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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 pertama tahun ini 
buletin Haba Ureung Inong edisi ke-6 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 “Perayaan Hari 
Kesehatan Seksual Provinsi Aceh”, 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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Daftar Isi
3 Editorial 

4 Perayaan Hari 
Kesehatan Seksual 
Provinsi Aceh

6 Cerita Perubahan

12	 Aktivitas	Flower	Aceh

18	 Lensa	Flower	Aceh

22	 Jambo	Iliemee	Ureung	
Inong

26	 Klinik	Rumah	Sehat	
Flower	Aceh

REDAKSI

Penangung jawab  Hendra Lesmana

Editor Tulisan   Desy Setiawaty

Tim Redaksi
• Teuku Harris
• Lilis Suryani
• Khuzaimah
• Ernawati
• Dara Hilda M

Layout, cover, dan foto Hendra Lesmana

Distribusi  Rina Yuliani

Haba Ureung Inong 06|JULI-DESEMBER 20172



 Periode ini adalah 
semester II dalam tahun 
ketiga 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 
kapasitas perempuan dewasa 
dan perempuan muda 
dilakukan secara berkala 
melalui diskusi kelompok di 
desa, sekaligus merumuskan 
agenda gerakan bersama 
untuk advokasi melalui 
jaringan Forum Komunitas 
Perempuan Akar Rumput 
(FKPAR). 

 Penyadaran akan hak-
hak kesehatan reproduksi 
sudah mulai dirasakan 
mengalami perubahan oleh 
perempuan yang mulai 
menyadari haknya atas 
tubuh, termasuk didalamnya 
mengenai kesehatan 
reproduksi dan pemenuhan 
gizi seimbang untuk dirinya 
dan keluarga.  Perubahan yang 
sudah terjadi diantaranya 
mulai  melakukan pemeriksaan 
kesehatan reproduksi melalui 
IVA, Papsmear dan SADARI. 
Tidak hanya untuk dirinya 
sendiri, perempuan sudah 
mulai membangun kesadaran 
terhadap hak atas tubuh 
kepada keluarga (anak dan 
suami).  

 

 Periode ini, selain 
penguatan yang terus 
dilakukan pada kelompok 
perempuan dewasa dan 
perempuan muda, kegiatan 
juga fokus pada advokasi 
dan kampanye-kampanye 
tentang HKSR. Beberapa 
perayaan dilakukan sebagai 
ajang kampanye HKSR oleh 
Perempuan Akar Rumput, 
diantaranya Perayaan Hari 
Kesehatan Seksual dimulai dari 
tingkat desa, propinsi sampai 
ditingkat Sumatera bersama 
Konsorsium Permampu.  
Kegiatan advokasi dalam 
periode ini melalui Dinas 
Kesehatan Kabupaten Aceh 
Utara sudah melaksanakan 
pertemuan dengan 31 
Kepala Puskesmas se-Aceh 
Utara untuk mengetahui 
pelaksanaan pelayanan 
kesehatan ditingkat desa 
dan Konsultasi Publik untuk 
masukan-masukan terhadap 
Rancangan Qanun KIBBLA.  
Melalui FMS dan jaringan 
Perempuan Pejabat Publik 
terus melakukan perubahan-
perubahan melalui kebijakan 
serta memastikan indikator 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) dapat 
dilaksanakan dalam setiap 
pelaksanaan program-
program. Dalam hal ini Flower 
Aceh dalam pelaksanaan 
program ini mendukung 
pencapaian TPB untuk Tujuan 
nomor 1, 3, 4 dan 5.    

 

 Pelibatan kelompok 
laki-laki melalui pendidikan 
HKSR sudah mulai dilakukan 
untuk ketiga wilayah program. 
Keluarga sebagai kelompok 
pendukung utama dalam 
pemenuhan HKSR perempuan 
akan berdampingan dengan 
perempuan berjuang melawan 
segala bentuk ketidakadilan 
terhadap pemenuhan hak-
hak kesehatan reproduksi 
perempuan.  Selain keluarga 
sebagai pihak pendukung 
yang utama, kehadiran Tokoh 
Adat & Tokoh Agama dapat 
membawa perubahan yang 
lebih baik, memihak pada 
kepentingan perempuan 
serta melindungi perempuan 
dari segala bentuk kekerasaan 
yang diwujudkan dalam 
praktik-praktik adat dan 
keagamaan dalam lingkup 
sosial masyarakat.    

 Dukungan multi 
pihak tentu saja akan makin 
memperkuat gerakan bersama 
yang terus menerus berjuang 
dalam tujuan yang sama untuk 
pemenuhan hak-hak dasar 
perempuan, termasuk hak 
kesehatan didalamnya, dalam 
bentuk-bentuk dukungan ril 
dan berbasis pada kepentingan 
dan kebutuhan perempuan.

Desy Setiawaty

Direktur Pelaksana

Editorial

OLEH DESY SETIAWATY
DIREKTUR PELAKSANA 
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Perayaan Hari Kesehatan Seksual Propinsi 
Aceh
OLEH DESY SETIAWATY
DIREKTUR PELAKSANA FLOWER ACEH

 Kegiatan dilakukan 
mulai ditingkat komunitas 
sampai dengan propinsi, 
dengan jenis kegiatan 
berupa diskusi di kelompok 
perempuan & perempuan 
muda, serta pertemuan antar 
kabupaten/kota (Banda 
Aceh, Pidie, Aceh Utara) 
melalui lokakarya.  Hasil 
dari kegiatan antara lain: 
adanya rekomendasi terkait 
metode pendidikan seks 
didalam keluarga, FMS & 
FKPAR diharapkan menjadi 
penggerak aktif di lingkungan 
masyarakat untuk mendukung 
pendidikan seks dalam 
keluarga, adanya perayaan 
ditingkat Sumatera yang 
diikuti oleh delapan propinsi.  

 Peserta yang terlibat 
dalam diskusi kelompok 
terdiri dari 89 orang 
perempuan dan 12 orang 
perempuan muda di 3 kab/
kota.  Sedangkan lokakarya 
tingkat propinsi sebanyak 45 
orang, 39 orang perempuan 

dan 6 orang laki-laki, yang 
merupakan perwakilan dari 
FMS (Dinas Kesehatan, 
P2TP2A, DP3AP2KB, Tokoh 
Adat/Agama, Dinas Sosial, 
Bappeda, & Puskesmas); 
Pengurus & Anggota FKPAR; 
Perempuan Muda & Laki-

Dok Flower Aceh
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laki muda; Tim Flower Aceh; 
Narasumber & Fasilitator; 
Notulis & Panitia.  Pendidikan 
seks masih dianggap tabu 
dijalankan dalam keluarga, 
bahkan masih diterapkan 
beberapa aturan bahkan 
larangan didalam keluarga 
ketika orang tua mengetahui 
anaknya (perempuan/
laki-laki) mulai merasakan 
perbedaan didalam tubuhnya. 

