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KATA PENGANTAR 

Bencana alam yang rnelanda Aceh pada tanggal 26 Oesember 2004 secara 

sadar maupun hdak memihki niJai positif bagi upaya perwujudan kedamaian di 

wilayah paling barat Indonesia tersebut. Tidak itu saja, upaya menanggJ.~langi dampak 

bencana yang kernt~dian lebifi dikenal dengan program rehabihtasi dan rekonstruksi 

juga menjadi sebuah momen yang akan bisa mempengaruhi perbaikan derajat dan 

kualitas kehidupan ma~~yan1kat Aceh. Pernatjat;J dunia terhadap proses rehabifiia,si dan 

rekonstruksi yaug -sedang ber1aug~lu1g secara tida.'k llmgsung juga m~ngikutsertakan 

isu atau ioe-ide hangat kontemporer yang dibalias di aanyak tempat di dunia. Salah 

satu dari permasalahan itfi adalah ide t.Qntang perlunya p~ip kesetaraan gender 

dipergunakan dalam 'pelak.sanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Pengadopsian isu ·dahlm pros~s rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang 

beljalan tentunya memiliki penga;uJ:l pada kehidupan sosial masyarakat Ac~h yang 

kemuclian akan melah1rkan respon yang beragam. Berkenaan dengan upaya melihat 

persinggungan ide kesetaraan gender tersebut dengan masyarakat AceJ1-lah hasil 

kajian im disampaikan. Tf.!lisan berikut ~ni merupakan laporan dari kegiatan 

penelitian 'tentang peran perernpuan Aceh di tengab proses rehabil1tasi dan 

rekonsttuksi. ~ ~ 

Penyelesaian tutisan ini tidak akan sepenuhnya bisa terwujud bila_ tidak 

memperoleh bantuan d:ari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menf>rucapkan terirnakasih seb~~t,lr~..safnya kepada: _.,..l 

- Rektor ·universitas Negeri .Medan 'ibu Prof Dr. Jaul'us Jamin, MS. yang telah 

memberi kesempatan kepada penulis 1mtok mengikuti petkuliahan pada Program 

Pascasarjana Universjtas Negeri Medan ... 

- Bapak direktur dan par,a pembantu direktur Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. 

- Ketua Program S'tudi Antropologi Sosial PPs-UNIMED bapak Prof. Dr. Bungaran 

A Simanjuntak. 



 

 

- Sekretaris Program studi Antropologi Sosial PPs-UNlMED, Jbu Drs. Trisni 

Handayani, M.Si 

- Para Staf pengajar pada Program Stu.di Antropologi Sosial PPs-UNJMED yang 

dengan telah lapang dada berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan penulis 

- Prof Dr. Robert Sibarani, MS selaku anggota komisi pembimbipg yang telah 
I 

meluangkan waktunya dengan susah payah membimb)ng prqses penyusunan tugas , 

akhir ini c 1::. 

- Rektor Universitas Ma1ikussaleh ya-.:tg telafi membantu proses penyelesaian tulisan 

Inl ---~ 

- Dekan dan para pembantu dekan -di lingkungan FISIP Universitas Malikussaleh 

yang aengan ikhlas telah mendorong penyelesaian penggalian .. data dan penulisan 
I 

laporan ini. .... .... .. 

- Ketua program studi Antropologi FISIP Universitas Mai{kussaleh Ibrahim Chalid, 

S.Sos dan.se).<.reu¢s progr~m studi a!!angand~,,·r Ke:mal Fasya M.Hum: juga semua 

stafpengajar di lingkungan FISIP Universitas Malikussaleh terutama kolega-kolega 

di Program Studi Antro_pplogi • 1 -

Selain kepada pihak-pihak di atas, penulis secara khusus juga mengucapkan 

rasa terimakasih kepada abanganda Drs. R. Hamdani Harahap, M.Si~ yang dengan 

segala cata telah mendorong pen~fis untuk tidakberhenti menuntut.ilmu. Terimakasih 

yang sama juga penulis ucapkan kepada semua masyarakat Pusong yang dengan telah 

sabar memberikan tanggapan dan in1onnasi yang penulis butuhkan selama di 

lapangan. • - ~ . - . -~ 
Kepada isteri tersayang Mrusyaroh Harahap; penulis j \tga mengucapk.an ... , 

terima kasih atas pengertiannya selama menyelesaikan tulisan ini. Kepada Ayafianda 

Drs. M. Rasyid Nasuhon dan ibunda Nurliyani Matondang penulis mem{?enkan 

penghonnatan dan terimakasih tak terhingga atas dorongan dan nasib.atn:ya. Kepada 

saudara-saudara kandung penuiis7" Kak Mahyani 4atr keluarga, A9ang Kiki, Adinda 

Asror, Rahmah dan keluarga, Teti serta si bungsu Amat • . P,enulis juga mengucapkan 
:--

terimakasih yang tutus atas apa yang kaHan berikan selama inl. Semoga semua apa 

yang penulis peroleh dalam keluarga menjadi modal untuk berbuat yang lebih baik di 
I 
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masa depan. Ucapan terimakasih juga pantas diucapkan pada semua pihak yang tidak 

memungkinkan untuk disebut satu persatu dalam kata pengantar ini. 

Akh1mya, rasa syukur dan ucapan Aihamdulillah kepada Allah, Tuhan yang 

Maha Esa jugalah penulis sepantasnya sampaikan. Tanpa karunia dan rahmat-Nya 

tidaklah rnungkin penulis mampu menyelesaikan aktifitas tcrmasuk penyelesaian 
I 

tulisan ini. Pcnu1is j uga menyadari bahwa ap~ yang penul is uraikan dalam tesis ini 

memiliki banyak kekurangan. Masukan dan saran akan sangat berguna untuk 

perbaikan di masa yang akan datang. I 

SernQ_g! tulisan ini memlie_!i manfaat pada Il!.e! eka yang memb~anya. Am in 

Lllokseumawe, Mei 2006 
Pem:.dis 

Abdullah Akhyar Nasution 

Ill 


