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Dalam bidang pendidikan selain membantu proses belajar mengajar dan pengadaan kebutuhan
dasar mendesak, FBA juga berkomitmen dalam program peningkatan kualitas sumber daya
manusia putra putri Aceh dalam jangka panjang. Salah satunya adalah melalui program
pertukaran pelajar (student exchange ) SMA/MA ke Australia dalam waktu dekat. Program ini di
namakan school to school program. Program ini didukung dengan IBO (International
Bacheloureate Organisation): Program Kerja Sama ini di koordinasi oleh FBA dengan Mitra kerja di
bidang Pendidikan di Luar Negeri Yaitu Camberwell Grammar School (CGS). Sekolah ini menerima
3 putra untuk belajar di Melbourne selama 9 -10 minggu dan King Khaled Islamic School Collage
(KKIC) menerima 2 orang putri untuk menyelesaikan SMAnya di sekolah tersebut dan tinggal di Melbourne selama satu
tahun. Dan berangkat tanggal 11 Juli 2005. Mereka telah mengikuti seleksi ujian tertulis dan PDT (Pre departure Training)
kelima siswa tersebut yaitu Mawarni (SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh ), Nuril Annisa ( SMUN 3 Banda aceh), danTeuku
Junaidi, Muammar, Darul Aulia Ketiganya merupakan siswa SMAN 3 Banda Aceh.
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b. Bimbingan Belajar
Program ini dilaksanakan oleh alumni SMUN3 Banda Aceh wilayah Jakarta yang ingin mendedikasikan diri dalam
meningkatkan pendididkan di NAD serta bertujuan menumbuhkan sikap kepedulian bagi masyarakat aceh dari segi sosial
kemasyarakatan . kegiatan ini di namakan (Aksi Aneuk Nanggroe) diadakan SMU 3 Banda Aceh tanggal 17-19 Juni 2005 di
ikuti oleh siswa-siswi SMU di aceh terutama Banda Aceh berupa bimbingan belajar yang disponsori oleh Diakonie Sebesar
33.050.000 Rupiah.
...OoOO.OOoo...

UKM
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Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

M. Ridwan
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
Pasar Aceh
7 Orang
Jualan Kelontong
Rp. 3.000.000
Diakonie

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Usman Abdul Wahab
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
Pasar Keutapang Aceh Besar
6 Orang
Jualan Ikan
2.000.000
Diakonie

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Rawanah
Mata ie Keutapang
Keutapang
5 orang
Jualan Koran Majalah
Rp 3.400.000,Diakonie

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Annazemi
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
Simpang Jalan Keutapang Samping Mega Farma
5 Orang
Jualan Ikan
2.000.000
Diakonie

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Syarifah Mastura
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie Banda Aceh
12 Orang
Timah Pancing
2.900.000
Diakonie

Ulul Azmi
Jl.T. Umar No.428 Dusun Seroja Lamteumen
Lamteumen
3 Orang
Becak Barang Mesin
1.223.000
Diakonie

Dari, oleh dan untuk survivor
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Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Affifuddin Ab
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
Kelurahan Punge Jurong, Simpang Kantor Camat Meuraxa
9 Orang
Service Electronic
Akan Di Bantu
Diakonie
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Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Samsul
Kelurahan Lamteumen Timur Belakang Kantor Askes
Desa Ulee Lhuee Meuraxa Banda Aceh
4 Orang
Perbaikan Fasilitas Boot
Akan Di Bantu
Diakonie

3

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

M.Yunus Hs.
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
Jalan Keutapang Mata Ie Samping Tara Swalayan
6 Orang
Jualan Kelontong
Akan Di Bantu
Diakonie

4

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Imelda
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
12 Orang
Butique
Akan Di Bantu
Diakonie

5

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Mawar Indah
Desa Lampulo Kec Syah Kuala
Desa Lampulo Kec Syah Kuala
20 Orang
Penarik Becak
Akan Di Bantu
Diakonie
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Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Zainuddin .JB
Dusun Makmur Desa Deah Glimpang Kec Meuraxa
Meuraxa
3 Orang
Penarik Becak
Akan Di Bantu
Diakonie
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Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Abdul Rahman
Jl. Bahagia no. 3 P. Blang Cut
Jl. Bahagia no. 3 P. Blang Cut
3 Orang
Penarik Becak
Akan Di Bantu
Diakonie

