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Hasil temuan Flower aceh di beberapa daerah dampingan baik di Banda 
Aceh, Aceh Utara dan Pidie, angka kematian ibu menjadi tinggi di se-
babkan beberapa faktor lainnya, seperti aksesibilitas masyarakat untuk 
mendapat pelayanan kesehatan masih sulit, dan tingkat kepercayaan 
masyarakat kepada Pembatra dan pekerja non medis masih tinggi.....
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	 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	pertama	tahun	ini	
buletin	Haba	Ureung	Inong	edisi	ke-5	tahun	2017	bisa	hadir	di	
hadapan	para	pembaca.

Dalam	edisi	kali	ini	buletin	Haba	Ureung	Inong	menyajikan	artikel	
yang	membahas	permasalahan-permasalahan	terkait	kesehatan	
ibu,	balita	dan	bayi	baru	lahir	yang	berjudul	“Survei	Tentang	
Permasalahan	Gizi	Pada	Perempuan	dan	Perempuan	Muda”,	
kegiatan-	kegiatan	Flower	Aceh	selama	kurun	waktu	enam	bulan	
ini	yang	terangkum	dalam	rubrik	“Aktifitas	Flower	Aceh”,	“Lensa	
Flower	Aceh”,	“Perempuan	Akar	Rumput	dan	Forum	Perempuan	
Akar	Rumput	(FKPAR)”	dan	“Jambo	Iliemee	Ureung	Inong	Aceh”.

Untuk	melengkapi	informasi	para	Pembaca,	Haba	Ureung	Inong	
juga	menyajikan	cerita	-	cerita	sukses		baik	dari	alumni	Jambo	
Iliemee	Ureung	Inong	Aceh	maupun	dari	anggota	kelompok	
dampingan	Flower	Aceh.

Semoga	artikel	dalam	Buletin	Haba	Ureung	Inong	bisa	menambah	
wawasan	dan	bermanfaat	bagi	Pembaca	yang	budiman.

Selamat	membaca
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	 Tahun	 2017,	 masuk	
fase	tahun	ke-3	untuk	Flower	
Aceh	menjalankan	 program	
penguatan	 kepemimpinan	
perempuan	melalui	advokasi	
Hak	Kesehatan	Seksual	dan	
Reproduksi	 (HKSR)	 di	 tiga	
wilayah	dampingannya,	Kota	
Banda	 Aceh,	 Kabupaten	
Pidie	 dan	 Aceh	 Utara.		
Penguatan	perempuan	akar	
rumput,	 dewasa	 dan	muda,	
dilakukan	 secara	 berkala	
dengan	 mulai	 masuk	 pada	
tahap	 menyiapkan	 agenda	
advokasi	 yang	 dijalankan	
oleh	perempuan	akar	rumput	
melalui	 jaringan	 mereka,	
Forum	Komunitas	Perempuan	
Akar	Rumput	(FKPAR)	Aceh.	
Penyadaran	dan	peningkatan	
pemahaman	 tentang	 hak-
hak	 kesehatan	 reproduksi	
sudah	 mengantarkan	
kader	 perubahan	 akar	
rumput	ini	mulai	menyadari	
pentingnya	menjaga	kondisi	
tubuh,	 yang	 dimulai	 dari	
persoalan	 pemenuhan	 gizi	
yang	seimbang	bagi	dirinya	
dan	 keluarga.	 	 Memeriksa	
kesehatan	tubuh,	mulai	dari	
IVA,	Papsmear	dan	SADARI	
adalah	indikator	yang	paling	
sederhana,	 sebagai	 bukti	
nyata	terjadinya	peningkatan	
pemahaman	 yang	 semakin	
oleh	 perempuan	 yang	
didampingi.

	 Dalam	 periode	 ini,	
pada	 pelaksanaan	 kegiatan-
kegiatan	program	sudah	mulai	
aktif	dan	regular	melibatkan	
pihak	 Pemerintah	 ditingkat	

kabupaten/kota	 bersama	
mendorong	 lahirnya	
kebijakan/aturan	 tentang	
kesehatan	perempuan,	agar	
kedepan	jaminan	kesehatan	
yang	 dilaksanakan	 melalui	
pelayanan	 kesehatan	 di	
masyarakat,	 khususnya	
perempuan	dapat	meningkat	
lebih	 baik	 dari	 segi	 mutu	
layanan,	 serta	 dapat	
menerapkan	 pelayanan	
kesehatan	 yang	 aman	 dan	
nyaman	 bagi	 perempuan	
sesuai	 dengan	 Standar	
Pelayanan	 Minimal	 (SPM)	
bidang	 kesehatan.	 	 Peran	
serta	 Tokoh	 Agama	 dan	
Tokoh	Adat	sebagai	kelompok	
pendukung	 bagi	 rencana	
advokasi	melahirkan	kebijakan	
tentang	kesehatan	perempuan	
sudah	 mulai	 terlihat	 di	
kabupaten	Aceh	Utara,	yang	
telah	memberikan	masukan	
terhadap	persoalan-persoalan	
kesehatan	perempuan.		

	 Tidak	hanya	di	Aceh	
Utara,	 jaringan	Forum	Multi	
Stakeholder	 (FMS)	 di	 Kota	
Banda	 Aceh	 mendukung	
dengan	 bersama-sama	
memberikan	 solusi/
rekomendasi	rencana	tindak	
lanjut	dari	hasil	survey	yang	
dijalankan	 oleh	 Flower	
Aceh	 dan	 FKPAR	 terkait	
dengan	 permasalahan	 gizi	
perempuan	dan	perempuan	
muda.	 	 Dukungan	 tidak	
hanya	dirasakan	dari	jaringan	
FMS	 ditingkat	 kabupaten/
kota,	 namun	 juga	 berjalan	
dari	 Gerakan	 Perempuan	

yang	juga	bagian	dari	Mitra	
MAMPU	di	Aceh,	serta	ikut	
bersama	Mitra	PEDULI	dan	
KOMPAK	di	Aceh,	bersama-
sama	melakukan	kampanye	
dan	advokasi	terkait	dengan	
issue	 kesehatan	 reproduksi,	
jaminan	perlindungan	sosial	
dan	 kekerasaan	 terhadap	
perempuan.	

	 Dukungan	 multi	
pihak	 akan	 memperkuat	
peran	Flower	Aceh	 sebagai	
lembaga	 masyarakat	 sipil	
yang	terus	memperjuangkan	
pemenuhan	 hak-hak	 dasar	
perempuan,	 termasuk	 hak	
kesehatan	didalamnya,		yang	
sangat	 diharapkan	 dapat	
terus	 berkontribusi	 dengan	
baik	dalam	bentuk	dukungan	
ril	 untuk	 mewujudkan	
pemenuhan	 hak	yang	 lebih	
baik,	adil	dan	berbasis	pada	
kebutuhan	perempuan.

Editorial

OLEH DESY SETIAWATY
DIREKTUR PELAKSANA 
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Survey Tentang Permasalahan Gizi 
Perempuan & Perempuan Muda
OLEH DESY SETIAWATY
DIREKTUR PELAKSANA FLOWER ACEH

	 Flower	Aceh	bersama	
7	 lembaga	 Konsorsium	
Perempuan	Sumatera	Mampu	
(Permampu)	 lainnya	 dalam	
periode	ini	melakukan	sebuah	
penelitian	 melalui	 metode	
survey.	Kegiatan	ini	bertujuan	
untuk:	 1)	 Mendapatkan	
informasi	 tentang	 masalah	
pemenuhan	 gizi	 yang	
terjadi	 pada	 perempuan	
dan	 perempuan	 muda	 di	
masing-masing	wilayah	yang	
mencakup:	 (a).	 informasi	
tentang	 pengetahuan	
perempuan	dan	perempuan	
muda	tentang	gizi,	termasuk	
pola	 makan	 yang	 sesuai	
dengan	 pedoman	 gizi	 yang	
benar,	(b).	 informasi	tentang	
mitos-mitos	dalam	masyarakat	

yang	berkaitan	erat	dengan	
masalah	gizi	dan	perempuan,	
(c).	 Informasi	tentang	isu-isu	
gender	yang	ada	di	masyarakat	
yang	 berpengaruh	 pada	
masalah	gizi	perempuan,	(d).	
informasi	dari	Puskesmas	dan	

Dinas	Kesehatan	mengenai	
pengelolaan	 program	 gizi	
di	 Puskesmas	 dan	 upaya	
yang	telah	dilakukan	untuk	
mengatasi	masalah	stunting	
dan	 gizi	 perempuan;	 2).	
Melakukan	analisis	tentang	
penyebab	 persoalan	 yang	
diadukan	dan	merumuskan	
rencana	 perbaikan	 oleh	
penyedia	pelayanan	kesehatan	
di	 tingkat	 puskesmas	 dan	
Dinas	Kesehatan	di	masing-
masing	kabupaten/kota;	3).	
Melakukan	analisis	mengenai	
hubungan	antara	perkawinan	
anak	 dengan	 munculnya	
kasus	 stunting	 termasuk	
anemia	dan	4).	Memperoleh	
pandangan	mengenai	upaya	
yang	 perlu	 dilakukan	 untuk	

Banda	Aceh	&	Aceh	utara

Dok	Flower	Aceh
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mengatasi	masalah	yang	berhubungan	dengan	gizi	perempuan	dan	masalah	stunting	serta	anemia.