 Aturan yang banyak 
diterapkan didalam keluarga 
seperti yang disampaikan 
anggota kelompok seperti 
“anak perempuan harus pisah 
tidur (berbeda kamar) dengan 
anak laki-laki”.  Salah satu 
bentuk larangan “ jangan 
terlalu dekat dengan lawan 
jenis”.  Pemakaian “istilah” 
untuk nama organ tubuh, 
terkhusus alat reproduksi, 
seperti penis menjadi 
“burung”, vagina menjadi 
“memek”, masih terjadi dalam 
kebanyakan keluarga.  Namun, 
beda hal dengan kelompok 
perempuan muda & laki-laki 
muda yang mengharapkan 
ada edukasi seks yang terbuka 
dalam keluarga, agar mereka 
benar-benar mendapatkan 
pendidikan yang benar 
mengenai seks, sehingga 
dapat menjaga & melindungi 
dirinya sendiri.  Melalui 
diskusi dan lokakarya yang 
dijalani, kelompok FKPAR, 
jaringan perempuan muda 
serta FMS akhirnya memiliki 
kesepakatan bersama, bahwa 
buku pegangan orang tua 
tentang pendidikan seks dalam 
keluarga sangat dibutuhkan 
dan penting menjadi 
panduan bagi setiap orang 
tua dalam mendidik anak-
anaknya terkait dengan KSR

Dok Flower Aceh

Advokasi Kebijakan KIBBLA Aceh 
Utara Melalui Konsultasi Publik
OLEH DESY SETIAWATY
DIREKTUR PELAKSANA FLOWER ACEH

 Persiapan yang 
dilakukan dalam periode ini 
adalah menyiapkan Rancangan 
Qanun dengan melengkapi 
data-data berdasarkan hasil 
pertemuan dengan Dinas 
Kesehatan di Juni lalu.  

 Tim Perumus 
menyelesaikan draft final 
untuk dibahas dalam 
kegiatan Konsultasi Publik 
yang melibatkan unsur 
Pemerintah Kabupaten, Biro 
Hukum, Kejaksaan, Makamah 
Syariah, Rumah Sakit Daerah, 
Puskesmas, IBI, IDI, Akademisi, 
Jaringan Masyarakat Sipil, 
FKPAR, Kelompok Pembatra, 
Tokoh Masyarakat, Kelompok 
Disabilitas, Aparatur Desa, 
Majelis Permusyawaratan 
Ulama, dan Komisi 
Penanggulangan  AIDS.  

 Diskusi dilakukan 
paralel dalam 2 kelas, dengan 
pembagian sbb: Kelas Pertama 
membahas tentang pokok 

qanun dari segi kaedah 
hukum sebuah kebijakan, 
Keas Kedua membahas isi 
qanun (substansi).  Masukan-
masukan sudah didapatkan 
dengan baik, sehingga menjadi 
tambahan informasi untuk 
menyempurnakan draft final 
yang sudah ada.  Kehadiran 
Kepala Dinas Kesehatan 
Aceh Utara dari awal acara 
sampai dengan akhir acara 
menjadikan advokasi ini 
semakin serius dilakukan oleh 
Dinkes sebagai Pihak Utama 
yang mendorong lahirnya 
kebijakan ini di Aceh Utara.  
Kesepakatan selanjutnya 
Flower Aceh bersama 
Dinkes Aceh Utara serta Tim 
Perumus & Kampanye akan 
mendiskusikan draft kebijakan 
ini bersama dengan Anggota 
DPRK Komisi E dan Banleg 
di DPRK Aceh Utara, yang 
kemudian draft ini juga akan 
diserahkan ke Bupati Aceh 
Utara ditahap selanjutnya.
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 Nama Saya Fatma, anak kedua 
dari tiga bersaudara yang lahir pada 12 
Februari 1985. pada tahun 2003, saya 
menyelesaikan pendidikan SMA dan 
itulah pendidikan terakhir saya rasakan. 
Karena orang tua tidak tidak dapat 
membiayai pendidikan saya, maka saya 
tidak melanjutkan sekolah hingga ke 
perguruan tinggi, padahal hati sangat 
ingin. Hal tersebut juga didukung 
karena secara akademis saya merasa 
mampu, hanya secara materi tidak 
memungkinkan. 
setelah empat tahun menganggur pasca 
menamatkan SMA, saya menikah pada 
23 juli 2007  di usia yang masih sangat 
muda, yaitu 22 tahun. Hingga sampai 
saat ini saya memiliki dua orang anak 
laki-laki yang sangat saya sayangi.
 
 Pada tahun 2005, Flower Aceh 
mulai mendampingi perempuan di Desa 
kami yaitu Desa Blang Oi. Saat itulah saya 
bergabung menjadi anggota kelompok 
Flower Aceh. Karena saya merasa peduli 
terhadap lingkungan. Sampai saat ini 
saya merupakan Community Organizer 

Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga

OLEH DARA HILDA MAISYITA
PJ. JAMBO ILIMEE UREUNG INONG ACEH 

(CO) didesa saya. Saya suka terlibat aktiv 
didalam kelompok ini , selain dikelompok 
juga saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan  
dan struktur didesa seperti Sekretaris PKK, 
kader posyandu, kader kesehatan jiwa, 
kader lansia, anggota panitia pemilihan 
Geuchik dan juga baru-baru ini terpilih 
menjadi ketua PPS didesa. 

 Pada Kegaiatan Hari Kesehatan 

Dok Flower Aceh
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Nasional (HKN)tahun ini bersama dua 
kader posyandu lainnya saya membawa 
Puskesmas Meuraxa sebagai juara dua 
dalam kegiatan cerdas-cermat yang 
diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota 
Banda Aceh, hal ini saya akui karena 
tergabung didalam kelompok Flower 
Aceh yang terus memberi saya semangat 
dan keberanian untuk terus maju. Tanpa 
Flower Aceh, saya tidak mungkin bisa 
seperti ini, Flower Aceh telah memotivasi 
saya.
 
 Prestasi yang telah saya ukir tidak 
lepas juga dari dukungan keluarga terutama 
sang suami yang bernama Muslim. Orang-
orang biasa memanggilnya dengan 
sebutan Cek Mus. Ia 
bekerja sebagai tenaga 
pendidik, meskipun 
sibuk dengan Tugasnya 
sebagai seorang Guru 
tetapi Bang Mus tidak 
pernah membatasi saya 
sebagai istrinya untuk 
terus bersosialisasi dan 
belajar.

 Saya dan Bang 
Mus selalu kompak 
dalam mengurus 
rumah tangga, kami 

terbiasa dengan 
pembagian peran 
didalam rumah yang 
tidak memberatkan 
salah satu pihak. Mulai 
dari mencuci hingga 
mengurusi anak, 
semua kami lakukan 
berdua. Biasanya 
kalau bang mus yang 
menyabunkan piring 
yang hendak dicuci, 
saya yang membantu 
membilasnya dengan 
air. Begitu juga dengan 
mengurus anak, 
kalau siang saya yang 

mengurusi jika malam Bang Mus akan 
mengganti Posisi saya.

 Ditengah-tengah budaya 
patriarki yang begitu kental, saya ingin 
membuktikan pada orang lain bahwa 
membangun kesetaraan gender bukanlah 
hal yang mustahil. Hal tersebut bisa 
dilakukan sedikit demi sedikit, asalnya 
keduanya saling memahami dan mau saling 
belajar, tidak menutup mata dan telinga. 
Untuk membuat perubahan mulailah dari 
keluarga, kuncinya adalah komunikasi 
yang baik. Saya ingin menjadi contoh 
keluarga yang ideal bagi keluarga-keluarga 
lainnya, bahwa kesetaraan gender didalam 
keluarga sangatlah penting.

