut, secara perlahan
aroma perubahan juga menyasar orang-orang terdekatnya. Pelanpelan, ada sejumlah suami sudah memberikan tanda setuju dan
dukungannya. Keluarga yang awalnya sangat khawatir karena
anak perempuannya bergabung dengan “kelompok MaTA”
yang image-nya sebagai LSM yang melawan koruptor, berubah
haluan. Banyak keluarga sudah memberikan dukungannya,
bahkan mengizinkan untuk datang ke Banda Aceh guna megikuti
sengketa informasi.
Dewi Mutia mengisahkan bagaimana perubahan itu
seperti datangnya hujan di kala kemarau panjang. Hatinya seperti
diketuk orang terkasih meski awalnya penuh diskusi yang alot
dengan pasangan hidupnya itu.
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“Saya ke Kota Banda Aceh dan ditanyakan hasilnya dan
saya berikan bukunya. Saya berikan UU KIP itu, suami saya sebagai
pegawai honorer di bidang hukum kemudian membacanya. Saya
berdebat lagi dengan suami apakah mengizinkan saya lagi atau
tidak. Suami saya juga membaca buku Pedoman KI yang ada,
kemudian suami saya mengerti. Akhirnya suami memberikan
izin kepada saya untuk bergabung dalam kelompok”.
Tantangan dikeluarga juga dihadapi perempuan lain,
Yessi Misalnya. Ia harus berusaha keras untuk menyakinkan
keluarganya tentang apa yang dia kerjakan manakala ia bersama
empat perempuan-perempuan lain di Aceh Timur menjadi
pembicaraan warga di warung-warung.
“Yang terjadi di tempat kami, mayoritas dikedai kopi
penuh dan bapak-bapakyang bicara soal ibu-ibu yang mengakses
informasi. Sampai dengan nama-nama siapa saja yang terlibat
mereka tahu. Mereka beranggapan, kenapa harus ibu-ibu? Kenapa
tidak MaTA sendiri? Ketika omongan ini sampai kekeluarga, di
sinilah keluarga komplain,” ungkap Yessi dari Aceh Timur.
“Kendala terbesar saya karena sebagian besar ibu-ibu yang
ada di sini adalah ibu rumah tangga lebih kepada izin keluarga.
Yang datang kesana itu laki-laki dari MaTA dan yang jadi peserta
kita, 10 orang ibu-ibu muda. Muncul berbagai macam opini,
kenapa harus datang yang laki-laki?” Lanjut Yessi mengenai
tantangan yang dihadapi di keluarganya.
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KONDISI AWAL
•
•
•
•

Kekhawatiran yang berlebihan dari suami
Keterlibatan keluarga dalam Perusahaan
Keluarga jelas kurang mendukung
Ada anggapan akan diperalat oleh MaTA sebagai NGO

PERUBAHAN
• Keluarga sudah sangat mendukung
• Sudah memberikan motivasi agar tetap serius hingga selesai
PERUBAHAN TINGKAT KELUARGA

