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RINGKASAN

Aisyiyah  merupakan  organisasi  perempuan  Islam  terbesar  di  dunia  yang  telah  berdir
iselama kurang lebih 1 abad dan telah berkiprah mengangkat derajat kaum perempuans ehingga
mendapatkan hak-hak mereka. Aisyiyah pula telah bersinergi dengan pemerintah untuk mencapai
visi dan misinya baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat terutama
kaum perempuan. Penelitian ini  merupakan  sustainable research  yang pada akhirnya bertujuan
untuk  merumuskan  kebijakan  di  bidang  pendidikan,  ekonomi,  dan  kesehatan  dalam  rangka
pengambilan  keputusan  untuk  pemberdayaan  perempuan  dan  keterlibatannya  dalam  isu  global
SDGs. Rumusan ini selanjutnya akan ditulis dalam sebuah buku dengan judul “Kiprah Aisyiyah
Wilayah Gorontalo dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals”.

Tahun ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan kontribusi  Aisyiyah  Wilayah
Gorontalo di bidang Pendidikan, Ekonomi, dan kesehatan untuk mendukung tercapainya SDGs.
Ruang lingkup penelitian ini  adalah kajian  mengenai  kontribusi  Aisyiyah Gorontalo  di  bidang
pendidikan, ekonomi, dan kesehatan untuk mencapai SDGs.. Urgensi penelitian ini adalah sebagai
dokumentasi dan evaluasi ilmiah terhadap kontribusi Aisyiyah dalam isu SDGs, karena selama ini
penelitian  terkait  gerakan  Aisyiyah  belum  pernah  terintegrasi  dengan  tujuan  pembangunan
berkelanjutan atau SDGs.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik
wawancar dan dokumentasi. Pada tahapan analisis data, peneliti akan menggunakan teori dari Miles
and Huberman (2014) yang membagi teknik analisis menjadi tiga tahap yakni, reduksi data, display
data,  danverifikasi  data.  Subjek  penelitian  ditentukan  dengan  menggunakan  teknik  purposive
sampling  yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini,
yang  akan  menjadi  subjek  adalah  ketua  PWA Gorontalo,  Sekretaris,  Ketua  Majelis  Pendidikan
Dasar  dan  Menengah,  Ketua  Majelis  Pendidikan  Tinggi,  Ketua  Majelis  Ekonomi  dan
Ketenagakerjaan,  Ketua  Majelis  Kesejahteraan  Sosial,  Ketua  Majelis  Kesehatan.  Peneliti
menggunakan triangulasi teknik untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat program kerja Aisyiyah wilayah Gorontalo yang
menunjang  tercapainya  Sustainable  Development Goals.  Program-program  tersebut  meliputi
kegiatan penguatan bidang pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta
mendorong terbentuknya jaminan kesehatan bagi semua kalangan.

Kata Kunci: Kontribusi, Aisyiyah, SDGs



1.1 Latar Belakang

BAB I 

PENDAHULUAN



Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Islam yang didirikan K.H Ahmad

Dahlan dan istrinya. Organisasi ini berawal  dari  kelompok pengajian remaja puteri

dan  perempuan  dewasa  yang  diberi  nama  “sopo  tresno”.  Pendirian  kelompok

iniberawal dari keprihatinan kH.Ahmad Dahlan terhadap peran perempuan pada saat

itu yang belum mendapat tempat layak dalam masyarakat.

Sopo Tresno belum merupakan organisasi, hanya suatu gerakan pengajian saja.

Oleh  karena  itu,  untuk  memberikan  suatu  nama  yang  kongkrit  menjadi  suatu

perkumpulan, K.H Mokhtar mengadakan pertemuan dengan KH. Ahmad Dahlan juga

dihadiri oleh Fakhrudin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah

lainnya di rumah Nyai Walidah. Awalnya diusulkan nama Fatimah, untuk organisasi

perkumpulan perempuan Muhammdiyah, tetapi nama itu tidak diterima oleh forum

rapat, (Nashir, 2016)

Haji  Fakhrudin  kemudian  mengusulkan  nama  Aisyiyah  yang  kemudian

diterima  oleh  forum  rapat.  Nama  Aisyiyah  dipandang  lebih  tepat  bagi  gerakan

perempuan ini karena didasari pertimbangan bahwa perjuangan perempuan yang akan

digulirkan ini  diharapkan dapat  meniru  perjuangan Aisyah isteri  Nabi  Muhammad

saw,  yang  selalu  membantu  Rasulullah  dalam  berdakwah.  Peresmian  Aisyiyah

dilaksanakan bersamaan peringatan Isra’ Mi’raj  Nabi  Muhammad pada tanggal  27

Rajab  1335  H,  bertepatan  19  Mei  1917.  Saat  ini  peran  dan keberadaannya sudah

banyak dirasakan perempuan-perempuan muslim di Indonesia, (Syarifuddin, 2012).

Aisyiyah  berkembang  pesat  dan  menjadi  suaatu  organisasi  wanita

modern.Aisyiyah  mengembangkan  berbagai  program  untuk  pembinaan  dan

peningkatan  kapasitas  perempuan  dalam  bidang  pendidikan,  social,  kesehatan,

pemberdayaan ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat.Tidak ketinggalan, Aisyiyah

juga ikut berperan aktif membahas isu-isu dunia seperti isu Sustainable Development

Goals (SDGs). Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mempromosikan spirit Islam

Berkemajuan  mengingat  SDGs  merupakan  agenda  pembangunan  global  yang

disepakati oleh Negara-negara anggota Persyerikatan Bangsa-bangsa (PBB) termasuk

oleh Indonesia pada tahun 2016.

SDGs  merupakan  kelanjutan  dari  Millenium  Develpoment  Goals  (MDGs)

yang telah berakhir di tahun 2015, yang selanjutnya difokuskan untuk mencapai



tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169

target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.Ini menjadi sejarah

baru dalam pembangunan global karena perjanjian SDG di majelis umum ke-70 yang

diselenggarakan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  bertujuan  untuk  mencapai

pembangunan universal dan dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Menurut

Panuluh  (2016)  SDGs  memunculkan  lima  prinsip  dasar  yang  menyeimbangkan

ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  meliputi  (1)  Manusia,  (2)  Planet/Bumi  (3)

Kemakmuran (4) Perdamaian, dan (5) Kemitraan.

Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan di Indonesia berniat bahwa

gerakan  perempuan  harus  lebih  luas  dan  memiliki  peran  dalam  menyelesaikan

masalah di Indonesia. Organisasi ini tersebar di setiap provinsi bahkan kabupaten di

Indonesia dan telah menjalankan beberapa program. Djohantin (2017) sebagai kepala

pusat  Aisyiyah  menyatakan  bahwa  SDGs  erat  kaitannya  dengan  visi  perempuan.

Kemudian, kami mencoba untuk mendapatkan kesejahteraan  yang  setara untuk  pria

dan wanita.

Penelitian  ini  tidak  membahas  kontribusi  Aisyiyah  dalam  mempercepat

pencapaian SGDs secara umum, melainkan dikhususkan pada usaha-usaha Aisyiyah

dalam  bidang  pendidikan,  ekonomi,  dan  kesehatan  dimana  tiga  bidang  ini  juga

merupakan  tujuan  dari  SDGs.  Penelitian  ini  juga  difokuskan  pada  analisis  dan

eksplorasi perkembangan Aisyiyah di wilayah provinsi Gorontalo guna memperoleh

kajian kritis terhadap dinamika organisasi ini karena belum pernah ada kajian khusus

yang mengangkat peranan Aisyiyah dalam mencapai SGDs di provinsi Gorontalo.

