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Sekapur Sirih
 Pembaca Buletin Haba Ureung Inong yang budiman,

Tiada untaian kata yang berharga dari lubuk hati yang sangat 
dalam kecuali ucapan Alhamdulillahirabbil‘alamin atas rahmat, 
karunia dan ridha Nya, bahwa di semester kedua tahun ini bule-
tin Haba Ureung Inong edisi 4 tahun 2016 bisa hadir di hadapan 
para pembaca.

Dalam edisi kali ini buletin Haba Ureung Inong menyajikan ar-
tikel yang membahas pro dan kontra masyarakat Aceh terkait 
peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian ASI Ekslusif  yang 
terangkum dalam tajuk  berjudul “Pro dan Kontra Pergub nomor 
49 tahun 2016”, kegiatan- kegiatan Flower Aceh selama kurun 
waktu enam bulan ini yang terangkum dalam rubrik “Aktifitas 
Flower Aceh”, “Lensa Flower Aceh”, “Forum Multi Stakeholder 
dan Forum Perempuan Akar Rumput (FKPAR)” dan “Jambo Ilmee 
Ureung Inong Aceh”.

Untuk melengkapi informasi para Pembaca, Haba Ureung Inong 
juga menyajikan cerita - cerita sukses  baik dari Alumni Jambo 
Ilmee Ureung Inong Aceh maupun dari anggota Kelompok Per-
empuan Mandiri Flower Aceh.
Semoga artikel dalam Buletin Haba Ureung Inong bisa menambah 
wawasan dan bermanfaat bagi Pembaca

Selamat membaca.

Hendra Lesmana
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 Pada semester II di 
tahun 2016, Flower Aceh su-
dah menjalankan rangkaian 
kegiatan penguatan kapasi-
tas kepada Kelompok Perem-
puan Mandiri/KPM (dewasa & 
remaja), Kelompok Pembatra, 
Tokoh Agama dan Tokoh Adat, 
melalui Program Advokasi Hak 
Kesehatan Seksual dan Repro-
duksi (HKSR) Melalui Pengua-
tan Kepemimpinan Perem-
puan di pedesaan dan miskin 
kota.  Program ini dijalankan 
oleh Flower Aceh bersama 
dengan Konsorsium Perem-
puan Mampu (Permampu) 
yang terdiri dari 8 LSM Per-
empuan di 8 Propinsi (Aceh, 
Sumatera Utara, Riau, Suma-
tera Barat, Jambi, Bengkulu, 
Sumatera Selatan & Lampung) 
di Sumatera.  Pelaksanaan ke-
giatan tersebar di beberapa 
wilayah kabupaten/kota, di-
antaranya Banda Aceh, Pidie 
dan Aceh Utara.  Namun tidak 
hanya fokus pada 3 wilayah 
tersebut, secara kelembagaan 
Flower Aceh juga melakukan 
pendampingan pada KPM di 
wilayah Aceh Besar, Bireun, 
Aceh Jaya dan Aceh Barat.

 Penguatan ekonomi 
merupakan kegiatan utama 
yang dilakukan pada KPM di 
seluruh wilayah dampingan 
Flower Aceh, hal ini terlihat 
dari penguatan Credit Union 
(CU) yang sudah mulai berjalan 
di beberapa di KPM.  Selain 
tentang CU, pendidikan kritis 
yang diberikan untuk KPM 

adalah tentang issue kese-
hatan reproduksi, kesehatan 
alternative melalui produk 
herbal, kekerasaan terha-
dap perempuan, Standar Pe-
layanan Minimum bidang kes-
ehatan, serta tentang akses 
dana desa.  Melalui jaringan 
Forum Komunitas Perempuan 
Akar Rumput (FKPAR) KPM 
bersama-sama sudah melaku-
kan upaya advokasi dengan 
fokus issue yang berbeda-be-
da antar wilayah kabupaten/
kota.

 Penguatan yang dilaku-
kan oleh Flower Aceh kepada 
anggota KPM mendapatkan 
dukungan yang baik dari 
Aparatur Desa, Tokoh Agama, 
Tokoh Adat dan juga pihak Pe-
merintah kabupaten/kota.  Hal 
ini terlihat dari komitmen multi 
pihak yang bersama-sama 
mendorong pemenuhan HKSR 
perempuan melalui peningka-
tan mutu layanan kesehatan 
reproduksi bagi perempuan, 
melakukan alokasi dana desa 
untuk pendidikan & sosialisa-
si HKSR di tingkat desa, serta 
membangun mekanisme per-
lindungan bagi perempuan 
korban kekerasaan termasuk 
perempuan korban kekerasaan 
seksual.  Upaya mendorong 
pemenuhan HKSR perempuan 
mulai dilakukan dari tingka-
tan desa, kabupaten/kota dan 
propinsi.  

Melalui jaringan masyarakat 
sipil di Aceh, Flower Aceh 
bersama dengan Mitra MAM-
PU-PEDULI di Aceh dan Gera-
kan Perempuan di Aceh tetap 
bersinergisasi melakukan up-
aya-upaya advokasi pada pe-
menuhan hak-hak perempuan 
melalui kegiatan-kegiatan ger-
akan.  Selain kegiatan bersa-
ma yang dilakukan, dukungan 
antar lembaga dengan meli-
batkan masing-masing unsur 
lembaga pada kegiatan pro-
gram dimasing-masing lemba-
ga juga dilakukan untuk saling 
berbagi pengetahuan serta 
pembelajaran positif dari ca-
paian-capaian advokasi yang 
sudah dimiliki.

 Silahkan membaca 
seluruh artikel-artikel yang 
kami sajikan pada bulletin ini, 
yang kami angkat dari kegia-
tan-kegiatan kami dilapangan.  
Semoga informasi yang kami 
berikan dapat menambah pen-
getahuan dan berguna bagi 
masyarakat pada umumnya.  
Jika ada hal yang dibutuhkan, 
seperti informasi, hal-hal yang 
perlu diklarifikasi, dsb; mohon 
menghubungi kami di alamat 
sekretariat.***

Editorial
OLEH DESY SETIAWATY
DIREKTUR PELAKSANA 
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Pro Kontra Pergub Nomor 49 
Tahun 2016
OLEH DENDI HASNUR
PJ. JAMBO ILEUME URENG INONG ACEH

 Pergub Nomor 49 
Tahun 2016 tentang Pem-
berian Air Susu Ibu Eksklusif 
adalah Peraturan Gubernur 
yang dikeluarkan oleh Gu-
bernur Aceh, Zaini Abdullah, 
beberapa hal menjadi sangat 
menarik untuk dibahas men-
genai Pergub ini, terkhusus 
mengenai Pro dan Kontra 
terkait permasalahan yang 
barangkali bisa saja timbul 
dari keluarnya Pergub No-
mor 49 tahun 2016.

 Salah satu alasan 
paling sering didengar dari 
keluarnya Pergub ini adalah 
melakukan perbandingan 
dengan negara-negara maju 
mengenai pemberian ASI 

eksklusif tersebut, tetapi 
selain melakukan  per-
bandingan, ada beberapa 
hal yang juga harus dilihat 
sebagai pertimbangan, kita 
tidak bisa membandingkan 
antara Atlit Renang dengan 
Atlit Tinju,  kira-kira kiasan 
ini cocok untuk menggam-
barkan perbandingan terse-
but. Beberapa negara yang 
memberikan cuti hamil yang 
lebih dari 3 bulan (mengacu 
kepada Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Indonesia) 
seperti Norwegia, Finlandia, 
dan Swedia adalah negara 
dengan angka kelahiran 
yang rendah, artinya bagi 
perempuan yang ingin hamil 
dan melahirkan, negaranya 

memberikan apresisasi beru-
pa pemberian cuti dan hal-
hal lainnya kepada pekerja 
perempuan yang ingin hamil. 
berbeda dengan indonesia 
yang merupakan negara de-
ngan pertumbuhan pen-
duduk tertinggi nomor 4 di 
dunia, perbedaan kondisi 
sosial ini harus diperhatikan 
dengan lebih matang.

 Pergub Nomor 49 
Tahun 2016 juga dianggap 
bertentangan dengan aturan 
yang lebih tinggi di atas-
nya yaitu Undang-Undang 
Tentang Kepegawaian dan 
Undang-undang Ketenaga-
kerjaan, walaupun untuk 
konteks Aceh yang memiliki 
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otonomi khusus memiliki 
dasar hukumnya sendiri 
lewat Undang-undang No-
mor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintah Aceh. Sekalipun 
demikian Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945 tidak menyebut-
kan dan mengakui adanya 
otonomi khusus didalamn-
ya, tetap saja dasar hukum 
dikeluarkannya Pergub ini 
telah kuat, bahwa Aceh 
adalah daerah yang diberikan 
kewenangan untuk mengu-
rus dirinya sendiri, terkhusus 
dalam masalah ini terkait 
tentang kepegawaian. Selain 
itu Pergub ini juga merupa-
kan bentuk implementasi 
atau pelaksanaan dari Qanun 
Nomor 6 Tahun 2009 Ten-
tang Pemberdayaan dan 
Perlindungan Perempuan 
dan Qanun Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Perlindungan 
Anak, artinya dapat disim-
pulkan bahwa Pergub ini 
mulai membuka pintu untuk 
pemberdayaan dan perlind-
ungan terhadap perempuan 
dan pemenuhan hak anak.