Sama seperti ibu-ibu lainnya, ia berusaha keras
menjelaskan tantang apa yang ia dan beberapa ibu-ibu lainnya
kerjakan di Aceh timur kepada Suaminya. Sampai suatu ketika,
ia merekam semua proses pertemuan dan menyerahkan kepada
suaminya.
“Saya pribadi di keluarga tidak diberikan izin. Nah, salah
satu cara kenapa saya bisa berada di sini (Banda Aceh-pen), ketika
pertemuan terakhir sebelum kita di sini, saat ada penjelasan dari
Bang Baihaqi, saya rekam dan berikan kepada suami dan dari situ
beliau ok dan yes.” Terang Yessi penuh senyum kepada peserta
lain yang hadir dalam pertemuan itu.
Bagi MaTA, perubahan di lingkaran keluarga ini menjadi
angin segar, modal selanjutnya bagi kelompok perempuan untuk
terus menebarkan virus keterbukaan informasi publik ini. Saat
keluarga sudah memberikan “restu” bahkan ada juga yang secara
langsung terjun ikut membantu, perubahan di aras gampong
semakin terbuka lebar.
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PERUBAHAN - GAMPONG
Pada saat diri pribadi dan keluarga sudah berubah,
dengan bekal kesadaran dan pengetahuan yang ada, komunitas
perempuan ini mulai menyasar masyakarat di desa. Ketika
awalnya penuh kecurigaan dan cenderung dianggap tidak baik
(negatif), siatuasi mulai berubah dengan munculnya respon
positif. Bila dulunya belum paham dengan apa yang ingin dicapai
kelompok perempuan ini, sekarang sudah memahaminya dan
berlahan ingin mengetahui informasi itu lebih detil lagi. Banyak
perempuan dan warga lain yang ingin belajar apa itu keterbukaan
informasi publik dan bagaimana melakukannya.
Sudirman misalnya, seorang mantan kombatan GAM di
gampong Planteu Aceh Barat. Ia datang ke gampong Cot Lada,
mengikuti hampir setiap pertemuan komunitas perempuan
yang dilaksanakan disana. Ia ingin mendapatkan pengetahuan
yang sama seperti yang diperoleh oleh perempuan-perempuan
Cot Lada. Walaupun sebelumnya ia ragu terhadap apa yang
dikerjakan oleh Suhani dan kawan-kawannya.
KONDISI AWAL
•
•
•
•
•
•
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Anggapan negatif dari masyarakat secara umum
Mendapat tanggapan negatif dari tetangga
Pemerintah Gampong tidak mendukung kegiatan yang kami lakukan
Dipandangan sepele yang merendahkan hak perempuan untuk terlibat
Dilarang oleh dinas terkait
Dipandang negatif oleh tetangga tentang kerja

PERUBAHAN
• Memahami dengan cara menjelaskan memberi pemahaman
• Setelah mengikuti proses yang kami lakukan warga lainnya mau mengikuti proses
yang telah kami lakukan
• Respon positif dari aparatur gampong
• Sudah mulai ada dukungan dari masyarakat sekitar
• Semakin banyak warga yang ingin tahu cara mengakses informasi publik
PERUBAHAN TINGKAT GAMPONG

Tak hanya mendapat respon positif dari aparat gampong,
perempuan-perempuan tersebut mulai dilibatkan dalam kegiatankegiatan pengambilan kebijakan di Gampong.
“Kalau boleh cerita sedikit contoh di kabupaten Aceh
Timur untuk sekarang dengan adanya proses yang kami kaum
perempuan kerjakan, mulai ada respon positif dari aparatur
gampong. Katakanlah ada kegiatan masyarakat, kita mulai
dilibatkan” cerita Mulyani di Forum evaluasi yang diselenggarakan
MaTA.
Bagi MaTA ketika perubahan sudah mulai mewarnai desa
maka proses pelembagaan keterbukaan informasi publik pada
aras komunitas sudah mulai berproses. Alfian, sang Koordinator
MaTA mengisahkan bagaimana perubahan ideal ini terjadi. “Kita
tidak ingin yang paham tentang ini hanya beberapa perempuan
saja. Perubahan ini harus terus berjalan seperti bola salju yang
terus menggelinding sehingga dampaknya semakin meluas”
jelasnya.
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PERUBAHAN - PEMERINTAH DAERAH
Tantangan yang lebih berat mulai terasa ketika sudah
berhadapan dengan birokrasi, apalagi ketika perempuan sudah
berani tampil di depan, menyodorkan permohonan.
KONDISI AWAL
•
•
•
•

Banyak staf yang tidak paham tentang UU Keterbukaan Informasi Publik.
Umumnya Badan Publik menolak dan tidak merespon informasi publik.
Ketakutan memberikan tanda terima atas surat permohonan informasi.
Adanya ancaman dan nada yang melecehkan perempuan