Dok Flower Aceh

Dok Flower Aceh
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 Namanya Ranisyah, perempuan 

berusia senja ini terlihat bersahaja dalam 

balutan kain sarung dan jilbab lebarnya, 

wajahnya teduh, menyiratkan sifatnya 

yang penyabar dan kaya pengalaman 

hidup yang telah dikecapnya. Lahir dan 

menghabiskan sebagian besar waktunya 

di Calong Mesjid, Kecamatan Batee. Teh  

Syah begitu sapaan akrabnya menikah 

dengan M. Nur dan memiliki empat orang 

anak, dua diantaranya sudah menikah.

 Teh Syah hanyalah seorang Ibu 

Rumah Tangga biasa yang hanya lulusan 

Sekolah Rakyat.  Dalam kesehariannya 

Teh Syah mengurus internal rumah 

tangga, kadang-kadang menganyam tikar, 

pekerjaan yang memang banyak dilakoni 

oleh sebagian masyarakat di Kecamatan 

Batee.  

 Untuk biaya hidup sehari-hari si Ibu 

hanya mengandalkan uang belanja yang 

diberikan oleh suaminya, yang seorang 

pensiunan Veteran.

 Teh Syah, nenek lima cucu ini 

merupakan anggota baru Kelompok 

Kamoe Sa. Si Ibu baru bergabung ditahun 

2017, bergabung dalam kelompok 

awalnya karena diajak oleh keponakannya, 

Fatimah.  Fatimah posisinya dalam 

kelompok sebagai Bendahara.

 Beberapa kali mengikuti kegiatan 

diskusi kelompok di Meunasah, Teh 

Syah mulai tertarik untuk bergabung, 

selain diajarkan cara meracik obat-obat 

herbal dari tanaman obat, diskusi dalam 

kelompok juga sering membahas tentang 

CU atau yang lebih dikenal dengan Simpan 

Pinjam, dimana anggota menyimpan dulu 

dalam bentuk tabungan, yang kemudian 

dapat dipinjamkan ke anggota yang 

membutuhkan.  Dalam CU kelompok 

Jaminan Hari Tua di CU
OLEH ERNAWATI
STAF LAPANG KABUPATEN PIDIE 
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ini tidak mengenal yang namanya 

bunga pinjaman, anggota sepakat untuk 

memberikan “sedekah” dengan sukarela 

dan Iklhas dari setiap pinjaman oleh 

anggota. 

 Dalam Kelompok Kamoe Sa, 

Teh  Syah termasuk anggota yang rajin 

menabung.  Beliau  tidak pernah terlambat 

menyetor Simpanan Wajib, Simpanan 

Sukarela dan tabungannya paling tinggi 

diantara anggota yang lain, “Jika uangnya 

di simpan di rumah, maka uang akan habis, 

ada saja keperluannya, bisa saja untuk cucu, 

tetapi jika disimpan dalam kelompok uang 

kita aman” begitu penuturan Teh Syah saat 

ditanya motivasinya menabung dalam CU. 

 Bagi Teh Syah, menabung di CU 

seperti menyiapkan dana pensiun dan 

jaminan hari tuanya, masa tua perlu 

dipersiapkan, karena biaya hidup juga 

lebih tinggi, apalagi untuk biaya kesehatan.  

Ketika memiliki tabungan, maka bisa 

diambil kapan saja saat dibutuhkan, 

karena pengurusnya orang yang dekat 

dan dikenal, tidak perlu mengantri atau 

menunggu kantor buka.  Walau pun baru 

mulai menabung dibulan September 

2017, saat ini tabungan Teh Syah sudah 

mulai banyak.

 Teh Syah berharap akan banyak 

perempuan-perempuan seusianya yang 

mengikuti jejaknya, menyiapkan tabungan 

untuk hari tua, tidak ada kata terlambat 

disaat kita memiliki keinginan dan 

membuka diri terhadap perubahan baru.  

Kenyamanan masa tua ikut dipengaruhi 

oleh tepat tidaknya tindakan yang kita 

ambil hari ini.  Semoga semangat Teh Syah 

mempengaruhi perempun - perempuan 

hebat lainnya di akar rumput.
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CU adalah Sama Rasa Sama Rata

OLEH KHUZAIMAH
STAF LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA

 Namanya Rukaiyah Alamsyah,  

seorang perempuan janda sejak tahun 

2004,  memiliki anak dari suami pertam 

3 orang dan suami ke dua 4 orang  dan  

cucu 4 orang , saat ini  diusianya 55 

tahun wajahnya kelihatan keriput karenan 

dibakar mata hari  sebagai buruh sawah 

dan buruh kebun untuk biaya hidup sehari 

hari, Ka Ru panggilan sehari-hari tinggal di 

Desa Babah Krueng Dusun Tumpok Blang 

Kecamatan Sawang Aceh Utara. 

 Ka Ru mempunyai sepetak kebun 

dengan tanaman jagung, kacang tanah 

dan sayur-sayuran lainnya dan hasilnya 

di jual buat nambah biaya anaknya 3 

orang lagi  yang masih  duduk di bangku 

pendidikan 1 orang di SMA, 1 orang di 

Dayah Samalanga dan 1 orang lagi di SMP 

namun dibantu juga oleh anaknya 2 orang 

yang sudah menikah dan satu lagi bekerja 

buruh di Pekan baru. Ka Ru yang hanya 

lulusan SD selain IRT juga sebagai tokoh 

adat Perempuan di desanya yang sering 

terlibat pada acara Pesijuek juga aktif di 

kelompok pengajian.

 Ka Ru bergabung dikelompok  

sejak hadirnya Flower Aceh pada tahun 

2009 namum belum menjadi anggota 

CU dan selalu hadir pada kegiatan diskusi 

kelompok yang di adakan di Meunasah ka 

Ru mulai tertarik untuk menjadi anggota 

CU , selain di ajarkan cara membuat obat 

– obat herbal dan diskusi kelompok juga 

membahas tentang CU atau yang lebih 

di kenal dengan Simpan pinjam,  dimana 

anggota menyimpan dulu uangnya di 

kelompok yang kemudian di pinjamkan ke 

anggota yang membutuhkan yang awalnya 

menabung Rp. 1000 dan kemudian 

bersepakat pada tahun 2010 merubah 

cara dengan setiap panen Rp. 25.000 

dalam setahun 2 atau 3 x panen, Ka Ru 

juga penabung aktif dan peminjam hingga 

Rp. 2.000.000, tidak pernah terlambat 

Haba Ureung Inong 06|JULI-DESEMBER 201710



pengembaliannya dan selalu patuh pada 

peraturan yang sudah disepakati bersama.  

 Anggota kelompok bersepakat 

tidak menyebutkan bunga pinjaman tapi 

dengan kata jasa yang secara sukarela dan 

keputusan bersama setiap anggota  ketika 

mengembalikan pinjaman.

