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PEMBERDAYAAN PEREM PUAN

Mendorong lbu Tbrus

Ibu rumah tangga dtajak kuliah untuk me4iadi ibu
yang profesional. Tetapi, kuliah para ibu rumah
tangga ini tidak untuk mengejar ijazoh. ',Kelulusan"
para ibu yang menghadiri kuliah di Institut lbu
Profesional terjadi jika ibu mampu me4iadi rhanajer
keluarga yang andal dalom segala aspek.

OIC| ESTER iINCE NAPITT]PULU

i lantai dua rumah Septi
Peni Wulandani, yang
terkenal sebagai pgncipta

Belajar

cara menghitung Jaritmatika di
Kota Salatig4 Jawa Tenga[ ber-
kumpul lebih dari 2O perem-
puan beragam usia- Di rumah
yang dijuiuki kampus itu, me-
reka duduk lesehan menghadap
layar putih besar.

Tepat pukul O9.OQ Septi yang
memakai headphone dan penge-
ras suara di kepalanya menyapa
para perempuan yang hadir di
rumahnya serta para perempu-
an di sejumlah daerah dan luar
negeri yang tersambung secara
online dt laman www.ibuprofe-
sional.eom. Kuliah lbu Profesi-
orial yang digagas Septi lewat
komunitas Ibu Profesional pun
dimulai untuk membahas soal
komunikasi produktif:

Para ibu yang hadir dengan
semangat unfuk belajar, berbagi
pengal4man, dan saling dukung
tampak serius menyimak papar-
an Septi yang menjadi "dosen"
offi.ine dan onllne. Sesekali su-
asana dicairkan dengan dialog
interaktif. Yang kuliah onllne,
menuliskan komentar secara
tertulis.

Yunani HS (74) yang disapa
Eyang baru pertama kali hadir
di sesi Bunda Sayang menyimak
dengan tekun paparan sang do-
sen. Eyang 17 cucu dari tiga
analrrya ini mencatat poin-poin
penting yang ditekankan Septi
untuk membangun komunikasi
positif di dalam keluargq
baik dengan anak maupun
suami.

"Saya dikasih tahu anah ada
kegratqn Ibu Profesional. Penge..:
tahuan ini kan, nanti bisa di-
terapkan untuk keluarga darr te-
tangga sekitar," qjar Yunani
yang pensiunan guru.

Di sebelahnya duduk Siti Wi-
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darni yang membawa bayinya
yang berusia lima bulan. Ia tam-
pak aqzik menyimak materi per-
dana di level pemula dari empat
tahapan untr:J< menjadi ibu pro-
fesional. 'lSenang dapat bekal
untuk mendidik anak dan
mengurus keluarg4" ujar Siti.

Para ibu rumah tangga di se-
junlah daerah juga bergabung
sbcara online. Di Gunung Kidul,
sejumlah ibu memanfaatkan pos
ronda untuk berkumpul dan
berkuliah. Mereka berkerumun
di sekitar Iaptop kecil yang ter-
sambung internet untuk men-
dengarkan paparan Septi.

Ada juga kelompok ibu yang
menyimak materi kuliah-lewat
LCD di rumah koordinator Ibu
.Profesional. Di Rengas Deng-
'kloh Jawa Barat, kelompok Ibu
Profesional menggelar tikar dan
menyimak suara dari sound sys-
tem yang terhubung dengan lap;
top. Ada juga ibu yang onlrne
dari rumah atau kaatornya.

Tak hanya para ibu di In-
donesia Para ibu di Malalsia
Singapura, hingga Timur Tengah
juga aktif bergabung secara on-
line tiap kali kuliah Ibu Pro-
fesional digelar.
' 'rRabu pag dan sore, saya ge-

Iar kuliah offline dan online. Pa-
ra ibu antusias untuk saling bel-
ajar," qiar Septi.