PERUBAHAN
• Sudah lebih cepat dalam merespon permohonan informasi.
• Sudah ada pemahaman badan publik tentang keterbukaan informasi
• Dengan adanya PSI maka Badan Publik mulai tercerahkan dan memahami UU
KIP dan kewajibannya atas permohonan yang diajukan.
• Sebagian informasi yang dimintakan sudah diperoleh komunitas perempuan
PERUBAHAN TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Ada sebuah kisah menarik dan relevan dengan dampak uji
akses perempuan ini pada tataran pemerintah daerah. Abdullah
Abdul Muthaleb, sang editor buku ini punya pengalaman khusus
menjelang akhir September 2017 lalu. Ia diundang sebagai
narasumber dalam sebuah forum daerah yang dihadiri oleh
Pejabat Eselon II. Sang Asisten yang membuka acara tersebut
mengutarakannya pernyataan di bawah ini dengan tegas sekali.
Abdullah mengingat kembali pernyataan Asisten itu sebagai
berikut ini:
“Apa yang kita laksanakan hari ini memang tidak ada
hubungannya dengan data. Tapi saya berharap kita serius dan
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jangan main-main, jangan abai dan tidak mau peduli. Kita harus
melaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan, jangan nanti
setelah dievaluasi dan dimonitoring oleh masyarakat kita kembali
terkejut karena abai dalam pelaksanaannya. Mengapa saya
katakan demikian? Karena gara-gara kita tidak mau tahu dan
tidak serius dalam menjalankan amanat konstitusi, Pemerintah
Daerah hadir ke Komisi Informasi Aceh (KIA) di Banda Aceh.
Saya sebagai Asisten yang kemudian harus hadir
mengikuti persidangan di sana karena kita digugat. Bapak dan
Ibu semua di sini harus tahu bahwa yang gugat kita itu adalah
warga kita sendiri, para perempuan yang ada di pelosok sana.
Kita sebanarnya malu di era yang sudah terbuka ini kita masih
belum berubah dalam cara berpikir, apalagi memang kita juga
dihadapkan pada ketersediaan data-data pembangunan yang
memang masih bermasalah.
Terlepas siapa di balik perempuan tersebut, kita tahu ada
MaTA yang mendampingi, itu bukan persoalan bagi kita. Tetapi
ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Saya pribadi
menganggap tersebut sebagai teguran yang kemudian kita
harus berbenah dalam penyelenggaran informasi publik. Setelah
persidangan kemarin saya sudah sampaikan ke PPID Utama agar
segera melakukan pembenahan agar hal ini tidak lagi terulang”.
Pernyataan tegas sang Asisten tersebut merupakan
sinyal bahwa ada dampak besar dari permohonan yang
diajukan tersebut. Pemerintah Daerah seperti dikejutkan ketika
ada perempuan yang datang dan meminta informasi publik.
Awalnya tanpa hirauan, umumnya tak digubris sama sekali, dan
sejumlah perlakuan tak selaras dengan peraturan pun diterima
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komunitas perempuan ini. Tetapi sekali lagi, setiap perubahan
untuk kebaikan pasti ada proses yang sulit, bukan? Karena kita
semua menyakini masih ada “orang-orang baik” yang punya
semangat untuk memperbaiki birokrasi, berlahan mengubah era
ketertutupan menjadi era keterbukaan.itu
PERUBAHAN – PERUSAHAAN
Bersamaan dengan jalannya perubahan di tingkat
pemerintah daerah, perusahaan pun dengan penuh kesadaran
sudah mulai membuka diri. Jika pada awalnya ada yang
mengancam, berubah menjadi paham dan kemudian lebih
koorperatif. Tidak ada lagi pandangan sinis ketika komunitas
perempuan datang ke perusahaan mengajukan permohonan
informasi. Nasib kacang hijau yang dulunya sempat “diembargo”
sudah mengalir ulang, perusahaan menyalurkan kembali
sebagaimana biasanya.
KONDISI AWAL
• Adanya ancaman apabila permohonan inofrmasi diajukan.
• BPJS menolak memberikan surat keberatan secara tertulis
• Adanya intimidasi dari sekolah untuk tidak melanjutkan permohoan informasi
terkait Dana BOS
PERUBAHAN
• Lebih teliti dalam mengelola informasi
• Lahirnya pemahaman perusahaan terkait dengan UU KIP
• Setelah proses berjalan, tidak lagi pertanyaan untuk apa informasi dimintakan.
Sudah ada penerimaan yang lebih baik
• BPJS bersedia memberikan balasan surat secara tertulis
PERUBAHAN TINGKAT PERUSAHAAN

