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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini persoalan perempuan masih menjadi wacana serius 

untuk didiskusikan. Seiring dengan perjalanan pembangunan yang sarat dengan 

perubahan mendasar, baik pada tingkat paradigmatik maupun implementatif, 

dengan sebuah gerakan reformasi yang mengarah pada sistem demokrasi 

berkelanjutan guna terciptanya mekanisme desentralistik dengan 

mempertimbangkan potensi-potensi daerah dalam managerial sistem pemerintah 

daerah (Otonomi Daerah), merupakan peluang dan harapan besar bagi 

pengembangan potensi-potensi dasar perempuan dalam berbagai organisasi sosial 

kemasyarakatan yang mempunyai kekuatan basis massa pada tingkat bawah1.  

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh 

negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, persamaan kedudukan 

antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 

Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita2. 

Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama 

dengan laki laki untuk berperan di semua bidang dan sektor3. Tidak hanya di 

ranah domestik, peran perempuan juga telah diakui di sektor publik.  

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah ada dari sebelum 

Indonesia merdeka bahkan pada massa kerajaanpun perempuan sudah dapat 

                                                            
1.  Natuporo, Hardijito. 1984. Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan di Indonesia. Jakarta : Ghalia 

Indonesia. Hal : 17-18 
2 .   Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 
3 .   Fakih Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal : 90 
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membuktikan bahwa dirinya mampu dalam memimpin suatu gerakan dalam 

melawan penjajah seperti Laksamana Keumalahayati, Cut Nyak Dhien, Cut, Nyak 

Meutia, dan Ratu Nahrasiyah, kemudian muncul nama Rasuna Said dan Trimurti 

dalam pergerakan nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah 

berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara 

dengan laki-laki 

Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong 

perempuan agar terlibat aktif dalam pambangunan, ini dibuktikan  dengan 

keluarnya  Inpres No. 9/2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional 4 , sebagai acuan memaksimalkan potensi perempuan 

dalam pembangunan. Dalam keluarga, kaum perempuan merupakan tiang 

keluarga, kaum perempuan akan melahirkan dan mendidik generasi penerus. 

Kualitas generasi penerus bangsa ditentukan oleh kualitas kaum perempuan 

sehingga mau tidak mau kaum perempuan harus meningkatkan kualitas pribadi 

masing-masing. 

Keterlibatan perempuan secara langsung dalam proses perencanaan 

pembangunan sangat penting sebagai upaya peningkatan kesejahteraan 

perempuan dalam pembangunan daerah. Berkaitan dengan Perencanaan 

Pembangunan Nasional yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

20045. Bahwasannya perencanaan itu di mulai dari tingkat masyarakat desa dan 

keluruhan, sehingga dalam perencanaan  ini sangat penting proses partisipasi 

masyarakat tidak terkecuali perempuan. Undang-Undang Dasar 1945 sudah 

memberi penegasan bahwa setiap warga Negara (laki-laki dan perempuan) 

                                                            
4 .  Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 
5 .  Undang- undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang  Sistem Perencanan Pembangunan Nasional 
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memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan. Peran dan 

kedudukan perempuan dalam pembangunan mulai mendapatkan perhatian serius 

dari pemerintah dengan di masukkannya isu perempuan dalam Gari-Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 dan terbentuknya lembaga Menteri Peranan 

Wanita pada tahun yang sama juga berubah menjadi Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan pada akhir tahun 1999. Dimana sebagai mitra sejajar 

pria, perempuan dapat lebih berperan dalam pembangunan dan kehidupan , 

berbangsa dan bernegara.  

Terkait penguatan perempuan dalam segi perencanaan pembangunan ini 

sejalan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Kota Banda Aceh yaitu “ 

Meningkatkan partisispasi perempuan dalam ranah publik, perlindungan anak dan 

kelompok marjinal” . Visi dan Misi tersebut didasarkan pada sejarah Aceh selama 

konflik, kaum perempuan menjadi korban secara ekonomi, politik, sosial, dan 

phisikis. Keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan terus 

dilkukan dorongan agar terlibat peran aktif terhadap pembangunan Kota Banda 

Aceh. 

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang di berikan kewenangan 

khusus oleh pemerintah pusat berupa otonomi khusus, secara kebijakan Aceh 

berhak untuk mengatur roda pemerintahan dengan mandiri. Sesuai  dengan 

ketetapan perdamaian MoU Helsinki antara GAM-RI. Aceh telah banyak 

mengalami perubahan  baik dari segi politik, kebudayaan, hukum dan 

pemerintahan, ini di buktikan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU 
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PA)6 yang telah mendapatkan pengesahan pada tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah undang-undang tahun 20067 

yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh sebagai pengganti Undang-Undang 

Otonami Daerah dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. 