 Tetapi ada beberapa 
hal yang berpotensi timbul 

menjadi masalah dalam 
pelaksanaan Pergub ini, Per-
tama Pergub ini berpontensi 
menimbulkan ketimpangan 
kepada para pekerja perem-
puan yang bekerja disektor 
swasta, sebab tidak ada 
intervensi khusus terhadap 
perusahaan atau korpo-
rat terkait pemberian cuti 
melahirkan dan menyusui. 
Artinya bahwa perempuan 
yang bekerja pada sektor 
swasta bergantung pada 
aturan yang diatur oleh peru-
sahaan bukan pada Pergub 
ini. Kedua, mengenai pem-
berian cuti 6 bulan kepada 
pegawai perempuan dan 7 
hari bagi pegawai laki-laki. 

Cuti selama 7 hari barangkali 
memang dipandang cukup 
bagi pekerja laki-laki, tetapi 
perlu dipahami bahwa dalam 
proses kelahiran keberadaan 
seorang suami di dekat istri 
sangat penting dan  menjaga 
juga merawat anak, bukan 
hanya menjadi tanggung 
jawab ibu yang melahirkan, 
tetapi juga ayah, artinya 
pemberian cuti yang sedi-
kit lebih panjang minimal 2 
minggu atau 1 bulan penting 
untuk diberikan, artinya se-
bagai seorang suami melaku-
kan pendampingan kepada 
istri dan sebagai seorang 
ayah juga merasa bagaimana 
rasanya menjaga anak me-
reka di awal-awal kelahiran. 
Walaupun demikian pembe-
rian cuti selama 7 hari harus 
dipastikan dengan baik bah-
wa cuti tersebut diberikan 
memang untuk melakukan 
pendampingan kepada istri 
dalam proses persalinan dan 
membantu perawatan bayi 
pada hari-hari awal kelahi-
ran.

 Sedangkan cuti 
selama 6 bulan yang akan 
diberikan kepada pegawai 
perempuan dapat mem-
berikan banyak dampak 

Forum Multi Stakeholder Kota Banda Aceh membahas kajian Pergub 
no.49 tahun 2016
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kepada pekerja perempuan 
itu sendiri, hal ini dapat 
menghambat perkemban-
gannya dalam karir, selain itu 
ruang kerja bagi perempuan 
di ranah Pemerintah akan 
sangat sempit, sebab akan 
muncul pertimbangan bahwa 
merekruit pekerja laki-la-
ki lebih efektif dari pada 
perempuan, hal ini dapat 
menyebabkan perempuan 
menjadi sulit mendapatkan 
pekerjaan, bukan hanya 
dalam lingkup kepegawaiaan 
di Pemerintahan, tetapi juga 
dalam lingkup ketenagaker-
jaan.

Ketiga, peraturan Ini berpo-
tensi meningkatkan angka 
kelahiran, oleh sebab itu 
peraturan ini kemudian harus 
diselaraskan dengan pro-
gram KB (Keluarga Beren-
cana), misalkan izin untuk 
hamil dan menyusui selama 
6 bulan hanya boleh diber-
ikan selama 2 kali selama 
masih menjadi bagian dari 
kepegawaian di Provinsi 
Aceh, sehingga program 
tersebut selaras degan pro-
gram menekan angka per-
tumbuhan penduduk. Maka 

perlu diperhatikan beberapa 
hal untuk mencegah agar 
permasalahan-permasalahan 
demikian dapat diatasi yaitu 
dengan melakukan beberapa 
hal seperti; Pertama, Pemer-
intah Aceh harus menye-
diakan dana yang benar-be-
nar khusus dan tepat untuk 
pembangunan fasilitas untuk 
menyusui dan benar-be-
nar serius mengintervensi 
Pemerintah ditingkat Kabu-
paten/Kota yang ada di Aceh 
untuk melakukan pembangu-
nan fasilitas menyusui, baik 
disektor pemerintahan atau-
pun publik, juga menginter-
vensi pihak swasta sebagai 
penyedia sektor pekerjaan 
juga memiliki fasilitas yang 
sama. Kedua, memberikan 
jam kerja khusus bagi perem-
puan pekerja yang menyusui, 
sehingga tidak membatasi 
ruang gerak dan kerja mer-
eka dalam melaksanakan 
profesi dan pekerjaannya, 
sehingga kondisinya serta 
merta membuat karirnya 
turut berkembang, sebab 
menjadi ibu adalah tugas 
yang mulia dan Pemerintah 
harus mengakomodir hal ini. 
Ketiga, memastikan bahwa 

memberikan fasilitas publik 
dan pemberian cuti sebagai 
kelemahan instansi Pemerin-
tah ataupun Swasta, seh-
ingga lebih memilih mem-
perkerjakan laki-laki, dan 
memberikan sanksi kepada 
instansi dan swasta yang 
melanggar hal tersebut. 

 Bagaimanapun Per-
gub ini adalah bentuk kerja 
yang patut diapresiasi, sebab 
merupakan kemajuan bagi 
kelompok perempuan dalam 
pemenuhan haknya dan juga 
pemenuhan hak bagi anak 
untuk mendapatkan ASI 
secara eksklusif. Pemerin-
tah Aceh harus benar-benar 
memperhatikan permas-
alahan-permasalahan yang 
barangkali akan timbul, dan 
cepat tanggap mengenai hal 
ini, agar kemudian Pergub ini 
tidak menjadi sumber ketim-
pangan dan sumber masalah 
baru bagi sistim Kepega-
waian dan Ketenagakerjaan 
di Aceh, tetapi menjadi satu 
langkah positif dan inovatif 
bagi pemenuhan hak perem-
puan di Indonesia, Semoga.
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Cerita Peubahan

 Terlahir dengan nama Nurmi Ishak, 
lahir di Desa Karieng, Kabupaten Pidie, 54 
tahun yang lalu. Menikah dan memiliki lima 
orang anak. Disela-sela kegiatan mengurus 
aktifitas rumah tangganya, perempuan yang 
akrab di sapa Bunda ini juga melakukan 
aktifitas menjahit daun rumbia untuk atap, 
“biar punya penghasilan sendiri dan tidak 
selalu bergantung dengan suami” begitu 
ujarnya saat di tanyakan tentang profesinya.  
Bunda, sosok yang peduli  terhadap sesama 
ini adalah salah satu Anggota Kelompok 
Perempuan Mandiri (KPM) terlama di Flower 
Aceh,  Beliau mulai aktif bergabung dengan 
kelompok perempun yang diorganisir oleh 
Flower Aceh sejak tahun 1992, dimana saat 
itu kondisi Aceh masih dalam Masa DOM 
(Daerah Operasi Militer).  
 
 Saat ini posisi Bunda sebagai CO 
(Commnunity Organizer) untuk wilayah di 
kecamatan Grong-Grong dan Batee.  Peran 
Bunda di komunitas selain melaksanakan 
peran-peran sebagai CO, Bunda juga 
melakukan pengorganisasian untuk Tokoh-
Tokoh di gampongnya, baik itu Tokoh Adat, 
Agama maupun Aparatur Desa.  Meskipun 
hanya lulusan SPKP (setingkat dengan 
SMP), tingkat kepedulian Bunda terhadap 
gampong sangat tinggi. Hal ini tergambarkan 
oleh Bunda yang memiliki cita-cita untuk 
memajukan gampongnya, terutama untuk 
kalangan perempuan.  Sudah banyak peran-
peran strategis yang Bunda dapatkan selama 
aktif beraktifitas di gampong, diantaranya 
pernah menjabat sebagai Ketua PKK, KPMD, 
Panitia Pemilihan Geuchik dan TPK (Tim 
Pelaksana Kegiatan) dan pada setiap kegiatan 
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Bunda  
hampir selalu terlibat mewakili kelompok 
perempuan di gampongnya.

 Saat ini banyak dukungan dan 
meminta langsung kepada Beliau agar 
mencalonkan diri menjadi seorang Geuchik 

(Kepala Desa), 
salah satunya 
dukungan 
dari Mantan 
Geuchik 
Desa Karieng, 
Bukhari, 
“Mengapa Bunda 
tidak mencalonkan 
diri sebagai 
Geuchik, jika 
Bunda bersedia 
maka kami 
akan galang 
dukungan 
untuk 
Bunda”, 
itulah yang 
disampaikan 
Bukhari disela-sela kegiatan FGD dengan 
Tokoh Adat beberapa bulan yang lalu. Namun 
perempuan yang saat ini juga aktif pada 
JKMA (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat) 
dan MAA (Majelis Adat Aceh) masih enggan 
untuk menyahuti ajakan tersebut, “nanti dulu, 
Bunda belum siap”.  
 
 Bunda, sosok yang ramah dan 
disegani baik dikalangan remaja maupun 
orang tua, awalnya hanya seorang 
perempuan biasa,  kurang percaya diri, 
apalagi jika harus berhadapan dengan 
Tokoh-Tokoh yang dianggapnya penting, 
Bunda akan langsung malu dan minder.  
Perasaan yang tidak bisa dielakkan. Akan 
tetapi ilmu dan pengalaman yang didapat 
selama menjadi Anggota KPM dan berperan 
sebagai CO membawa perubahan-perubahan 
yang begitu besar bagi kepribadian Bunda.  
Dengan berjalannya waktu sampai dengan 
sekarang Bunda menjadi salah satu Tokoh 
Adat Perempuan yang disegani, percaya diri, 
dan lebih berani. 