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Erry Fahmi
Pengungsian Belakang TVRI Lorong Plamboyan II Mata Ie
Kampung Jawa Seulimum Aceh Besar
8 Orang
Ternak Ayam Potong
Akan di bantu
Diakonie

Profil Kegiatan Usaha Kecil Menengah
Selain bidang Pendidikan Forum
Bangun Aceh juga bergerak di bidang
pemulihan usaha kecil, usaha
masyarakat kecil yang dulu pernah
berkembang namun telah hancur
karena tsunami, FBA mencoba
membangkitkan kembali usaha
mereka yang sempat tersendat
tersebut untuk pulih kembali.
pemberian bantuan ini berupa dana
bergulir, dan selanjutnya akan di
gunakan untuk membantu usaha kecil
lainnya, sebelum bantuan itu di
berikan, FBA mengadakan Pelatihan
Akuntansi dan Manajemen Sederhana
kepada para UKM yang akan di
bantu, Pelatihan ini dilakukan untuk
persiapan penerimaan bantuan dan
diharapkan bertambahnya wawasan
para penerima bantuan dalam
memahami dan menerapkan
manajemen sederhana dan
pembukuan. Untuk tahap pertama
telah dilaksanakan pada 22 Juni
2005 di ikuti oleh 12 orang UKM yang
sedang di bantu dan akan terus
dilaksanakan untuk para UKM baru
yang akan di bantu selanjutnya.

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

Vol. 3 | 11 Juli 2005

Tabel 2. Usaha-usaha kecil yang akan dibantu

a. Matrix
Program yang dilaksanakan oleh siswa Modal Bangsa yang bertujuan mengembangkan kreativitas remaja dalam kreativitas
remaja dalam menggabungkan ilmu pengetahuan kemampuan debat dalam bahasa inggris dan unsur seni yang islami.
Kegiatan ini berupa acara Musical Poetry and Science Rivalry For exchellence (Matrix) yang perlombaan ini di ikuti oleh siswa
SMA dan Sederajat se-NAD,diadakan di Banda Aceh tanggal 19-21 April 2005 yang di sponsori oleh Creative Association
senilai 6.300.000 Rupiah.

Herman S
Jl. K. Zamzam Lampoh Daya
Jl. Ketapang Mata Ie Keutapang
5 Orang
Jualan Burger
Rp. 1.600.000
FBA
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4. Mendukung Kegiatan Siswa dan Bimbingan Belajar
Selain program school to school dan people to people power serta community to community program, FBA juga
mengadakan program bantuan yang dilaksanakan oleh siswa itu sendiri seperti :

Pojok Relawan

Nama
Alamat
Posisi Usaha
Penerima Manfaat
Usaha
Dana
Funding

8

Utama:
Kecil itu harusnya indah...
HAL. 1

Bersama memetakan Gampong...
Pasca gempa bumi dan gelombang tsunami
bantuan makanan dan obat-obatan serta pakaian
terus berdatangan dari dalam maupun luar negeri,
bahkan para relawan dan sosial bahu membahu
membantu korban dan pasca bencana para
relawan terus berdatangan. Selain bantuan
makanan pembangunan jalan dan jembatan serta
pemukiman penduduk merupakan hal yang sangat
diharapkan, Selain itu perkantoran, rumah sakit
dan fasilitas umum lainnya membutuhkan dana
yang tak sedikit, pembangunan dilakukan haruslah
terpadu dengan perencanaan yang sangat matang.
FBA ( Forum Bangun Aceh) adalah wadah tempat
berkumpulnya sukarelawan dari berbagai latar
belakang ilmu dan pendidikan yang memiliki visi
dan misi yang sama yaitu membantu membangun
aceh secepat mungkin untuk pulih kembali.
Dengan misi dan visi yang sama FBA menerima
relawan dari Amerika Serikat yang terdiri dari
Profesor Robert Cowherd dan mahasiswanya dari
MIT (Massachusetts Institute of Technology)
yaitu; Amanda Ikert, Jassica Wattman, Kate Fullgr,
dan Heather Foley dan Jake Mather Cassidy Fry
yang berasal dari RISD (Rhode Island School of
Design). Mereka dengan suka rela membantu
Aceh dalam proses pemetaan Gampong Deah
Glumpang, Kecamatan Mueraxa, Kota Banda Aceh
sehingga para penduduk setempat dapat memiliki
beberapa alternatif pemukiman yang lebih baik.
Terima kasih dunia.
[Selengkapnya lihat di www.fba.or.id]

KEUANGAN
Cash Disbursement for Equipment
Cash Disbursement for Operational

Chart Besar Pengeluaran per Program, Operational dan
Equipment sampai dengan bulan Juni 2005

Donation for Education
Donation for Micro Economic
Donation for Community

2% 0%

12%

7%

Donation etc.