Dari kesepakatan perdamaian tersebut telah mendorong Kota Banda Aceh 

untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, 

perlu disadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari 

kontribusi dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor terutama dalam 

meningktakan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peran dan posisi perempuan 

merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari strategi pembangunan kota Banda 

Aceh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai “Kota Ramah Gender”. Dalam 

mewujudkan kota Banda Aceh sebagai kota Ramah Gender diperlukan adanya 

upaya sistematis dan terpadau dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat 

baik lintas sektoral dan lintas pelaku agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan 8 . Sehingga terbentuknya Forum SKPD MUSRENA (Musyawarah 

Rencana Aksi Perempuan) yang merupakan Affirmative action dari Musrembang 

untuk tingkatan perempuan, terbentuknya Balee Inong, dan  Wondermen 

Development Centre, sebgai tempat  penyaluran aspirasi bagi kaum perempuan di 

Kota Banda Aceh. 

                                                            
6 . UU PA adalah undang-undang  pemerintahan Aceh yang mengatur kebijakan /regulasi pemerintahan Aceh 

melalui qanun yang dibuat oleh pemerintah. UU PA merupakan resprentasi dari wujudnya otonomi 
khusus di Provinsi Aceh. 

7 .   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh 
8 . Laporan musyawarah perencanaan aksi perempuan (MUSRENA) Pemerintah Kota Banda Aceh Badan  

Perencanaan Pembangunan Daerah Banda Aceh Tahun 2012. Melaluai “MUSRENA” kita tingkatkan 
perencanaan partisipatif dalam rangka mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Ramah Gender yang islami 
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Pemberdayaan perempuan diupaya  mampu mendorong secara aktif terkait 

pembangunan Negara antara lain9:  pertama Sosialisasi secara berkesinambungan, 

kedua  Membangun kesepakatan pembangunan,ketiga Pemberdayaan perempuan 

antar pemerintah dan swasta, serta masyarakat itu sendiri agar mewujudkan 

kesetaraan jender di segala bidang, keempat Meningkatkan akses informasi yang 

dapat diterima oleh kaum perempuan di segala hal, khususnya informasi 

pembangunan serta melibatkan dalam pengambilan keputusan.  

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pastisipasi 

perempuan lebih tinggi maka di bentukkan forum MUSRENA (Musyawarah 

Rencana Aksi Kaum Perempuan)10 adalah instrumen utama Pemerintah dalam 

mewujudkan Kota ramah Gender. Melalui peraturan Walikota Banda Aceh 

Nomor 52 Tahun 2009 11  Tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Aksi  

Perempuan (MUSRENA). Gagasan ini merupakan perwujudan dari komitmen 

Walikota dan Wakil Walikota dan jajaran birokrasinya untuk membuka seluas-

luasnya ruang partipasi bagi seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan 

dalam keseluruhan proses pembangunan kota. 

 Gagasan tentang perlunya Musrena dilatarbelakangi oleh keprihatinan 

akan rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses 

perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan 

dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang yaitu jumlah penduduk 

                                                            
9 . Dina Martiany.  Jurnal masalah sosial; Implementasi pengarusutamaan gender sebagai strategi  

pencapaian kesetaraan gender.  Jakarta. Hal : 32 
10 . Jurnal Menjadikan Banda Aceh Kota Ramah Jender melalui MUSRENA. MUSRENA merupakan 

Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan yang merupakan gagasan yang dibuat oleh pemerintah 
Kota Banda Aceh melaluai SKPD daerah yang merupakan resperentasi dari MUSREMBANG. 
MUSRENA ini khusus dilakukan oleh kaum perempuan dalam rencana pembangunan Kota Banda Aceh 
berjangka 5 tahun sebagai salah satu dasar pertimbangan proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong (APBG atau Bantuan Desa) 

11 . peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 200911 Tentang Pelaksanaan Musywarah Rencana Aksi 
Kaum Perempuan (MUSRENA) 
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perempuan 108.913 jiwa sedangkan laki-laki 115.296 jiwa12. Selain itu, ditemui 

adanya beberapa penyimpangan dari aturan normatif dan bersifat tidak ramah 

terhadap keterlibatan perempuan.  

Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) merupakan wadah 

bagi kaum perempuan dalam rencana pembentukan pembangunan Kota Banda 

Aceh dan sebgai wadah komunikasi langsung bagi kaum perempuan di daerah 

sekaligus pembelajaran dalam memutuskan suatu rencana aksi berjangka waktu 5 

tahun dan sebagai salah satu dasar pertimbangan proporsi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Gampong (APBG atau Bantuan Desa). 

Musrembang dan Musrena merupakan wadah yang sama yaitu proses 

perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan peran 

serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kedepannya. Hanya saja 

Musrena dilaksanakan sebagai affirmative action bagi kaum perempuan Kota 

Banda Aceh, yang dimaksudkan sebagai wahana untuk lebih memberi kemudahan 

bagi kaum perempuan dalam menjaring aspirasinya ikut serta pada perencanaan 

pembangunan.  

Terbentuknya MUSRENA di Kota Banda karena ketidaksetaraan 

pengambilan keputusan dalam hubungan horizontal yaitu perempuan dan laki-

laki, yang mana perkara dalam memutuskan sesuatu banyak didominasi oleh 

kaum lelaki dibandingkan dengan kaum perempuan. Akibatnya, wacana 

pemikiran, terutama dalam aspek kemasyarakatan, dinilai sering bias gender. 

Seiring perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang semakin 

meningkat perlu adanya dorongan dan kertelibatan perempuan dalam perencanaan 

                                                            
12  Laporan Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh. 2009. Badan Statistik Kota Banda Aceh. 
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pembangunan agar terselenggarakannya pemerintahan yang akuntabilitas, 

transparansi, dan demokratisasi melaluai konsep  kesetaraan yang baik dalam 

hubungan pemerintahan vertikal maupun pemerintahan horizontal. Dalam 

hubungan vertikal (pusat-daerah), konsep MUSRENBANG Partisipatif dapat 

digunakan sebagai alternatif pengembangan kesetaraan dan rasa memiliki dan 

pelaku perencanaan. Sedangkan hubungan horizontal (masyarakat-masyarakat) 

dapat disetarakan apabila indikator ramah gender telah tercapai. Salah satunya 

melalui MUSRENA yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. 

Selain keterwakilan perempuan pada jabatan strategis pemerintahan, 

keberhasilan Musrena tampak pada banyaknya usulan yang berhasil dijadikan 

program daerah. Dengan diterimanya rumusan Musrena sebagai program daerah, 

berarti menunjukkan aspirasi dari kelompok perempuan terwakili. Bentuk 

keberhasilan ini menunjukkan dampak substantif dari partisipasi perempuan 

sehingga pemerintah Kota Banda Aceh mendapat penghargaan dari Governance 

Advisor GTZ – SLGSR 13  sebagai kota tingkat partisipasi perempuan dalam 

perencanaan pembangunan lebih tinggi. 

Tujuan umum dari Musrena adalah untuk mewujudkan kota Banda Aceh 

sebagai kota yang ramah Gender, Sedangkan tujuan khusus dari metode 

perencanaan MUSRENA ini adalah untuk memperkuat posisi perempuan dalam 

peroses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang selama ini 

didominasi oleh laki-laki, dalam hal-hal berikut14: menyadarkan kaum perempuan 

akan pentingnya peranan mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah, 

                                                            
13 . Initiaves for Governance Innovation. MUSRENA Kota Banda Aceh 
14 . file:///D:/bahan%20skripsi/musrena.htm di akses pada tanggal 18 Juni 2012 
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membangun pengertian yang lebih baik terhadap kebutuhan perempuan serta 

memperbaiki kehidupan mereka melalui program/kegiatan pembangunan daerah.  

Berdasarkan Teori Fungsional Struktural bahwasanya kesetaraan gender 

dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai 

sosial ekonomi masyarakat. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai 

persaingan peran seseorang tidak lagi mengacu kepada norma-norma kehidupan 

sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi 

ditentukan oleh daya saing dan keterampilan (Suryadi dan Idris, 

2004)15.  