Cerita Perubahan dari Pidie
OLEH ERNAWATI
STAF LAPANG KABUPATEN PIDIE 
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Membangun Kesetaraan Gender 
dalam Keluarga
OLEH ERNAWATI
STAF LAPANG KABUPATEN PIDIE

 Namanya Anisah, anak kedua 
dari tiga bersaudara ini lahir 
pada 12 Februari 1985, setelah 
menyelesaikan pendidikan 
SMA nya tahun 2003, Ani 
begitu sapaan akrabnya tidak 

melanjutkan jenjang 
pendidikan ke tingkat 

perguruan tinggi, 
karena pada saat 
itu kedua orang 
tua nya tidak 
sanggup membiayai 
kuliahnya. 

 
 Ani sosok yang pintar dan tegas, 
bicara nya cepals ceplos, tetapi dia sosok 
yang baik hati dan peduli terhadap 
lingkungannya, setelah 4 tahun menganggur 
Ani menikah  pada tanggal 23 Juli 2007 di 
usia 22 tahun, saat ini Ani telah di karuniai 2 
orang jagoan kecil yang tampan.

 Ani mulai bergabung di Flower Aceh 
pada tahun 2005, mulai dari menjadi anggota 
kelompok sampai saat ini menjabat sebagai 
CO ( Community Organizer, Ani cukup aktif 
dan kompeten, selain jabatan CO, Ani ikut 
terlibat dalam kegiatan desanya seperti 
Sekretaris PKK, Anggota Panitia Pemilihan 
Geuchik, Kader Posyandu, kader Posbindu, 
Kader Kesehatan jiwa, kader lansia dan baru 
– baru ini Ani di percayakan sebagai Ketua 
PPS di Desa nya, Desa Karieng, Kecamatan 
Grong – Grong.

 Pada  kegiatan HKN  (Hari Kesehatan 
Nasional)  tahun  ini, Ani bersama 2 Kader 
Posyandu lainnya membawa Puskesmas 
Grong – Grong sebagai Juara II dalam 
kegiatan Cerdas - cermat  yang di adakan 
oleh  Dinas Kesehatan Pidie, hal ini, 
diakuinya karena bergabung dengan Flower 
Aceh memberinya semangat dan keberanian 

untuk maju “ Tanpa Flower Aceh, Saya tidak 
mungkin bisa seperti ini ”  jawaban Ani saat di 
tanya apa yang memotivasinya untuk maju.

 Prestasi yang telah di ukir Ani tidak 
lepas dari dukungan keluarga terutama sang 
Suami, Muslim, Cek Mus biasa panggilannya 
merupakan seorang tenaga pendidik, 
meski pun sibuk dengan tugas nya sebagai 
seorang Guru, tetapi Cek Mus tidak pernah 
membatasi Istrinya untuk bersosialisasi dan 
belajar.

 Cek Mus dan Ani begitu kompak 
dalam mengurus rumah tangganya, 
pembagian peran yang tidak memberatkan 
satu pihak, mulai dari mencuci sampai 
dengan mengurus anak, mereka lakukan 
berdua. “ Kalau mencuci, Cek Mus yang 
sabunin, Saya yang bantu bilas, begitu juga 
anak, siang sama saya, nanti malam sama 
Ayahnya ” Ujar Ani saat di tanya pembagian 
peran antara dirinya dan suami. 

 Di tengah – tengah Budaya Pathiarki 
yang begitu kental, Ani telah membuktikan 
bahwa membangun kesetaraan gender 
bukanlah hal yang tidak mungkin, pertama 
mulailah dari keluarga, dan jangan lupa  
kuncinya adalah komunikasi. Ani dan keluarga 
kecilnya, menjadi contoh keluarga yang ideal 
bagi pasangan muda lainnya.
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Upaya mendorong lembaga 
penyedia layanan bidang 
kesehatan agar dapat 
memberikan pelayanan 
yang optimal dan bermutu 
dilakukan melalui 
pertemuan kelompok 
Perempuan Akar Rumput 
(PAR) dengan Aparatur 
Gampong dan pertemuan 
FMS tingkat kabupaten/
kota.  Pertemuan pada 
kedua forum ini melibatkan 
perwakilan dari penyedia 
layanan (Rumah Sakit dan 
Puskesmas).  Tema diskusi 
diantaranya, tentang upaya 
bersama meminimalisir 
masalah/persoalan 
mengenai pelayanan 
kesehatan di gampong yang 
belum maksimal:
1). Mendorong 

Aparatur Gampong 
mengalokasikan 
dana gampong untuk 
peningkatan kapasitas 
dan program penguatan 

ekonomi bagi 
perempuan 

2). Peningkatan mutu 
layanan kespro bagi 
perempuan 

3). Konseling kespro bagi 
remaja 

4). Deteksi dini kespro 
melalui tes IVA, 
Pubsmear, Mamograf, 
dan Visum Gratis, 
khusus bagi korban 
kekerasan seksual 

5). Membangun 
mekanisme 
perlindungan korban 

kekerasan seksual di 
gampong

6). Penyediaan Rumah 
Aman bagi perempuan 
korban kekerasan 
seksual di setiap kab/
kota

Ditingkat propinsi, 
meningkatkan kualitas dan 
mutu pelayanan P2TP2A, 
Flower Aceh bersama 
Gerakan Perempuan Aceh 
melakukan penyusunan 
usulan bersama untuk 
draf Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
tentang Pedoman 
Pembentukan Pusat 
Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak. 

Selain itu, PAR yang terdiri 
dari anggota KPM dan 
Pengurus FKPAR Aceh 
didampingi Flower Aceh 
dan Gerakan Perempuan 
Aceh melakukan audiensi 
dengan 10 orang Anggota 
Legislatif Perempuan di 

Forum Multi Stakeholder (FMS)
OLEH RISWATI
KOORDINATOR DIVISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FGD Tokoh Agama Kabupaten Pidie

Pertemuan Forum Perempuan Pejabat Bublik Kota Banda Aceh di Aula 
Kantor PPKB Kota Banda Aceh
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Agama untuk pemenuhan 
HKSR perempuan; 2) 
Melibatkan keterwakilan 
perempuan pada struktur 
lembaga gampong 
(Perangkat Gampong, 
Tuha Peut Gampong); 
3) Mendorong program 
gampong tentang 

pentingnya sosialisasi 
dan pendidikan 
kespro kepada Tokoh 
Adat & Agama serta 
Aparatur Gampong; 4) 
Memastikan prioritas 
anggaran gampong 
minimal 30% dari 
total Anggaran Dana 
Gampong (ADG) 
untuk sosialisasi serta 
pendidikan kespro; 
5) Mendorong ADG 
untuk penyediaan 
fasilitas gampong 
untuk layanan 

kesehatan reproduksi 
(ambulance gampong, 
ruang pemeriksaan khusus 
perempuan di Posyandu 
dll).  Rencana strategis ini 
akan ditindaklanjuti mulai 
bulan November 2016 
sampai dengan sekarang.

Pertemuan Tokoh Adat 
di Aceh Utara membahas 
tentang dukungan Tokoh 

DPRA dan DPRK Banda 
Aceh & Aceh Besar, 
untuk menyampaikan 
persoalan dan harapan 
perempuan.  Persoalan 
yang disampaikan terkait 
dengan masih sulitnya 
perempuan mendapatkan 
layanan administrasi (kartu 
BPJS dan e-KTP), 
perempuan kurang 
dilibatkan dalam 
pembangunan 
di gampong, 
dukungan terhadap 
pemberdayaan 
ekonomi perempuan 
yang lemah, upaya 
penurunan angka 
kematian Ibu (AKI) 
dan pemenuhan 
HKSR perempuan 
yang belum 
maksimal, serta terus 
meningkatnya angka 
KtP dan Anak di Aceh.  
Pada kesempatan ini juga 
disampaikan harapan PAR 
terhadap Anggota Legislatif 
Perempuan untuk lebih 
memaksimalkan peran 
legislasinya, memastikan 
agar kebijakan dan 
anggaran lebih berpihak 
kepada perempuan, dan 
melakukan pengawasan 
secara optimal untuk 

memastikan institusi-
institusi terkait 
pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan 
dan anak dapat bekerja 
secara maksimal dan tepat 
sasaran.  