21%

Contact us:
*Jl. Sukarno Hatta #41, Geuce Meunara
Banda Aceh - INDONESIA
Telp/Fax. +62 651-45204, atau
*Jl. Mampang Prapatan 11 #6A, Jak-Sel
Jakarta - INDONESIA
Telp. +62 21-7943703, 70083240
Fax. +62 21-7943703
Informasi umum: information@fba.or.id
Website : www.fba.or.id
Bank Account:
Forum Bangun Aceh (FBA)
No. Acc. 105-0004687988 (Rp)
No. Acc. 105-0004717215 (US$)
Bank Mandiri, Jl. Tgk. Daud Beurueh No. 15 H
Cab. Banda Aceh, Indonesia
SWIFT Code: BEIIIDJA
Aceh Registered NGO (Akte Notaris No. 45/March/2005)

Tabel 1. Usaha-usaha kecil yang telah dibantu
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Utama

Kecil itu harusnya indah...
Ribuan langkah ke
depan tentulah di
mulai dari satu
langkah kecil
pertama. Memulai
langkah pertama
dalam membantu
para survivor
bangkit kembali
akibat tsunami
yang melanda Aceh
Darussalam
tidaklah mudah.

Terima kasih,
kami bisa berusaha kembali...

Oleh: Azwar Hasan

Begitu banyak hal yang harus segera dilakukan dalam membantu survivor agar
dapat segera kembali beraktivitas dan melanjutkan hidup yang tersisa. Namun
karena kehancuran total baik pisik dan mental di Aceh, terkadang kita terduduk
letih terpana mencoba menatap Aceh masa depan, darimana dan bagaimana
memulai semua ini?
Forum Bangun Aceh (FBA) yang diprakarsai dan dimonitori oleh orang-orang
Aceh sendiri yang juga survivor mencoba bangkit dengan melakukan sesuatu
dari yang kecil. FBA adalah organisasi baru muncul pasca tsunami yang
tergerak karena ingin membantu kami sendiri dalam usaha bangkit kembali
setelah semua musibah ini. Dengan kapasitas yang serba terbatas dan kecil,
kami pun mencoba memulai dari hal-hal kecil yang dapat kami wujudkan
segera dan tidak melalui rangkaian kegiatan penilaian kebutuhan yang
berkepanjangan. Prinsip kami adalah berbuat hari ini juga bukan besok atau
lusa walaupun itu kecil secara kasat mata dan jika diukur dalam skala
keuangan. Namun kami percaya, sesuatu yang kecil tapi usaha itu dapat segera
direalisasikan jauh lebih membantu dan bermanfaat bagi survivor daripada
berbicara sesuatu yang besar tapi pelaksanaannya hanya Tuhan yang tahu.
..:. Lanjut hal. 2