 Ka Ru selama bergabung dengan 

kelompok CU sangat membantu biaya 

kebutuhan anak-anaknya sekolah dan 

biaya kebutuhan lainnya, tanpa CU 

mungkin anaknya tidak sampai sekolah 

ke SMA  mungkin hanya selesai SD 

saja.  CU adalah  tabungan yang sangat 

memudahkan bagi perempuan dapat 

mengambil kapan saja dibutuhkan, apalagi 

Ka Ru seorang janda yang tentunya 

tulang punggung keluarga yang sangat 

membutuhkan dana.  Kalaumenabung di 

Bank tentu membutuhkan biaya transport 

dan antrian panjang tapi kalau di CU  Ka Ru 

dengan mudah saja hanya memberikabar 

kapan dia butuhkan minimal 2 hari 

sebelum diambil ataupu  kadang-kadang 

dengan dadakan Ka Ru langsung bertemu 

bendahara langsung dapat uang yang 

jumlahnya tentu tidak banyak misalnya 

Rp. 200.000.  Selama bergabung di CU 

Ka Ru sudah 10 x meminjam baik dalam 

jumlah besar dan kecil.

 Ka Ru berharap semoga akan 

hadir perempuan – perempuan seusianya 

akan ikut bergabung dengan kelompok 

CU Tumpok Blang  desa Babah Krueng 

setiap ada keinginan pasti ada jalan untuk 

sebuah perubahan bagi perempuan miskin 

di desa-desa lain.
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Kesamaan pemahaman 
tentang HKSR membawa 
dampak pada dukungan 
Pemerintah yang mulai 
menggagas melahirkan 
k e b i j a k a n - k e b i j a k a n 
tentang HKSR.  FMS 
sebagai salah satu pilar 
penggerak advokasi 
kebijakan ditingkat 
kabupaten/kota sudah 
mulai memimpin advokasi 
mendorong kebijakan, 
seperti di Aceh Utara 
tentang KIBBLA.  Pada 
periode ini advokasi 
kebijakan tentang 
KIBBLA dimulai dengan 
penyusunan draft final 
setelah ada masukan 
dari unsur Pemerintah 
& Masyarakat melalui 
kegiatan Konsultasi Publik 
di Aceh Utara.  Kampanye 
dan lobby dilakukan 
oleh Tim Kibbla Flower 

Aceh dengan melibatkan 
Anggota DPRK Komisi E 
dan Banleg di DPRK Aceh 
Utara untuk berdiskusi 
secara detail bahwa 
penting kebijakan ini mulai 
didorong di kabupaten 
Aceh Utara, dengan 
berbagai persoalan yang 
masih dihadapi oleh Aceh 

Utara berkaitan dengan 
kesehatan ibu dan anak.  
Bulan Desember 2017 
melalui Sidang Paripurna 
ke-9, masa persidangan III 
tahun 2017, menetapkan 
judul Rancangan Qanun 
KIBBLA menjadi prioritas 
program legislasi 
(Proleg) Kabupaten Aceh 
Utara tahun 2018 dan 
memutuskan Raqan 
KIBBLA sebagai inisiatif 
Legislatif nomor urut satu 
yang akan mulai dibahas 
tahun 2018.
  
Banda Aceh melalui 
jaringan Perempuan 
Pejabat Publik, Flower Aceh 
mulai dilibatkan dalam 
Pokja 6 Tim Perumus RPJM 
Kota Banda Aceh dengan 
issue perempuan dibawah 
koordinir DP3AP2KB.  

Forum Multi Stakeholder (FMS)
OLEH HENDRA LESMANA
STAFF INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dok Flower Aceh

Haba Ureung Inong 06|Juli-Desember 201712



reproduksi perempuan.  
Masih banyaknya kasus 
kematian ibu dan bayi, serta 
kasus kekerasan terhadap 
perempuan menjadi salah 
satu alasan mengapa isu 
pemenuhan kesehatan 
perempuan selalu diangkat 
dalam setiap diskusi, 
selain cakupan wilayah 
Aceh Utara yang sangat 
luas sehingga pelayanan 
kesehatan belum dapat 
diberikan secara maksimal 
kepada perempuan, 
persoalan sedikitnya 
tenaga kesehatan (Bidan 
Desa) menjadi penyebab 
adanya permasalahan 
yang berhubungan dengan 
kesehatan ibu dan anak.  
Salah satu Tokoh Adat 
Gampong Blang Ara, Aceh 
Utara dalam sela-sela 
diskusi mengungkapan 
fakta dilapangan 
“Mengambil rujukan 
Senin atau Selasa, jadwal 
tunggunya itu dari jam buka 
sampai pukul 10.00, lanjut 
ke Rumah Sakit Buket 
Rata setelah dapat rujukan 
yang terlambat.  Apa 
yang akan terjadi apabila 
ada kasus kesehatan 
yang membutuhkan 
penanganan khusus oleh 
Dokter?”.  Wilayah Banda 
Aceh Tokoh Adat & Agama 
mulai membahas strategi 
penglibatan laki-laki dan 
keluarga ikut serta dalam 
upaya pemenuhan gizi 
dan alokasi Dana Desa 
untuk pemenuhan gizi 
dimasyarakat khususnya 
kepada perempuan dan 
anak.

Selain itu, Banda Aceh 
melalui jaringan FMS dan 
Perempuan Pejabat Publik 
berhasil membentuk 
Tim Koordinasi untuk 
perumusan Rencana Aksi 
Daerah (RAD) SDG’s Kota 
Banda Aceh yang langsung 
dibawah koordinasi 
Bappeda Kota Banda 
Aceh. Pembentukan RAD 
salah satu bentuk upaya 
mewujudkan pemenuhan 
HKSR perempuan dengan 
memastikan tujuan 
3, 4, 5 SGDs masuk 
dalam perencanaan 

pembangunan kota Banda 
Aceh.  Flower Aceh 
sebagai salah satu unsur 
mewakili LSM/CSO dalam 
Tim Penyusunan RAD ini 
sesuai dengan Peraturan 
Walikota Tentang RAD 
Untuk Pencapaian 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Kota Banda 
Aceh Tahun 2017-2022.  

Aceh Utara melalui 
pertemuan rutin 
Tokoh Agama & Adat 
mendiskusikan upaya 
pemenuhan hak kesehatan 

Dok Flower Aceh
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 Melalui jaringan 
ini Flower Aceh bersama 
Perempuan Pejabat 
Publik di Banda Aceh 
memberikan masukan 
untuk isu perempuan pada 
pembahasan RPJM Kota 
Banda Aceh melalui Pokja 
6 dibawah koordinasi 
DP3AP2KB.    

 Selain itu, forum 
ini juga mulai membentuk 
Tim Koordinasi Rencana 
Aksi Daerah (RAD) 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Kota Banda 
Aceh bersama Bappeda 
dan DP3AP2KB Kota 
Banda Aceh.    

 Kegiatan ini 
bertujuan mendiskusikan 
m a s u k a n - m a s u k a n 
isu perempuan 
dalam perencanaan 
pembangunan serta 
mengintegrasikan tujuan 
TPB (1-17) dalam program-
program pembangunan 
di Banda Aceh melalui 
dokumen RPJM dan 
Rencana Aksi Daerah (RAD) 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan.  Forum 
ini melibatkan beberapa 
stakeholder terkait, 
diantaranya perwakilan 
DP3AP2KB, P2TP2A, 
Bappeda, Dinas Syariah 
Islam, Polresta, MAA, dan 
LSM di Kota Banda Aceh.  