Upaya membangun 

dukungan Tokoh Adat 
di Banda Aceh telah 
dilakukan FGD rutin 
dengan Tokoh Adat, yang 
menghasilkan rencana 
strategis untuk mendukung 
upaya pemenuhan HKSR 
di gampong, diantaranya: 
1) Melakukan penyusunan 
Peraturan Gampong/
Reusam tentang peran 
Tokoh Adat dan Tokoh 

Menggunakan alat kontrasepsi 
itu dibolehkan dengan catatan 
niatnya karena alasan 
kesehatan, memberikan kasih 
sayang yang cukup untuk anak, 
dan pendidikan anak yang 
optimal, akan tetapi jika ber-KB 
dengan niat karena takut tidak 
sanggup memberikan nafkah 
maka hukumnya haram

FGD Forum Multi Stakeholder Desa kecamatan Meuraxa
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Adat meminimalisir 
terjadinya kekerasan 
seksual dan KDRT di 
gampong, diantaranya 
dengan meningkatkan 
peran Tokoh Adat 
melakukan sosialisasi dan 
menggalang dukungan 
masyarakat melakukan 
upaya pencegahan 
terjadinya KtP serta 
memberikan perlindungan 
sesuai dengan kebutuhan 
perempuan korban.  
Selain itu melakukan 
telaah terhadap Reusam/
Peraturan Adat di 
gampong yang dinilai 
berdampak diskriminatif 
terhadap perempuan.  
Hal menarik dari telaah 
yang dilakukan, ternyata 
praktik menikahkan 
korban kekerasan 
dengan pelakunya, yang 
sering menjadi solusi di 
gampong, ternyata secara 
formal tidak diatur dalam 
Reusam dan Qanun 
Gampong.  Praktik-
praktik yang merugikan 
perempuan ini dijalankan 
atas dasar kebiasaan dan 
kesepakatan masyarakat 
saja.  Sebagai tindak lanjut 
pertemuan, Tokoh Adat 
dari 2 kecamatan ini akan 
melakukan pertemuan 

dengan Bupati Aceh Utara 
untuk mendiskusikan 
tentang langkah-langkah 
strategis yang dapat 
dilakukan bersama untuk 
mengurangi angka KtP di 
Aceh Utara.  Selain itu, 
akan dilakukan penguatan 
kapasitas bagi Tokoh Adat 
tentang tehnik penyusunan 
Reusam Gampong yang 
berpihak kepada issue 
perempuan.

Pertemuan Tokoh Adat 
di Pidie membahas 
tentang resiko perempuan 
terhadap penggunaan 
alat kontrasepsi dan 
penggunaan KB yang aman.  

Pertemuan ini berhasil 
menumbuhkan empati 
Tokoh Agama terhadap 
kondisi perempuan dan 
mendukung upaya-
upaya pencegahan agar 
terwujudnya HKSR 
perempuan.  Dari 
pelaksanaan diskusi 
ini, Tokoh Agama mulai 
menyadari bahwa proses 
pengaturan dapat 
dilakukan secara tradisional 
yang diajarkan Agama, juga 
dengan menggunakan alat 
kontrasepsi yang higenis 
dan aman, serta minim 
dampaknya terhadap 
perempuan.  Hal ini 
terlihat dari pernyataan 
salah satu Tokoh Agama di 
Pidie “menggunakan alat 
kontrasepsi itu dibolehkan 
dengan catatan niatnya 
karena alasan kesehatan, 
memberikan kasih sayang 
yang cukup untuk anak, 
dan pendidikan anak yang 
optimal, akan tetapi jika ber-
KB dengan niat karena takut 
tidak sanggup memberikan 
nafkah maka hukumnya 
haram” (H. Bukhari, Tokoh 
Agama Pidie).

Pertemuan Forum Forum Perempuan Pejabat Publik Kabupaten Aceh Utara
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 Flower Aceh memiliki 886 perempuan 
anggota Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) 
dengan rincian 691 perempuan dewasa dan 
190 perempuan remaja. Mereka tersebar pada 
27 KPM dewasa dan 11 KPM remajam di 7 
kabupaten/kota wilayah kerja Flower Aceh me-
liputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, 
Aceh Utara, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Kegiatan 
pengorganisasian pada periode ini dilakukan 
melalui pendampingan dan diskusi kelompok 
setiap bulannya di 18 KPM Flower Aceh di 18 
desa pada 14 Kecamatan di 4 kabupaten/kota 
yang menjadi wilayah kerja Flower Aceh, meli-
puti Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara 
dan Aceh Barat. Untuk 3 wilayah kerja lainnya, 
lebih terfokus pada kegiatan pendataan ulang 
anggota. 

 Pertemuan berkala melalui diskusi 
kelompok menjadi sarana untuk berbagi in-
formasi dan pengalaman, peningkatan kapasi-
tas serta menjadi support group di desa. Pada 
periode ini, anggota KPM mendapatkan pening-
katan pemahaman tentang pokok pembahasan 
diskusi tentang: 1)substansi pemenuhan HKSR 
perempuan dalam PP 61; 2)12 HKSR dan upaya 
pemenuhannya dalam kehidupan sehari-hari; 3)

Implementasi SPM kesehatan yang berkaitan 
dengan KSR ditingkat kab/kota (Banda Aceh 
dan Pidie); 4)Peta isu-isu aktual dan penting 
yang ada di desa, terutama yang berkaitan den-
gan KSR; 5)manajemen kelompok, serta men-
genai visi dan misi lembaga melalui metode so-
sialisasi untuk 2 desa baru di Pidie; 6)mengenal 
kanker perempuan dan upaya penangananya 
melalui tes IVA, papsmear, sadari dan sadar-
nis; 7)pengenalan tanaman obat dan fungsinya 
bagi KSR, serta praktik membuat obat herbal 
berupa minyak sere, instan temu lawak, dan 
instan kunyit asam;  8)Memahami kekerasan 
seksual dan dampaknya terhadapa perempuan, 
serta upaya penangananya; 9)Mengenal start-
egi advokasi dan praktik membuat konsep dan 
media kampanye kreatif berbasis komunitas 
oleh kelompok perempuan muda; 10)advokasi 
dana desa 11)pengenalan tentang KKR Aceh 
dan identifikasi korban konflik 12)Persiapan 
aksi kampanye 16HAKTP (kelompok remaja).

 Selain mendiskusikan isu-isu seputar 
KSR dan praktik membuat ramuan herbalis, 
anggota KPM Flower Aceh secara kolektif 
juga melakukan deteksi dini kanker perem-

Perempuan Akar Rumput dan Forum 
Komunitas Akar Rumput (FKPAR)
OLEH RISWATI
KOORDINATOR DIVISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Diskusi Reguler KPM ratu safiatuddin kab.Pidie

Diskusi KPM membahas pembuatan minyak urut, Pan-
ton labu Kabupaten Aceh Utara
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puan melalui metode tes IVA 
di masing-masing Puskesmas, 
khusus anggota KPM di Banda 
Aceh dan Aceh Besar melaku-
kan pemeriksaan papsmear 
di Rumah Sehat Flower Aceh 
tanpa berbayar yang difasili-
tasi oleh Klinik Prodia Banda 
Aceh dan BPJS Kesehatan. 
Anggota KPM yang melaku-
kan pemeriksaan papsmeer 
melalui klinik Flower Aceh ini 
mencapai 12 orang. Anggota 
lainnya yang tidak memenuhi 
syarat untuk melkukan pe-
meriksaan di Klinik Flower 
Aceh pada watu yang telah 
ditentukan, akan melakukan 
pemeriksanaan sendiri ke Klinik Prodia atau 
Puskesmas di masing-masing desa.

 Agar pengelolaan CU berjalan den-
gan tertib dan profesional, maka Flower Aceh 
melaksanakan penguatan kapasitas tentang CU 
dan pembukuan CU untuk 25 orang ketua dan 
bendahara KPM di 16 desa di Banda Aceh, Aceh 
Utara, dan Pidie. Hasil pelatihan menunjukkan 
mulai meningkatnya pemahaman peserta ten-
tang konsep dan tata kelola CU yang ideal, dan 
aturan-aturan yang harus, strategi mengembag-
kan CU dan minat perempuan untuk menab-
ung melalui CU. Keinginan untuk menularkan 
semangat yang sama kepada anggota PKM di 
masing-masing desa juga meningkat setelah 
mendapatkan pelatihan ini, terlihat dari rencana 
tindak lanjut yang disusun oleh para peserta. 

 Konsolidasai dan penguatan kapasitas 
kelompok perempuan mandiri (KPM) remaja, 
dilakukan melalui kegiatan konsolidasi dan pen-
guatan kapasitas kelompok perempuan muda di 
3 kabupaten/kota pada tanggal 25 Desember 
2016 yang melibatkan 27 anggota KPM muda 
dari Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara. Pe-
mahaman kelompok muda yang terlibat pada 
kegiatan ini mulai meningkat, terutama terkait 
kebijakan yang mendukung pemenuhan Hak 
Azasi Peremouan (HAP) dan konsep kepemi-
mpinan perempuan di Aceh khususnya yang 
berkaitan dengan Hak Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi (HKSR) dalam PP 61, CEDAW, dan 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), 

melahirkan kesadaran untuk mulai melakukan 
perubahan melalui jaringan gerakan perem-
puan, dan pembentukan Forum Perempuan 
Muda Flower Aceh sebagai wadah gerakan dan 
rencana kerjanya untuk tahun 2017. 

 Upaya advokasi kebijakan dilakukan 
oleh anggota KPM Flower Aceh dan Pengurus 
(Forum Komunits Perempuan Akar Rumput (FK-
PAR) Aceh, serta Gerakan Perempuan Aceh 
melalalui audiensi dengan 10 orang anggota 
legislatif perempuan di DPRA dan DPRK (Banda 
Aceh dan Aceh Besar) untuk menyampaikan 
persoalan dan harapan perempuan di desa. Per-
soalan yang disampaikan terkait dengan masih 
sulitnya perempuan mendapatkan layanan ad-
ministrasi (kartu BPJS dan e-KTP), perempuan 
kurang dilibatkan dalam pembangunan di desa, 
dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi 
perempuan yang lemah, upaya penurunan an-
gka kematian Ibu (AKI) dan pemenuhan HKSR 
perempuan yang belum maksimal serta terus 
meningkatnya anka kekerasan terhadap per-
empuan dan anak di Aceh. Pada kesempatan 
ini juga disampaikan harapan perempuan akar 
rumput terhadap anggota legislatif perempuan 
untuk lebih memaksimalkan peran kedewa-
nannya, memastikan agar kebijakan dan ang-
garan lebih berpihak kepada perempuan, dan 
melakukan pengawasan secara optimal untuk 
memastikan institusi terkait pemberdayaan 
dan perlindungan perempuan dan anak dapat 
bekerja secara maksimal dan tepat sasaran.  