58%

5

Content

B. Students Exchange
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Sekapur Sirih
Waktu memang tidak bisa ditahan berjalan tanpa membedakan
bahwa dalam hidup ada sebagian dari kita yang menjerit perih
karena duka tsunami yang tak tersembuhkan. Tsunami telah
melahirkan begitu banyak keperihan dan kesengsaraan rakyat
Aceh yang seakan tiada pernah kunjung berakhir. Air matapun
tidak lagi cukup menjadi penghibur di kala duka dan derita hingga
bulan ke lima tsunami membuyarkan mimpi dan harapan ribuan
penduduk Aceh. Allah Maha Tahu hikmah dibelakang kejadian
memilukan ini bagi rakyat Aceh khususnya.
Hidup haruslah terus berjalan, langkah demi langkah haruslah
ditatih dari langkah pertama dan barangkali berat sekali rasanya.
Ribuan langkah ke depan tentu dimulai dari langkah pertama dan
dibangun atas kekuatan diri yang terbingkai dalam fondasi yang
kokoh, kuat dan bermartabat. Philosopi ini menjadi dasar Forum
Bangun Aceh (FBA) dalam bertindak, bergerak melangkah maju
dalam upaya membangun Aceh kembali. FBA memfokuskan diri
pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal dan pemulihan
pendidikan. Hingga saat ini bulai Mei 2005, FBA telah memberikan
bantuan ekonomi kecil kepada penerima manfaat langsung
sebanyak 142 orang yang tersebar di Kota Banda Aceh dan Kab
Aceh Besar dalam bentuk bantuan barang dan modal usaha
seperti gerobak dorong, perlengkapan bengkel, barang kelontong,
lemari pendingin, becak motor, usaha tempel ban, perkakas
pembuatan mebel, mesin jahit, dan mesin bordir.
Sementara di bidang pendidikan menyalurkan bantuan peralatan
dan buku sekolah bangunan sekolah, pengajaran di sekolah di
SD, SMP dan SMA di Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie.
Kerjasama dengan sekolah di Jakarta, Australia, Singapura
mengirimkan pelajar Aceh untuk belajar selama setahun di sekolah
mitra di negara yang dituju.
FBA sangat terbantu oleh bantuan-bantuan individu dan
masyarakat yang cepat tanpa melalui proses yang melelahkan.
Karena itu program kami sebagian besar bersandar pada dua
kekuatan utama yaitu orang ke orang (People to People) dan
masyarakat ke masyarakat (Community to Community Program).
Beberapa kawan dan kerabat kami di luar Aceh membantu
langsung keluar tertentu secara berkesinambungan. Seperti yang
kita lihat hari ini masyarakat Dublin di Irlandia berkomitmen
membantu masyarakat Desa Lampoh Daya yang terkena tsunami.
Dublin Port Company membangun kembali SD 101, yang segera
diikuti pembangunan sumur bor dan klinik gigi untuk masyarakat
desa Lampoh Daya. Sepuluh sekolah di pulau Dublin sedang
mengumpulkan dana untuk membantu pendidikan lebih lanjut di
Desa Lampoh Daya, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Kami akan
terus berupaya membantu walaupun dalam skala yang kecil.
Kebutuhan dasar hidup korban tsunami tidaklah bisa ditunda
menunggu persetujuan prosedural rumit dan alasan akuntabilitas
organisasi dan dapat melahirkan ketidakberdayaan yang
melumpuhkan.
Pada akhirnya ketulusan dan keikhlasan bertindaklah yang akan
menyelamatkan kita manusia dari berbagai kekhawatiran dan dari
pernak pernik kehidupan yang menggoda.
Terima kasih ketulusan, keihklasan, dan cinta
REDAKSI
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Edukasi

kepada pedagang ikan keliling. Hingga hari ini, Tgk Daud
telah membuka puluhan lapangan pekerja bagi pedagang
ikan keliling lainnya.

Annazemi, penjual ikan
yang memulai
usahanya kembali

Lanjutan ..:.