Urgensi  penelitian  ini  adalah  sebagai  dokumentasi  dan  evaluasi  ilmiah

terhadap  kontribusi  Aisyiyah  di  bidang  pendidikan,  ekonomi,  dan  kesehatan  di

Gorontalo  sebagai  upaya  mempercepat  tercapainya  SDGs.  Selama  ini  penelitian

terkait  gerakan  Aisyiyah  belum  pernah  terintegrasi  dengan  tujuan  pembangunan

berkelanjutan atau SDGs. Adapun beberapa penelitian yang pernah mengkaji tentang

Aisyiyah  seperti  Handayani  (2016)  yang  menganalisis  gerakan  qoryah  thayyibah

berbasis  jama’ah bisa memberdayakan masyarakat  melalui pemberdayaan ekonomi

BUEKA. Perubahan mencakup perubahan dari segi social dari yang kurang sejahtera

menjadi lebih sejahtera dan mandiri.

Triyono  dan  Mahardika  (2018)  meneliti  Komunikasi  Kesehatan  pada

Pimpinan  Daerah  Aisyiyah  Kabupaten  Magelang  pada  program  Maju  Perempuan

Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU). Dari penelitian ini



diperoleh hasil bahwa metode persuasif menurut Huge Rank Model Intensif cocok

diterapkan ketika menemui masyarakat  yang pengetahuan kesehatan reproduksinya

masih minim.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, Aisyiyah telah melakukan kegiatan

untuk perubahan baik dari segi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Namun, kegiatan

tersebut  belum  terintegrasi  dengan  pembahasan  isu  SDGs,  padahal  dibeberapa

seminar Aisyiyah telah mengadakan rapat koordinasi maupun seminar tentang rencana

kerja  strategis  yang  mendukung SDGs.  Hal  inilah  yang mendorong peneliti  untuk

melakukan analisis ilmiah terhadap kontribusi kegiatan Aisyiyah dalam mewujudkan

SDGs di Wilayah Gorontalo. Adapun fokus penelitian ini adalah dibidang Pendidikan,

Ekonomi,  dan  Kesehatan  yang  merupakan  tiga  bidang  unggulan  dalam organisasi

Aisyiyah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kontribusi Aisyiyah Gorontalo di bidang Pendidikan, Ekonomi, dan

Kesehatan untuk mendukung tercapainya SDGs?

1.3 Peta Jalan

Penelitian  ini  direncanakan  akan  menghasilkan  produk  akhir  berupa  buku  yang

membahas Kiprah Aisyiyah Gorontalo untuk Mewujudkan SGDs. Namun, pada tahun

pertama  ini  luarannya  adalah  publikasi  jurnal  ilmiyah  yang  memuat  deskripsi

kontribusi  Aisyiyah  di  bidang  Pendidikan,  Ekonomi,  dan  Kesehatan  untuk

mendukung tercapainya SDGs 



Tahun 1

Kontribusi Aisyiyah Wilayah Gorontalo dalam Mewujudkan Sustainable
Development Golas (SGDs)
Luaran: Jurnal Ilmiyah dan Seminar Internasional

Tahun 2

Analisis Agenda Strategis Aisyiyah untuk Mempercepat SDGs di
Gorontalo
Luaran: Rancangan Kebijakan

Penyusunan Buku "Kiprah Aisyiyah Gorontalo dalam Mewujudkan SDGs
Luaran: Buku "Kiprah Aisyiyah dalam Mewujudkan Sustainable

Tahun 3Development Goals"

Jurnal IlmiahProsiding Seminar Internasion
Buku

Gambar 1. Peta Jalan



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of the Art

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa kerangka teoritis dan empiris penelitian 

sebelumnya berikut ini:

a. Triyono dan Mahardika  (2018)  dengan judul  Komunikasi  Kesehatan  Pimpinan

daerah  dalam  Implementasi  Program  MAMPU.  Penelitian  ini  konsen  pada

komunikasi  kesehatan  menggunakan  cara  persuasif  dengan  menggunakan  teori

Huge Rank yakni taktik downplay dan intensify. Mengambil sample di Pimpinan

Daerah  ‘Aisyiyah  (PDA)  Kabupaten  Magelang.  Penelitian  ini  menunjukkan

bahwa  Teori  Huge  Rank  model  Intensif  cocok  diterapkan  ketika  menemui

masyarakat yang pengetahuan kesehatan reproduksinya masih minim.

b. Sakti  (2015)  Peranan  Lembaga  Aisyiyah  dalam  Pemberdayaan  wanita  Rawan

Sosial  Ekonomi di Kabupaten Jember.Penelitian ini  merupakan  studi  deskriptif

dengan tujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menjabarkan peranan lembaga

„Aisyiyah.Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  jenis

penelitian  deskriptif,  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  observasi,

mengamati  permasalahan  yang  dapat  dilihat  panca  indera,  wawancara  yang

mendalam  bentuk  terstruktur  dan  tidak  terstruktur,  serta  penentuan  informan

metode  purposive  sampling.Analisa  data  secara  kualitatif,  yaitu  segala  sesuatu

dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang

dipelajari,  serta  di  dukung  dengan  teknik  keabsahan  triangulasi  sumber  data

menjadi  pedoman  dalam menyusun  pembahasan.Hasil  penelitian  menunjukkan

bahwa peranan lembaga Aisyiyah sebagai People Changing,  People Processing

dan People Sustaning. Dimana wanita rawan sosial ekonomi yang tidak berdaya

menjadi berdaya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

c. Handayani  (2016)  Aisyiyah  dan  Ekonomi  Kreatif:  Usaha  Pemberdayaan

Perempuan  melalui  Pengembangan  Kewirausahaan  Keluarga  di  Kecamatan

Tanggulangin  Kabupaten  Sidoarjo.Penelitian  ini  studi  deskriptif  dengan

mengkombinasikan  data  kualitatif  dan  kuantitatif  melalui  teknik  pengumpulan

data observasi, wawancara, dan diskusi terarah. Hasil dari penelitian ini adalah

gerakan qoryah thayyibah berbasis jama’ah diharapkan mampu memberdayakan

masyarakat melalui proses perubahan social, dari kurang sejahtera menjadi lebih

sejahtera dan mandiri dengan Pemberdayaan ekonomi BUEKA.



Berdasarkan  penelitian  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dari  segi  temuan,

penelitian  sebelumnya  hanya  mengambil  satu  bidang  saja  seperti,  ekonomi  atau

kesehatan  saja.Belum  ada  yang  sekaligus  membahas  tiga  bidang;  Pendidikan,

Ekonomi dan Kesehatan. Dari segi teori belum ada penelitian yang membahas teori

terkait  SDGs.  Sampel  pada  penelitian  sebelumnya  hanya  pada  ruang  lingkup

kecamatan  dan  kelurahan,  sedangkan  penelitian  ini  akan  mengambil  sampel  di

provinsi Gorontalo yang mencakup lima kabupaten dan satu kota. Sehingga penelitian

ini  diharapkan  akan  menjadi  dokumen  dan  evaluasi  ilmiah  mengenai  gerakan

organisasi  Aisyiyah  di  Provinsi  Gorontalo  dalam  upaya  mencapai  SDGs  sebagai

agenda global.

2.2 Profil Organisasi Aisyiyah

Aisyiyah adalah organisasi perempuan yang peduli dengan perkembangan

sosial,  agama,  dan  masyarakat.  Didirikan  di  Yogyakarta  19  Mei  1917  oleh  KH.

Ahmad Dahlan. Berawal dari bentuk Asosiasi Sopo Tresno dimana remaja dan wanita

mempelajari  Qur’an.  Aisyiyah  berarti  pengikut  dan  diambil  dari  nama  istri  Nabi

Muhammad;  Aisyah yang cerdas,  memiliki  ide  cemerlang,  dan  wanita  pemberani.