 Dalam periode 
ini sudah menghasilkan 
kesepakatan berupa 
kerjasama dengan dengan 
Pemerintah Kota Banda 
Aceh berupa pembentukan 
Tim Koordinasi TPB Kota 
Banda Aceh, yang akan 
terlibat dalam perumusan 
RAD Kota Banda Aceh 
tentang TPB.  Dalam 
hal ini Flower Aceh 
melalui jaringan program 
MAMPU, melibatkan 
unsur Pemerintah dan 
Akademisi dalam kegiatan-
kegiatan peningkatan 
kapasitas untuk persiapan 
pelaksanaan perumusan 
RAD TPB di Banda Aceh.

Dok Flower Aceh

Forum Perempuan Pejabat Publik
OLEH DESY SETIAWATY
DIREKTUR PELAKSANA
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 Forum Komunitas Perempuan 
Akar Rumput (FKPAR) merupakan basis 
dari gerakan perempuan di pedesaan 
dan miskin kota, yang dibentuk 98 orang 
Perempuan Akar Rumput (PAR) pada 12 
kabupaten/kota di Aceh, yang merupakan 
perwakilan kelompok dampingan Mitra 
MAMPU di Aceh.  FKPAR didirikan tanggal 
21 April 2015 di Banda Aceh yang memiliki 
tujuan untuk memperjuangkan hak-hak 
dasar perempuan yang mencakup bidang 
kesehatan, perlindungan sosial serta 
pelayanan publik.  Gerakan ini bahkan 
sudah sampai pada tingkat Sumatera, 
melalui Konsorsium Permampu.

 Peningkatan ekonomi melalui Credit 
Union (CU) merupakan salah satu cara 
untuk mendorong kemandirian ekonomi 
PAR dengan harapan adanya kontribusi dari 
CU akan membantu aktivitas perempuan 
dalam pemenuhan hak-haknya.

Mengapa	CU?	

 Kata Credit Union berasal dari 
bahasa latin, credere yang artinya percaya 
dan union/unus yang berarti kumpulan. CU 
adalah kumpulan orang-orang yang saling 
percaya dalam suatu ikatan pemersatu 
yang sepakat untuk menabungkan uang, 
menciptakan modal bersama, untuk 
dipergunakan (dalam bentuk pinjaman) 
diantara sesama anggota untuk tujuan 
yang produktif dan kesejahteraan bersama.  
Tujuannya dari CU adalah menabung dan 
dapat meminjam untuk kebutuhan modal 
usaha, pendidikan dan kesehatan.  Melalui 
CU juga dapat meningkatkan kemampuan 
financial secara mandiri untuk membiayai 
kebutuhan dan kepentingan perempuan, 
sehingga dapat menjadikan kelompok 
perempuan sebagai basis kekuatan 

Perempuan Akar Rumput.

Penguatan CU terus dilakukan secara 
konsisten oleh Flower Aceh di 3 
kabupaten/kota (Banda Aceh, Pidie, Aceh 
Utara).  Penguatan dilakukan melalui 
kegiatan diskusi regular, pelatihan  dan 
coaching, baik itu tentang Konsep CU, ERT 
(Ekonomi Rumah Tangga) dan peningkatan 
kapasitas Pengurus Kelompok CU tentang 
pembukuan dan administrasi.

 Banyak tantangan yang dihadapi 
dalam proses menerapkan CU didalam 
kelompok, selain mengajarkan budaya 
menabung dan membangun kepercayaan 
antar sesama anggota, tantangan lain juga 
datang seperti banyaknya Koperasi harian 
yang ada ditengah-tengah masyarakat, 
serta masih adanya anggapam bahwa CU 
melakukan praktek riba.  Saat ini , manfaat 
CU telah banyak dirasakan oleh anggotanya, 
modal swadaya yang terkumpul dari 
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan 
Simpanan Sukarela dijadikan modal yang 
dipinjamkan ke anggota, sehingga anggota 
tidak lagi kesulitan mengakses modal usaha.  
Selain untuk modal usaha, simpanan di CU 
juga bisa diakses untuk  biaya pendidikan 
anak dan kesehatan.  Perkembangan 
CU dikelompok terus menunjukkan 
perkembangan yang positif, hal ini ditandai 
dengan semakin banyak anggota yang sadar 
untuk menabung dan meng akses pinjaman 
di CU.  

 Saat ini CU dikelompok masih 
berjalan sendiri-sendiri (Primer), masih 
ada pekerjaan rumah yang tersisa untuk 
menjadikan CU menjadi CU Besar 
(Sekunder),  dimana semua CU dikelompok 
bergabung menjadi satu sehingga manfaat 
yang dirasakan akan jauh lebih besar.

Perempuan Akar Rumput dan Forum 
Komunitas Akar Rumput (FKPAR)
OLEH ERNAWATI & KHUZAIMAH
STAF LAPANG 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

No Wilayah Jumlah	
Kelompok

Jumlah	
Anggota

Jumlah	Saham	s.d	
Desember	2017

1 Banda Aceh 4   93 Rp                          10.314.000,00
2 Pidie 7 111 Rp                          21.702.000,00
3 Aceh Utara 7 191 Rp                          22.959.500,00

TOTAL 18 395 Rp                          52,975,500,00 

Rekap Saham Simpan Pinjam Credit Union Kelompok Perempuan Dampingan 
Flower Aceh Per-Desember  2017
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DATA ANGGOTA KELOMPOK DAMPINGAN FLOWER ACEH 
29 DESA, 22 KECAMATAN, 7 KABUPATEN/KOTA

PERIODE s.d DESEMBER 2017

No Desa Kec Kab/Kota
Jumlah

Total
Dewasa Remaja Pembatra

1 Lamdom Lueng Bata Banda Aceh 20 16  - 36

2 Blang Oi Meuraxa 30 10 - 40

3 Punge Jurong Meuraxa 15 5  - 20

4 Alue Deah Teungoh Meuraxa 36 15 - 51

 Pembatra 0 0 17 17

5 Baroh Krueng Kala Lhoong Aceh Besar 30 0  - 30

6 Tunong Krueng Kala Lhoong 30 0  - 30

7 Birek Lhoong 30 26  - 56

8 Krueng Lam Kareung Indrapuri 12 0  - 12

9 Lampisang Sibreh 15 0  - 15

 Pembatra 0 0 11 11

10 Karieng Grong-Grong Pidie 31 23 - 54

11 Daya Cot Tiro 44 0 - 44

12 Dayah Baroh Batee 17 15 - 32

13 Mane Mane 25 22 - 47

14 Mane Cot Simpang turue 25 0 - 25

 Pembatra 0 0 32 32

15 Teungoh Kembang Tanjung 19 0 - 19

16 Calong Mesjid Batee 16 9 - 25

17 Baroh Beureueleung Grong-Grong 14 0 - 14

18 Simpang Mamplam Samalanga Bireun 20 0 - 20

19 Blang Ara Kuta Makmur Aceh Utara 20 7  - 27

20 Buket Kuta Makmur 22 5  - 27

21 Tambon Tunong Dewantara 11 3 - 14

22 Blang Karieng Nisam 45 11 - 56

23 Tumpok Beurandang Muara Batu 30 8 - 38

24 Babah Krueng Sawang 26 0 - 26

25 Rawang Itiek Panton Labu 21 10 - 31

 Pembatra 0 0 36 36

26 Pasie Teubee Teunom Aceh Jaya 20 0  20

27 Ranup Dong Meureubo Aceh Barat 18 0 0 18

28 Reudeup Meureubo 20 0 0 20

29 Tunong Pasie Aceh Kawai XVI 35 0 0 35

TOTAL 697 185 96 978
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No Kegiatan Waktu	&	Tempat Pelaksana

1 Workshop Sistem Monitoring Kesehatan Melalui 
Umpan Balik dan Logika Perubahan, diwakili oleh 
Direktur Pelaksana Flower Aceh. Pendidikan tentang 
merumuskan konsep dan bentuk mekanisme Umpan 
Balik dan penerapannya disektor pelayanan publik.