Forum Komunitas Akar Rumput Provinsi Aceh beraudiensi dengan DPR Aceh
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No Keterangan/ 
Wilayah

Banda Aceh Aceh Besar Pidie Aceh Utara Jumlah 
Total

1 Jumlah yang 
menjalankan 
aktivitas 
mendukung 
pemenuhan HKSR:

58 56 48 20 182

• Menerapkan jam 
piket organ

• Mengkonsumsi 
makanan yang 
sehat untuk 
kespro

• Melakukan 
tindakan yang 
mengurangi resiko 
terkena penyakit 
KSR

Ds. Lamdom: 15
Ds. ADT: 13
Ds. Blang Oi: 17
Ds. Punge Jurong: 
13

Ds. Baro Krueng 
Kala: 22
Ds. Birek: 20
Ds. Lampisang: 14

Ds. Karieng: 18
Ds. Dayah Baroh: 
15
Ds. Baroh 
Beureuleung: 5
Ds. Calong Mesjid: 
5
Ds. Teungeh: 3

2 Jumlah anggota KPM yang sadar untuk memeriksakan kesehatan kespro
Tes IVA/ Pubsmeer 
dan Mamografi

64 5 - 5 74
Ds. Lamdom: 15
Ds. ADT: 16
Ds. Blang Oi: 20
Ds. Punge Jurong: 
13

Ds. Lampisang: 5 Ds. Blang Ara: 5

Konsultasi KB, 
gangguan kespro, 
dan  kehamilan

66 21 32 30 149
Ds. Lamdom:18
Ds. ADT: 15
Ds. Blang Oi: 20
Ds. Punge Jurong: 
13

Ds. Lampisang: 16
Ds. Baroe Krung 
Kala: 5

Ds. Karieng: 15
Ds. Dayah Baroh: 
10
Ds.Baroh 
Beureuleung: 7
Ds. Calong Mesjid: 
5
Ds. Teungoh: 5

3 Jumlah anggota 
KPM yang 
melakukan 
penyadaraan 
tentang kespro 
di keluarga dan 
kelompok terdekat

41 5 25 20 51
Ds. Lamdom: 7 
Ds. ADT: 11
Ds. Blang Oi: 14
Ds. Punge Jurong: 9

Ds. Lampisang: 3
Ds. Baroe Krueng 
Kala: 2

Ds. Karieng: 15
Ds.Dayah Baroh: 10

4 Jumlah anggota 
KPM yang mampu 
mengkritisi 
pelayanan publik 
terkait kespro

16 5 8 10 39
Gampong ADT: 5
Gampong Blang 
Oi: 4
Gampong Punge 
Jurong: 3
Gampong Blang 
Oi: 4

Gampong 
Lampisang: 1
Gampong 
Indrapuri: 1
Gampong Krueng 
Kala: 1
Gampong Cibrek: 1

Gampong Karieng: 
5
Gampong Dayah 
Baroh: 3

5 Cerita Perubahan 4 (Rasyidah, Nevi 
Ningsih, Mainar, 
dan Murita) 

- 1 (Ramona) 1 (Pembatra) 6

 Kesadaran anggota KPM untuk melakukan perubahan (pemahaman dan tindakan) dan 
upaya pemenuhan HKSR sampai pada periode ini mulai menunjukkan peningkatan, hal ini dapat 
dilihat dari penjabaran dalam bentuk tabel berikut ini:
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Tabel Data kelompok, jumlah anggota, jumlah kelompok dan data 
Pembatra

Nama Wilayah Jumlah 
Kelompok

Jumlah 
Anggota

Ba
nd

a 
Ac

eh Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa 1 20
Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa 1 30
Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa 1 15
Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata 1 30

Ac
eh

 B
es

ar

Desa Baroh Krueng Kala, Kecamatan Lhoong 1 30
Desa Tunong Krueng Kala, , Kecamatan Lhoong 1 30
Desa Bireh,  Kecamatan  Lhoong 1 30
Desa Krueng Lam Kareung, , Kecamatan  Indrapuri 1 12
Desa Lampisang, Kecamatan Sibreh 1 15

Pi
di

e

Desa Karieng, Kecamatan Grong-grong 1 31
Desa Dayah Baroe, Kecamatan Batee 1 19
Desa Daya Cot, Kecamatan Tiro 1 44
Desa Mane Cot, Kecamatan Mane 1 25
Gampong Baroh Bereuleung, Kecamatan Grong-grong 1 14
Gampong Calong Mesjid, Kecamatan Batee 1 23
Gampong Tengoh, Kecamatan Kembang Tanjung 1 13

Ac
eh

 U
ta

ra

Desa Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur 1 44
Desa. Buket, Kecamatan  Kuta Makmur 1 42
Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam 1 38
Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara 1 20
Desa Tumpok Beurandang, Kecamatan Muara Batu 1 20
Desa Babah krueng, Kecamatan Sawang 1 30

Gampong Rawang Itiek, Kecamatan Panton Labu 1 30

Bireun
Desa Simpang Mamplang, Kecamatan Samalanga 1 20

Aceh Jaya

Gampong Pasie Teube, Kecamatan Teunom 1 20

Ac
eh

 B
ar

at Gampong Ranup Dong, Kecamatan Mereubo 1 18

Gampong Reudep, Kecamatan Meurebo 1 25
Gampong Pasie Teungoh Tunong , Kecamatan Kawai XVI 1 20

Kelompok Perempuan Muda/Remaja
Kota Banda Aceh 2 45
Kab. Pidie 4 80
Kab. Aceh Utara 5 65
Total Jumlah Kelompok dan anggota 38 886

Tabel Data kelompok Dampingan Flower Aceh
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 Tabel Data kelompok Pembatra Flower Aceh sampai pada November 2017
Nama Wilayah Dukun 

Beranak tidak 
Bersertifikat

Herbalis Tukang Urut Pembatra 
Membantu 
Persalinan

Jumlah 
Anggota

Banda Aceh 2 7 8 - 17

Pidie 12 8 9 3 32

Aceh Utara - 34 10 9 42

Total 14 49 27 12 108

Penguatan ekonomi keluarga melalui pengembangan kelompok 
Credit Union (CU) di kabupaten/kota

 Penguatan CU dilakukan secara beriringan dengan diskusi berkala (bulanan) serta 
asistensi pada CU KPM yang sudah terbentuk.  Pokok bahasan diskusi terfokus pada konsep 
dan prinsip dasar CU, penyusunan SOP dan pembukuan.  Selain itu, melakukan review (melihat 
kembali) manajemen pengelolaan CU di KPM yang mulai berjalan, diharapkan melalui CU 
menjadi alternatif pendukung kemandirian ekonomi dan gerakan PAR sebagai agen perubahan 
di tingkat gampong dan kab/kota.  Saham CU KPM periode ini sebesar 16.286.000,- (enam 
belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan jumlah Anggota sebanyak 224 
orang, pada 14 KPM di 3 kab/kota (Banda Aceh, Pidie & Aceh Utara). 