Akhirnya, Sopo Tresno diubah namanya menjadi Aisyiyah dan diharapkan menjadi

panutan  bagi  perempuan  untuk  berjuang  dalam hidup,  sesuai  dengan  kepribadian

Aisyah. (Handayani, 2016)

Qodariah  (2016)  menyatakan  bahwa beberapa  kegiatan  telah  dilakukan

oleh organisasi Aisyiyah sejak didirikan pada tahun 1917, merintis K.H.  A.  Dahlan

telah mengubah situasi umat Islam, kegiatan ini adalah pemurnian agama, amal pada

sosial dan agama, kesadaran akan pengetahuan dan pendidikan untuk meningkatkan

posisi  perempuan, terobosan di bidang pendidikan modern secara terpadu, dari  hal

sederhana tetapi sangat luar biasa saat ini. Organisasi Aisyiyah telah menyadari gender

di Indonesia sejak tahun 1912, ketika masyarakat Indonesia  masih terbelakang, masih

hidup  dengan  tradisi  patriarki  yang  kental,  semua  wanita  masih  di  dapur,  tetapi

Muhammadiyah, telah membawa perempuan keluar ke masyarakat, mengajarkan Al

Alquran, belajar Al Quran, belajar membaca bahasa Latin, KH A Dahlan mengatakan

"jangan  kamu  terganggu  oleh  urusan  dapur",  ini  menunjukkan,  penghancuran

pemikiran,  yang  berarti  bahwa  wanita  harus  memikirkan  pendidikan,  masyarakat,

sama dengan pria .



Program  Aisyiyah  meliputi  beberapa  masalah  penting  di  dunia  seperti

kesetaraan gender, kualitas pendidikan, kesehatan untuk anak-anak dan perempuan,

ekonomi,  dan  pemberdayaan  perempuan.  Aisyiyah  memberikan  peluang  bagi

perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  segala  jenis  kegiatan  yang  direncanakan

pemerintah. Aisyiyah telah bekerja sama dengan departemen pendidikan, kesehatan,

dan ekonomi dalam menjalankan programnya.

2.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Diskusi mengenai pembangunan berlanjutan bukan merupakan isu yang baru

terdengar.Sederhananya,  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable  development)

didefenisikan sebagai pembangunan yang menghubungkan kebutuhan saat ini tanpa

mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang.

SDGs  berkomitmen  untuk  menghapus  segala  tindak  ketidakadilan,  dimana

prioritas seharusnya siberikan kepada masyarakat yang paling miskin dan keputusan

harus mempertimbangkan hak generasi  yang akan datang.  SGDs menuntut  adanya

integrasi dan pemahaman sekaligus tindak lanjut dalam hal elaborasi hubungan antara

lingkungan,  ekonomi,  dan  masyarakat.Begitu  kompleksnya  sasaran  dari  SDGs,

sehingga  diperlukan  kolaborasi  dari  seluruh  stakeholder  untuk  mempercepat

pencapaiannya.(WHO, 2016)

Pada  tahun  2000-  2015,  PBB  merancang  MDGs  dengan  menitikberatkan

kesejahteraan  dan  pembangunan  masyarakat  dan  menargetkan  tujuh  target  utama:

(Ngoyo, 2015)

1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem

2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua

3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4) Menurunkan angka kematian anak

5) Meningkatkan kesehatan ibu

6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

7) Memastikan kelestarian lingkungan

8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Berasumsi  bahwa masih banyak hal  yang belum tercapai  sepenuuhnya dan

tujuan yang belum melibatkan beberapa poin penting seperti persoalan ketimpangan

dan kesetaraan gender, maka PBB menyusun rancangan pembangunan baru untuk



melanjutkan tujuan yang belum sempat terealisasi dan menyempurnakan target yang

lebih relevan bagi rakyat, (Elizabeth, 2018). Penyempurnaan tersebut melahirkan 17

poin tujuan dan 169 target SDGs yang akan berlaku sampai tahun 2030:

1) untuk  mengakhiri  kemiskinan,  yang  berarti  pada  akhir  tahun  2030peningkatan

kemiskinan akan berkurang;

2) untuk mengakhiri kelaparan, mencapai kualitas makanan yang baik dan nutrisinya;

3) untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di semua tingkat usia;

4) untuk menjamin kualitas pendidikan bagi orang-orang inklusif untuk memberikan

kesempatan yang sama dalam pendidikan terhadap orang-orang di masyarakat;

5) untuk mencapai kesetaraan gender dan untuk memberdayakan perempuan;

6) untuk menjamin air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;

7) untuk  menyediakan  akses  untuk  energi  yang  terjangkau,  andal,  modern,  dan

berkelanjutan;

8) untuk  mengembangkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pekerjaan  untuk  semua

manusia;

9) untuk membangun infrastruktur berkualitas tinggi dan untuk mendorong inovasi;

10) untuk mengurangi ketidaksetaraan;

11) untuk menciptakan kota dan masyarakat yang berkelanjutan dan mempertahankan

warisan budaya;

12) untuk menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

13) untuk segera bertindak terhadap perubahan iklim;

14) untuk  memelihara  dan  menggunakan  sumber  daya  air  di  bawah  ini  untuk

pembangunan berkelanjutan;

15) untuk melindungi dan meningkatkan ekosistem yang berkelanjutan di darat;

16) untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan institusi yang kuat untuk komunitas;

17) untuk memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

2.4 Peran Aisyiyah dalam Isu SDGs

Aisyiyah sejak berdirinya terus mengukir sejumlah amaliyah yang masuk ke

ranah  public  secara  meluas  baik  yang  bersifat  dakwah  maupun  amaliyah  untuk

masyarakat.  Pada  amal  usaha  pendidikan,  Aisyiyah  mendirikan  TK-ABA,

pemberantasan buta hurus arab dan latin, kuti serta dalam mengadakan kursus Bahasa

Indonesia sebagai bahasa persatuan, (Nashir, 2016). Di bidang Ekonomi, dengan visi



untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  para  anggota  berpartisipasi  dalam

memberdayakan ekonomi masyarakat kelas rendah dan menengah. Beberapa program

telah  berjalan  dengan  baik  seperti  BUEKA,  UMKM,  dan  industri  rumah  tangga

lainnya. Sedangkan di bidang kesehatan, Aisyiyah telah mendirikan rumah bersalin,

Panti Asuhan, program gizi yang baik bagi ibu dan anak, dan pusat kesehatan untuk

masyarakat lainnya.

Begitu  berkembangnya  gerakan  Aisyiyah  ini  hingga  menyebar  ke  seluruh

pelosok  tanah  air.  Amal  usaha  yang  dibangun  dan  dijalankan  Aisyiyah  di  bidang

pendidikan,  ekonomi,  dan  kesehatan  merujuk  pada  dasar-dasar  untuk  (1)

meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas  ilmu pengetahuan dan teknologi, (2)

memajukan  perekonomian  dan  kewirausahaan  kea  rah  perbaikan  hidup  yang

berkualitas,  dan  (3)  meningkatkan  dan  mengembangkan  kegiatan  social,

kesejahteraan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Jika melihat gerakan Aisyiyah pada dasarnya sejalan dengan arah dan tujuan

SDGs. PBB melalui SDGs merencanakan perubahan di tahun 2030 dengan dasar-

dasar perubahan dibidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, yang ke tiga poin

tersebut terelaborasi dan berkaitan satu samalain dengan 14 poin lainnya. Dengan

demikian, Aisyiyah mendukung dan ikut berperan serta membantu tercapainya SDGs.