178

Para perempuan hebat ini sebenarnya bukan hadir untuk
“menghancurkan” perusahaan. Tapi bagaimana kehadiranya
memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yessi menuturkan
demikian.
“Kehadiran

mereka

(perusahaan)

harus

membawa

perubahan yang positif masyarakat. Bukan hanya pada aspek
ekonomi tetapi juga aspek sosial dan cara berpikir masyarakat.
Kondisi sekarang juga, perempuan unsur yang paling terbawah
dan dalam mengambil keputusan tidak banyak mempengaruhi.
Namun ketika sesuatu terjadi kami orang-orang perempuan yang
menangung lebih berat dari yang lainnya”.
***
Kilas balik cuplikan perubahan di atas bukan untuk
menggabarkan akan kehebatan proses pengorganisasian ini
dilakukan. Masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa. Sama
sekali tidak untuk pamer capaian, melainkan untuk menujukkkan
bahwa ketika semua pihak punya itikad baik seperti yang
dilakoni oleh kelompok perempuan ini, maka ada banyak dampak
positif yang bisa dipetik bersama. Dengan latar kemampuan
yang ada adanya, ternyata apa yang dilakukan dengan penuh
keyakinan dan kesadaran maka bukan hanya diri sendiri yang
berubah, masyarakat sekitar hingga aktor pemerintah daerah dan
perusahaan pun nyatanya juga (bisa) berubah.
Rangkaian tantangan dan perubahan yang dilalui
perempuan-perempuan

tersebut

kemudian

didiskusikan

mendalam dengan pengambil kebijakan. Melibatkan PPID Utama
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provinsi dan PPID Utama 5 kabupaten diwilayah dampingan
termasuk Komisi Informasi Aceh (KIA). Kamis, 21 Desember 2017
perempuan-perempuan dari 5 kabupaten tersebut berdiskusi
langsung dengan para pengambil kebijakan tersebut
“Kita sengaja menggagas pertemuan untuk mengumpulkan
perempuan-perempuan tersebut dengan pemerintah, dengan
pengambil kebijakan. Berkaca dari pengalaman tersebut, kita
berharap, pengambil kebijakan mampu membuat perubahan di
wilayahnya. Termasuk PPID Utama harus mengambil peran”
terang Alfian.
Dalam pertemuan dipenghujung 2017 tersebut, kelima
PPID Utama Kabupaten berkomitmen memperbaiki layanan
informasi publik di wilayahnya. Menyusun peta jalan perbaikan
berdasarkan rekomendasi pertemuan. Tekad PPID Utama
kabupaten menguat dengan dukungan penuh dari PPID Utama
Aceh.
“PPID Utama Aceh siap mendampingi PPID Utama
Kabupaten

untuk

membenah

dan

memperbaiki

layanan

informasi, termasuk menyiapkan daftar informasi publik di
kabupaten. Karena itu merupakan salah satu kriteria penilaian
saat perangkingan,” ungkap Asriani, S.Sos. M.Si, selaku Ketua
Pelaksana Harian PPID Utama Aceh
Komitmen dalam pertemuan-pertemuan informal tersebut
kemudian dirumuskan menjadi kesepakatan tertulis antara
MaTA dan PPID Utama Aceh. Komitmen PPID Utama Provinsi
dan respon baik dari PPID Kabupaten itu yang mendorong MaTA
di tahun 2018-2019 fokus pada pendampingan 4 Kabupaten dalam
menyusun Daftar Informasi Publik.
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“Kita membuat kontrak kerjasama dengan PPID Utama
Aceh, mengikat komitmen untuk melakukan asistensi kepada
4 kabupaten dalam penyusunan Daftar Informasi Publik. PPID
Utama Aceh selalu bersama kita ke daerah mendampingi PPID
Utama Kabupaten menyusun DIP. Dan itu sudah berjalan cukup
baik.” terang Alfian.
Apa yang telah digulirkan oleh perempuan-perempuan di
5 wilayah tersebut memberi dampak yang cukup baik. Perubahan
positif tak hanya bagi mereka pribadi dan lingkungan, tapi juga
memberi dampak perbaikan pada sistem layanan informasi di
pemerintah daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten dan PPID
Utama juga lahir dari dorongan perempuan-perempuan hebat
tersebut.
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Menutup Cerita;
Merawat Asa untuk Adil
dan Setara