18-19 Agustus 2017/ 
D.I Yogyakarta

MAMPU

2 Semiloka Penguatan Tim Koordinasi untuk 
Mewujudkan Pelaksanaan SDGs yang Partisipatif di 
Kota Banda Aceh. Melakukan sosialisasi tentang SDGs 
dan kedudukannya di Indonesia.

14 September 2017/ 
Banda Aceh

MAMPU-INFID

3 Pertemuan Jaringan Mitra MAMPU di Aceh dengan 
DFAT (Pemerintahan Australia) bersama stakeholder 
penerima manfaat program. Pertemuan koordinasi 
berbagi pengalaman cerita sukses pelaksanaan 
program di lapangan. 

19 September 2017/ 
Sekretariat Flower 
Aceh-Banda Aceh

MAMPU

4 Perayaan Hari Kesehatan Seksual Se-Sumatera, 
melibatkan perwakilan FMS, FKPAR, Jaringan 
Perempuan Muda. Pihak dari Flower Aceh yang 
terlibat dalam kegiatan ini: Flower Aceh (Direktur 
& Koordinator Program), Kepala Dinas Kesehatan 
Aceh Utara, Sekretaris DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 
Anggota PAR wilayah Banda Aceh & Pidie, Perwakilan 
Perempuan Muda Banda Aceh

27-28 September 
2017/Jambi

Konsorsium Permampu

5 Perayaan Pesta Forum Komunitas Perempuan Akar 
Rumput (FKPAR), merayakan Hari Anak Perempuan 
Sedunia, Hari Perempuan Pedesaan, Hari Ketahanan 
Pangan dan Hari Pengakhiran Kemiskinan melibatkan 
jaringan FKPAR, Kelompok Perempuan Muda, FMS, 
Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kelompok Laki-laki/
Keluarga, LSM, Mitra MAMPU, PEDULI, KOMPAK di 
Aceh dan Jaringan Media di 3 kabupaten/kota (Banda 
Aceh, Pidie, Aceh Utara)

19 Oktober 2017/ 
Banda Aceh

Flower Aceh-
Permampu

6 Lokalatih SDGs untuk Tim Koordinasi SDGs Kota 
Banda Aceh (Flower Aceh, Bappeda, DP3AP2KB, 
Akademisi, Tim RPJM) 

7-9 November 2017/
Surabaya

MAMPU-INFID

7 Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs. 
Perwakilan Banda Aceh selain Flower Aceh/Permampu 
sebagai Mitra MAMPU, juga terlibat Walikota Banda 
Aceh sebagai Pembicara dalam kegiatan ini.

14-15 November 
2017/Jakarta

MAMPU-INFID

8 Partipatory Integrated Monitoring, Evaluation and 
Learning (PRIME-L). Sebuah rangkaian penilaian yang 
indenpenden untuk melakukan evaluasi kegiatan 
program, keuangan, dan operasional lainnya di 
lembaga. Unsur yang terlibat langsung; Staf Pelaksana 
Harian, Dewan Pengawas, Penerima Manfaat Program 
dan Tim PRIME-L Permampu.

15-17 November 
2017/Banda Aceh

Permampu

Lensa Flower Aceh
KEGIATAN BERSAMA KONSORSIUM PERMAMPU & MAMPU 
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9 Konferensi Kabupaten/Kota HAM dan Sidang 
Umum Anggota INFID.  Kegiatan ini sebagai forum 
merumuskan dan menyatakan komitmen bersama 
para Kepala Daerah dan Stakeholders Kab/Kota 
HAM dalam pencegahan intoleransi dan ekstremisme 
dengan kekerasan, di Indonesia.

6 – 8 Desember 
2017/Jakarta

INFID

10 Konsultasi Nasional ASPBAE Indonesia. Memperkuat 
kerjasama anggota ASPBAE di Indonesia untuk 
melakukan advokasi Pendidikan Kaum Muda dan 
Orang Dewasa dalam agenda SDG 4 dan CONFINTEA 
VI (Sixth International Conference on Adult Education) 
yang sesuai dengan tujuan dalam program yang sedang 
dilaksanakan bersama Permampu.

15 Desember 2017/ 
Jakarta

ASPBAE Indonesia

Kegiatan	Bersama	Jaringan	Lokal	&	Gerakan	Perempuan	Aceh

No Kegiatan Waktu	&	Tempat Pelaksana

1 Diskusi tentang kondisi terkini Gerakan Perempuan di 
Aceh dalam kegiatan-kegiatan penguatan perempuan 
di grassroots bersama dengan Kedutaan Belanda dan 
Anggota Balai Syura Inong Aceh. 

5 Agustus 2017/ 
Sekretariat BSUIA

Tim Kedutaan Belanda

2 Lokakarya & Pameran tentang pemerintahan yang 
terbuka untuk Tata Kelola Pemerintah yang lebih 
transparan dan akuntabel. Flower Aceh membuat 
infografis dan vidoegrafis hasil penelitian melalui 
survey tentang issue kesehatan repoduksi dan gizi 
perempuan.

29 Agustus 2017/ 
Banda Aceh

Open Labs Data, Open 
Government Indonesia, 
Bappenas, dan Pemko 
Banda Aceh

3 Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) IV. Kongres Perempuan 
Aceh untuk perumusan isu strategis dan rekomendasi 
5 tahun kedepan dalam mengisi perdamaian di 
Aceh dengan memastikan perempuan terlibat aktif 
didalamnya dan memastikan perempuan menjadi aktor 
utama penggerak pelaksanaan pencapaian SDGs di 
Aceh.

23-25 November 
2017/ Banda Aceh

Balai Syura Ureung 
Inong Aceh (BSUIA) 

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

 Rp91,300,000  Rp94,970,850 

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

 Rp168,450,000  Rp127,516,839 

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

 Rp176,200,000  Rp166,759,390 

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

 Rp531,511,000  Rp460,119,067 

Budget	dan	Realisasi	Anggaran	s.d	Desember	2017 	Rp967,461,000	 	Rp849,366,146	

REALISASI ANGGARAN PROGRAM ADVOKASI HKSR PERIODE JANUARI - DESEMBER 2017

*EOPO: End of Project Outcome
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Konsultasi Publik_Raqan Kibbla_Aceh Utara

Semiloka tentang SGD’S-Kota Banda Aceh-bersama 
dengan INFID

Pertemuan Ka.Puskesmas Se-Aceh Utara

Diskusi Kelompok dalam Perayaan HKS Tingkat 
Propinsi

Uji COba Kepemimpinan Perempuan

Haba Ureung Inong 06|JULI-DESEMBER 201720



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

Salah satu proses Uji Coba Modul Kepemimpinan 
Perempuan

Pertemuan Pengurus FKPAR di 3 kabupaten kota Aceh

Penguatan CU di Kelompok 
Perempuan di Pidie

Penguatan CU bagi Pengurus CU di 
Kelompok Perempuan di Banda Aceh Perayaan HKS di kelompok perempuan_Aceh Utara
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Jambo Ilmee Ureung Inong Aceh
OLEH DARA HILDA MAISYITA
PJ. JAMBO ILIMEE UREUNG INONG ACEH
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 Bulan September 2017 Flower 
Aceh kembali membuka peluang belajar 
bersama di Sekolah HAM Perempuan.  
Setelah sebelumnya wadah belajar 
informal ini pernah membuka kelas belajar 
untuk generasi muda yang menghasilkan 
13 (tiga belas) angkatan.  Dalam periode 
ini Sekolah HAM Perempuan membuka 
kelas belajar khusus bagi kader perempuan 
di akar rumput yang telah berpartisipasi 
mendorong perubahan didalam kelompok-
kelompok dikomunitasnya. 