Kami yakin kegiatan membantu survivor haruslah membumi
dan segera dan tidak diperlukan diskusi panjang dan alot untuk
menentukan apa yang perlu dibantu. Kami sangat terbantu
melihat kebutuhan survivor karena kami sendiri adalah survivor
yang lahir dan tumbuh berkembang di bumi Aceh.
Hingga saat ini FBA tetap mengedepankan program-program
berskala kecil namun segera dapat diwujudkan dalam
membantu survivor di Nanggroe Aceh Darussalam yang
meliputi tiga bidang yaitu pemberdayaan ekonomi kecil,
pendidikan dan pemetaan oleh warga (community mapping).
Dibidang pendidikan penyaluran paket-paket pendidikan tetap
dilakukan sambil memfokuskan pada program-program jangka
menengah dan panjang seperti rehabilitasi gedung sekolah dan
ruang guru; beasiswa untuk pelajar. FBA telah bekerjasama
dengan King Khaled Islamic School, Gramma School Melbourne
dan Victoria Australia untuk mensponsori lima siswa SMA untuk
belajar (Exchange Student) selama tiga bulan hingga satu tahun
di kedua sekolah tersebut dan Insya Allah akan berangkat bulan
Juli tahun ini juga. Kerjasama dengan Dublin Port Company Inc.
Ireland sedang membangun kembali SD 101 di Kec. Jaya Baru,
Kota Banda Aceh. Semetara di bidang pemetaan tanah, FBA
memfasilitasi warga dalam mematok dan mengukur tanah
mereka sendiri di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar.
Sementara dibidang usaha kecil, FBA memfokuskan diri pada
usaha-usaha membantu orang-orang kecil seperti tukang
becak, pedagang kaki lima, kios pinggir jalan, tukang jualan
sayur dan ikan. Beberapa contoh diantaranya adalah Bang
Syarwan di Lampulo Banda Aceh, seorang tukang becak yang
kehilangan segalanya termasuk becaknya dan harus
menanggung 6 anggota keluarga. FBA menyumbangkan Becak
untuk modal awal usaha kembali.
Demikian juga dengan Bang Azmi, seorang penjual air bandrek
selama 18 tahun dan telah berhasil membangun rumah dua
tingkat, sekarang semua ludes dibawa tsunami termasuk
isterinya. Bang Azmi terpaksa tinggal di gubuk kayu bersama
tiga anaknya di lokasi bencana di Kec. Kuta Alam, kini bisa
berusaha kembali menjual air bandrek di Pasar Peunayong
dengan bermodalkan gerobak sederhana dari FBA. Pak
Abubakar, seorang penjual sayur yang dulunya juga sebagai
penjual sayur di Pasar Pagi Penayong Banda Aceh dan sekarang
hilang semua dan harus menghidupkan enam anggota keluarga.
Lain lagi cerita Tgk Daud di daerah Lingke, Banda Aceh. yang
kehilangan anaknya yang diandalkan keluarga sebagai pencari
nafkah keluarga dan juga kehilangan tambak ikan dan
kehilangan ruko besar, sekarang harus memulai sesuatu dari
kaki lima untuk menjual ikan. Dia Membuka jualan ikan lagi
karena katanya ingin membantu teman-temannya yang dulu
juga penjual ikan dan sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi.
FBA mencoba membantu memberikan modal dasar untuk Tgk
Daud untuk membeli ikan dari nelayan dan menyalurkannya
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Program Pemulihan Pendidikan

Usaha-usaha kecil termaksud asal dilakukan dalam waktu
yang cepat dan dengan modal yang relatif kecil sangatlah
membantu para survivor yang selamat dari tsunami. Hingga
hari ini sebagian besar, lebih dari 90% donasi yang diterima
oleh FBA adalah dari donasi individu. Bantuan individu ini
(people to people power ) sangat sederhana, melalui SMS,
email, ketemu di jalan langsung membantu survivor
tertentu yang sudah ada di daftar FBA. Ada seorang kawan
dari Irelandia dan kebetulan mempercayakan kami
menyalurkan uang yang berhasil dikumpulkan bersama
kawan-kawannya di Dublin sebesar 1,000 euro. Kami
terima sumbangan itu hari rabu dan kami langsung pesan
sebuah becak seharga 12 juta dan hari Selasa (kurang
seminggu), becak tersebut sudah berada di tangan Bang
Syarwan tukang becak dan pak Syarwan sudah bisa
melanjutkan hidupnya yang tersisa dari bantuan teman dari
Dublin ini.

1. Pembangunan Sekolah
Pembangunan sekolah merupakan salah satu program FBA dalam bidang Pendidikan,
program ini di tandai dengan pembangunan SDN 101 Lampoh Daya serta pembangunan
gedung sekolah lainnya di Banda Aceh dan Pidie,seperti yang dalam tahap rancangan
perencanaan pembangunan SDN Kahju Banda Aceh.
SDN 101 Lampoh Daya
Program pembangunan Sekolah Dasar Negeri 101 Lampoh Daya atas kerjasama antara
FBA dengan Dublin Port Company yaitu program Community to Community yang
diluncurkan pada tanggal 31 Mei 2005, dimulai dari usaha Port Dublin Company untuk
membangun SDN 101 di Lampoh Daya, dalam waktu dua minggu setelah kunjungan ke
lapangan, SDN 101 sudah mulai di bangun. Kemudian usaha ini berlanjut, dimana
sebagian masyarakat atau individu dan anak-anak sekolah di Pulau Dublin, Irlandia
sedang bekerjasama
mengumpulkan dana untuk segera dapat membangun dan
membiayai pendidikan untuk anak-anak sekolah SDN 101 Lampoh Daya, pelayanan
kesehatan gigi dan kesehatan serta air bersih untuk desa Lampoh Daya kecamatan Jaya
Baru, Banda Aceh .