Nama Wilayah Jumlah 
Kelom-
pok

Jumlah 
Anggota

Jumlah 
Saham 
Anggota

Keterangan

Kelompok CU Perempuan di Kota Banda Aceh

1. CU Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa 1 20 1.072.000 -

2. CU Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa 1 30 2.730.000 -

3. CU Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa 1 13 350.000 -

4. CU Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata 1 30 1.080.000 -

Kelompok Perempuan Kabupaten Pidie

1. CU Ratu Safiatuddin, Desa Karieng, Kecamatan Grong-grong 1 19 1.565.000 -

2. CU Cut Putroe Karieng, Desa Karieng, Kecamatan Grong-grong 1 12 435.000 -

3. CU Bintang Kejora, Desa Dayah Baroe, Kecamatan Batee 1 15 900.000 -

4. CU Pocut Baren, Desa Mane, Kecamatan Mane 1 12 870.000 -

5. CU Putroe Baro 1.265.000

Kelompok Perempuan Kabupaten Aceh Utara

1. CU Desa Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur 1 40 0 Sudah terbentuk, 
belum menabung

2. CU Desa. Buket, Kecamatan  Kuta Makmur 1 42 0 idem

3. CU Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam 1 44 1.244.000 -

4. CU Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara 1 17 900.000 -

5. CU Desa Tumpok Beurandang, Kecamatan Muara Batu 1 25 4.790.000 -

6. CU Desa Babah krueng, Kecamatan Sawang 1 30 0 Penarikan saham 
anggota

Tabel Data Perkembangan jumlah tabungan anggota CU
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	 Tanggal	23	Juli	merupa-
kan	peringatan	Hari	Anak	Na-
sional	(HAN),	pada	tanggal	
tersebut	23	Juli	2016,	Flow-
er	 Aceh	 bersama	 gerakan	
perempuan	melakukan	be-
berapa	 rangkaian	 kegiatan	
yaitu	salah	satunya	kegiatan	
diskusi	partisifatif	di	Escape	
Building	 Desa	 Alue	 Deah	
Teungoh,	Kec.	Meuraxa	Kota	
Banda	Aceh,	dengan	pokok	
bahasan	mengenal	hak-hak	
anak	yang	harus	dilindungi	
dan	upaya	menjalankan	pen-
gasuhan	 yang	 dapat	 men-
dukung	 tumbuh	 kembang	
anak	ke	arah	yang	lebih	baik	
serta	memahami	skema	tahapan	
penanganan	kasus	kekerasan	ter-
hadap	perempuan	dan	anak	di	kota	
Banda	Aceh	dan	program-program	
yang	sedang	dijalankan	oleh	kan-
tor	BPKB	(Kantor	Badan	Pember-
dayaan	Perempuan	dan	Keluarga	
Berencana)	Kota	Banda	Aceh.	Akhir	
dari	diskusi	ini	terpetanya	persoa-
lan	anak	yang	terjadi	di	desa	yaitu	
kurangnya	 perhatian	 orang	 tua,	
minimnya	sarana	bermain	edukatif,	
kesempatan	sekolah	dengan	kual-
itas	yang	kurang	memadai	minim	
serta	keterbatsan	ekonomi,	anak	
bekerja,	asupan	gizi	kurang,	Game	
online	dan	internet	mudah	diakses.

	 Perayaan	dan	konsolidasi		
FKPAR	Dampingan	Permampu	
“Berakar	kuat,	Berjuang	Bersa-
ma	Melawan	Pemiskinan	Perem-
puan”,	18-20	Oktober	2016,	di	
Pekanbaru,	oleh	Direktur	Pelak-
sana,	Staf	Lapang	Wilayah	Pi-
die,	Perwakilan	Anggota	FKPAR	
kabupaten/kota,	dan	Pengurus	
FKPAR	Propinsi.	Adapun	tujuan	
dari	perayaan	ini	adalah	mem-
bangun	 pemahaman	 dan	 kes-
adaran	bersama	akan	pentingn-
ya		kekuatan	&	agenda	kolektif	

perempuan	akar	rumput,	melalui	
pengenalan	 jenis-jenis	 kelom-
pok	dampingan	dan	perjuangan	
kepentingan	 masing-masing,	
memahami	 peran	 dan	 fungsi	
masing-masing	jenis	kelompok	
di	FKPAR	&	bersama	seluruh	FK-
PAR	 –	 Nasional/sub-nasional,	
menguatkan	pengenalan	arena	
perjuangan	bersama	(HKSR)	di	
FKPAR	dan	para	pihak	utama	yang	
perlu	dipengaruhi	serta	mengem-
bangkan	strategi	bersama	dalam		
melawan	Pemiskinan	Perempuan	
dan	memperjuangkan	pemenu-
han,	perlindungan	dan	penghar-
gaan	HKSR.

	 Perayaan	 Kampanye	
16HAKTP	(Hari	Anti	Kekerasan	
Terhadap	Perempuan),	Aksi	Da-
mai	 Gerakan	 Perempuan	 Aceh	
dan	Kelompok	Muda,	23-29	No-
vember	 2016.	 Di	 Banda	 Aceh,	
Pidie	dan	Aceh	Utara.	Kegiatan	
dilaksanakan	dalam	bentuk	Talk-
show	TV	Aceh,	Talkshow	Radio,	
Bincang-bincang	Kelompok	Per-
empuan	Muda,	Diskusi	Publik,	Pa-
rade	Seni,	Long	March	dan	aksi	
damai	 membagikan	 selebaran	
dan	bunga.	Peringatan	16HAKT	

ini	bertujuan	untuk	meng-
kampanyekan	 hak-hak	
perempuan	sebagai	bagian	
dari	hak	asasi	manusia	yang	
berhak	untuk	mendapatkan	
kehidupan	 yang	 damai	 di	
Aceh,	memperkuat	kesada-
ran	 kelompok	perempuan	
muda	 tentang	 Hak	 Kese-
hatan	Seksual	dan	Repro-
duksi		serta	isu	kekerasan	
terhadap	perempuan	(KTP),	
memperkuat	dukungan	pe-
merintah,	elemen	sipil,	dan	
tokoh	 startegis	 di	 mas-
yarakat	 untuk	 mengem-
bangkan	dan	menjalankan	

mekanisme	perlindungan	terha-
dap	perempuan	korban	kekerasan	
berbasis	komunitas.

Lensa Flower Aceh

memperingati Hari Anak Nasional 
di escape building desa Alue Deah 
Teungoh

FKPAR Provinsi Aceh melakukan longmarch bersama 
FKPAR Provinsi lain dalam memperingati Hari Interna-
sional Perempuan Pedesaan yang jatuh pada 15 Oktober, 
Peringatan Hari Pangan Sedunia  16 Oktober dan Hari 
Penghapusan Kemiskinan 17 Oktober

Aksi memperingati 16 HAKTP yang dilakukan di 
simpang 5, Banda Aceh
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Lensa 
Flower Aceh



Jambo Ilmee Ureung Inong Aceh
OLEH DENDI HASNUR
PJ. JAMBO ILMEE UREUNG INONG ACEH (SEKOLAH HAM PEREMPUAN)
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 Jamboe Ilieme Ureung Inong adalah 
tempat belajar alternatif bagi perempuan 
baik kelompok perempuan dewasa maupun 
bagi kelompok muda, untuk dapat belajar 
dan memahami konsep dasar dari Hak Asasi 
Manusia (HAM), Hak Asasi Perempuan 
(HAP), dan peran perempuan dalam 
mendukung perdamaian yang berkelanjutan 
di Aceh.  Pada Periode Oktober-Desember 
2016, tepatnya tanggal 28, 29, dan 30 
Oktober 2016, Flower Aceh menjalankan 
pelaksanaan belajar di Jamboe Ilieme Ureung 
Inong khusus untuk kelompok muda, yang 
bertempat di Sekretariat Flower Aceh.

 Pada dasarnya kelas belajar ini 
bertujuan memberikan penguatan issue 
kepada peserta tentang HAM & HAP dengan 
harapan peserta yang sudah mengikuti 
tahapan belajar ini akan menjadi Penggerak 
perubahan di komunitasnya masing-masing. 
Selain itu kelas belajar ini juga bertujuan 
membentuk kelompok muda yang nantinya 
akan aktif melakukan kegiatan-kegiatan 
sosial tanpa tindakan kekerasan, melalui 
kampanye-kampanye kreatif.  Untuk 
pelaksanaan belajar kali ini, Jamboe Ilieme 
Ureung Inong fokus pada Kelompok Muda 

dari berbagai komunitas dan Mahasiswa 
yang aktif di beberapa Panguyuban dan di 
Kampus mereka masing-masing, seperti dari 
Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry.
 
 Pendidikan berlangsung selama 3 
hari, melalui tahap belajar: Hari Pertama, 
peserta diajak untuk saling berkenalan 
satu sama lain dan melakukan evaluasi 
terhadap diri sendiri, melalui materi Konsep 
Diri.  Peserta berbagi cerita mengenai alur 
kehidupan mereka serta menggali potensi 
positif yang ada pada diri mereka masing-
masing.  Pada tahap selanjutnya peserta 
dikenalkan pada Konsep HAM, HAP, dan 
Perempuan dalam Perdamaian, dimana 
setiap peserta diminta untuk menyusun 
rencana Aksi bersama, yang dilakukan paska 
pelaksanaan belajar di Jamboe Ilieme Ureung 
Inong.   Kegiatan belajar di Jamboe Ilieme 
Ureung Inong diisi oleh Tim Flower Aceh 
dan personil-personil yang bergabung pada 
Gerakan Perempuan Aceh.

 Pada pertemuan ini peserta juga 
memberikan testimoni mereka selama proses 
belajar, salah satunya Syafira, Mahasiswa 
Fakultas Hukum Unsyiah, asal Medan, 

Sumatera Utara.  “Saya 
merasa senang bisa mengikuti 
kelas ini, karena saya 
sangat ingin mengikutinya 
dari tahun 2015 lalu, dan 
akhirnya bisa mengikutinya 
sekarang, pelaksanaan 
sekolah ini sangat seru dan 
menarik, selain disuguhi 
berbagai macam materi 
mengenai HAM dan Juga 
HAP, saya  juga diajarkan 
bagaimana menganalisa 
permasalahan sosial yang ada 
lewat contoh-contoh kasus, 
yang kita analisa langsung 
secara berkelompok, suasa 
kelas yang tidak terlalu kaku, 

Jambo Ilmee Ureung 
Inong Aceh



Sesi Perkenalan peserta kelas belajar jambo ureung 
inong aceh (Sekolah HAM flower Aceh) yang difasilitasi 

oleh Suraiya Kamaruzzaman
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Sekolah HAm 
Perempuan

namun berisi, sehingga membuat nyaman 
dalam belajar, semoga setelah ini Jamboe 
Ilieme Ureung Inong dapat terus memberikan 
pendidikan-pendidikan alternatif kepada 
Kelompok-kelompok muda yang lainnya”.