	 Kegiatan	survey	dilakukan	pada	2	(dua)	kabupaten/kota	di	wilayah	program	HKSR	yang	
sedang	dijalankan	oleh	Flower	Aceh,	yaitu	Kota	Banda	Aceh	dan	Kabupaten	Aceh	Utara	dengan	
total	jumlah	responden	sebanyak	200	orang	perempuan	di	4	kecamatan,	rincian	jumlah	responden	
sebagai	berikut:

	 T a h a p a n	 kegiatan	 dilakukan	
melalui	proses	kegiatan	 di	 2	 (dua)	 kabupaten/
kota:	Audiensi	ke	Dinas	 Kesehatan,	 Pelatihan	
untuk	 Surveyor,	 Lokakarya	 Identifikasi	
Masalah,	Survey,	Studi	 Kasus,	Lokakarya	Analisa	
Masalah,	FGD	untuk	 proses	 kesepakatan	
rencana	 tindak	 lanjut/rekomendasi-
rekomendasi	 yang	 akan	 dilaksanakan	
kedepan	 bersama	 dengan	Dinas	Kesehatan	
dan	 Puskesmas.	 Terakhir,	 Flower	 Aceh	
bersama	 para	 pihak	 di	 Pemerintahan	
Kota	 Banda	 Aceh	 m e n i n d a k l a n j u t i	
rencana	 advokasi	 rencana	 advokasi.

NO Wilayah Responden

Kabupaten/Kota Kecamatan Perempuan	
Dewasa

Perempuan	
Muda

1 Banda	Aceh Meuraxa	&	Luengbata 95 	5
2 Aceh	Utara Kuta	Makmur	&	Muara	Batu 82 18

No Kegiatan Jadwal Wilayah
Peserta

Lk Pr
1 Persiapan	Tim	Survey	Flower	

Aceh
April	2017 Banda	Aceh	 15 1

2 Audiensi	Dinas	Kesehatan April	2017 Banda	Aceh	
Aceh	Utara

7
15

3
3

3 Pelatihan	Surveyor April	2017 Banda	Aceh	
Aceh	Utara

5
5

-
-

4 Lokakarya	Identifikasi	
Masalah

Mei	2017 Banda	Aceh	
Aceh	Utara

29
29

1
7

5 Survey Mei	2017 Banda	Aceh	&	
Aceh	Utara

100
100

-
-

6 Studi	Kasus	(wawancara	&	
FGD)

Juni	2017 Banda	Aceh	&	
Aceh	Utara

1
9

-
-

7 Lokakarya	Analisa	Masalah Juni	2017 Banda	Aceh	&	
Aceh	Utara

20
28

1

8 FGD	penajaman	
rekomendasi

17 2

Dok	Flower	Aceh
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	 Zahruna,	perempuan	yang	berumur	
41	tahun	adalah	seorang	penjual	lontong	
sayur	di	pagi	hari	di	sebuah	warung	depan	
rumahnya.		Dia	juga	dipercayakan	sebagai	
ketua	 kelompok	 perempuan	 dampingan	
Flower	 Aceh	 dan	 sebagai	 paralegal	 di	
Desanya,	 Desa	 Blang	 Oi,	 Kecamatan	
Meruraxa,	Kota	Banda	Aceh.

	 Sosok	 Zahruna	 yang	 lahir	 pada	
tanggal	 10	 Juni	 tahun	 1976	 ini	memiliki	
keluarga	yang	bahagia	dengan	kehidupan	
yang	 sederhana	 dan	 memiliki	 2	 orang	
anak	 perempuan,	 yang	 saat	 ini	 sedang	
mengecap	 pendidikan	 sekolah	 dasar	
dan	 Sekolah	 lanjutan	 pertama	 (SMP).		
Zahruna	memiliki	 seorang	 suami	 pekerja	
harian	 dengan	 pendapatan	 yang	 tidak	
pasti	 dan	 dari	 pendapatan	 suaminya	 ini	
belum	 maksimal	 mencukupi	 kebutuhan	
keluarga.	 Dari	 kondisi	 ini	 kemudian	
Zahruna	 memutuskan	 membuka	 usaha	
berjualan	 lontong	 di	 pagi	 hari	 dengan	
bermodalkan	uang	dari	CU	(Credit	Union)	
yang	merupakan	sistem	simpan	pinjam	di	
kelompok	 dampingan	 Flower	 Aceh	 yang	
saat	ini	mulai	berjalan	dengan	baik.
 
	 Sebelum	 memulai	 usahanya	
sebagai	penjual	lontong,	Zahruna	awalnya	
seorang	 ibu	 rumah	 tangga	 yang	 tidak	
memiliki	 aktifitas	 tinggi,	 sesekali	 hanya	
membuat	 kue	 basah	 untuk	 dititipkan	 di	
warung	kopi	di	seputaran	desanya.	Usaha	
ini	 tidak	 berjalan	 baik	 karena	 kurangnya	
modal	 usaha	 dan	 banyaknya	 pesaing	
yang	juga	menitipkan	kue	di	warung	yang	
sama.	 Kondisi	 ekonominya	 mulai	 terasa	
tidak	stabil	seiring	dengan	meningkatnya	
kebutuhan	 keluarga.	 Kemudian	 pada	
suatu	waktu	 terfikir	 oleh	 Zahruna	 untuk	
membuka	usaha	jualan	lontong	di	desanya	

Kedai Lontong Tempatku Mengkampanyekan HKSR

OLEH EVA FITRIANI
MANAJER PROGRAM FLOWER ACEH 

dimana	 belum	 ada	 orang	 yang	 berjualan	
lontong.	Dengan	keberanian	yang	disertai	
perencanaan	matang	yang	dibangun	dalam	
keluarganya,	akhirnya	si	Ibu	memutuskan	
untuk	mengakses	pinjaman	dari	tabungan	
simpan	pinjam	(CU)	kelompok.	
 
	 Dalam	 perjalanannya,	 dia	 bisa	
merasakan	manfaatnya,	penghasilan	 jauh	
lebih	meningkat	 dibandingkan	 pada	 saat	
menitipkan	kue	basah	ke	warung-warung	
kopi.	 	 Setidaknya	 untuk	 jajan	 anaknya	
sekolah	 dan	 kebutuhan	 dapur	 sehari-
hari	 sudah	 dapat	 dipenuhi	 dari	 hasil	
keuntungan	 berjualan.	 	 Selain	 memiliki	
usaha	 berjualan	 lontong,	 Ibu	 Zahruna	
dikenal	sosok	yang	aktif	di	desanya,	beliau	
satu-satunya	paralegal	desa	yang	terlibat	
langsung	 dalam	 pendampingan	 kasus-
kasus	kekerasaan	yang	terjadi	didesanya.		
 
	 Sebelum	 bergabung	 dalam	
kelompok	perempuan	dampingan	Flower	
Aceh,	Zahruna	adalah	seorang	perempuan	
yang	 pemalu,	 tidak	 berani	 berbicara	
dengan	 orang	 yang	 tidak	 dikenal	 dan	
sangat	 penakut	 untuk	 berbicara.	 	 Jika	
diundang	dalam	pertemuan	hanya	duduk	

Dok	Flower	Aceh

Haba Ureung Inong 05|JAnuari-JUNi 20176

Cerita Perubahan



diam	 dan	 mendengarkan	 saja,	 tanpa	
berani	 mengeluarkan	 pendapat	 sedikit	
pun.	 	 Namun	
setelah	 bergabung	
dalam	 kelompok	
dampingan	 Flower	
Aceh	 ini,	 yang	
didalamnya	 banyak	
sekali	 aktifitas	
dan	 kegiatan-
kegiatan	 yang	
diberikan	 untuk	
m e n i n g k a t k a n	
k a p a s i t a s	
perempuan,	 banyak	
sekali	 perubahan	
kearaha	 yang	 lebih	
baik	yang	dirasakan	
oleh	Zahruna	seperti	
berani	 berbicara	 di	 depan	 umum,	 berani	
berfikir	 kritis	 dan	 berani	 mengeluarkan	
pendapat,	 serta	 dengan	 kapasitas	 yang	
dimilikinya	 dipercayakan	 sebagai	 ketua	
kelompok	dan	paralegal	didesanya.
  
	 Tidak	 hanya	 rasa	 percaya	 diri	
yang	 tinggi	 dalam	 dirinya,	 pengetahuan	
pun	 semakin	 bertambah.	 Khususnya	
pengetahuan	 tentang	 kesehatan	
perempuan.	 mengetahui	 pentingnya	
perempuan	menjaga	kesehatan	khususnya	
lagi	 kesehatan	 reproduksi	 perempuan.	
bahkan	 Zahruna	
menjadi	 salah	
seorang	yang	sering	
mengkampanyekan	
p e n t i n g n y a	
p e r e m p u a n	
menjaga	 kesehatan	
reproduksi	 yang	
dilakukan	 bersama	
dengan	 tim	 dari	
puskesmas	 dan	 tim	
Flower	Aceh.	
   
Zahruna	 juga	 telah	
melakukan	tes	IVA	di	
puskesmas	 melalui	

program	 Dinas	 Kesehatan	 Kota	 Banda	
Aceh,	 dan	 berencana	 akan	 melakukan	

tes	 papsmear	 karena	
beliau	 mengetahui	
dengan	pasti	manfaat	
dari	tes-tes	tersebut,	
dan	 mengetahui	
dengan	 pasti	 juga	
bahwa	 salah	 satu	
penyakit	 penyebab	
kematian	perempuan	
adalah	 penyakit	
kanker	 serviks.	
Pengetahuan	 yang	
didapatkannya	 dari	
kegiatan-kegiatan	
bersama	 dengan	
lembaga	Flower	Aceh	
pun	 tidak	 disimpan	

hanya	 untuk	 dirinya	 sendiri,	 berbagi	
dengan	sesama	saat	ada	yang	berkunjung	
ke	 warungnya	 salah	 satu	 strategi	
kampanyenya	 untuk	 memberitahukan	
kepada	 masyarakat	 betapa	 pentingnya	
perempuan	menjaga	kesehatan	tubuhnya,	
dan	 perempuan	 memiliki	 hak	 atas	
tubuhnya	sendiri.	Dengan	harapan	semua	
perempuan,	setidaknya	di	desanya	dapat	
terus	 mendapatkan	 informasi	 yang	 baik	
tentang	 kesehatan	 dan	 terus	 dapat	
berkontribusi	 bagi	 pembangunan	 di	
desanya	dengan	baik.