Elmeka, memulai usahanya
menjual buah setelah mendapatkan
bantuan dari FBA

Harapan dari Media (lokal)
Kekuatan sebuah media terletak disamping keakuratan dan
kecepatan sebuah berita atau data adalah pada
kemampuan media atau wartawan tersebut untuk melihat,
merasakan dan menyajikan sebuah data dan berita yang
luput oleh yang lain. Sering kali sebuah data dan berita
menjadi bernilai berita tinggi (value news) manakala bisa
menyajikan sesuatu yang lain, sudut pandang yang
menarik yang luput dari pengamatan media yang
menguasai sebuah negara atau bahkan dunia. Kesempatan
menghasilkan value news tidak akan pernah dihasilkan oleh
seorang wartawan atau media yang hanya mampu
mengikuti latah apa yang dijadikan berita oleh media
nasional maupun internasional. Seringkali media lokal ikutikutan meliput berita apa yang dipandang media pusat atau
media yang lebih besar hebat dan memiliki nilai berita.
Kondisi psikologis demikianlah yang mengebiri media atau
wartawan lokal sendiri. Sikap dan perilaku peliputan berita
demikian tidak akan pernah membuat ia akan besar dan
menghasilkan sebuat berita yang hebat, karena hanya
menjadikannya sebagai kambing congek dari serbuan
berita-berita besar nasional maupun internasional. Jika pola
dan perilaku demikian tidak dikemas secara kreatif dan
inovatif dalam rangka menghasilkan berita atau features
yang menarik, maka selama itu pula, media/wartawan akan
tenggelam mati suri, mati segan hidup tak mampu, apalagi
di Aceh yang dilanda konflik berkepanjangan ditambah lagi
bencana tsunami. Lengkaplah sudah penderitaan media
lokal di Aceh.
Bayangkan seandainya, media atau wartawan mampu
mengangkat kedepan berbagai berita dan data lokal yang
berisi berbagai kearifan lokal terutama setelah pasca
bencana tsunami. Aceh setelah tsunami adalah sebuah
tempat dimana seluruh mata dunia yang berbagai ragam
dan bentuknya tertuju pada Aceh, tempat kita lahir.
Harusnya ini dapat dijadikan momentum yang luar biasa
dan mungkin hanya sekali dalam sejarah dunia, bagi kita
orang Aceh sendiri, wartawan Aceh, LSM Aceh, Tokoh Aceh,
pengusaha Aceh, politikus Aceh, semuanya untuk berbuat
sesuatu, sesuatu yang membawa Aceh kembali megah dan
menjadi panutan dunia dimasa depan. Kesempatan itu
haruslah digapai untuk dimaknai secara sempurna dalam
ukuran kita masing-masing, bukannya terbiarkan atau
dibiarkan begitu saja oleh kita putra dan putri Aceh yang
mempunyai tanggungjawab untuk membangunnya.
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Khusus untuk kawan-kawan media di tingkat lokal khususnya di
Aceh, kami dari kelompok-kelompok LSM kecil yang baru dan juga
belajar tumbuh, marilah kita berbuat sesuatu meskipun itu kecil,
namun membantu nyatanya walaupun hanya seorang hamba Allah.
Lebih baik berharap dan berbuat dari sesuatu yang kecil dari pada
berharap ribuan langkah ke depan tapi tidak ada seorangpun tahu
kapan itu akan dimulai. Kami membayangkan jika kawan-kawan
dari Media lokal ikut secara aktif kreatif membantu menyebar
luaskan, betapa bantuan itu meskipun kecil tapi sangat diperlukan
oleh para survivor pasca tsunami di Aceh. Harusnya wartawan atau
media lokal hanya terlalu sibuk dengan berita-berita besar sekitar
persoalan blue print, master plan, relokasi belaka. Lebih dari itu
juga memberikan perhatian pada elemen-elemen kecil yang yang
menarik seperti bantuan dari orang ke orang (people to people
power); program dari pemda ke pemda, bantuan dari sekolah ke
sekolah (school to school program); atau bahkan program dari
masyarakat ke masyarakat (community to communty program).
Program-program ini memang berada dalam skala relatif kecil,
namun FBA percaya sesuatu yang kecil jika dilakukan secara baik
dan benar pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang besar.