Akan tetapi, sejauh ini belum pernah ada kajian dan publikasi ilmiah mengenai

keterkaitan antara Aisyiyah dan SGDs. Beberapa publikasi baru sekedar

menginformasikan bahwa Aisyiyah mengadakan seminar terkait SDGs. Di

Yogyakarta, PWA DIY menyelenggarakan seminar dengan tajuk “Aisyiyah jadikan

Kesetaraan Gender sebagai Isu Utama RAD SDGs DIY”, dalam seminar ini

memperoleh hasil bahwa Aisyiyah percaya kesetaraan gender merupakan kunci untuk

mengakhiri kemiskinan. Perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki

untuk memperoleh akses pedidikan, gizi, kesehatan, dan yang lainnya. Kebijakan

inilah yang diharapkan ada di dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) lima tahunan di

DIY, (Handayani, 2018)

Sebelumnya,  Aisyiyah  menggelar  Semiloka  dan  diskusi  dengan  tema

“Memperkuat peran Aisyiyah dalam Pencapaian SDGs”. Diselenggarakan oleh PWA

DIY menghasilkan informasi bahwa Aisyiyah sudah bergeliat terlebih dahulu terkait

SDGs karena goal-goal SDGs sudah sesuai dengan kepuutusan tanfidz Aisyiya ke 42

tahun 2015. (Rochimah, 2017)



Pada  tahun  2016,  di  Kabupaten  Pangkep  Sulawesi  Selatan  puluhan  kader

Aisyiyah Pangkep menandatangani  dukungan komitmen percepatan pencapaian  17

Goals  SDGs.  Aisyiyah  bersinergi  dengan  stakeholder  dan  memperbaiki  kualitas

kesehatan  perempuan  agar  terlayani  dengan  baik.  Pengembangan  ekonomi  kreatif

melalui pelatihan industry rumah tangga, hasil-hasil olahan laut pangkep dan kerajian

tangan. (Islam, 2016)

Di Gorontalo sendiri belum ada catatan atau jejak informasi terkait support

PWA Gorontalo terhadap percepatan SDGs. Oleh karena ini, penelitian ini diharapkan

mampu mengadakan informasi tersebut dan menjadi dokumen dan evaluasi ilmiah

untuk kontribusi Aisyiyah wilayah Gorontalo dalam mewujudkan SDGs.

2.5 Relevansi Pemikiran Aisyiyah dengan SDGs

Bidang Pendidikan
Dalam  khasanah  sejarah  pendidikan  di  Indonesia  ada  banyak  tokoh  yang

memperhatikan pengembangan pendidikan terutama untuk perempuan. Adapun salah satunya

yaitu Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Dia adalah

salah satu tokoh pendidikan Islam di bumi nusantara dan pendiri organisasi Islam bernama

Muhammadiyah.  Konsep-konsep  K.H.  Ahmad  Dahlan  mengenai  pendidikan  sangat

revolusioner (Suyanti dan Algifahmy, 2018)

Konsep pendidikan yang ditawarkan oleh KH Ahmad Dahlan tentunya tidak terlepas

dari nilai-nilai agama Islam baik dalam pendidikan formal maupun nonformal, untuk laki-laki

maupun  untuk  perempuan.  Memajukan  masyarakat  adalah  cita-cita  luhur  yang  hendak

diwujudkan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, K.H. Ahmad

Dahlan  memilih  jalur  penyadaran  masyarakat  yang  ditempuh  melalui  pendidikan  dengan

harapan akan memberikan perubahan cara berfikir (Setiawan, 2015). Konsep ini kemudian

diajarkan dalam beberapa perkumpulan Muhammadiyah termasuk Aisyiyah.

Aisyiyah  yang  merupakan  organisasi  perempuan  Islam  mengadopsi  konsep

pendidikan tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan. Ada lima pokok tujuan

utama Aisyiyah dalam mengembangkan kualitas pendidikan masyarakat:

1. Kesetaraan dalam menuntut ilmu

Pemikiran bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu

setinggi-tingginya muncul di  tengah kondisi  dominasi kaum laki-laki dan stereotip

bahwa kaum wanita  itu  tak  jauh dari  dapur  dan pekerjaan  rumah tangga lainnya,

dimana wanita hanya dianggap sebagai konco wingking, kemudian Ahmad Dahlan



melakukan upaya perubahan. Dia bersama istrinya melakukan dakwah dan pengajaran

yang khusus diberikan bagi kaum perempuan. Begitu juga di dalam sekolah formal,

kaum perempuan dimotivasi untuk mengenyam pendidikan.

K.H. Ahmad Dahlan berusaha untuk melakukan perubahan ke arah kemajuan.

Dimana hal ini  mungkin terjadi apabila terdapat perubahan cara berfikir yang bisa

dilakukan melalui pendidikan. Maka melalui lembaga pendidikan formal (Madrasah

Ibtidaiyah Diniyyah Islamiyah, Sekolah Pawiyatan Muhammadiyah, Al-Qismu Arqa,

dan Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta) dan nonformal (Sopo  Tresno,

Wal ‘Asri, dan ‘Aisyiyah), K.H.  Ahmad  Dalan memberikan kesempatan yang sama

kepada kaum perempuan untut menempuh pendidikan.

Sedangkan pesan khusus K.H. Ahmad Dahlan untuk kaum perempuan, yaitu;

“Dokter untuk kaum perempuan”. dimana suatu ketika K.H. Ahmad Dahlan bertanya

kepada  anak-anak  perempuan  Muhammadiyah,  “Apakah  kamu  tidak  malu  jika

auratmu dilihat kaum lelaki?”. Anak-anak tersebut pun menjawab bahwa mereka malu

sekali  jika hal tersebut terjadi.  Kemudian Ahmad Dahlan berkata:  “Jika  kau malu,

mengapa  jika  kau sakit pergi ke dokter laki-laki, apalagi ketika hendak melahirkan

anak. Jika kau memang benar-benar malu, hendaknya kau terus belajar dan belajar

dan jadilah dokter sehingga akan ada dokter perempuan!” (Mulkhan, 2010)

Besar harapan untuk kaum perempuan agar dapat memiliki keterampilan dan

kecakapan hidup dalam segala aspek kehidupan agar bisa bersaing dengan kaum laki-

laki. Kunci keberhasilan kaum perempuan di masyarakat adalah melalui pendidikan,

sehingga Aisyiyah telah mendirikan  pendidikan untuk anak-anak di Indonesia yaitu

Frobel School yang sekarang bernama Aisyiyah Bustanul Asthfal dan diikuti dengan

beberapa lembaga pendidikan menengah dan tinggi lainnya.

2. Ajaran Islam sebagai landasan utama pelaksanaan pendidikan

Menurut K.H. Ahmad Dahlan, pelaksanaan pendidikan hendaknya didasarkan

pada landasan yang kokoh, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan demikian maka

akan  tercipta  tujuan  yang  ideal,  baik  secara  vertikal  (khaliq)  maupun  horizontal

(makhluk). Hal ini selaras dengan sisi tugas penciptaan manusia, yakni sebagai ‘abd

Allah (hamba Allah) dan khalifah fi al-ardh, (Sucipto,2010). Islam dan pendidikan

adalah mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Islam dapat dipelajari melalui suatu

pendidikan,  disamping  itu  pendidikan  tersebut  juga  merupakan  bagian  dari  ajaran

Islam itu sendiri. Maka jelaslah bahwa pendidikan, khususnya pendidikan perempuan



yang digerakkan oleh K.H. Ahmad Dahlan adalah pendidikan yang dilandaskan pada

ajaran Islam (Suyanti dan Algifahmy, 2018)

3. Integrasi Ilmu agama dan ilmu umum

Dalam perkembangannya,  lembaga pendidikan yang dikelola  oleh Aisyiyah

senantiasa berlandaskan pada pemikiran islam modern KH.Ahmad Dahlan. Aisyiyah

menawarkan  satu  model  pendidikan  islam  yang  tidak  terlepas  dari  upaya  untuk

memberikan solusi alternative dalam upaya meningkatkan kemampuan peserta didik

secara  integral-holistik.  Pendidikan  yang  berada  di  dalam  AUM  termasuk  yang

dikelola Aisyiyah, memadukan kemampuan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik

agar  peserta  didik  tidak  tertinggal  di  bidang  agama  maupun  ilmu  saintifik  dan

keterampilan hidup. Hal ini  sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dan menjamin keberlanjutan sumber daya manusia yang berkualitas,  (Tampubolon,