Dok	Flower	Aceh

Dok	Flower	Aceh
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	 Namanya	 Khairawati,	 seorang	

perempuan	 yang	 telah	 berhasil	 keluar	

dari	masa	 sulitnya	 setelah	 ditinggal	 oleh	

mantan	 suaminya	 tahun	 2008,	 sehingga	

membawa	 Khaira,	 begitu	 perempuan	

ini	 biasa	 disapa,	 berhasil	 mendapatkan	

sertifikat	 cerai	 dari	 Pengadilan	 Agama	

kabupaten	 Pidie	 tahun	 2012,	 setelah	

sekian	 lama	 statusnya	 terkatung-katung.		

Usaha	 yang	 dilakukannya	 tidak	 sia-sia,	

karena	selain	mendapatkan	hak	asuh	anak	

yang	saat	itu	masih	berumur	enam	tahun,	

juga	membawa	perempuan	anak	pertama	

dari	 empat	 bersaudara	 ini	 lepas	 dari	

belenggu	 penderitaan	 akibat	 perlakuan	

mantan	suaminya.	

	 Khaira	 lahir	 11	 Oktober	 1980,	

sekitar	38	tahun	yang	lalu	hanya	mampu	

menamatkan	pendidikan	formal	setingkat	

SMU	 saja.	 	 Keinginan	 melanjutkan	

pendidikan	 ke	 jenjang	 lebih	 tinggi	 tidak	

terlaksana,	 berhubung	 tidak	 ada	 biaya	

karena	 ayahnya	 hanya	 seorang	 nelayan	

biasa.	 	 Setelah	 tamat	 sekolah	 Khaira	

mencoba	berwirausaha	dengan	berjualan	

pisang	goreng	dengan	membuka	kios	kecil	

di	 pinggir	 jalan	 lintas	 desa,	 tepatnya	 di	

depan	 Meunasah	 desa	 Blang	 Meunasah	

Teungoh,	 kecamatan	 Kembang	 Tanjong,	

Pidie.		

	 Khaira	 menikah	 tahun	 2005,	

tepatnya	 pada	 usia	 25	 tahun.	 	 Awalnya	

rumah	 tangganya	 berjalan	 layaknya	

pasangan	pengantin	baru	 lainnya	 sampai	

dengan	 anak	 pertama	 mereka	 lahir.		

Diawal	 perlakuan	 suami	 Khaira	 begitu	

manis,	dan	perlahan	mulai	berubah	sejak	

tahun	 2008.	 	 Khaira	 kerap	 mengalami	

kekerasan	fisik,	dalam	kehidupan	 	 rumah	

tangganya	 tidak	 ada	 pembagian	 peran	

yang	 adil,	 seperti	 yang	 dijalankan	 oleh	

orangtuanya	 sendiri.	 	 Khaira	 hingga	

saat	 ini	 masih	 tinggal	 bersama	 dengan	

orangtuanya.	 	 Ayahnya	 seorang	 nelayan	

sangat	 jarang	 berada	 dirumah,	 namun	

jika	sudah	dirumah	selalu	menyempatkan	

diri	mengerjakan	beberapa	hal,	walaupun	

menurut	budaya	itu	bukan	pekerjaan	laki-

laki,	 seperti	 mengasuh	 anak,	 memasak	

dan	lain-lain.		Karena	memiliki	perbedaan	

Demi Anak, Saya Harus Bangkit...
OLEH RISMAWATI
STAF LAPANG KABUPATEN PIDIE 
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pandangan	dan	kurangnya	pengertian	dar	

suami	 hal	 ini	 juga	 yang	 menjadi	 alasan	

Khaira	 untuk	 berpisah	 dari	 suaminya.		

Setelah	bercerai	kehidupan	Khaira	begitu	

terpuruk,	 sehingga	 pada	 suatu	 saat	

Khaira	berkata	pada	dirinya	sendiri	“demi	

anak,	aku	harus	bangkit	dari	penderitaan	

ini”.	 	 Hal	 ini	 dibuktikan	 oleh	 Khaira	

yang	 dulunya	 seorang	 perempuan	 lugu,	

sekarang	 menjelma	 menjadi	 perempuan	

yang	 cerdas,	 mandiri	 dan	 mampu	 keluar	

dari	segala	penderitaannya.

	 Tahun	 2016	 Khaira	 mulai	

bergabung	 menjadi	 bagian	 salah	 satu	

anggota	 kelompok	 dampingan	 Flower	

Aceh,	 sebagai	 Ketua	 Kelompok.	 	 Sejak	

saat	itu	banyak	pengetahuan	yang	didapat	

seperti	 tentang	 manajemen	 kelompok,	

tentang	 kesehatan	 perempuan,	 hak-hak	

perempuan,	 masalah	 gizi	 dan	 simpan	

pinjam	 credit	 union.	 	 Jauh	 sekali	 dengan	

ajaran	 yang	 diterima	 dari	 orangtuanya	

bahwa	istri	harus	taat	pada	suami,	suami	

adalah	segala-galanya,	 jika	ada	kesalahan	

suami	maka	tidak	boleh	diceritakan	pada	

orang	 lain,	 karena	 itu	 adalah	 aib,	 dan	

banyak	 petuah	 lainnya	 yang	 semakin	

membuat	posisi	sang	suami	menjadi	yang	

utama.		

	 Dari	pengalaman	hidup	yang	dijalani	

Khaira	membawanya	untuk	bersikap	lebih	

dewasa	 menyikapi	 persoalan-persoalan	

yang	 dihadapinya.	 	 Baginya	 perempuan	

bukan	 sumber	 masalah,	 hargailah	

pendapat	 perempuan,	 hormatilah	

perempuan,	 karena	 setiap	 manusia	 lahir	

dari	rahim	seorang	perempuan.

“perempuan bukan sumber
masalah, hargailah pendapat

perempuan, hormatilah
perempuan, karena setiap
manusia lahir dari rahim
seorang perempuan”
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Saya Percaya, Ilmu Pengetahun Satu Kekuatan 
untuk Kemandirian Perempuan

OLEH KHUZAIMAH
STAF LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA

	 Perempuan	 yang	 kerap	 dipanggil	
dengan	 nama	 Lela	 ini	 memiliki	 nama	
lengkap	Nurlela	M	Yusuf.		Dia	adalah	sosok	
perempuan	 38	 tahun	 yang	 mulai	 gigih	
memperjuangkan	 hak-hak	 perempuan	
di	 desanya.	 	 Pertama	 kali	 mengenal	 isu	
HKSR	disaat	salah	satu	staf	lapang	Flower	
Aceh	di	wilayah	Aceh	Utara	mengajaknya	
untuk	 terlibat	 mengidentifikasi	 jumlah	
perempuan	 “mablin”	 atau	 yang	 sering	
disebut	dengan	Pembatra.					

	 Lela	 adalah	 penduduk	 asli	 pada	
Desa	 Rawang	 Itiek,	 Kec.	 Tanah	 Jamboe	
Aye,	salah	satu	desa	yang	dijadikan	fokus	
wilayah	program	HKSR	Flower	Aceh.		Anak	
ke	empat	dari	lima	bersaudara	ini	sempat	
bercerita	 tentang	 sosok	 Ayahnya	 yang	
sangat	 dikaguminya.	 	 “Ayah	 meninggal	
dunia	saat	saya	masih	duduk	di	kelas	enam	
SD	dan	mau	masuk	ke	SMP,	semasa	hidup	
ayah,	saya	selalu	ingat	pesan	Ayah	begini	
“Ayah tidak punya harta yang berlimpah 
yang bisa ayah kasih untuk kalian, yang 
Ayah miliki hanya anak-anak Ayah”.		
 
	 Ayah	 Lela	 hanya	 menginginkan	
anak-anaknya,	 baik	 perempuan	 dan	 laki-
laki	 dapat	 bersekolah	 agar	 pengetahuan	
yang	diperoleh	dapat	merubah	kehidupan	
yang	 lebih	 baik	 untuk	 masa	 depan	
anak-anaknya.	 	 Dimasa	 kecil	 Lela	 selalu	
mendapatkan	 izin	 dari	 Ayahya	 untuk	
melakukan	 aktifitas	 yang	 diminatinya.	
“Saat	 itu	 ayah	 mengizinkan	 saya	 masuk	
organisasi	Pramuka,	waktu	itu	saya	masih	
kelas	 lima	 SD	 s/d	 SMP	 saya	 masih	 di	
organisasi	pramuka,	teringat	sekali	pesan	
dari	 seorang	Ayah,	 jadi	 anak	 perempuan	
itu	jangan	cengeng	harus	tetap	semangat	

dalam	kondisi	apapun	nanti,	motivasi	yang	
di	 berikan	 ayah	 	 membuat	 saya	 selalu	
semangat	walau	dalam	kekurangan”	

	 Selain	 sosok	 Ayah	 yang	 selalu	
dikaguminya,	 Ibu	 kandungnya	 juga	
tidak	 kalah	 menginsprirasi	 kekuatan	
Lela	 untuk	 menjalani	 kehidupannya.	
Setelah	Ayahnya	meninggal,	 Ibunya	yang	
berjualan	nasi	bungkus	dan	yang	katanya	
juga	 pandai	 membuat	 tapai,	 merupakan	
sosok	perempuan	yang	hebat.	“Ibu	selalu	
tetap	 semangat	 untuk	 memberi	 yang	
terbaik	 	 buat	 anak-anaknya	 dan	 yang	
sangat	 penting	 bagiku	 adalah	 disaat	 Ibu	
selalu	 ingin	 saya	 dapat	 menyelesaikan	
pendidikan	 sampai	 ke	 perguruan	 tinggi”.		
Dan	 Lela	 dapat	menyelesaikan	 kuliahnya	
di	tahun	1996.
 