T

ERDAPAT BANYAK cerita yang telah digores oleh semua
yang terlibat dalam komunitas perempuan pengakses
informasi publik di instansi-instansi pemerintah di lima

wilayah di Aceh selama hampir setahunan--sepanjang Januari
sampai November 2017. Semuanya tidak pernah lalu begitu
saja. Melainkan melekat di pikiran dan ingatan. Itu pengalaman
yang tak sedikit pun lapuk oleh kesibukan yang mereka emban
dalam kehidupan masing-masing. Berbekal pengalaman itu
pula kepekaan sosial mereka tumbuh, seturut dengannya telah
memposisikan mereka sebagai pribadi-pribadi perempuan yang
kritis, tak lagi apatis, terutama menyangkut dengan masalahmasalah di sekitar kehidupan komunal masyarakat tempat
mereka tinggal.
Paska berproses sekian lama, ada yang berhasil
mendapatkan informasi yang mereka mohon, ada yang tidak,
dan ada pula yang tidak meneruskan lagi meski keputusan
sidang sengketa informasi di KIA telah menekankan kepada
dinas-dinas pemerintah untuk memberikan informasi yang
dibutuhkan para pemohon. Terlepas pada berhasil tidaknya para
komunitas perempuan di lima kabupaten mendapatkan informasi
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yang mereka akses, hal yang secara terang mereka dapatkan
kemudian; di samping pengetahuan baru, pengalaman baru,
juga koneksi pertemanan lintas kabupaten; adalah pemahaman
mereka tentang watak birokrasi pemerintahan. Mereka, sedikit
banyaknya paham pula tentang kinerja orang-orang di instansiinstansi publik dalam melayani masyarakat.
Tentang yang terakhir disebutkan tadi, terdapat suatu
kesamaan pola yang dilakukan oleh hampir semua instansi
pemerintah di lima kabupaten dalam menyikapi surat permohonan
komunitas perempuan pertama sekali. Bahwa kesan pengabaian
tampak sangat kentara, dimana hal keadaan ini bisa dengan jelas
dibuktikan pada minimnya mereka memberikan respon setelah
menerima surat permohonan dimaksud.
Ada banyak pertanyaan yang timbul berkenaan dengan
fakta ini. Tapi yang cenderung menguat di kalangan masyarakat
lapis bawah adalah prasangka: Pelayanan birokrasi pemerintahan
hanya akan berjalan mulus kepada orang-orang berpengaruh,
punya modal dan koneksi mumpuni. Selebihnya, jika yang
minta dilayani hanya orang-orang kecil, apalagi perempuan
yang sehari-hari hanya bergiat sebatas di rumahnya saja, maka:
Silahkan tunggu. Itu urusan bisa dilakukan belakangan. Tidak ada
upaya apa pun yang bisa membebaskan birokrasi pemerintahan
dari prasangka begitu rupa kecuali pelayanan dan peningkatan
sumber daya manusia di dalamnya harus terus menerus dibenahi.
Minimnya pengetahuan para pegawai di instansi
pemerintahan

tentang

perundang-undangan

keterbukaan

informasi publik berpengaruh pula pada cara mereka menanggapi
surat permohonan yang masuk pada kali pertama. Ketidak183