2019)

4. Perpaduan antara ilmu dan amal

5. Pendidikan yang bersifat dinamis

Bedasarkan  pemaparan  konsep  pendidikan  yang  dikelola  Aisyiyah  sebagai  AUM,

terdapat relevansi dengan tujuan SDGs jika disandingkan dengan pembahasan Pendidikan

untuk  Pembangunan  Berkelanjutan  (PuPB).  Istilah  pendidikan  untuk  pembangunan

berkelanjutan dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencapai

kondisi berkelanjutan (sustainability). PuPB relevan untuk setiap orang, pada tahapan hidup

apapun  dan  dalam  konteks  apapun.  PuPB  merupakan  bagian  integral  dari  pembelajaran

sepanjang hayat dan semua bentuk pendidikan, (Ghani H, 2018)

UNESCO menjabarkan 4 tujuan PuPB, yaitu: 1) Meningkatkan akses dan hak atas

pendidikan dasar yang berkualitas; 2) Reorientasi  program pendidikan yang sudah ada ke

arah  keberlanjutan;  3)  Meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  mengenai

keberlanjutan;  4)  Menyediakan  latihan  untuk  semua  bidang  pekerjaan.  PuPB  lebih  dari

pengetahuan dasar  yang  berhubungan dengan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat sosial.

PuPB  juga  mengarahkan  pada  pencapaian  keterampilan,  perspektif,  dan  nilai-nilai  yang

memotivasi  manusia  untuk  mencapai  kehidupan  yang  berkelanjutan,  berpartisipasi  dalam

masyarakat  dan  menerapkan  prinsip  sustainability  dalam  kehidupan.  Penerapan  PuPB

melibatkan pembelajaran mengenai isu lokal dan apresiasi isu global.

Pada tujuan PuPB yang pertama yakni  akses  dan hak atas  pendidikan dasar yang

berkualitas, hal ini juga sejalan dengan konsep tujuan lembaga pendidikan Aisyiyah yang



mementingkan kesetaraan hak pendidikan, hak untuk menuntut  ilmu bagi kaum perempuan

dan laki-laki. Tujuan PuPB yang kedua dan ketiga mengenai reorientasi pendidikan ke arah

keberlanjutan dan kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan telah dipaparkan oleh konsep

pendidikan  organisasi  Aisyiyah  yakni  mencetak  masyarakat  yang  berkualitas  dan

berkelanjutan karna mengusai  ilmu  agama dan umum sehingga memiliki kecakapan hidup.

Begitu pula dengan tujuan PuPB  yang  ke empat yakni menyediakan latihan untuk semua

bidang pekerjaan. Lembaga pendidikan harus memfasilitasi perserta  didik  dengan pelatihan

skill  yang  nantinya  berguna  dan  dipraktekkan  dalam  dunia  kerja.  Pada  konsep  tujuan

pendidikan organisasi Aisyiyah secara nyata dijelaskan bahwa keseluruhan ilmu pengetahuan

yang  diperoleh  dari  proses  pendidikan  haruslah  diamalkan.  Hal  ini  berarti  lembaga

pendidikan  Aisyiyah  menyiapkan  peserta  didiknya  untuk  dapat  mengamalkan  dan

memanfaatkan teori yang diperoleh selama pembelajaran dalam dunia kerja nantinya.

Dengan demikian, secara relevansi pemikiran, Aisyiyah dan SDGs memiliki konsep

dan tujuan yang sama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh

lapisan masyarakat, dan untuk mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan.

Bidang Ekonomi

Mengusung  visi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  Aisyiyah

berpartisipasi  dalam  memberdayakan  ekonomi  masyarakat  kelas  rendah  dan  menengah.

Aisyiyah berpendirian bahwa harkat  martabat  perempuan Indonesia tidak akan meningkat

tanpa  peningkatan  kemampuan  ekonominya.  Oleh  karena  itu,  Aisyiyah  mengembangkan

berbagai amal usaha pemberdayaan ekonomi ini dalam bentuk koperasi (termasuk koperasi

simpan pinjam), Baitul Mal wa Tamwil, toko/kios, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah

(BUEKA),  home  industri  lainnya.Ini  dimaksudkan  untuk  memajukan  perekonomian  dan

kewirausahaan  ke  arah  perbaikan  hidup  yang  berkualitas  sehingga  memperoleh

kesejahteraan.

Aisyiyah  adalah  organisasi  perempuan  Persyarikatan  Muhammadiyah  yang

berperan  meningkatkan  kemajuan  amal  usaha  Muhammadiyah  dengan  menjalankan

berbagai  kegiatan  positif  salah  satunya  dengan  cara  Pemberdayaan  Potensi  Ekonomi

daerah. Pemberdayaan potensi ekonomi lingkungan adalah mempergunakan kelebihan dan

peluang ekonomi yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan

potensi ekonomi daerah dapat dilaksanakan dengan cara memanfaatkan peluang usaha dan

melakukan pelatihan dalam membuka usaha.

Aisyiyah  sebagai  organisasi  wanita  muslim,  gerak  dan  kegiatannya  merupakan

jawaban atas tantangan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat baik masalah ekonomi,



sosial, maupun keagamaan. Berbagai situasi dan kondisi masyarakat  yang telah melahirkan

tuntuan kiprah Aisyiyah tersebut, selain telah menggerakkan dan menimbulkan motivasi juga

telah mewujudkan berbagai amal usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dimana Aisyiyah

itu  berada,  seperti  halnya  Aisyiyah  kiprahnya  bergerak  di  bidang  ekonomi,  termasuk

didalamnya  bertujuan  untuk  mengangkat  derajat  kaum  wanita.  Aisyiyah  hadir  ditengah-

tengah masyarakat dan bangsa, untuk ikut mengantarkan terciptanya masyarakat yang utama,

yang diridhai Allah SWT. Aisyiyah sebagai komponen bangsa, menyelenggarakan amal usaha

yang mencakup segenap aspek kehidupan, terutama yang menampilkan potensi wanita dalam

peran sertanya untuk mengangkat derajat wanita melalui kegiatan dalam Bidang Ekonomi

meliputi:

1) Meningkatkan  kemampuan  wanita  untuk  menunjang  ekonomi  keluarga  menuju

keluarga sakinah.

2) Melanjutkan program penyebarluasan tentang potensi badan usaha ekonomi keluarga

Aisyiyah  (dalam  bentuk  koperasi  simpan  pinjam)  bagi  pengembangan  ekonomi

masyarakat.

3) Menumbuhkan  dan  meningkatkan  usaha  wiraswasta  bagi  anggota  Aisyiyah

khususnya,  dan  warga  masyarakat  pada  umumnya  dengan  metode  teknologi  tepat

guna. Melakukan terobosan terobosan untuk mencapai tujuan ekonomi keluarga dan

ekonomi masyarakat.

4) Menyelenggarakan  pusat-pusat  kegiatan  keterampilan  dengan  melibatkan  warga

organisasi dan warga masyarakat setempat.

5) Melakukan kerja sama dengan berbagai badan usaha dan lembaga keuangan atas dasar

saling menguntungkan.

6) Melanjutkan usaha penyusunan konsep-konsep tentang kehidupan ekonomi dan sistem

ekonomi yang bersifat alami.