	 Sambil	 berkuliah,	 Lela	 sempat	
mencari	 pengalaman	 bekerja	 sebagai	
relawan	disalah	satu	OMS	di	Banda	Aceh.		
Kegiatan	 yang	 dijalaninya	 pada	 saat	 itu	
melakukan	pendampingan	pemberdayaan	
ekonomi	 rakyat	 melalui	 penguatan	
kelompok	 dan	 bantuan	 modal	 usaha	

Dok	Flower	Aceh
Dok	Flower	Aceh
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khusus	 untuk	 perempuan	 korban	 konflik	
di	 beberapa	 desa	 pada	 kabupaten	 Aceh	
utara.		“Tidak mudah melakukan penguatan 
kelompok perempuan pada masa konflik” 
begitu	ujarnya.		

	 Banyak	 rintangan	 yang	 dihadapi	
Lela	 pada	 saat	 itu,	 khususnya	 dari	
kelompok	 Gerakan	 Aceh	 Merdeka.	 Lela	
bekerja	 sampai	 dengan	 tahun	 2001,	
dan	 akhirnya	 memutuskan	 untuk	 fokus	
kembali	 menyelesaikan	 kuliahnya,	 dan	
akhirnya	 mendapatkan	 gelar	 Sarjana	 di	
tahun	2004.
 
	 Paska	 Tsunami	 Desember	 2004,	
banyak	 aktifitas	 sebagai	 relawan	 yang	
dijalani	 oleh	 Lela,	 dari	 membantu	
korban	 Tsunami	 sampai	 dengan	 menjadi	
Fasilitator	Desa	untuk	beberapa	program	
yang	 didukung	 oleh	 lembaga-lembaga	
Internasional.	 	 Dan	 di	 tahun	 2014	 Lela	
terpilih	 sebagai	 Pengurus	 Badan	 Peduli	
Kesehatan	 Masyarakat	 (BPKM)	 sebagai	
Mitra	 Puskesmas	 di	 Kecamatan	 Tanah	
Jambo	Aye,	Aceh	Utara.
 
	 Dan	 akhirnya	 di	 tahun	 2015,	 Lela	
bertemu	dengan	Flower	Aceh,		yang	pada	
saat	 itu	 mengajak	 Ibu-ibu	 Pembatra	 di	
desanya	 untuk	 terlibat	 dalam	 pelatihan	
dasar	 tentang	 HKSR	 perempuan.	 	 Rasa	

gembira	 yang	 luar	 biasa	 tidak	 bisa	
dipungkiri	 dari	 sosok	 Lela	 yang	 pada	
saat	 itu	 sangat	 berterima	 kasih	 karena	
Flower	Aceh	membuka	 kesempatan	 bagi	
Ibu-ibu	 Pembatra	 mendapatkan	 ilmu	
pengetahuan	 yang	 sebelumnya	 belum	
pernah	 didapatkan	 dari	 pihak	 manapun,	
termasuk	 Pemerintah.	 	 Setelah	 itu,	 Lela	
terus	mendapatkan	kesempatan	mengenal	
kerja-kerja	Flower	Aceh	 lebih	mendalam,	
yang	 akhirnya	 sampai	 dengan	 sekarang	
Lela	 dipercayakan	 menjadi	 Community	
Organizer	 untuk	 desanya.	 	 “Flower Aceh 
sudah banyak membantu dan membawa 
perubahan bagi kelompok Pembatra yang 
ada di Kecamatan Tanah Jambo Aye selama 
ini”. 

	 Lela	 terus	 mengajak	 perempuan-
perempuan	 yang	 lainnya	 untuk	 berfikir	
kearah	yang	lebih	positif	untuk	kemajuan	
perempuan	 itu	 sendiri,	 yang	 pada	
akhirnya	 Lela	 dapat	 memperjuangkan	
hak	perempuan	melalui	pendidikan	HKSR	
yang	 secara	 pendanaannya	 dialokasikan	
dari	Anggaran	Gampong.	“Walaupun begitu 
banyak hambatan dan rintangan dalam 
meyakinkan Aparatur Gampong, saya dapat 
memperjuangkan alokasi ADD 2016 untuk 
beberapa kegiatan perempuan, diantaranya 
adalah pelatihan HKSR”.  

Dok	Flower	Aceh
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	 Melalui	 program	
yang	sedang	dijalankan	oleh	
Flower	 Aceh,	 FMS	 adalah	
forum	bagi	para	pemangku	
kepentingan	 ditingkat	
kabupaten/kota	 untuk	
bertemu,	 berkomunikasi	
dan	 membicarakan	
serta	 menanggapi	
p e r m a s a l a h a n -
permasalahan	 yang	
berhubungan	 langsung	
dengan	 issue	 kesehatan,	
khususnya	 kesehatan	
perempuan	 seputar	
kesehatan	 reproduksi	 dan	
gizi.		

	 G a g a s a n	
pembentukan	 forum	
ini	 sudah	 dimulai	 sejak	
tahun	 2015	 dengan	

anggota	 perwakilan	 dari	
Pemerintah	 Kab/Kota	
(Dinkes,	Bappeda,	PP&KB,	
Dinsos	 dll),	 Organisasi	
Masyarakat	 Sipil,	 Tokoh	
Masyarakat,	 Forum	
Komunitas	 Perempuan	
Akar	Rumput	(FKPAR)	dan	
perwakilan	 unit	 layanan	
seperti	 Puskesmas	 dan	
Rumah	Sakit.		

	 Beberapa	 capaian	
hasil	 pertemuan	 yang	
sudah	 ditindak	 lanjut	 dari	
pertemuan	forum	ini	sudah	
mulai	 terlihat,	 seperti;	
pada	 wilayah	 Banda	
Aceh,	 beberapa	 desa	 di	
kecamatan	Meuraxa	mulai	
memasukkan	 program	
tentang	 kesehatan	

reproduksi	 dalam	 alokasi	
Dana	 Desa,	 seperti	 yang	
sudah	 dilakukan	 FKPAR	
di	 Desa	 Punge	 Jurong	
melalui	 Aparatur	 Desa	
memasukan	 program	
sosialisasi	 dan	 pendidikan	
tentang	 kesehatan	
reproduksi	 bagi	 kelompok	
remaja	dalam	perencanaan	
dan	 penganggaran	 desa	
tahun	 2018;	 Desa	 Alue	
Deah	 Teungoh,	 FKPAR	
bersama	 dengan	Aparatur	
Desa	 sudah	 memasukan	
pendidikan	 kesehatan	
reproduksi	 bagi	 kelompok	
remaja,	 terlihat	 dalam	
pernyataan	 Geuchik	
Desa	 Alue	 Deah	 Tengoh	
dalam	 sesi	 pertemuan	
FMS	 di	 Banda	 Aceh	

Forum Multi Stakeholder (FMS)
OLEH HENDRA LESMANA
STAFF ADVOKASI DAN DATABASE

Dok	Flower	Aceh
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1.	 Dana	 desa	 harus	
didorong	 oleh	 semua	
elemen,	 tidak	 hanya	
oleh	 Aparatur	 Desa,	
BPMG	 menjadi	
leading	 sector	 dalam	
penentuan	 alokasi	
dana	 kesehatan	
didalam	 perencanaan	
dana	desa.

2.	 Dokumen	 realisasi	
penggunaan	dana	desa	
melalui	 hasil	 monev	
program	menjadi	alasan	
kuat	 untuk	 pendanaan	
issue	 Kibbla	 dalam	
penganggaran	 dana	
desa.

3.	 Memperkuat	 edukasi	
yang	 berkualitas	
tentang	 kesehatan	
reproduksi	kepada	catin	
(calon	 pengantin)	 laki-
laki	dan	perempuan.

4.	 Kolaborasi	 peran	
Pembatra	 di	 desa	
dengan	pihak	penyedia	
layanan,	 menjadi	
pertimbangan	 karena	
cakupan	 wilayah	 yang	
sangat	luas.

5.	 Inisiasi	 Desa	 Siaga,	

“kalau menyangkut dengan 
masalah kesehatan seingat 
saya sudah dimasukkan 
kedalam sistim oleh 
Bendahara, yang tujuannya 
untuk pelatihan bagi remaja 
dulu, para remaja putri yang 
akan membahas masalah 
kespro”.	

Alokasi	 anggaran	 untuk	
kegiatan	 pendidikan	
kesehatan	 reproduksi	
diperkuat	 dengan	
Peraturan	 Walikota	
mengenai	 petunjuk	 teknis	
pengelolaan	dana	desa	yang	
setiap	 tahun	 diterbitkan,	
yang	 memungkinkan	
FKPAR	 dan	 elemen	
masyarakat	 sipil	 lainnya	
mengusulkan	 kegiatan-
kegiatan	 pendidikan	 yang	
berhubungan	dengan	issue	
kesehatan	 perempuan,	
terkhusus	 tentang	 gizi	
dan	kesehatan	 reproduksi,	
seperti	 pernyataan	
Ibu	 Nurbaiti,	 Anggota	
FMS	 mewakili	 Dinas	
Pemberdayaan	Masyarakat	
dan	 Gampong,	 “kelompok 

p e re m p u a n 
di desa baik 
dari PKK, 
Balee Inong 
m a u p u n 
k e l o m p o k 
p e re m p u a n 
a k a r 
rumput bisa 
m e n y u s u n 
p r o g r a m , 
m i s a l n y a 
p r o g r a m 
k e s e h a t a n 
r e p r o d u k s i 
yang nantinya 
a k a n 

dimasukkan dalam 
perencanaan gampong 
dengan memakai alokasi 
dana desa”.