2. Bea Siswa Dan Paket Sekolah
Selain itu bantuan FBA lainnya di bidang Pendidikan adalah penyaluran bea siswa baju
seragam dan alat-alat kebutuhan sekolah dari karyawan-karyawan Creative Association,
yang di berikan kepada siswa dalam bentuk paket bea siswa SD,MIN,MTsN,SMA dan MAN
,siswa penerima paket beasiswa berupa tas sekolah, buku, pinsil, crayon, sepatu, baju
seragam, penggaris serta bantuan keuangan uang tunai Rp 300.000 Untuk SD/MIN.
untuk 34 siswa SD 101 Lampoh Daya senilai 9.300.000 Rupiah, 2 siswa MIN 1 Banda
Aceh senilai 600.000 Rupiah ,dan untuk siswa SMA Rp 600.000 untuk 15 siswa SMU pekan
Bada 9.000.000 Rupiah,15 Siswa SMU 3 Banda Aceh 9.000.000 Rupiah, 14 siswa Modal
Bangsa 8.400.000 Rupiah, untuk MTsN/Pasantren Rp 450.000 yaitu 3 siswa Lhoksukon
(MTsN,SMU,Pasantren Ulumuddin Lhokseumawe) senilai 1.900.000 Rupiah. Penghargaan
surat anak adalah 5 siswa SD Kartika senilai 1.500.000 Rupiah dan 2 Siswa MIN I Banda
Aceh senilai 1.600.000 Rupiah serta paket siswa untuk SD 101 Lampoh Daya berupa
peralatan sekolah senilai 8.532.300 Rupiah untuk 34 siswa dan MIN 1 Banda Aceh untuk
15 orang siswa senilai 3.761.250 Rupiah.

Seandainya banyak dari kita bisa melakukan sesuatu yang kecil hari
ini juga (bukan besok atau lusa menunggu blue print atau kebijakan
ini dan itu), betapa banyak survivor yang akan terbantu seperti
contoh Bang Syarwan Tukang Becak di Atas dan Bang Azmi tukang
Air Bandrek di Pasar Peunayong Banda Aceh. Kadangkala kita lupa
memperhatikan yang kecil-kecil padahal sangat membantu dalam
membangun Aceh kembali karena terlalu terbuai oleh hal-hal yang
di besar-besarkan baik sengaja atau tidak oleh pihak tertentu.
Lebih baik membangun satu unit rumah tapi nyata adanya hari ini
dibandingkan berbicara ratusan ribu rumah yang akan dibangun di
bumi Aceh ini, tapi hanya Tuhan dan dirinya yang tahu kapan rumah
itu berwujud. Mari sama-sama, utamanya kita media lokal dan LSM
lokal, untuk sama-sama melakukan sesuatu yang kecil tapi nyata
adanya kontribusi dalam membangun aceh kembali
menuju
sebuah bangsa yang darussalam (bangsa yang makmur dan
sejahtera).

3. School To School Program
School to School Program atau program sekolah ke sekolah merupakan Program dari satu
sekolah diluar Aceh (luar negeri) dengan sekolah lainnya di aceh secara berkelanjutan.
Dalam hal ini satu sekolah di luar Aceh membantu sekolah partnernya di Aceh, beberapa
bagian lainnya yang tercakup dalam program ini yang dapat meningkatkan kualitas
pendidikan sekolah; Pembangunan gedung sekolah, Pertukaran pelajar (Student
Exchange) ; Penyedian perlengkapan sekolah dan perlengkapan siswa.
a. Bantuan Fasilitas sekolah
Sementara itu bantuan pendidikan ke sekolah yang telah tersalurkan yaitu SMA 3 Banda
Aceh dan SDN 53 Banda Aceh berupa buku paket dan buku pelajaran serta perlengkapan
sekolah, paket bantuan tersebut senilai 22.701.000 Rupiah. Bantuan ini merupakan
bantuan dari King Khaled Islamic School Melbourne,Australia. Sementara Diakonie,
Jerman menyumbangkan 600.000.000 untuk fasilitas sekolah di Kembang Tanjong Pidie,
yaitu SMPN 1, SMAN 1, MAN 1, berupa buku paket,mesin tik, komputer, mesin stensil, dan
peralatan sekolah, serta pengadaan Laboratorium IPA dan Bahasa. Kemudian dana yang
disponsori oleh Creative Association senilai 82.430.550.00. Dana ini digunakan untuk
beasiswa dan perlengkapan sekolah ke SMU 1 Peukan Bada,MIN Lampisang,SMU Modal
Bangsa, SMUN 3 Banda Aceh.

Ribuan langkah ke depan tentulah di mulai dari satu langkah kecil
pertama. Tetap berkarya dalam setiap kesempatan yang ada. [Az]
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