Aksi	Bersama	Alumni	Jamboe	Ilieme	Ureung	
Inong,	Diskusi	Publik	“Mengenal	Komisi	
Kebenaran	dan	Rekonsiliasi	Aceh”

 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Aceh (KKRA) adalah sebuah wadah yang 
diamanatkan oleh Momerandum of 
Understanding (MoU) Helsinki dan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 
Pemerintah Aceh, bahwa KKR akan dibentuk 
di Aceh oleh Pemerintah Aceh dengan 
tugas merumuskan dan menentukan upaya 
rekonsiliasi.  Rekonsiliasi adalah perbuatan 
memulihkan hubungan persahabatan pada 
keadaan semula; perbuatan menyelesaikan 
perbedaan.  Selanjutnya dalam Pasal 229 
Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2006 Tentang 
Pemerintahan Aceh (UUPA) 
ditegaskan, bahwa untuk 
mencari kebenaran dan 
rekonsiliasi, dengan undang-
undang ini dibentuk Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi 
(KKR) di Aceh.  
   Dalam 
hal ini KKR Aceh merupakan 
bagian tidak terpisahkan 
dengan KKR Nasional.  Lebih 

lanjut ditetapkan bahwa KKR Aceh bekerja 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.   
Ditegaskan bahwa dalam menyelesaikan 
kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di 
Aceh, KKR Aceh dapat mempertimbangkan 
prinsip-prinsip adat yang hidup dalam 
masyarakat.  Kemudian dalam Pasal 260 
ditutup bahwa KKR Aceh berlaku efektif 
paling lambat 1 (satu) tahun sejak UUPA 
diundangkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia.

 Dalam perkembangannya terhadap 
pembentukannya, KKR Aceh ini banyak 
terjadi pro dan kontra.  Terlepas dari 
adanya pro dan kontra tersebut,  tanggal 
24 Oktober 2016, Komisi 1 DPR Aceh 
mengesahkan 7 (tujuh) orang Komisioner 
yang akan menjalankan tugas dan perannya 
di KKR Aceh.  Mengingat banyaknya kasus 
pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi 
dan panjangnya perjuangan pendirian KKR 
Aceh, sampai akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang 
Komisioner yang akan menjalankan tugasnya 
sesaat lagi, Jamboe Ilieme Ureung Inong 
memandang perlu melakukan dukungan 
publik, termasuk dari kelompok Mahasiswa 
dan Kelompok Muda agar KKR Aceh dapat 
menjalankan kewajibannya dengan baik 
dan terus mengupayakan pemenuhan hak-
hak korban yang dilanggar oleh Negara, 
khususnya di Aceh. 

 Salah satu bentuk menggalang 
dukungan dari kelompok muda yang 
dilakukan oleh Jamboe Ilieme Ureung Inong 
melalui aksi bersama Alumni berupa Diskusi 
Publik dengan tema Peran Generasi Muda 
Dalam pengungkapan kasus HAM Masa Lalu 
di Aceh.  Kegiatan ini bekerjasama dengan 



Zulfikar Muhammad berbagi mengenai Peran masyarakat Sipil dan 
Generasi Muda untuk berperan dalam pengungkapan kebenaran 

di Aceh dalam kegiatan Diskusi Publik
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organisasi 
Mahasiswa 
di Fakultas 
Hukum 
Unsyiah, Forum 
Komunikasi 
Aneuk Hukum, 
yang juga 
melibatkan 
Alumni 
Jamboe Ilieme 
Ureung Inong.  
Kegiatan ini  
bertujuan 
untuk 
melakukan 
sosialisasi 
kepada 
Generasi Muda 
tentang KKR Aceh, membangun pemahaman 
bersama tentang pentingnya  KKR  Aceh 
sebagai bentuk upaya mendorong keadilan 
bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, 
serta membangun perspektif dan sensitifitas 
Generasi Muda terlibat dalam upaya 
pemenuhan hak-hak korban konflik dan 
pelanggaran HAM masa lalu.

 Dalam pelaksanaan diskusi ini 
menghadirkan 4 Pembicara, diantaranya: 
1) Fajran Zain (Komisioner KKR Aceh) yang 
berbicara tentang peran dan fungsi KKR 
Aceh dalam pengungkapan kebenaran kasus 
pelanggaran HAM masa lalu di Aceh; 2 
Suraiya Kamaruzzaman (Pendiri Flower Aceh, 
Dosen Fakultas Teknik Unsyiah, & Panitia 

Seleksi Komisioner 
KKR Aceh) berbicara 
mengenai proses 
seleksi komisioner 
kkr dan peran 
perempuan dalam 
pengungkapan 
kebenaran; 3) 
Zulfikar Muhammad 
(Koordinator Koalisi 
Pengungkapan 
Kebenaran Aceh 
& Direktur Koalisi  
NGO HAM) berbagi 
informasi mengenai 
peran masyarakat 
sipil dan generasi 
muda untuk berperan 
dalam pengungkapan 

kebenaran di Ace; 5) Khairani  (Dosen 
Fakultas Hukum & Ketua Pusat Studi Hak 
Asasi Manusia Unsyiah) berbicara mengenai 
peluang dan tantangan KKRA dalam 
menjalankan peran dan tugas pengungkapan 
kebenaran di  Aceh.  Seluruh proses diskusi 
dipandu oleh Pengelola Jamboe Ilieme 
Ureung Inong, Dendi Hasnur.  

Harapan paling besar dari kelompok 
Generasi Muda, khususnya dari kelompok 
Mahasiswa dapat memahami lebih mendalam 
mengenai KKR Aceh dan menjadi aktor yang 
mendukung perdamaian di Aceh melalui 
berlangsungnya proses pengungkapan 
kebenaran melalui KKR Aceh. 

Jambo Ilmee Ureung 
Inong Aceh



Kesempatan Besar yang Tidak Bisa 
Disia-siakan
OLEH FARAH ELSA NOVA
ALUMNI SEKOLAH HAM PEREMPUAN ANGKATAN IV
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Nama  saya Farah Elsa Nova,  
Mahasiswi berprestasi di  
Universitas Syiah  Kuala 
(Unsyiah), Banda Aceh.  Saya  
dilahirkan  di Kota Sleman, 
Jogyakarta, tanggal  27  
Juni  1995.  Sekarang saya 

sedang kuliah  di  Fakultas 
Hukum,  semester tujuh,  
di International Class,  
program Unsyiah.
 
Tuhan Menakdirkan 
Saya	dengan	Fakultas	
Hukum 
Beberapa minggu 
setelah menjajaki 
dunia perkuliahan 
di FH Unsyiah, saya 
bergabung dengan 
satu organisasi yang 
dikenal dengan 

sebutan ALSA (Asian 
Law Student Association).  Ini adalah langkah 
besar yang saya pilih, yang secara langsung 
mengubah  hidup  saya.  Kesempatan 
bergabung di ALSA adalah momen pertama 
saya  berkecimpung  di dalam sebuah 
organisasi.  Awalnya  biasa  saja,  namun 
sambil berjalannya hari berproses,  banyak 
pembelajaran, pengalaman  berharga,  
bahkan kejadian  yang tak  terduga  yang saya  
alami  selama bergabung dengan ALSA.

 Sebagai  wujud  terima  kasih  saya 
dan  kecintaan  saya  kepada  ALSA,  saya 
bahkan mencalonkan diri sebagai Direktur 
ALSA, dan Alhamdulillah terpilih.  Selama  
saya  menjabat sebagai Direktur ALSA, 
saya banyak belajar  dari Ibu Khairani, 
selaku Dosen di Fakultas  Hukum dan  juga  
Anggota Flower Aceh.  Melalui  Beliau  
saya  mendapatkan banyak  wawasan  baru  
mengenai  isu Hak Asasi Manusia (HAM) 

dan Hak Asasi Perempuan (HAP), yang saya 
dapatkan juga di Sekolah  HAM  Perempuan  
Flower Aceh.   Sekolah HAM Perempuan 
telah memberikan  saya  cara  pandang  
baru  dalam melihat persoalan sekitar dalam 
bingkai perspektif HAM & HAP.  Hampir 
semua Anggota ALSA mengikuti kegiatan 
belajar HAM & HAP di Sekolah HAM 
Perempuan Flower Aceh.  Banyak manfaat 
yang saya dapatkan, membuka wawasan saya 
serta  menyadarkan  saya  betapa  penting 
menghargai hak setiap manusia.

 Pada satu kesempatan, saya  
mencoba mengikuti seleksi Mahasiswa 
Berprestasi dengan membawa  tema  
Problematika Penerapan Hukuman  Cambuk  
dalam  Qanun,  dari Perspektif  Penegakan  
Hukum  Terhadap Keadilan dan Hak Asasi 
Manusia di Indonesia.  Melalui  bekal ilmu 
pengetahuan  yangg  saya  dapatkan  di  
Sekolah  HAM  Perempuan, saya  berhasil 
membawa tema yang saya usung melalui 
proses yang baik.  Alhamdulillah dengan 
membawa tema itu saya terpilih sebagai 
peserta Juara Pertama dalam ajang 
pemilihan Mahasiswa Berprestasi Unsyiah 
mewakili Fakultas  Hukum.  Saya senang 
bisa kembali memberikan yang terbaik dan 
membanggakan untuk Fakultas Hukum 
ditempat saya menimba ilmu.