Selain kuliah, para ibu di ko-
munitas Ibu Profesional juga
menggelar pertemuan untuk sa-
ling kenal. Mereka membuat
acara:acara yang bernualsa
edukatif, melibatkan keluarg4
dan mendatangftan narasumber
untuk memperkaya wawasan.

Bangun kebanggaan
Semangat untuk men ciptakan

para ibu yang profesional diha- .

rapkan memperkuat keluarga-
Penyrapan generasi muda yang

Iebih baik semakin dapat dian-
dalkan. "Para ibu pedu bangga
derlgan profesiny,a sebagai pen-
didik anak dan pengrlola rumah
tangga," kata Septi.

Perkqliahan Ibu Profesional
y.ang diberikan gratis sejak 2Ot1
disusun sebagai kurikulum ter-
stnrktur. Septi mengimbau su.
paya para ibu yang mengikuti
kuliah ini memiliki komitmen.

"Tiap pertemuan, para ibu
harus melakukan fugas. Mereka
harus bisa menerapkan di
rumah materi yang dibagikan "
kata Septi.

Di sesi komunikasi produJ<tif,
misalnya, Septi menantang para
ibu untuk mengubah cara ber-
komunikasi negatif me4jadi ber-
nuansa positif. Para ibu diminta
membuat sebanyak mungkin
kalimat positif yaag disampai-
kan saat berkomunikasi dengan
anak di rumah.

Tahap awal perkuJiahan Ibu
Profesional diriulai di level
Bunda Sayang. Perkuliahan ber-
langsung 12 kali p-ertemuan (se-
kitar tiga bulan). Para ibu yang

sering putus asa karena meng-
alami kesulitan untuk mendisip-
linkan anak atau menemani bel-
ajar, misalny4 bisa mendapat-
kan tips dan trik

Di tahap berikutny4 para ibu
menjalani perkuliahan Bunda
Cekatan. Di sini, para ibu diajak
untuk mengatur dlrinya sendiri,
keluarg4 dan mendidik anak

"Para ibu harus bisa meyakini
bahwa dia berperan sebagai ma-
najer pendidikaa,' manajei gizi
keluarg4 dan manajef keuangan
keluarg4" kata Septi.

Hal-hal praktis juga diajarkan
kepada para ibu, misalnya ilmu
'berkendaraan atau berjalan kaki
yang baik saat bersama anak

Tahapan berikutny4 Bunda
Produltif. Pada tahapan im, pa-
ra ibu yang sudah mendapatkan
bekal untuk mampu,rirenata diii
dan keluarga dengan baih diajak
untuk bisa produktif. Para ibu
diqiak untuk melihat potensi di-
rinya. Denganjaringan yang ter-
benh:J1 para ibu yang produktif
bisa memiliki pasar.

Komunitas Ibu Profesional

akan membenfuk kelompok se-
suiri hobi atau minat. Ibu yang
berhobi menulis, .n"-aruk, ut",,
menjahit bisa saling berbagi il-
mu dan saling dukung jika me-
mulai usaha-

Para ibu yang berhobi me-
nulis telah meluncurkan sebuah
antologi bertajuk "Hei, Ini Aku:
Ibu Profesional!". Buku hasil ke-
royokan ini mengisahkan ber-
bagai cerita ibu profesional.

Di tahap terakhi4, Ibu Prg-
fesional menjalan i pbrhrl iah'an
Bunda Sholehah. Di sini, para
ibu diajak untuk berbagi dengan
ibu yang lain, terutama menjadi
pernateri peserta di tahapan
Bunda Sayang. Perku.liahan di
tahap ini, antara lain membekali
para ibu agar mampu berbicara
di depan publik atau membuat
presentasi.

"Di Ibu Profesiona! prinsip-
nya saling belajar dan berbagi.
Para ibu yang sudah berpeng-
alaman bisa membagikan peng-
alaman dan ilmunya ke para ibu
lain yang juga mau belajar," kata
Septi.