Kegiatan  pemberdayaan  potensi  ekonomi  daerah  yang  dilaksanakan  ‘Aisyiyah

diharapkan dapat meningkatkan kemandirian diri dan kemajuan Amal Usaha Muhammadiyah

dengan cara memanfaatkan keunggulan dan potensi yang ada di  daerah menjadi  kegiatan

usaha sehingga dapat  meningkatkan kemadirian diri,  meningkatkan kemajuan amal usaha

Muhammadiyah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bedasarkan  pemaparan  konsep  Ekonomi  yang  dikelola  Aisyiyah  sebagai  AUM,

terdapat  relevansi  dengan  tujuan  SDGs  jika  disandingkan  dengan  Tujuan  Pembangunan

Berkelanjutan, yakni pada tujuan pertama dan tujuan ke delapan dari 17 tujuan, sebagimana

dapat dijabarkan berikut:



Tujuan  SDGs  point  pertama adalah  Mengakhiri  Kemiskinan  dalam segala  bentuk

dimanapun, yang menargetkan (1. menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis

kemiskinan)  (2.  Mengurangi  setidaknya  separuh  dari  jumlah  penduduk  miskin  (laki-laki,

perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional. (3. Di tingkat nasional

mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level

masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok

miskin dan rentan. (4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan

mendapat  hak  setara  mengakses  sumber  ekonomi  (seperti  halnya  hak  layanan  dasar),

kepemilikan  dan  akses  pada  lahan.  Memastikan  mereka  memperoleh  akses  teknologi.(5.

Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro. daya tahan

dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis

lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana.

Poin  ini  sinkron  dengan  tujuan  dibidang  Ekonomi  Aisyiyah  yang  memulai

pengembangan ekonomi dari  kelompok organisasi  terkecil  yakni  keluarga yang dipondasi

dengan  konsep  keluarga  sakinah  sehingga  menjadi  dasar  pengembangan  ekonomi  sesuai

potensi daerah yang ditindaklanjuti oleh organisasi Aisyiyah dengan melakukan kerjasama

dengan  berbagai badan usaha dan lembaga keuangan atas dasar saling menguntungkan dan

melanjutkan  usaha  penyusunan  konsep-konsep  tentang  kehidupan  ekonomi  dan  sistem

ekonomi yang bersifat alami.

Adapun Tujuan SDGS point  kedelapan tentang ekonomi meliputi:  (1.  Memelihara

pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional dan, khususnya, setidaknya

mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara

kurang  berkembang,  (2.  Mencapai  level  yang  lebih  tinggi  untuk  produktivitas  ekonomi

melalui  disertifikasi,  peningkatan  mutu  teknologi  dan  inovasi,  termasuk  melalui  fokus

terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya. (3. Mendorong

kebijakan  yang  berorientasi  pembangunan  yang  mendukung  aktivitasaktivitas  produktif,

penciptaan  lapangan  kerja,  kewirausahaan,  kreativitas  dan  inovasi,  dan  mendorong

pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses

terhadap layanan pendanaan/permodalan.

Bidang Kesehatan

Di  bidang  kesehatan,  Aisyiyah  komitmen  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan

peningkatan kualitas kesehatan masyrakat. Kegiatan berupa pengelolaan dan pengembangan

pusat  layanan  kesehatan  dikelola  Aisyiyah.  Program  bidang  kesehatan  meliputi:

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan, bayi, dan anak yang



berbasis  pelayanan  kesehatan  dan  komunitas  berdasar  spirit  Al-Maun  antara  lain  dengan

meningkatkan upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan melalui berbagai kegiatan

dan  meningkatkan  upaya  penurunan  angka  kematian  bayi  dan  balita  dengan  prioritas

program,  seperti;  imunisasi,  ASI  eksklusif,  inisiasi  menyusui  dini  (IMD),  pemberian  gizi

seimbang dan tumbuh kembang anak.

Secara detail, program unggulan Aisyiyah di bidang kesehatan dapat dikategorikan sebagai

berikut:

1. Meningkatkan  dan  mengembangkan  kesadarn  kaum  perempuan  mengenai

kesehatan  reproduksi  dan  KB  (Keluarga  Berencana)  dan  kesadaran,  sikap  dan

perilaku  masyarakat  mengenai  gizi  seimbang  dalam pencegahan  stunting  untuk

peningkatan kualitas kesehatan anak

2. Meningkatkan  kesadaran  dan  kemauan  masyarakat  untuk  pencegahan  penyakit

pada bayi dan balita

3. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengendalian  dan  pencegahan

penyakit menular TB-HIV, dan penyakit

4. Meningkatkan perhatian dan kegiatan  perlindungan dan pemberdayaan terhadap

para lanjut usia (Lansia).

5. Mengembangkan model pemberdayaan dan layanan social bagi kelompok marjinal

khususnya kelompok difabel.

6. Mendorong terciptanya  model  gerakan perlindungan  social  berbasis  masyarakat

untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa kesetiakawanan social.

Dikaitkan dengan isu SDGs, pemikiran Aisyiyah di atas tersebut sejalan dengan tujuan

SDGs pada bidang kesehatan yakni diikuti dengan indikator kesehatan dalam SDGs 2015

yang  merupakan goals ketiga  yaitu  jaminan kesehatan dan promosi kesehatan bagi semua

umur, (Triana, 2016). Lebih lanjut, tujuan SDGs 2030 salah satunya memastikan kehidupan

yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Hak semua warga negara terhadap

keberlangsungan  hidupnya  tanpa  memandang  status  social,  umur,  jenis  kelamin,  etnis.

Pemenuhan hak kesehatan tidak boleh diskriminatif.  Menjamin akses universi  ke layanan

kesehatan  seksual  dan  reproduksi,  termasuk  dalam  keluarga  berencana,  informasi,  dan

edukasi. ( Aryani dan Handayani, 2017)

Program  END-TB  dan  HIV  yang  digaungkan  dalam  SGDs  juga  merupakan  poin

dalam rancangannya.  Pilar  pertama  yakni  pencegahan  TB  yang  terintegrasi  dan  berbasis

pasien, menekankan penanganan holistij terhadap penderita TB dengan HIV. Pilar kedua,



keikutsertaan pemerintah dan organisasi masyarakat , sarana kesehatan umum dan swasta. 

Pilar ke tiga, peningkatan inovasi alata, sarana untuk penanganan TB-HIV. (Christanto, 2018)



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Umum dan Khusus

Penelitian ini merupakan  sustainable research  yang pada akhirnya bertujuan untuk

merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dalam rangka

pengambilan keputusan untuk pemberdayaan perempuan dan keterlibatannya dalam

isu global SDGs dalam rencana kerja Aisyiyah wilayah Gorontalo. Sedangkan tujuan

khususnya adalah:

Untuk  mendeskripsikan  kontribusi  Aisyiyah  Wilayah  Gorontalo  di  bidang

Pendidikan, Ekonomi, dan kesehatan untuk mendukung tercapainya SDGs

3.2 Manfaat Penelitian

Secara teori, penelitian ini dapat memperkaya pembahasan mengenai Aisyiyah dan

peranannya  dalam  masyarakat  khususnya  di  wilayah  provinsi  Gorontalo.  Serta

menggali lebih dalam informasi dan kajian tentang SDGs. Dan menemukan teori dan

kajian baru mengenai relevansi kegiatan Aisyiyah terhadap SDGs. Secara praktek,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang baik bagi peneliti yang tertarik

melakukan penelitian tentang Aisyiyah maupun SDGs.



BAB IV 

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Metode

Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  yakni  prosedur  penelitian  yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku  yang  dapat  diamati.  Metode  ini  diharapkan  mampu  menghasilkan  uraian

mendalam tentang suatu ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari

suatu  individu,  kelompok,  masyarakat  dan  suatu  organisasi  tertentu  dalam setting

konteks  tertentu  yang  dikaji  dari  sudut  pandang  yang  utuh,  komprehensif,  dan

holistic. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode ini untuk menghasilkan data

yang lengkap melalui uraian mendalam tentang apa saja program dankegiatan yang di

lakukan oleh Aisyiyah Gorontalo dalam upaya mendukung tercapainya SDGs. 