Berdasarkan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 

tahun 200816 tentang Pendoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di 

Daerah masih perlu ditingkatkan . pada dasarnya pemerintah dan masyarakat 

bertanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan kesetaran gender (KG). 

salah satu tujuan pembangunan manusia (human development) di Indonesia 

adalah untuk mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan (Bappenas, 2010)17 

Pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia 

perlu di tingkatkan karena konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif 

pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi pengambilan 

keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya 

pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial 

melalui pengalaman langsung. sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab “civil 

                                                            
15 . Suryadi, Idris. 2004.Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Jakarta ; Genesindo. Hal: 12  
16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 16  tentang  pendoman umum  pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di Daerah 
17 . Ibid 
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society” akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun Friedmann 

(1992). 18  Juga  mengingatkan bahwasannya sangat tidak realistis apabila 

kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar “civil society” diabaikan. 

oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja 

namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki 

posisi tawar baik secara nasional maupun international. 

Inisiatif dalam melaksanakan isu ramah gender dan memperkuat peran 

serta perempuan di dalam pembangunan kota harus diperkuat dan perlu  untuk 

dikembangkan menjadi suatu program pemerintah yang bersifat continue 

(berkelanjutan). Rencana isu ramah gender harus diperkuat pula melalui lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) yang berkecimpung dalam memperjuangkan hak-hak 

perempuan dan anak.  

Pada dasarnya Musyawarah Aksi Kaum Perempuan (MUSRENA) 

diharapakan mampu untuk mewadahi keterwakilan perempuan dalam perumusan 

perencanaan pembagunan di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota yang 

bertujuan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh Ramah Gender serta tidak ada 

lagi deskriminatif kaum laki-laki terhadap peempuan. Maka penulis ingin 

melakukan fokus penelitian terhadap “ Penguatan Pemberdayaan Perempuan 

Dalam Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) Kota Banda 

Aceh”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari masalah-masalah yang melatarbelakangi di atas maka dalam hal ini 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

                                                            
18 . http://teoripemberdayaan.blogspot.com/2012/04/konsep-pemberdayaan-masyarakat-
sebagai.html 
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Bagaimana Penguatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Musyawarah 

Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) Kota Banda Aceh? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah menjawab apa yang ada dalam 

rumusan masalah, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penguatan dan pemberdayaan komunikasi Perempuan 

dalam Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) Kota Banda 

Aceh 

2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam Musyawarah 

Rencana Aksi Perempuan MUSRENA  di Kota Banda Aceh sebagai upaya 

penguatan pemberdayaan perempuan 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

a. Dapat dijadikan wacana dan referensi bagi para akademisi baik 

mahasiswa ilmu pemerintahan dan mahasiswa lainnya 

b. Sebagai bahan peningkatan ilmu pengetahuan tentang bagaimana 

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) 

sebagai Upaya Penguatan Perempuan  Kota Banda Aceh. 

c. Dapat dijadikan literatur bahan ajar kepada para dosen yang mengajar 

tentang materi penguatan pemberdayaan perempuan 

2. Secara praktis  

a. Dapat dijadikan bahan rekomendasi dan kontribusi kepada 

pemerintahan dalam menjalankan kebijakan Musyawarah Rencana 

Aksi Perempuan di Aceh  
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b. Dapat dijadikan manfaat positif bagi pemerintah untuk 

mengedepankan perempuan dalam pembangunan musyawarah 

perencanaan pembangunan. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual menguraikan tentang beberapa istilah atau konsep 

yang terkait pada penelitian yang dilakukan. Adapun konsep-konsep yang dibuat 

dalam penelitian ini agar terfokus sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti, 

sehingga batasan-batasannya tidak keluar dari konteksnya adalah sebagai berikut : 

a. Pemberdayaan perempuan 

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya untuk 

terwujudnya  kemandirian masyarakat yang berbasis kepada pembangunan 

manusia seutuhnya menuju kesejahteraan masyarakat. Maka tujuan 

pemberdayaan masyarakat adalah 19  : pertama terwujudnya peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia, aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dan 

masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada. Kedua terwujudnya 

optimaliusasi lembaga kemayrakatan termasuk peran perempuan dalam upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat. 

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan harus mampu 

tersalurkan secara maksimal untuk keikutsertaan perempuan dalam 

pengambilan bagian kebijakan20. Keterlibatan perempuan dalam penyusunan 

rencana pembangunan sangat perlu utntuk mewakili seluruh lapisan 

masyarakat, selama ini dianggap perempuan kurang terlibat aktif pada proses 

                                                            
19 . http://www.scribd.com/doc/67984298/Pengertian-Pemberdayaan. Diakses pada tanggal  25 September 

2012 
20  . http://batikyogya.wordpress.com/2008/08/21/peranan-perempuan-dalam-pembangunan-bangsa/ diakses 
pada tanggal 18 juni 2012 
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pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Maka perlu 

keterlibatan perempuan secara aktif sehingga kaum perempuan mendapatkan 

hak dasarnya sebagai manusia yang mulia. Dengan keterlibatan kaum 

perempuan, maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan 

lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu 

kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender 

b. Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) 

Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA)pada hakikatnya 

sama dengan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG). 