FMS	 Kabupaten	 Aceh	
Utara	 yang	 saat	 ini	 fokus	
untuk	 advokasi	 kebijakan	
tentang	 Kesehatan	 Ibu,	
Bayi	 Baru	 Lahir	 dan	
Anak	 Balita	 (KIBBLA).		
Beberapa	 rekomendasi	
yang	 dihasilkan	 dalam	
pertemuan,	diantaranya:		

Dok	Flower	Aceh

Dok	Flower	Aceh
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yang	 siap	 melayani	
masyarakat	 sesuai	
dengan	 kebutuhan	

yang	 berhubungan	
dengan	Kibbla.

6.	 Mendorong	 alokasi	

anggaran	 daerah	
untuk	 alat	 pendukung	
operasional	 kesehatan,	
seperti	 1	 ambulance	
untuk	1	desa.	

7.	 Kebijakan	 yang	 lebih	
mempermudah,	 lebih	
lunak	dalam	pelayanan	
kesehatan	 di	 BPJS	
untuk	 perempuan	
korban	kekerasaan.

8.	 Menyiapkan	rancangan	
kebijakan	yang	dimulai	
dengan	 Naskah	
Akademik	 tentang	
Kibbla	 oleh	 Flower	
Aceh	 bersama	 dengan	
Dinas	 Kesehatan	 Kab.	
Aceh	Utara.

 

Dalam	 periode	 ini,	
tepatnya	 hari	 Jumat,	
tanggal	 19	 Mei	 2017,	
Flower	 Aceh	 melakukan	
pertemuan	 regular	
Perempuan	Pejabat	Publik	
di	 Banda	 Aceh	 dengan	
melibatkan	 berbagai	
instansi,	 diantaranya	
Dinas	 Pemberdayaan	
Perempuan,	 Perlindungan	
Anak,	 Pengendalian	
Penduduk	 dan	 Keluarga	
Berencana	 (KB),	 Dinas	
Syariah	 Islam,	 Polresta,	
Majelis	 Adat	 Aceh,	 dan	
Women	 Development	
Center	 dengan	 fokus	
diskusi	 menyepakati	
langkah	 dan	 tindak	 lanjut	
advokasi	 yang	 akan	
dijalankan	bersama.	
 
	 Hal-hal	 yang	
disepakati	 antara	 lain	

memberikan	 masukan	
terkait	 dengan	 	 isu	
perempuan	 terhadap	
rancangan	kebijakan	dalam	
bentuk	Peraturan	Walikota	
tentang	 Perencanaan	
Pembangunan	 Kota	
Banda	Aceh	 yang	 Inklusif,	
yang	 digagas	 oleh	

Bappeda.	 	 Selain	 itu,	
diharapkan	 dengan	 ada	
jaringan	 seperti	 ini	 dapat	
saling	 menguatkan	 dan	
mendukung	untuk	gerakan	
perempuan	yang	lebih	luas	
dengan	saling	bekerjasama	
antar	multi	stakeholder.

Diskusi Bersama Forum Perempuan Pejabat Publik

Dok	Flower	Aceh

Dok	Flower	Aceh
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	 Penyadaran	HKSR	melalui	kegiatan	
diskusi	 yang	 dilakukan	 setiap	 bulannya	
berdampak	pada	gerakan	Perempuan	Akar	
Rumput	(PAR)	melalui	jaringan	FKPAR	baik	
ditingkat	kabupaten/kota	ataupun	propinsi,	
yang	 bersama-sama	 mulai	 melakukan	
perubahan,	yang	sudah	dimulai	dari	diri	
sendiri,	 seperti	 mulai	 sadar	 memeriksa	
kesehatan	reproduksinya	melalui	IVA	dan	
Papsmear.	 	Selain	 itu,	PAR	sudah	mulai	
memahami	 tentang	 1000	HPK	 sebagai	
pemahaman	awal	tentang	pemenuhan	gizi	
bagi	perempuan	yang	berpengaruh	pada	
stunting.		

	 Melalui	 FKPAR,	 kelompok	
perempuan	 sudah	 mulai	 bergerak	
melakukan	aksi	dan	kampanye	bersama	
untuk	tujuan	perubahan	pada	pelayanan	
kesehatan	 bagi	 perempuan	 yang	 lebih	
baik,	seperti	akses	pelayanan	melalui	BPJS	
yang	sudah	mulai	melakukan	pengaduan		
pelayanan	kesehatan.		Selain	itu	FKPAR	
mulai	menyiapkan	 laporan	 pelaksanaan	

rencana	kerja	FKPAR	per	kab/kota	yang	
akan	dilaporkan	pada	pertemuan	tahunan	
yang	akan	dilaksanakan	dalam	tahun	ini.		

	 Pada	 kesempatan	 lain,	 melalui	
Konsorsium	Permampu	sudah	melaksanakan	
pertemuan	koordinasi	Pengurus	FKPAR	
tingkat	Sumatera	bulan	Maret	2017	di	kota	
Palembang.		Dalam	pertemuan	tersebut	
merumuskan	 beberapa	 rekomendasi,	
seperti	pendataan	ulang	anggota,	 serta	
penglibatan	anggota	FKPAR	dalam	kegiatan	
kegiatan	penelitian	tentang	permasalahan	
gizi	 perempuan	 dan	 perempuan	 muda,	
yang	sudah	dijalankan	dalam	kurun	waktu	
April-Juni	2017	di	kota	Banda	Aceh	dan	
Kabupaten	Aceh	Utara.		Dalam	berproses	
sudah	mulai	ada	hubungan	langsung	antar	
FKPAR	dengan	Pemerintah	setempat,	baik	
ditingkat	gampong	maupun	kabupaten/
kota,	dalam	bentuk	memberikan	usulan-
usulan	serta	data-data	fakta	di	 lapangan	
terkait	dengan	isu	kesehatan	yang	dialami	
langsung	oleh	perempuan.

Perempuan Akar Rumput dan Forum 
Komunitas Akar Rumput (FKPAR)
OLEH EVA FITRIANI
MANAJER PROGRAM FLOWER ACEH

Dok	Flower	Aceh
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Tabel Data Kelompok, Jumlah Anggota, Jumlah Kelompok dan Data 
Pembatra

CAKUPAN WILAYAH DAMPINGAN FLOWER ACEH

No Desa Kecamatan Kab/Kota
1 Lamdom 1.	Lung	Bata

Banda	Aceh
2 Blang	Oi

2.	Meuraxa3 Punge	Jurong
4 Alue	Deah	Teungoh
5 Baroh	Krueng	Kala

3.	Lhoong
Aceh	Besar

6 Tunong	Krueng	Kala
7 Birek
8 Krueng	Lam	Kareung 4.	Indrapuri
9 Lampisang 5.	Sibreh
10 Karieng

6.	Grong-Grong

Pidie

11 Baroh	Beureueleung
12 Daya	Cot 7.	Tiro
13 Dayah	Baroh

8.	Batee
14 Calong	Mesjid
15 Mane 9.	Mane
16 Mane	Cot 10.	Simpangturue
17 Teungoh 11.	Kembang	Tanjung
18 Simpang	Mamplam 12.	Samalanga Bireun
19 Blang	Ara

13.	Kuta	Makmur

Aceh	Utara

20 Buket
21 Tambon	Tunong 14.	Dewantara
22 Blang	Karieng 15.	Nisam
23 Tumpok	Beurandang 16.	Muara	Batu
24 Babah	Krueng 17.	Sawang
25 Rawang	Itiek 18.	Panton	Labu
26 Pasie	Teubee 19.	Teunom Aceh	jaya
27 Ranup	Dong 20.	Meureubo

Aceh	Barat28 Reudeup
29 Tunong	Pasie	Aceh 21.	Kawai	XVI

Rekap Saham Simpan Pinjam Credit Union Kelompok Perempuan Dampingan 
Flower Aceh Per-Juni  2017

No Wilayah Jumlah 
Kelompok

Jumlah 
Anggota

Jumlah Saham s.d Juni 2017

1 Banda	Aceh 4 93 	Rp									7.788,000,00	
2 Pidie 6 78 	Rp									8.125.000,00	
3 Aceh	Utara 3 195 	Rp							15.689.000,00	

TOTAL 13 366 	Rp							31.602.000,00
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DATA JUMLAH KELOMPOK PEREMPUAN DAMPINGAN FLOWER ACEH PADA 29 DESA, 21 
KECAMATAN, 7 KABUPATEN/KOTA