 Saat ini saya sedang berada di Osaka, 
Jepang,  mengikuti pertukaran  Pelajar 
Unsyiah (Aceh-Indonesia  dan  Jepang).  
Kesempatan ini saya  dapatkan dari proses 
belajar yang saya jalani melalui ALSA, 
Sekolah HAM Perempuan, dan Mahasiswa  
Berprestasi  Unsyiah.  Dari pengalaman  saya  
di atas,  saya  selalu  yakin walaupun Tuhan 
belum memberikan yang saya inginkan, saya 
yakin Tuhan  selalu  memberikan yang saya 
butuhkan dan tentunya yang terbaik bagi 
saya.

Cerita Sukses 
Alumni



 Sejak tahun 1999, 
Flower	 Aceh	 sudah	 men-
jalankan	program	kesehatan	
alternatif	di	komunitas,		den-
gan	 melatih	 para	 anggota	
kelompok perempuan akar 
rumput untuk mengenal ten-
tang	tehnik	pijat	akupresur,	
serta	 pengenalan	 tanaman	
obat herbal, agar perempuan 
di	komunitas	dapat	memban-
tu	diri	sendiri	serta	keluarga	
dalam upaya pengobatan per-
tama	dan	pencegahan	pada	
satu	jenis	penyakit	tertentu.

	 Inisiatif	 melakukan	
pendidikan ini bagi anggota 
kelompok perempuan dalam 
pemanfaatan	Sumber	Daya	
Alam	(SDA)	yang	ada	disekitar	
mereka,	diantaranya	supaya	
dapat mengurangi  penggu-
naan	 obat-obatan	 kimiawi,	
dan	secara	perlahan	beralih	
pada pengobatan dengan ra-
muan	tradisional	yang	dapat	
diracik	secara	sederhana	se-
bagai	bentuk	tindakan	perta-
ma	pada	pencegahan,	untuk	
menjaga	kesehatan	tubuhnya.		

Hal ini juga dapat mengemba-
likan	masyarakat	untuk	kem-
bali	ke	produk	alami	(back	to	
nature),	dengan	memanfaat-
kan	alam	sebagai	sumber	uta-
ma obat alamiah.  Pengenalan 
khasiat	tanaman	obat	herbal	
juga mulai diperkenalkan ke-
pada kelompok remaja per-
empuan	 yang	 Flower	Aceh	
damping.

 Dari pengalaman 
tersebut,	Flower	Aceh	berin-
isiatif	mendirikan	tempat	pen-
gobatan	alternative	dengan	
produk-produk herbal, Rumah 
Sehat	Flower	Aceh,	yang	su-
dah	mulai	di	gagas	pada	tahun	
2010.  Rumah Sehat member-
ikan	pelayanan	kepada	pasien	
dalam bentuk pijat, bekam, 
perawatan	 paska	 melahir-
kan, ear candle, lulur dan 
penjualan tanaman herbal, 
yang	ditangani	langsung	oleh	
Terapis	yang	sudah	memiliki	
keahlian dibidang ini.  Tenaga 
Terapis	yang	sudah	memiliki	
kapasitas	yang	cukup	baik	ini	
berasal	dari	Anggota	kelom-

pok perempuan yang pernah 
langsung	mendapatkan	peng-
etahuan	mengenai	kesehatan	
alternatif	dari	Flower	Aceh.		

	 Dalam	masa	berproses	
yang	sudah	mencapai	enam	
tahun,	Rumah	Sehat	secara	
rutin	 melakukan	 promosi	
tentang	kesehatan	alternatif,	
termasuk	 didalamnya	 yang	
berhubungan	langsung	den-
gan	 kesehatan	 reproduksi	
perempuan	 di	 masyarakat.		
Tidak	hanya	promosi,	Rumah	
Sehat juga melakukan pen-
didikan	kritis	rutin	di	komu-
nitas	bagi	kelompok	Perem-
puan, Kelompok Remaja dan 
Kelompok Pembatra (Pem-
beri	 Pelayanan	 Tradisional)	
tentang	kesehatan	alternatif,	
termasuk	didalamnya	tentang	
hak	kesehatan	seksual	dan	re-
produksi.		Selain	pendidikan,	
Rumah Sehat juga mengem-
bang bibit tanaman obat herb-
al	yang	langsung	dikelola	oleh	
kebun	tanaman	herbal	di	sek-
terariat	Flower	Aceh.

Sekilas Tentang 

Rumah Sehat FLower Aceh
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 Dalam Bulan Novem-
ber dan Desember Rumah 
sehat Flower Aceh mengi-
kuti kegiatan pameran da-
lam rangka peringatan Hari 
Kesehatan Nasional tanggal 
13 November 2016 di Dinas 
Kesehatan Provinsi Aceh. Hal 
ini merupakan salah satu ru-
ang untuk mempromosikan 
pelayanan yang di ada di 
Rumah Sehat. Para pengun-
jung hampir semua pegawai 
Dinas Kesehatan yang pada 
umumnya mempunyai latar 
belakang mengenai keseha-
tan, baik itu tenaga medis 
dan non medis, dan sebagian 
lainnya dari luar Dinas. Hal 
ini membawa dampak posi-
tif bagi Rumah Sehat karena 
mereka mencoba langsung 
jamu-jamuan yang kami se-
diakan. 
 
 Para terapis terlibat 
langsung dalam kegiatan ini 
menjelaskan tentang man-
faat tanaman tradisional dan 
bagaimana mengatasi suatu 

penyakit dengan pijat 
akupresure. Bebera-
pa diantara para pe-
ngunjung kemudian 
datang langsung ke 
Rumah Sehat untuk 
merasakan pijat aku-
presure. 
 
 Pada Tanggal 24 No-
vember Rumah Sehat 
Flower Aceh kembali 
mengikuti kegiatan 
Pameran di Fakultas 
Hukum Universitas 
Syiah Kuala Banda 

Aceh dalam rangka kegiatan 
bersama korban pelangga-
ran HAM di Aceh. Para pen-
gunjung dari kalangan Dosen 
Fakultas Hukum dan Maha-
siswa Fakultas Hukum. Seti-
ap kegiatan pameran Tana-
man tradisional menjadi daya 
tarik tersendiri bagi pengun-
jung, karena kebanyakan pe-
ngunjung tidak mengetahui 
manfaat dari tanaman terse-
but, padahal sangat mundah 
digunakan untuk mengatasi 
penyakit ringan. 

 
 Bagi mahasiswa yang 
masih sangat muda tidak ter-
lalu menyukai “Jamu” yang 
katanya pahit. Tapi jamu yang 
diracik oleh rumah sehat ti-
daklah seperti yang mereka 
bayangkan. Hmm seperti kita 
minum Bandrek kata mere-
ka. Jadi jangan kwatir untuk 
minum jamu terutama in-
stan Jahe, karena khasiatnya 
dapat mengatasi badan yang 
lelah, kecapean, juga karena 
faktor cuaca terutama angin, 
untuk itu jahe Instans dapat 
diminum sebagai pengganti 
teh.
 
 Rumah sehat tidak 
hanya melakukan pelayanan 
dan produksi jamu, tetapi 
edukasi untuk masyarakat 
tetap penting karena sema-
kin banyak orang yang sa-
dar dan mengerti bagaimana 
mengatasi penyakit ringan 
dengan acara alami sema-
kin baik kwalitas hidup mas-
yarakat Aceh. 

Kegiatan Rumah Sehat Flower Aceh
OLEH ELVIDA
PJ. FUNDRISING FLOWER ACEH

Terapis Rumah Sehat FA menjelaskan kegunaan herbal pada pengunjung
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Rumah Sehat 
Flower Aceh



Temu Putih

Temu putih, yang memiliki nama latin Cur-
cuma zedoaria adalah salah satu tanaman 
yang sering digunakan sebagian masyarakat 
Indonesia sebagai campuran obat ,tanaman ini 
juga sering digunakan sebagai pewarna pada 
industry makanan dan juga sebagai bahan 
dalan industry parfum.

Tanaman ini memang dipercaya bisa mema-
tikan karsinogen, yaitu zat-zat yang menjadi 
penyebab kanker, selain itu tanaman ini juga 
berfungsi melancarkan peredaran darah yang 
membeku dan mengatasi keluhan pada re-
produksi wanita.

Khasiat :
• Meredakan nyeri haid
• Mengobati kanker termasuk kank-

er serviks.
• Mengobati kista, dll

Mahkota Dewa

Pohon Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) 
dikenal sebagai salah satu tanaman obat di 
Indonesia, berasal dari Papua/Irian Jaya.

Buah mahkota dewa mengandung beberapa 
zat aktif seperti:

1. Alkaloid, bersifat detoksifikasi yang dapat 
menetralisir racun di dalam tubuh

2. Saponin, yang bermanfaat sebagai:
• sumber anti bakteri dan anti virus
• meningkatkan sistem kekebalan tubuh
• mengurangi kadar gula dalam darah
• mengurangi penggumpalan darah

3. Flavonoid
• melancarkan peredaran darah ke seluruh 

tubuh dan mencegah terjadi-
nya penyumbatan pada pembuluh darah

• mengurangi kandungan kolesterol serta 
mengurangi penumbunan lemak pada 
dinding pembuluh darah

• mengandung antiinflamasi (antiradang)
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