Akan tetapi MUSRENA lebih mengarah kepada musyawarah rencana 

pembangunan di tingkat perempuan. MUSRENA  merupakan inisiasi dari 

Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagai wadah komunikasi langsung bagi kaum 

perempuan di daerah sekaligus pembelajaran dalam memutuskan suatu 

rencanaaksi berjangka waktu 5 tahun dan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG 

atau Bantuan Desa)21. 

MUSRENA (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) yang bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pembangunan Kota Banda 

aceh yang berwawasan ramah gender. wadah komunikasi langsung bagi kaum 

perempuan di daerah sekaligus pembelajaran dalam memutuskan suatu 

rencana aksi berjangka waktu 5 tahun. Di sisi lain, MUSRENA pula menjadi 

ajang pembelajaran bagi kaum perempuan dalam turut aktif mengutarakan 

kebutuhannya secara nyata dalam kegiatan MUSRENBANG Partisipatif 

                                                            
21  . Menjadikan Perempuan Bersuara: Inspirasi dari MUSRENA Kota Banda Aceh, Nangroe Aceh 
Darrusalam. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 
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setiap tahunnya. Apabila MUSRENA telah mampu meningkatkan kesetaraan 

jender khususnya dalam masalah perencanaan maka kelak MUSRENA akan 

melebur dengan sendirinya dengan MUSRENBANG Partisipatif di masa 

mendatang  

F. Definisi Operasional 

Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan, maka definisi 

operasional dari penelitian ini adalah membahas Penguatan Pemberdayaan 

Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) Kota 

Banda Aceh. Dapat diukur melalui indikator yang akan ditetapkan sebagai 

berikut  

a. Posisi Perempuan dalam MUSRENA artinya posisi perempuan dalam 

MUSRENA serta partisipasinya dapat memberikan kontribusi yang positif 

terhadap perencanaan pembangunan daerah. 

b. Meningkatkan komunikasi perempuan dalam MUSRENA artinya dengan 

adanya komunikatif yang baik diantara kaum perempuan. Maka 

perempuan sudah mampu menyuarakan aspirasinya dalam penentuan 

program daerah 

c. Partisipasi perempuan dalam MUSRENA  

1. Mekanisme Pelaksanaan MUSRENA sebagai penguatan 

pemberdayaan perempuan artinya dengan adanya mekanisme yang 

telah ditentukan dapat menyadarkan kaum perempuan itu sendiri agar 

ikut serta dalam perumusan perencanaan pembangunan sesuai 

mekanisme yang telah ditentukan bukan dikarenakan ada dorongan 

dan paksaan dari pemerintah semata. 
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2. Partisipasi Perempuan dalam MUSRENA di Tingkat Gampong dan 

Kecamatan artinya untuk menilai tingkat partisipasi perempuan, akan 

terlihat dari jumlah kuantitatif dan kualitatif dari usulan yang akan di 

rekomendasikan menjadi program daerah. 

Sedangkan upaya pemberdayaan terhadap perempuan dapat ditempuh 

melalui pendekatan pemberdayaa Aras Mikro (pemberdayaan terhadap klien 

dalam melatih dan membimbing klien) , Mezzo ( permberdayaan yang 

dilakukan kelompok klien sebagai media interfensi dan Makro (pemberdayaan 

sebagai strategi sistem besar)22. Hanya saja pendekatan pemberdayaan hanya 

dilakukan melalui Aras Pemberdayaan Mezzo dan Makro yaitu pemberdayaan 

secara kelompok dalam suatu sistem pemberdayaan yang teorganisir. 

G. Metode Penelitian 

Untuk mencapai suatu tujuan maka metode merupakan salah satu bagian 

yang terpenting dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan approach (pendekatan) kualitatif, 23  yang 

merupakan salah satu prosedur penelitian yng menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jenis 

penelitian Deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk mengambarkan atau 

mengumpulkan  informasi mengenai status suatu gejala yang ada24, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, hal ini sesuai dengan 
                                                            
22. Huraerah, abu. 2011. Pengorganisasian dan penggembangan masyarakat. Bandung; humaniora. Hal. 106-

107 
 
23 . http://ian43.wordpress.com/2010/05/25/perbedaan-dan-pengertian-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/. 
DIAKSES PADA TANGGAL 28 September 2012 
24.Soehartono,Irawan.2002.Metode Penelitian Sosial. Bandung: Hlm : 35 
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penelitian peneliti, dimana peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi 

tentang partisipasi Penguatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Musyawarah 

Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) Kota Banda Aceh. 