 Angkatan pertama ini menghimpun 

dua belas perempuan yang berasal dari 
kelompok perempuan dampingan dan 
mitra jaringan Flower Aceh.  Modul 
Kepemimpinan Perempuan Flower 
Aceh merupakan panduan pelaksanaan 
belajar selama empat bulan dengan 
pertemuan dua kali dalam seminggu.  
Terdapat tiga bagian dalam modul yang 
menjadi materi pendidikan, diantaranya: 
Modul Pertama fokus pada penguatan 
konsep diri dan perspektif; Modul Kedua 
pada penguatan pengetahuan; dan 
Modul Ketiga fokus pada penguatan dan 
peningkatan ketrampilan advokasi.

 Hasil evaluasi yang dijalankan 
untuk melihat perkembangan pemahaman 
peserta, banyak perubahan-perubahan 
yang sudah dilakukan.  Dimulai dari 
diri sendiri, yang kemudian mulai 
melibatkan keluarga, seperti memberikan 
pemahaman kepada suami bahwa penting 
memahami kesetaraan dalam relasi 
suami-istri.  Perubahan tidak hanya dalam 
lingkup internal keluarga, namun sudah 
sampai pada lingkungan mereka sendiri, 
seperti terlibat dalam kegiatan advokasi 
kasus-kasus kekerasaan yang terjadi 

Jambo Ilmee Ureung 
Inong Aceh

Dok Flower Aceh

Dok Flower Aceh



23 Haba Ureung Inong 06|JULI-DESEMBER 2017

Sekolah HAm 
Perempuan

dikomunitasnya, serta mulai terlibat dalam 
proses-proses pengambilan keputusan di 
desa untuk dapat mempengaruhi kebijkan 
dan alokasi anggaran. 

 Peserta mengakui memiliki 
kesempatan yang baik  mengikuti kelas 
belajar ini, yang belum tentu didapat 
ditempat lain, “kalau ada kelas selanjutnya 
dengan jenjang yang lebih tinggi saya 
akan ikut lagi “ sebut Rosdiana salah satu 
peserta.  Peserta mengakui bahwa ruang 
belajar ini menjawab keinginan mereka 
yang sejak dulu sudah terkubur lama 
soal melanjutkan pendidikan ditingkat 
Universitas.  Pendidikan ini 
menggantikan masa-masa yang 
hilang didalam hidup mereka dan 
Sekolah HAM Perempuan Flower 
Aceh telah menjawabnya.     

 Pada penutupan kelas 
belajar yang berjalan selama 
empat bulan, peserta  yang telah 
dibekali dengan perspektif yang 
kuat, pengetahuan menganalisis 
dan keterampilan maka tugas 
akhirnya adalah menulis 
perubahan yang dirasakan dan 
dijalankan pada dirinya dan 

Dok Flower Aceh

harapan kemasa depan untuk perubahan-
perubahan dikelompok-kelompoknya 
dalam masyarakat. 

 Tepat akhir bulan Desember 2017, 
kelas belajar Angkatan Pertama ini ditutup.  
Harapan terbesarnya adalah wadah belajar 
ini mampu menciptakan kader-kader 
perempuan untuk terus memimpin banyak 
perubahan-perubagan di akar rumput.  
Kini perempuan-perempuan hebat yang 
terhimpun didalam pendidikan ini siap 
mengepakkan sayapnya dengan semangat 
gerakan menuju perubahan yang sudah 
dipupuk sejak awal hingga kian membara. 



Tidak ada Kata Terlambat dalam 
Menuntut Ilmu
OLEH DARA HILDA MASYITA
PJ. JAMBO ILIMEE UREUNG INONG ACEH
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 Namanya adalah Fauziah M. 
Nur, saat ini berusia 58 tahun dengan 
berprofesi sebagai petani perempuan 
di Desa. Fauziah merupakan salah satu 
peserta yang belajar pada Sekolah 
Perempuan diselenggarakan oleh Flower 
Aceh selama empat bulan. 

 kelas ini diisi oleh Fauziah 
bersama 12 peserta yang semuanya 
adalah perempuan berasal dari akar 
rumput. Namun diantara semua peserta 
Fauziah adalah peserta yang berumur 
paling lanjut. Tidak hanya itu, ia juga 
merupakan peserta yang jarak tempuh 
paling jauh menuju ke Sekolah Flower 
Aceh. Fauziah Bertempat Tinggal di 
Desa Luthue Dayah Krueng, Aceh besar. 
kira-kira perjalanan yang ditempuh hampir 
satu jam dengan menggunakan sepeda 
motor Honda Astrea keluaran tahun 90-
an. Sebenarnya didalam perjalanan, motor 
tua yang selalu dikendarai itu sering kali 
terjadi kerusakan. Ia Memaklumi saja, 
karena merupakan sepeda motor yang 
saat ini semua orang hampir tidak pakai 
lagi. Namun ia merasa, karena niat tulus 
menuntut ilmu, didalam kesulitan itu ada 
saja pertolongan yang tidak disangka 
menghampiri. Tapi Fauziah tidak patah 
semangat untuk setiap hari rabu dan 
sabtu mengikuti pendidikan di Flower 
Aceh dengan tepat tepat waktu. Baginya 
belajar disini seperti mewujudkan mimpi 
untuk menempuh pendidikan lebih lanjut 
lagi.

 Fauziah menceritakan kesulitannya 
selama belajar, dikarenakan pada 
tahun 2000 pernah terjangkit penyakit 
malaria di Pulau Aceh berdampak 
pada daya penyerapan pembelajaran. 
Fauziah mengatakan bahwa ia kesulitan 
mengingat dan fokus pada pembelajaran 
yang diberikan. Tapi ia tak kehabisan akal 
untuk terus menyeimbangkan diri dengan 
peserta lainnya yang berusia lebih muda. 
Ada yang ingin buktikan bahwa tidak 
ada kata terlambat untuk belajar. Belajar 
bagaikan lingkaran tidak ada ujungnya 
ia terus menerus berputar. Kalau Kata 
Pepatah menuntut ilmu dari lahir hingga 
keliang kubur, itu sedang ia praktikkan 
pada saat ini.