4.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data  di  mana peneliti  dapat  memperoleh data

yang diperlukan dalam rangka penelitian. Subjek dalam penelitian ini diambil dengan

menggunakan  teknik  purposive  sampling,  dimana  subjek  yang  terlibat  diambil

berdasarkan pertimbangan tertentu. Subjek merupakan narasumber yang masih aktif

berkecimpung  dalam organisasi  Aisyiyah  Gorontalo.  Adapaun  yang  akan  menjadi

subjek pada penelitian ini  adalah ketua PWA Gorontalo,  Sekretaris,  Ketua Majelis

Pendidikan Dasar dan Menengah, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Ketua Majelis

Ekonomi dan Ketenagakerjaan,  Ketua Majelis  Kesejahteraan Sosial,  Ketua Majelis

Kesehatan.

4.3 Sumber Data

Data Primer: data utama pada peneltian ini akan diperoleh melalui teknik wawancara

kepada responden yang terpilih dan dapat memberikan informasi yang relevan dan

sebenarnya.  Peneliti  menggunakan data  ini  untuk memperoleh informasi  mengenai

kontribusi Aisyiyah untuk mempercepat SDGs. Data Sekunder: data yang diperoleh

tidak  langsung  dari  responden,  seperti  dokumen  dan  sebagainya  yang  berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

4.4 Teknik Pengumpulan Data



Untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber tertulis maupun lisan

dari para narasumber, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

a. Wawancara

Bentuk  wawancara  yang  digunakan  adalah  jenis  wawancara  semi  tersturktur

dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  terbuka  agar  subjek  informan  dapat

memberikan  informasi  secara  leluasa  mengenai  pertanyaan  terkait  penelitian.

Sebelum wawancara dimulai, peneliti akan menjelaskan maksud dan tujuan dari

penelitian  agar  nantinya  selama  proses  wawancara  tidak  merugikan  satu  atau

duabelah pihak.

b. Dokumentasi

Teknik ini adalah proses pengumpulan data dengan yang menghasilhan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,  sehingga data

yang diperoleh lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Adapun dokumen

yang akan dijadikan data adalah laporan tahunan, laporan bulanan, dan catatan

mingguan mengenai kegiatan yang dilakukan. Foto dan video kegiatan Aisyiyah

Wilayah Gorontalo juga akan menjadi data dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman (2014), langkah-langkah dalam menganalisis data

yang bersifat kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,

dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan  dokumen  dan  hasil

wawancara. Data yang diperoleh dari analisis dokumen dan wawancara dipilih

dan  disusun  berdasarkan  poin  poin  penting  yang  ingin  dijawab  dalam

penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah dipilih lewat reduksi data kemudian disusun kembali secara

lebih sistematis sehingga data tampak lebih utuh. Peneliti akan menyajikan



data dengan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dengan menggunakan

kalimat sederhana dan mudah dipahami.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada  tahap  ini  peneliti  akan  melakukan  pengkajian  dengan  simpulan  yang

telah  diambil  dengan  data  pembanding  teori  tertentu.  Pengujian  ini

dimaksudkan  untuk  melihat  kebenaran  hasil  analisis  yang  melahirkan

simpulan yang dapat dipercaya.

Peneliti Sebagai Instrumen

Pada penelitian dengan metode kualitatif, instrument utama adalah peneliti itu sendiri

yang kehadirannya mutlak  diperlukan.  Peneliti  sebagai  instrument  harus  diketahui

statusnya  oleh  subjek  atau  informan  di  lokasi  penelitian.  Moleong  (2008)

mengemukakan bahwa kedudukan peneliti  dalam penelitian  kualitatif  cukup rumit

karena ia merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, analisis penafsiran data,

dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Pengecekan Keabsahan Data

Moleong  (2008)  menyatakan  bahwa  agar  hasil  penelitian  dapat

dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan

valid  atau  tidak.  Untuk  memeriksa  keabsahan  data  peneliti  menggunakan  teknik

triangulasi, yakni teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun pada penelitian

ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber.



BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil Penelitian
Terkait  dengan  program pembangunan  dunia  yang  juga  diadopsi  oleh  pemerintah

Indonesia tentang SDGs, PP Aisyiyah menjadi salah satu anggota Pokja di tingkat nasional

untuk berpartisipasi aktif menyusun matriks-matriks SDGs untuk menentukan target-target

capaian. Demikian juga halnya di tingkat PWA, diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif

dalam Pokja SDGs di masing-masing provinsi. Di provinsi Gorontalo,  PWA sedang terus

berusaha  berkomunikasi  dan  bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah  agar  kebijakan  dari

kegiatan PWA dapat termaktub secara konkrit dalam Rancangan Kerja PWA. Sampai saat ini

memang  belum ada  MOU dengan  pemerintah  mengenai  rancangan  kerja  yang  berkaitan

langsung dengan SDGs. Akan tetapi, sejak MDGs lahir PWA selalu berusaha merelevansikan

kegiatan  mereka  agar  dapat  membantu  mempercepat  target  SDGs  di  provinsi  Gorontalo.

Demikian halnya dengan SDGs, PWA senantiasa melakukan kegiatan yang bermanfaat yang

secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terwujudkan target SDGs.

Dengan  demikian,  peneliti  mencoba  memberikan  gambaran  keterkaitan  kegiatan-

kegiatan Aisyiyah di bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan terhadap capaian SDGs

seperti yang tertuang dalam hasil penelitian berikut.

Kontribusi Aisyiyah di Bidang Pendidikan terhadap SDGs

Islam  yang  berkemajuan  sebagaimana  terlihat  dari  penafsiran  Muhammadiyah-

‘Aisyiyah  terhadap  ayat  Al-Qur’an  yang  tidak  membedakan  jenis  kelamin  dalam  hal

berdakwah, menjadi karakter gerakan Muhammadiyah-‘Aisyiyah. Paham Islam berkemajuan

dan  pentingnya  pendidikan  dan  bagi  gerakan  Muhammadiyah-‘Aisyiyah  menghasilkan

pembaruan-pembaruan  jenis-jenis  kegiatan  yang  dilakukan  Muhammadiyah-‘Aisyiyah,

seperti pendidikan keaksaraan, pendirian mushola perempuan, kongres bayi atau baby show,

penerbitan majalah Suara ‘Aisyiyah di tahun 1926, pendirian sekolah TK, dan jenis-jenis

kegiatan inovatif lain.

A. Mendirikan Amal Usaha Pendidikan

Dalm Usianya yang ke 105 Tahun 'Aisyiyah yang merupakan komponen perempuan

Persyarikatan  Muhammadiyah  telah  memberikan  corak  tersendiri  dalam  ranah  sosial,

kesehatan, keagamaan dan terutama di bidang pendidikan yang selama ini menjadi titik tolak

gerakannya. (Pimpinan Pusat Aisyiyah,2007). Gerakan ‘Aisyiyah dari waktu ke waktu terus



berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat

perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata.

Saat ini di usia TK ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal)  yang sudah satu abad, ‘telah

mencapai 20.125 TK. Dari satu TK di Kauman sudah berkembang menjadi 20 ribu lebih TK

ABA yang menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 25% pendidikan anak usia dini di

Indonesia didukung oleh ‘Aisyiyah.”

Bertebarannya  TK  ABA di pelosok Indonesia sebagai  wadah pendidikan usia dini

yang akan mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa

‘Aisyiyah  melalui  mujahidah-mujahidah  guru-guru  TK  ‘Aisyiyah  sudah  berbuat

mencerahkan  bangsa  dan  mengabdi  kepada  nusa  dan  bangsa  melalui  bidang  pendidikan.