No Desa Kec Kab/Kota
Jumlah

Total
Dewasa Remaja Pembatra

1 Lamdom Lung	Bata Banda	Aceh	 1 1 		0	 2

2 Blang	Oi Meuraxa Banda	Aceh	 1 1 	0 2

3 Punge	Jurong Meuraxa Banda	Aceh	 1 1 	0 2

4 Alue	Deah	Teungoh Meuraxa Banda	Aceh	 1 1 	0 2

	Pembatra Banda	Aceh 	0 0	 	1 1

5 Baroh	Krueng	Kala Lhoong Aceh	Besar 1 0 	0	 1

6 Tunong	Krueng	Kala Lhoong Aceh	Besar 1 0 	0 1

7 Birek Lhoong Aceh	Besar 1 1 	0 2

8 Krueng	Lam	Kareung Indrapuri Aceh	Besar 1 0 	0 1

9 Lampisang Sibreh Aceh	Besar 1 0 	0 1

	Pembatra Aceh	Besar 	0 0	 1 1

10 Karieng Grong-Grong Pidie 1 1 		0	 2

11 Daya	Cot Tiro Pidie 1 0 	0 1

12 Dayah	Baroh Batee Pidie 1 1 	0 2

13 Mane Mane Pidie 1 1 	0 2

14 Mane	Cot Simpangturue Pidie 1 0 	0 1

	Pembatra Pidie 0	 0	 1 1

15 Teungoh Kembang	Tanjung Pidie 1 0 	0	 1

16 Calong	Mesjid Batee Pidie 1 1  2

17 Baroh	Beureueleung Grong-Grong Pidie 1 0 	0 1

   Pidie  1 	0 1

18 Simpang	Mamplam Samalanga Bireun 1 0 	0 1

19 Blang	Ara Kuta	Makmur Aceh	Utara 1 1 	0 2

20 Buket Kuta	Makmur Aceh	Utara 1 	0 1

21 Tambon	Tunong Dewantara Aceh	Utara 1 1 	0 2

22 Blang	Karieng Nisam Aceh	Utara 1 1 	0 2

23 Tumpok	Beurandang Muara	Batu Aceh	Utara 1 1 	0 2

24 Babah	Krueng Sawang Aceh	Utara 1 0 	0 1

25 Rawang	Itiek Panton	Labu Aceh	Utara   1 1

	Pembatra 	Aceh	Utara  1 1

26 Pasie	Teubee Teunom Aceh	Jaya 1 0  1

27 Ranup	Dong Meureubo Aceh	Barat 1 0 0 1

28 Reudeup Meureubo Aceh	Barat 1 0 0 1

29 Tunong	Pasie	Aceh Kawai	XVI Aceh	Barat 1 0 0 1

TOTAL	 28 14 5 47
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Kegiatan Agenda Jadwal Tempat Peserta

Workshop	
Penyusunan	
Kertas	Kebijakan	
Bagi	Mitra	
MAMPU

Menyusun	berbagai	kertas	
kebijakan	dan	lembar	fakta	
sesuai	dengan	isu	masing-
masing	lembaga

13-14	
Maret	
2017

Sekretariat	
MAMPU-
Jakarta

Pengelola	Sekolah	
HAM	Perempuan

Training	Kerja	
Merancang	
Kebijakan

Memperdalam	pemahaman	
mengenai	proses	dan	politik	
dalam	pembuatan	kebijakan	
di	Indonesia,	mulai	dari	
level	pemerintahan	daerah	
(Peraturan	Daerah)	hingga	
level	pemerintahan	pusat	
(Undang-Undang),	serta	
mengenali	kendala	dan	
tantangan	dalam	upaya	–	
upaya		melakukan	advokasi	
kebijakan.	

23	–	27	
Maret	
2017

Jakarta Staf	Advokasi	dan	
Database

Rapat	Pengurus	
FKPAR	Sumatera-
Permampu

Persiapan	Penelitian	Survey	
Permampu

31	
Maret-1	
April	2017

Palembang Direktur	
Pelaksana	&	
Pengurus	FKPAR	

Rapat	Pengurus	
FKPAR	Sumatera-
Permampu

Persiapan	Penelitian	Survey	
Permampu

31	Maret	
-	1	April	
2017

Palembang Direktur	
Pelaksana	&	
Pengurus	FKPAR	

Pertemuan	rutin	
Mitra	MAMPU	&	
PEDULI	di	Aceh	
(Flower	Aceh,	
Pekka	Aceh,	KPI	
Wil.	Aceh,	LBH	
Apik	Aceh,	PKBI	
Aceh,	RPuK	&	
Lakpesdam	NU	
Aceh)

Pembahasan	tentang	
rencana	aksi	bersama	
melalui	kampanye	IWD	
2017,	advokasi	bersama	
pelayanan	kesehatan	oleh	
BPJS,	kampanye	pengesahan	
RUU	PKS,	dan	pendataan	
akses	pelayanan	publik	melalui	
program	bantuan	sosial	di	
masyarakat

Senin,	10	
April	2017

Sekretariat	
Flower	Aceh

Pimpinan	
Lembaga

Gerakan	
Masyarakat	Sipil	
di	Lhokseumawe/
Aceh	Utara

Mendorong	lahirnya	Qanun	
KIBBLA	di	wilayah	kerja	Aceh	
Utara

Senin	3	
April	2017

Lhokseumawe Personil	gerakan	
masyarakat	sipil

Lensa Flower Aceh
KEGIATAN BERSAMA JARINGAN PERMAMPU & MAMPU DI ACEH
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Training	Anggaran	
Responsif	gender

Memperdalam	pemahaman	
tentang	berbagai	
aturan	mengenai	PUG	
dan	PPRG,	mengkaji	
lebih	dalam	dokumen-
dokumen	perencanaan	dan	
penganggaran	daerah,	serta	
menyusun	strategi	advokasi	
bagaimana	melakukan	
intervensi	agar	perencanaan	
dan	penganggaran	benar-
benar	responsif	gender.	

5	–	8	Juni	
2017

Jakarta Staf	Advokasi	dan	
Database

Learning	visit	ke	
Puskesmas	Tebet	
Timur

Diskusi	mengenai	inovasi	
Permampu-One	Stop	Service	
&	Learning	terkait	dengan	isu	
HKSR

Jumat	9	
Juni	2017

Jakarta Direktur	
Pelaksana

Learning	visit	ke	
Puskesmas	Tebet	
Timur

Diskusi	mengenai	inovasi	
Permampu-One	Stop	Service	
&	Learning	terkait	dengan	isu	
HKSR

Jumat	9	
Juni	2017

Jakarta Direktur	
Pelaksana

Meeting	Regular	
Konsorsium	
Permampu

Pembahasaan	perkembangan	
pelaksanaan	survey	tentang	
gizi	dan	pelaporan	kegiatan	
program	

Jumat	9	
Juni	2017

Jakarta Direktur	
Pelaksana

Media	Handling	
Training

Memperdalam	strategi/	tips	
menghadapi	media	pada	
saat	diwawancara;	praktik	
wawancara	&	membuat	key	
message	

10	Juni	
2017

Jakarta Direktur	
Pelaksana

No Keterangan Perencanaan	
Anggaran

Realisasi Anggaran

1 EOPO	1:	Perempuan	pedesaan,	perempuan	miskin	kota,	dan	
perempuan	muda	(12-20	th)	mempunyai	kekuatan	kolektif	
dan	kekuatan	ekonomi	untuk	pemenuhan	HKSR

	Rp	91,300,000	 	Rp	13,753,500	

2 EOPO	2:	Lembaga	penyedia	layanan	menyediakan	layanan	
HKSR	yang	mudah	diakses,	tepat	dan	bermutu

	Rp	168,450,000	 	Rp	71,479,939	

3 EOPO	3:	Institusi	keluarga,	adat,	dan	agama	melakukan	
perubahan	praktik	adat	dan	keagamaan	yang	berpihak	
terhadap	HKSR

	Rp	176,200,000	 	Rp	16,844,000	

4 EOPO	4:	Pemerintah	desa	dan	kab/kota	melakukan	
perubahan	kebijakan	untuk	pemenuhan	dan	perlindungan	
HKSR

	Rp	531,511,000	 	Rp	232,042,456	

Budget dan Realisasi Anggaran s.d Juni 2017  Rp 967,461,000  Rp 334,119,895 

REALISASI ANGGARAN PROGRAM ADVOKASI HKSR PERIODE JANUARI - JUNI 2017

*EOPO:	End	of	Project	Outcome
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Peserta Laki-laki pada diskusi pengenalan HKSR 
di Desa Lamdom-Banda Aceh

Pertemuan koordinasi Mitra MAMPU, PEDULI, dan 
KOMPAK di Aceh bersama DFAT & MAMPU

Aksi FKPAR dalam memperingati 
Internasional Women Day 2017 - Banda Aceh

Aktifitas Credit Union (CU) di Desa Blang Karieng 
Kecamatan Nisam - Aceh Utara

Diskusi Reguler Pembatra di Aceh Utara
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Pertemuan Koordinasi Mitra MAMPU 
Aceh di kantor Flower Aceh

Praktik Obat Herbal di Desa Babah 
Krueng - Aceh Utara

Pembahasan Draft Naskah Akademik Qanun 
Kibbla di Dinas Kesehatan Aceh Utara

Audiensi dengan Dinas Kesehatan Aceh 
Utara

Lokakarya Identifikasi Masalah Survey 
Permasalahan Gizi pada Perempuan dan 
Perempuan Muda di Kota Banda Aceh

Lokakarya Identifikasi Masalah “Survey 
Permasalahan Gizi pada Perempuan dan 
Perempuan Muda di Banda Aceh”

Lokakarya Analisa “Survey 
Permasalahan Gizi pada Perempuan 
dan Perempuan Muda di Aceh Utara”

Diskusi Reguler Kelompok Perempuan 
Mandiri Desa Rawang Itiek - Aceh utara
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Jambo Ilmee Ureung Inong Aceh
OLEH DESY SETIAWATY
DIREKTUR PELAKSANA FLOWER ACEH
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	 Penguatan	kapasitas	perempuan	
akan	 mendukung	 kepemimpinan	
perempuan	 dalam	 upaya	 dirinya	
memperjuangkan	 hak-haknya	 yang	
dimulai	 dari	 dirinya	 sendiri	 sampai	
dengan	 tingkatan	 dalam	 jaringan	
gerakan	perempuan	akar	rumput,	serta	
memastikan	 keterwakilan	 perempuan	
pada	 struktur-struktur	 startegis	 yang	
dimulai	 dari	 tingkat	 gampong,	 untuk	
memastikan	 keputusan-keputusan	
perencanaan	 pembangunan	 di	
gampong	 benar-benar	 mengakomodir	
kepentingan	perempuan.	 	 Sebagai	 upaya	
memberikan	perlindungan	bagi	perempuan	
korban	 kekerasaan,	 perempuan	 kader	
diharapkan	 juga	 dapat	 memberikan	
masukan-masukan	 terhadap	 perbaikan	
sistim	 peraturan/kebijakan	 ditingkat	
gampong	yang	berpihak	pada	perempuan	
serta	 memberikan	 perlindungan	 bagi	
perempuan	 korban	 kekerasaan.	 Melalui	
Sekolah	 HAM	 Perempuan,	 Flower	
Aceh	 yang	 baru	 menyiapkan	 panduan	
pendidikan	 alternatif	 berupa	 modul	
dengan	tema	Kepemimpinan	Perempuan,	
akan	 menjalankan	 uji	 coba	 modul	
dengan	 tahapan	 pendidikan	 kritis	 bagi	
perempuan	 kader	 dampingan	 Flower	

Aceh	 di	 gampong.	 	 Diharapkan	 kedepan	
akan	 lahir	 kader	 perubahan	 perempuan	
akar	rumput	yang	siap	memimpin	gerakan	
sosial	dikomunitasnya.	