 Selama belajar disekolah Flower 

Dok Dara Hilda M
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Aceh, banyak sekali perubahan yang 
dirasakannya. ia jadi mengetahui 
bagaimana persamaan hak antara laki-aki 
dan perempuan, juga baru mengetahui 
ternyata pembagian peran dapat dilakukan 
didalam rumah. Dulunya ia sempat berpikir 
bahwa hal itu hanya tugas perempuan saja, 
itu kata orang tuanya terdahulu. Fauziah 
baru tau ternyata perempuan bisa terlibat 
di pembangunan gampong, yang selama 
ini sering kali perempuan dilewatkan 
begitu saja,  tidak dilibatkan mulai dari 
perencanaan sampai pada menikmati akses 
terhadap hasil pembangunan tersebut. 
P e r e m p u a n 
hanya tau 
p e n g a d a a n 
kuali, panci 
dan sebagainya 
sudah dianggap 
berbasis gender. 
Padahal yang 
d i b u t u h k a n 
p e r e m p u a n 
tidak hanya 
s e m at a - m at a 
itu saja. 

 Dulunya 
ia merasa tidak paham apa itu Hak dan 
juga mempertahankan hak. Kalau dirumah 
tangga seolah-olah perempuan yang 
harus mengurus pekerjaan rumah tangga, 
jika tidak berarti bukan termasuk kedalam 
golongan istri yang baik. itu adalah hal 
keliru yang selama ini dipahaminya 
sehingga hal tersebut menjadi budaya 
pada setiap pemikiran orang.  Karena 
mengikuti pendidikan ini Fauzia telah 
mampu memberi penjelasan kepada 
suami mengenai kesetaraan gender hingga 
suaminya mau memahami hal tersebut. Ia 
diberikan  keleluasaan untuk mengambil 
waktu belajar ke Banda Aceh setiap dua 

hari dalam seminggu. Baginya untuk 
membuat perubahan ditingkat yang lebih 
besar maka perubahan tersebut harus 
dimulai dari rumah terlebih dahulu yaitu 
keluarga sendiri. Itu adalah awal mula 
terjadinya perubahan didalam masyarakat. 

 Fauziah juga sempat melakukan lobi 
pihak pemerintah gampong agar melibatkan 
petani perempuan pada pelatihan 
menambah kapasitas untuk meningkatkan 
produktivitas pertanian masyarakat 
yang ada didesanya. Karena sebelumnya 
para petani-petani tua ini sering kali 

dianggap tidak 
penting untuk 
d i l i b a t k a n . 
S e k a r a n g 
Keucik (kepala 
desa) telah 
m e l a k u k a n 
perjanjian pada 
mereka untuk 
m e m b u k a 
akses terhadap 
penambahan 
kapasitas. 

 M e n u r u t 
Fauziah jarang sekali ada kesempatan 
untuk  perempuan akar rumput belajar 
dan berjejaring dengan teman-teman 
perempuan lainnya, maka wadah belajar 
yang disediakan oleh Flower Aceh ini 
sangat luar biasa hingga berdampak pada 
kehidupan. Karena kurangnya kesempatan 
bagi perempuan-perempuan akar rumput 
ini, fauziah berharap sekali semua ibu-ibu 
kusunya ibu rumah tangga  mendapatkan 
kesempatan yang sama sepertinya. 
Mengakses pendidikan dan menambah 
kualitas diri yang selama ini tenggelam 
dalam kesibukan rumah tangga selama 
bertahun-tahun. 



Ada	dua	fokus	hal	yang	dilakukan	oleh	

Rumah	 Sehat	 Flower	 Aceh	 selama	

mengerjakan	program	MAMPU.		Selain	

melakukan	pelayanan	penanganan	pasien,	

kami	juga	melakukan	pendidikan	tentang	

HKSR	 kepada	 Kelompok	 Perempuan	

Dewasa	yang	telah	menjadi	bagian	dalam	

kelompok	 dampingan	 Flower	 Aceh.		

Didalamnya	juga	termasuk	perempuan-

perempuan	 yang	 membuka	 pelayanan	

kesehatan	tradisional	didesanya	atau	yang	

biasa	disebut	sebagai	Mablin	(Pembatra).

 

Rumah	sehat	Flower	Aceh	dalam	periode	ini	

sudah	menangani	pasien	kurang	lebih	30	–	

40	penanganan	yang	dilakukan.		Pelayanan	

yang	sudah	dilakukan	diantaranya	adalah	

kusuk	kesehatan,	totok	wajah,	akupresur	

untuk	kesegaran,	lulur,	refleksi	kaki	dan	

tangan,	terapi	telinga,	bekam	kering	dan	

menjual	tanaman	obat.	

Dalam	 menangani	 pasien	 kami	 tidak	

lupa	melakukan	 transfer	 informasi	 dan	

pengetahuan	 mengenai	 kesehatan	

reproduksi	 dan	 juga	 pemanfaatan	 &	

khasiat	tanaman	obat	herbal.		Hal	tersebut	

merupakan	gerakan	kecil	yang	kami	lakukan	

dalam	rangka	terus	mengkampanyekan	

issue	 kesehatan	 reproduksi	 pada	

perempuan.	

 

Rumah Sehat FLower Aceh
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 Pendidikan 

mengenai kesehatan 

reproduksi dan 

p e m a n f a a t a n 

tanaman herbal 

selalu rutin dilakukan 

setiap satu bulan 

sekali oleh Rumah 

Sehat Flower Aceh 

yang selama ini kami 

lakukan pada anggota 

kelompok dampingan 

Flower Aceh di desa.  Diskusi rutin juga 

dilakukan kepada kelompok Pembatra agar 

memberikan pelayanan kesehatan yang 

higenis.  Selain melakukan pendidikan, 

Terapis yang direkrut menjadi bagian dari 

Rumah Sehat Flower Aceh juga diberikan 

penguatan kapasitas tentang kemampuan 

penanganan pasien dengan baik dan sesuai 

standar di Rumah Sehat Flower Aceh.
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BESARAN ATAU MURBEI (MORUS ALBA LINN)

Asing	dan	daerah:	Mulberry,	Kerto,	Murbei,	Kitau
Simplisia																		:	Mori	Folium	(Daun),	Mori	Fructus	(Buah),	Mori	Radix	(Akar)

Di	Indonesia	buah	murbei	sangat	mudah	didapatkan,	karena	buah	ini	tumbuh	
dengan	 baik	 diiklim	 tropis.	 	 Selain	 untuk	 tanaman	 hias	 murbei	 juga	 sangat	
banyak	 manfaatnya	 untuk	 kesehatan,	 diantaranya	 manfaat	 buah	 murbei	
berkhasiat	untuk	menurunkan	level	glukosa	darah,	mengatasi	kolestrol	tinggi,	
memperbaiki	 sirkulasi	 darah,	 sebagai	 anti	 kanker,	 mengendalikan	 tekanan	
darah	dan	meningkatkan	daya	tahan	tubuh.

ASEM JAWA (TAMARINDUS INDICA L)

Asing	dan	daerah		:	Tamarind,	Acam	Lagi,	Acam	Jawa,	Celagi,	Mengga,	Camba,	Tobe	Laki	
Simplisia																		:	Tamarindi	Fructus	(buah)

Manfaat	Asem	Jawa	diantaranya	untuk	membersihkan	keguguran,	pelancar	ASI,	
sebagai	pencahar,	penghilang	haus,	membantu	pencernaan	dan	menghilangkan	bau	
badan.
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