pahaman tentang hak-hak rakyat untuk memperoleh informasi
publik menjadikan kebanyakan mereka secara taklid beranggapan
bahwa informasi-informasi yang ada di dinas pemerintah adalah
‘haram’ diketahui oleh orang biasa.
Konon lagi jika ada ibu-ibu rumah tangga yang datang
meminta dengan tujuan; “Hanya sekadar ingin tahu saja.”
Mendapati kenyataan bahwa ada yang berani atau mungkin
sedang ‘tidak ada kerjaan’ meminta informasi-informasi yang tak
sesuai dengan keseharian mereka, oleh sebab ketidak-pahaman
tadi, yang timbul secara spontan pada para pegawai adalah
kecongkakan yang diselimuti rasa takjub, yang kemudian dengan
cepat berubah wujud menjadi rasa tak percaya dan pada tahap
yang sama superioritas sebagai pegawai muncul.
Ujung-ujungnya apa yang termasuk dalam perilakuperilaku mengintimidasi; apakah dengan cara menunjukkan
sikap penyepelean atau dengan ucapan-ucapan yang mengancam;
dengan luwesnya mereka peragakan di hadapan pemohon
informasi. Perilaku atau tabiat atau perangai pegawai seperti
itu di instansi-instansi pemerintah menjadi satu catatan penting
dan kerap diceritakan ulang oleh hampir semua di komunitas
perempuan. Meski di sisi lain mereka mengakui pula perangai
atau tabiat itu tidak bisa digeneralisasikan secara menyeluruh.
Kita memang tidak bisa menutup mata dengan kondisi
sumber daya manusia di instansi-instansi pemerintah yang
pengetahuan mereka tentang keterbukaan informasi publik serba
minimalis itu. Karakter umum sistem birokrasi yang bekerja dan
menjalankan roda pemerintahan (terutama terkait dengan konteks
keterbukaan informasi publik) kerap menjadi kendala tersendiri
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bagi pemohon hingga mereka sama sekali tidak memperoleh
informasi-informasi yang telah dicoba akses. Tanpa bermaksud
hendak menyampaikan tentang adanya kebobrokan sistem
birokrasi yang berjalan, karakter umum yang dibicarakan tadi akan
sangat mudah tergambarkan dengan menyimak apa yang dialami
sejumlah perempuan yang dikisahkan dalam buku ini.
***
Agar “virus kebaikan” ini terus menjalar maka MaTA
terus mendorong agar para perempuan hebat ini menjadi agen
informasi, pemimpin yang terus mendorong keterbukaan
informasi publik di wilayah masing-masing. Merekalah yang
akan mentransformasikan pengetahuan tentang ketebukaana
informasi publik ke wilayah yang lain. Alfian dan teman-teman
di MaTA punya
“Sekarang ini, kalau ada permohonan menjadi narasumber
soal ini kepada kami (MaTA) untuk tingkat komunitas, maka
kami sudah mulai menyodorkan sejumlah nama. Perempuanperempuan yang sudah punya pengalaman di komunitas ini sudah
cukup mampu menyampaikan pengetauhan dan pengalamannya
kepada komunitas yang lain”.
Meskipun sengketa sudah usai MaTA tetap menjalin
komunikasi dengan sesama anggota komunitas perempuan ini.
Jika ada perkembanan di desa bisa dibagikan bersama. Harapan
ini selalu adam harapan untuk tetap tumbuh dan mengembangkan
pengetahuan pribadi untuk menjadi pengetahuan bersama.
Semoga.
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PEREMPUAN memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sumber Daya Alam
(SDA). Ketika hutan rusak dan krisis air bersih terjadi, misalnya, bukan saja
memperberat kehidupan masyarakat tetapi juga memberikan dampak lebih
serius bagi perempuan. Begitu pun jika tambang salah kelola, akan banyak
perempuan hingga anak-anak yang jatuh korban. Karena itu, perempuan akan
tersandera dengan banyak dampak buruk jika SDA dikelola serampangan,
terutama ketika mengabaikan suara perempuan.
Bu ini menunjukkan bahwa sudah tiba saatnya perempuan menjadi bagian
Buku
yang harus dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan SDA. Salah satunya
adalah dengan mendorong pelembagaan keterbukaan informasi publik di
sektor pengelolaan SDA hingga siapa pun warga negara, termasuk perempuan,
dapat mengaksesnya dengan cepat, murah dan mudah. Dokumen seperti
AMDAL, Izin Lingkungan, Peta Konsesi, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), hingga pengelolaan CSR
peru
perusahaan, sejatinya adalah dokumen terbuka. Nyatanya, hal demikian acap
kali dianggap dokumen rahasia, apalagi untuk perempuan.
Mungkin saja, ada banyak buku yang sebelumnya telah hadir mengupas
bagaimana masyarakat berjuang memperoleh informasi. Akan tetapi buku ini
menjadi satu bahan penting oleh sebab di dalamnya mengupas bagaimana cara
perempuan 'merebut' informasi publik yang ada di instansi-instansi
pemerintah. Dan tidak hanya itu, dalam prosesnya tampak dengan sangat
kentara bagaimana mereka ternyata harus pula berjuang meruntuhkan budaya
patriakhis yang kadung berakar di lingkungan mereka hingga kemudian bisa
be
hadir bersidang
di Komisi Informasi Aceh.
Akhir kata, sudah selayaknya buku ini didedikasikan secara istimewa kepada
perempuan Indonesia yang selama ini telah berjuang menjadi garda terdepan
menyelamat pengelolaan sumberdaya alam tanpa pamrih. Ketika perempuan
bergerak, dengan merebut haknya atas informasi publik, maka itulah bagian
mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan setara.