Secara umum penelitian kualitatif deskriptif memiliki arti penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, perbedaan persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 

holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah25. 

2. Sumber Data 

a. Primer 

Yaitu melakukan dengan teknik wawancara langsung kepada pihak 

yang terkait yaitu Pusat Pemberdayaan Perempuan atau Women’s 

Development Centre (WDC) sebagai tim Monitoring Pelaksanaan 

MURENA di Kota Banda Aceh, BAPPEDA (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah) sebagai SKPD Daerah yang bertanggungjawab 

terhadap pelaksanaan MUSRENA dan juga tim Monitoring , Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan KB kota Banda Aceh sebagai SKPD 

Daerah yang bertanggungjawab atas proses terbentuknya MUSRENA di 

Kota Banda Aceh, Wakil Walikota Banda Aceh sebagai tokoh yang 

mendirikan dan memberikan usulan tentang lahirnya MUSRENA, dan 

warga yang terlibat langsung dalam MUSRENA. 

 

                                                            
25. ibid Hal : 26 
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b. Skunder 

Yaitu dengan teknik mencari data melalui sumber informasi yang 

ada seperti, buku-buku, internet, majalah, Koran, artikel, jurnal, dan 

sumber-sumber data lainnya yang berkaitan dengan Penguatan 

Pemberdayaan Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Aksi Perempuan 

(MUSRENA) Kota Banda Aceh. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki26. Dalam observasi penelitian ini dengan terjun 

langsung ke tempat lokasi hasil Musyawarah Rencana Aksi Perempuan 

(MUSRENA). Agar memperoleh data yang lengkap dari pihak-pihak yang 

terkait dalam MUSRENA 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data 

dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan 

dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan 

ditanyakan. Sasaran wawancara yaitu dengan orang-orang yang terlibat 

dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah yang berupa forum 

MUSRENA. 

 

 

                                                            
26 . Nana, Sudjana.2004. Proposal Penelitian. Bandung. Sinar baru algesindo. Hal : 56 
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c. Dokumentasi  

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, 

data jumlah tingkat partisipasi perempuan dalam MUSRENA, forum 

MUSRENA, serta Desa dan Kecamatan yang terlibat langsung dalm 

MUSRENA. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam 

memperoleh data. 

4. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian27. Karena sebagai subyek 

mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka dalam penelitian ini 

peneliti sangat berhati-hati dalam menentukan informal, agar mendapatkan 

infomasi yang valid dan lengkap. Untuk mendapatkan informasi peneliti 

memilih subyek sebagai berikut : 

a. Tim Monitoring pelaksanaan MUSRENA yaitu Pemberdayaan 

Perempuan atau Women’s Development Centre (WDC)  

b. Ketua Pelaksana Musyawarah Rencana Aksi Perempuan Kota 

Banda Aceh yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan dan  

Pembangunan Daerah) seabagi SKPD Daerah yang menfasilitasi 

serta pelaksanaan MUSRENA. 

c. Kepal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Banda Aceh 

yaitu sebagai Dinas yang mengawal terhadap proses lahirnya 

MUSRENA serta pelaksanaannya 

                                                            
27. Ibid. Hal : 89 
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d. Wakil Walikota Banda Aceh merupakan tokoh pencetus lahirnya 

MUSRENA 

e. Tokoh Warga masyarakat yang terlibat langsung dalam 

MUSRENA 

5. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kota Banda Aceh, karena  

peneliti mengamati kebijakan ini terdapat di Kota Banda Aceh mengenai 

Penguatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Aksi 

Perempuan (MUSRENA) Kota Banda Aceh. 

6. Analisis Data 

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan 

bentuk analisa terhadap data-data tersebut dengan mengunakan analisis 

Kualitatif 28  yaitu  Penelitian yang tidak mengadakan pehitungan. Dalam 

melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarik kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk 

interaksi dengan proses siklus. Metode yang digunakan, yaitu metode 

deduktif. Metode deduktif yaitu pola berfikir dari hal-hal yang bersifat umum 

ditarik kesimpulan bersifat khusus. 

 

 

                                                            
28. Ibid : Hal : 99 