	 Dalam	 periode	 ini,	 Sekolah	 HAM	
Perempuan	 juga	 melakukan	 penajaman	
serta	 pendalaman	 issue	 Hak	 Asasi	
Perempuan	 bagi	 personil	 lembaga,	
pendalaman	penerapan	nilai-nilai	lembaga	
bagi	 personil	 lembaga,	 melakukan	
pengembangan	 jaringan	 dengan	
kelompok	Muda	 (Duta	Lingkungan	Aceh,	
Duta	 Mahasiswa	 Genre	 &	 Duta	 Agam-
Inong	 Banda	 Aceh),	 serta	 melakukan	
aksi	 kampanye	 Hari	 Perempuan	 Sedunia	

(International	 Womens	
Day)	 2017	 melalui	
kegiatan	 Talkshow	
TV,	 FGD	 “Refleksi	
Pilkada	 2017,	 Diskusi	
Publik	 “Sinergisasi	
dalam	 pemenuhan	 Hak	
perempuan	 dan	 anak	
korban	 kekerasan	 di	
Aceh,	sepeda	santai	dan	
aksi	 panggung	 bebas	
ekspresi	 oleh	 jaringan	
generasi	muda.

Jambo Ilmee Ureung 
Inong Aceh

Dok	Flower	Aceh

Dok	Flower	Aceh



Melukis Harapan dan Merajut 
Kebersamaan untuk Keadilan
OLEH VONNA DE FITRI
ALUMNI SEKOLAH HAM PEREMPUAN

Kampanye	Hari	Perempuan	Sedunia

Dok	Flower	Aceh
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	 Kampanye	 Internasional	 Womens	
Day	 (IWD),	 dengan	 tema	 “Melukis	
Harapan	dan	Merajut	Kebersamaan	untuk	
Keadilan”,	berlangsung	pada	tanggal	4-12	
Maret	 2017,	 di	 Banda	 Aceh.	 	 Tanggal	 8	
Maret	 merupakan	 hari	 perempuan	 yang	
dirayakan	oleh	seluruh	warga	dunia.		Pada	
perayaan	tahun	ini,	Flower	Aceh	bersama	
dengan	 Gerakan	 Perempuan	 Aceh	
melakukan	 beberapa	 rangkaian	 kegiatan,	
diantaranya	 diskusi	 terfokus	 tentang	
“Refleksi	 Pemilukada	 2017	 terhadap	
Ruang	 Partisipasi	 Publik	 Perempuan	 di	

Sekolah HAm 
Perempuan

	 Melalui	program	MAMPU	dalam	
semester	 pertama	 di	 tahun	 2017,	
Pengelola	 Sekolah	 HAM	 Perempuan	
Flower	Aceh	mendapatkan	kesempatan	
peningkatan	kapasitas	berupa	asistensi	
rutin	 pembuatan	 kertas	 kebijakan	
(policy	brief)	tentang	KIBBLA.		Asistensi	
ini	 dilakukan	 dalam	 rangka	 persiapan	
Flower	 Aceh	 mendorong	 kebijakan	
dalam	 bentuk	 Qanun	 KIBBLA	 di	
kabupaten	Aceh	Utara.		

Aceh;	Diskusi	Publik	 tentang	 “Sinergisasi	
dalam	 Pemenuhan	 Hak	 Perempuan	
dan	 Anak	 Korban	 Kekerasaan	 di	 Aceh”;	
Talkshow	 TV	 dan	 Radio,	 dan	 puncak	
perayaan	 dilaksanakan	 tanggal	 12	Maret	
2017,	 dengan	 serangkaian	 kegiatan:	
funbike	dan	aksi	panggung	bebas	ekspresi	
generasi	muda.		

	 Disela	 kegiatan,	 panitia	 juga	
mengadakan	 lomba	 lomba	 merajut	 kain	
dengan	 tema	 issue	 perempuan	 dalam	
bidang	 ekonomi,	 kesehatan,	 keragaman	
dan	 lingkungan.	 Diakhir	 sessi	 kegiatan	
ditutup	dengan	pembacaan	ikrar	bersama	
oleh	 jaringan	 generasi	 muda.	 	 Dengan	
semangat	 momen	 hari	 perempuan	
sedunia	 tahun	 ini,	 semoga	 perjuangan	
mendapatkan	 keadilan	 dapat	 terus	
ditegakkan,	 termasuk	 melawan	 segala	
bentuk	 kekerasan	 terhadap	 perempuan.		
Perempuan	memiliki	hak	yang	sama	untuk	
mendapatkan	 hidup	 yang	 aman,	 nyaman	
dan	sejahtera

Dok	Flower	Aceh



Berproses Mencari Makna Gerakan 
Dalam Diri
OLEH DARA HILDA MASYITA
ALUMNI SEKOLAH HAM PEREMPUAN

Laporan Belajar dari Jakarta
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	 Saya	adalah	Alumni	Sekolah	HAM	
Perempuan	 Flower	 Aceh	 angkatan	 ke-
lima.	 	 Ketika	 itu	 tahun	 2014	 saya	masih	
duduk	 dibangku	 kuliah	 pada	 semester	
lima.	 	 Sebelum	 bergabung	 di	 Sekolah	
HAM	 Perempuan	 saya	 cukup	 aktif	 di	
gerakan	mahasiswa	secara	umum.		Namun	
belajar	 di	 Flower	 Aceh	 membuat	 saya	
menemukan	jalan	yang	lebih	spesifik	yaitu	
memperjuangkan	isu	hak-hak	perempuan.		
Selain	 itu	 juga	 dapat	 bertemu	 dengan	
banyak	sekali	jaringan.	
 
	 Pada	 bulan	 Februari	 2017,	
melalui	 jaringan	 Flower	 Aceh	 saya	
direkomendasikan	 belajar	 tentang	 hak	
asasi	 secara	 lebih	 mendalam.	 ELSAM	
(Lembaga	Study	dan	Advokasi	Masyarakat)	
yang	 setiap	 tahunnya	 memberikan	
beasiswa	 kursus	 bagi	 Pembela	 HAM	
di	 Jakarta	 meminta	 Flower	 Aceh	 untuk	
mengirimkan	utusannya.		Akhirnya	dengan	
segala	 proses	 yang	 saya	 jalani,	 terpilih	
untuk	mewakili	lembaga	belajar	ke	Jakata	
selama	empat	bulan	lamanya.

	 Bagi	 saya	 pengalaman	 ke	 Jakarta	
adalah	 yang	 pertama	 dan	 istimewa,	
ditambah	 lagi	mempelajari	 tentang	HAM	
secara	 lebih	 mendalam	 merupakan	
sesuatu	yang	luar	biasa.		Peserta	berjumlah	
sembilan	 aktivis	 dari	 beberapa	 Lembaga	
Swadaya	 Masyarakat	 (LSM)	 Timur	
Indonesia,	 diantaranya;	 Yayasan	 Teratai	
Hati	 Papua	 (Wamena),	 Gerakan	 Pemuda	
dan	Rakyat	Papua	(Manokwari),	Lembaga	
Peduli	 Masyarakat	 Wilayah	 Mimika	
Timur	Jauh	 (Timika),	Jaringan	Kerja	HAM	
Perempuan	Papua	Tiki	(Jayapura),	SKPKC	
Papua	 (Jayapura),	 Lembaga	 Advokasi	

dan	 Pendidikan	Anak	 Rakyat	 (Makassar),	
Wahana	Lingkungan	Hidup	 (Kupang)	dan	
Aliansi	Masyarakat	Adat	(Kepulauan	Aru).		
Meskipun	saya	satu-satunya	peserta	yang	
berasal	 dari	 wilayah	 Barat	 Indonesia,	
namun	saya	dapat	berproses	dengan	baik	
bersama	teman-teman	dari	Wilayah	Timur	
Indonesia.	Hal	tersebut	disebabkan	karena	
adanya	 ikatan	 ideologi	dan	cita-cita	yang	
sama.
 
	 Selain	 mempelajari	 HAM	 sebagai	
konsep	 dan	 instrumen-intrumennya,	
kami	 juga	 belajar	 beberapa	 skill	 seperti	
keamanan	 digital,	 keamanan	 dalam	
pekerjaan,	 memperoleh	 dan	 mengelola	
data	 serta	 yang	 paling	 penting	 adalah	
menulis	 popular,	 agar	 semua	 kalangan	
mampu	 mencerna	 apa	 yang	 menjadi	
maksud	 dari	 tulisan	 yang	 disebarluaskan	
demi	 kepentingan	 masyarakat.	 	 Saya	

Dok	Dara	Hilda	M
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berpikir	 beberapa	 hal	 tersebut	 sangat	
penting	 untuk	 dimiliki	 aktivis	 dalam	
pekerjaannya	 yang	 selama	 ini	 tidak	
dipahami	 sebagai	 sesuatu	 yang	 mesti	
dipelajari.	 	 Kemudian	 juga	 proses	 belajar	
ini	 secara	 pelan-pelan	 memperkuat	
ideologi	pergerakan	yang	selama	ini	sudah	
memiliki	akar	dalam	diri	saya	sendiri.
 
	 Selain	 metode	 belajar	 di	 dalam	
kelas,	 kami	 juga	 berkesempatan	 untuk	
belajar	 langsung	 di	 masyarakat.	 	 Kami	
diutus	selama	seminggu	untuk	tinggal	dan	
menggali	 informasi	disebuah	desa	sekitar	
Tasikmalaya,	 yang	 merupakan	 wilayah	
kelompok	 dampingan	 organisasi	 Serikat	
Petani	 Pasundan	 (SPP).	 	 Organisasi	 ini	
merupakan	 Organisasi	 Petani	 terbesar	
dipulau	 Jawa	 juga	 memiliki	 beberapa	
komite	di	luar	Jawa.		Saya	belajar	banyak	
dari	 kelompok	 tani	 di	 akar	 rumput	mulai	
dari	 pergerakan	 melawan	 koorporasi	
yang	mencaplok	tanah	adat	milik	mereka	
sampai	 pada	 pengelolaan	 pertanian	 dan	
perekonomian	secara	kolektif.

	 Saya	 juga	 berkesempatan	 untuk	
magang	di	kantor	Komnas	Perempuan	dan	
dibimbing	langsung	oleh	beberapa	teman-
teman	dari	beberapa	divisi	kerja	yang	ada,	
juga	 bermaksud	 membangun	 jaringan	
dengan	 Komnas	 Perempuan	 untuk	 terus	
memperkuat	gerakan	lokal	dan	nasional.
Membangun	jaringan	pun	juga	difasilitasi	
oleh	 kegiatan	 tersebut,	 kami	 diajak	
untuk	 berkunjung	 ke	 beberapa	 LSM	dan	
beberapa	 Kedutaan	 Besar	 dari	 berbagai	
negara	 untuk	 memperkuat	 kerja-kerja	
di	 daerah	 dan	 juga	 belajar	 memahami	
berbagai	isu	yang	diangkat.	

	 Perjalanan	 selama	 empat	 bulan	
ini	 tentunya	 merupakan	 investasi	 bagi	
diri	 saya	dan	 lembaga.	 	Bertemu	dengan	
jaringan-jaringan	 baru	 baik	 secara	
nasional	 maupun	 internasional	 adalah	
adalah	hal	yang	mungkin	tidak	akan	saya	
dapatkan	 ditempat	 lain.	 	 Teman-teman	

sesama	 peserta	 pun	 sepakat	 untuk	
berkomitmen	membangun	gerakan	HAM	
Nusantara	 di	 daerah	 masing-masing	 dan	
terus	berkomunikasi	serta	berkooordinasi.		
Terlebih	 lagi	 beberapa	 lembaga	 yang	
berada	di	tempat-tempat	terpencil	memiliki	
tantangan	besar	untuk	melakukan	edukasi	
masyarakat	 mengenai	 hak	 asasi	 manusia	
yang	 harus	 dihormati,	 dihargai	 dan	
dipenuhi	oleh	Negara.		Apalagi	gerakan	di	
daerah	yang	rentan	konflik	sulit	terhadap	
akses	 informasi	 dan	 menginformasikan	
segala	 bentuk	 pelanggaran	 yang	 mereka	
dapatkan.		Tentunya	dalam	dunia	gerakan,	
jaringan	 adalah	 aset	 tak	 terlihat	 yang	
dimiliki	untuk	mencapai	cita-cita	bersama	
yaitu	kesejahteraan	rakyat	dan	kesetaraan	
sosial.	

	 Sekarang	 saya	 sudah	 kembali	 ke	
Aceh,	setelahnya	akan	bekerja	untuk	terus	
mengerjakan	kerja-kerja	gerakan	bersama	
Flower	 Aceh	 sebagai	 upaya	 penguatan	
perempuan	 akar	 rumput	 diwilayah	
dampingannya.

	 Kesempatan	 yang	 saya	 dapatkan	
untuk	belajar	ke	Jakarta	bersama	ELSAM	
bukan	 datang	 secara	 tiba-tiba.	 	 Paska	
menjalankan	pendidikan	di	Sekolah	HAM	
Perempuan	 saya	 sudah	 aktif	 terlibat	
dibeberapa	 kegiatan	 bersama	 Gerakan	
Perempuan	di	Aceh	dan	jaringan	lembaga	
lainnya	 sebagai	 volunteer.	 	 Tentu	 proses	
tersebut	sangat	berguna	bagi	saya	untuk	
terus	mengasah	kepekaan	sosial	dan	rasa	
gelisah	 yang	 tinggi	 terhadap	 persoalan	
masyarakat.	 	 Ilmu	 yang	 saya	 dapatkan	
selama	 di	 Jakarta	 akan	 saya	 aplikasikan	
dengan	 baik	 demi	 kepentingan	 bersama.		
Dengan	 semangat	 gerakan	 ini	 akan	
terus	 dikobarkan	 dan	 disebarluaskan	
kepada	 perempuan-perempuan	 lainnya,	
untuk	 terus	 menyambung	 tali	 gerakan	
perempuan	dari	masa-kemasa.
  

“Sebab bergerak mestilah berkali-kali 
karena mati hanya sekali”



	 Dalam	 periode	 ini	 Rumah	 Sehat	

sudah	 banyak	 melakukan	 pelayanan	

pengobatan	 kesehatan	 melalui	 metode	

akupresur	 dan	 pengobatan	 herbal.	

Selain	 pelayanan	 kesehatan	 tradisional,	

Rumah	Sehat	juga	melakukan	pendidikan	

kepada	masyarakat,	khususnya	kelompok	

perempuan	 dewasa,	 remaja	 putri	 dan	

kelompok	Pembatra	mengenai	kesehatan	

reproduksi	 perempuan	 dan	 pengenalan	

tanaman	 obat	 herbal	 sebagai	 bentuk	

pencegahan	dalam	kasus-kasus	penyakit	

tertentu.	Dalam	menjalankan	kegiatannya,	

Rumah	 Sehat	 sudah	 mengantongi	 izin	

pelayanan	 dari	 Dinas	 Kesehatan	 Kota	

Banda	Aceh	 dan	Terapis	yang	 bertugas	

memberikan	 pelayanan	 juga	 sudah	

mendapatkan	sertifikat	melakukan	tindakan	

pengobatan,	berupa	pijat	akupresur.

	 Pelayanan	kesehatan	alternatif	yang	

sudah	berjalan	seperti;	kusuk	kesegaran,	

totok	wajah,	 lulur,	bekam	kering,	 terapi	

telinga	dengan	earcandle,	serta	pengecekan	

asam	 urat,	 kolesterol,	 dan	 tensi	 darah.		

Selain	itu,	Rumah	Sehat	juga	memiliki	kebun	

tanaman	obat	herbal,	yang	sampai	dengan	

periode	ini	Rumah	Sehat	sudah	memiliki 

204 jenis tanaman obat herbal.  
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 Rumah	Sehat	juga	memperkenalkan	

kepada	 masyarakat	 tentang	 meracik	

tanaman	obat	menjadi	obat	herbal	yang	

berkhasiat	bagi	kesehatan	tubuh,	seperti	

instan	temulawak,	kunyit	putih,	jahe	sereh	

dan	minyak	urut	sereh.		

	 Pendidikan	 kritis	 yang	 sudah	

dilaksanakan	 dikelompok	 perempuan,	

diantaranya	 tentang	 pentingnya	

menjaga	kesehatan	reproduksi	dengan	

memeriksakan	kesehatan	alat	reproduksi	

melalui	papsmear	dan	 IVA.	Selain	 itu,	

memberikan	informasi	mengenai	manfaat	

tanaman	obat	herbal	untuk	kesehatan	

reproduksi,seperti	 mengkonsumsi	

temulawak,	 temu	 putih,	 kunyit,	 dll.	

Pendidikan	 yang	 diberikan	 sudah	

menjangkau	wilayah	kota	Banda	Aceh,	

kabupten	Aceh	Besar,	Pidie,	Aceh	Utara,	

dan	Aceh	Barat.		

	 Pelayanan	di	Rumah	Sehat	setiap	

hari	Senin	s.d	Sabtu,	dari	pukul	09.00	–	

17.00	wib,	di	secretariat	Flower	Aceh
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Terong Susu

Terong susu berasal dari Amerika Selatan, nama lainnya dalam bahasa 
latin	 solanummammosum	 mengandung	 saponin,	 flavonoida	 dan	 polifenol.		
Disamping itu bijinya mengandung alkaloida, baik untuk pengobatan kanker 
payudara,	kencing	manis,	darah	tinggi	dan	kanker	rahim,	serta	bagus	untuk	
obat	cacing.

Ekor Kucing

Tanaman	ekor	kucing	berasal	dari	Hindia	Barat,	biasanya	ditanam	sebagai	tanaman	
hias.		Disebut	ekor	kucing	karena	mirip	dengan	ekor	kucing.		Selain	dimanfaatkan	
sebagai	tanaman	hias,	ekor	kucing	juga	berkhasiat	bagi	penyembuhan	yang	di-
manfaatkan	dari	bunga	dan	daunnya.		Khasiat	untuk	pengobatan	terhadap	kasus	
penyakit	seperti;	muntah	darah,	luka	berdarah,	disentri,	radang	usus	dan	cacingan.
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