“Karena ‘Aisyiyah apabila berbuat, apabila beramal sosial, apabila melembagakan amal saleh

bukan hanya untuk ‘Aisyiyah Muhammadiyah tapi untuk memajukan bangsa Negara.

Adapun  Perkembangan  amal  usaha  dalam  bidang  pendidikan  khusunya  wilayah

Gorontalo menurut wawancara yang kami lakukan bersama Ibu Sekertaris Aisyiyah wilayah

Gorontalo mengemukakan bahwa:

“Hingga kini pada Tahun 2019 sudah didirikan 21 TK ABA dan 6 KB Aisyiyah yang 
tersebar di seluruh wilayah Gorontalo.”(HT)

TK ABA menjadi tempat pengasuhan sekaligus pendidikan anak. Jika ada masalah di

rumah, koreksi pengasuhan dapat dilakukan di TK ABA. Karena jika anak tidak selesai fase

golden agenya, maka potensi masalah sosial dan rehabilitasi di masa yang akan datang akan

lebih berat.  Menyelamatkan fase golden age berarti  ‘Aisyiyah sudah menyiapkan sumber

daya manusia yang unggul. Dan ‘Aisyiyah sudah memikirkannya satu abad yang lalu.

‘Aisyiyah telah berpikir bahwa pendidikan anak menjadi hal utama bagi bangsa. Saat

anak mendapatkan pendidikan yang layak dan memadai, hal itu akan menjamin masa depan

sebuah  peradaban.  ‘Aisyiyah  telah  berkontribusi  dalam  proses  penyiapan  keagungan

keadaban itu.

‘Aisyiyah telah melampaui zamannya, karena ia berpikir futuristik tentang nasib anak,

terkhusus  anak  perempuan.  ‘Aisyiyah  mereformasi  kesadaran  agar  anak  tidak  menjadi

subordinat dalam sistem sosial. Anak perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang layak.

Dengan pendidikan yang layak perempuan akan memiliki potensi yang sama dengan laki-

laki.



Menilik kondisi itu, ‘Aisyiyah berpikir tentang adanya kesetaraan hak. ‘Aisyiyah mendorong

anak-anak  perempuan  untuk  dapat  menikmati  pendidikan  selayaknya  anak  laki-laki.

‘Aisyiyah telah berpikir  maju  melindungi hak anak  yang  kondisinya lebih subordinat dari

perempuan.

Tak dapat  dipungkiri,  bahwa ‘Aisyiyah merupakan pioner  pendidikan anak usia  dini.

‘Aisyiyah berdiri 1917 dan Frobel Kindergarten atau yang kini disebut dengan TK ‘Aisyiyah

Bustanul  Athfal  (disingkat  TK ABA) berdiri  pada tahun 1919.  Pada masa itu  perempuan

masih sulit mengakses ruang publik. Mereka banyak yang dikawinkan di usia belia dan tidak

banyak mendapatkan hak-haknya.

Dalam proses pendidikan anak sejak dini, ‘Aisyiyah menyiapkan sumber daya manusia

Indonesia  yang unggul.  Aisyiyah  Bustanul  Athfal  (TK ABA) adalah  jaminan  masa  emas

(golden age). Masa itu tidak akan pernah terulang karena hanya berjalan sekali seumur hidup.

Oleh karenanya mendidik anak di masa golden age menjadi investasi sumber daya manusia

paling fundamental.

Hal ini sejalan dengan tujuan ke empat SDGs yaitu Menjamin pemerataan pendidikan

yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. bukanlah sekedar

semua anak bisa sekolah, tetapi memberikan pendidikan dasar yang utuh. Karena meskipun

angka partisipasi di sekolah cukup meningkat, banyak yang tidak dapat belajar dengan lancar

di sekolah. Ada yang tidak naik kelas atau bahkan terpaksa berhenti.

B. Melaksanakan Bimbingan Teknis untuk Guru- Guru TK

Menurut wawancara kami dengan Ketua PWA cabang Gorontalo yaitu ibu Prof.Hj.

Moon Otoluwa mengatakan:

“Dalam rangka meningkatkan kemampuan guru TK ABA dan
KB  Aisyiah  dalam  menulis/  mengarang  cerita  lagu  serta
membuat  media  belajar  salah  satunya  PWA  mengadakan
Bimtek  menulis  cerita  pendek  bagi  guru-guru  PAUD  di
lingkungan Asiiyah Gorontalo.” (MHO)

Hal  Ini  diikuti  oleh  seluruh  guru-guru  TK  ABA  Kabupaten/  Kota  se  Provinsi

Gorontalo pada tanggal 8-10 September 2016 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

C. Mengadakan Seminar Nasional Pendidikan

Hal ini diterangkan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Gorontalo bahwa:



“Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Gorontalo mengadakan Seminar  Nasional
di Wisma Lestri Gorontalo pada Tahun 20189 khususnya pada tanggal 8
hingga pada  tanggal  9  September  yang  diikuti  oleh  seluruh kepala  dan
guru TK ABA dan  KB Aisyiyah se provinsi Gorontalo hal ini dilakukan
demi meningkatkan pemahaman kepala dan khususnya guru TK ABA dan
KB tentang tata kelola PAUD “ (MHO)

Dalam Rangka Milad 100 tahun TK ABA kali ini PWA (Pimpinan Wilayah Aisyiyah)

menghimbau  kepada  seluruh  (Pimpinan  Daerah  Aisyiyah)  dan  seluruh  warga  pendidikan

Aisyiyah  agar  sekiranya  berkontribusi  dalam meningkatkan  peneguhan  warga  pendidikan

Aisyiyah sebagai warga muhammadiyah.

D. Kunjungan PWA ke TK ABA dan TK Aisyiyah

Terkait  dengan  program pembangunan  dunia  yang  juga  diadopsi  oleh  pemerintah

indonesia tentang SDGs ini, PP Aisyiyah menjadi salah satu anggota Pokja di tingkat nasional

untuk berpartisipasi aktif menyusun matriks-matriks SDGs untuk menentukan target-target

capaian. Demikian juga hal nya di PWA, PWA diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam

pokja SDGs di masing masing provinsi. Hal senada dikatakan oleh Ketua Majelis Pendidikan

Dasar dan Menengah:

“Dalam rangka mendukung proses pencapaian SDGs PWA
cabang gorontalo mengadakan evaluasi serta konsolidasi ke
TK  ABA  dan  KB  Aisyiyah  terkait  program  percepatan
SDGs khususnya di tiga bidang Pendidikan Ekonomi serta
Kesehatan.” (ML)

Kontribusi Aisyiyah di Bidang Ekonomi terhadap SDGs

Seiring  dengan  berkembangnya  program  kerja  Aisyiyah  dibidang  Ekonomi  dapat

terlihat  bahwa  Aisyiyah  telah  mengupayakan  program-program  kerjanya  sesuai   dengan

tujuan  SDGs  bidang  ekonomi  yakni  MeningkaTkan  pertumbuhan  ekonomi  yang

berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan

yang layak bagi semua masyarakat. Adapun aspek-aspek SDGs yang telah dilaksanakan dan

relevan dengan program kerja Aisyiyah meliputi: Kerjasama Global Perluasan , Penguatan

Ekonomi  Dan  Ketenagakerjaan  Serta  Terbentuknya  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiyaan

Syariah.



A. Kerjasama Global

Sejak berdiri, Aisyiyah telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam

maupun  di  luar  negeri.  Pada  masa  pergerakan  nasional,  kerjasama lebih  ditujukan  untuk

menjalin semangat persatuan untuk perjuangan melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu

penjajahan. Pada tahun 1928, Aisyiyah menjadi salah satu pelopor berdirinya badan federasi

organisasi wanita Indonesia yang sekarang dikenal dengan nama Kongres Wanita indonesia

(KOWANI).  Beberapa  lembaga baik  pemerintah  maupun non pemerintah  pernah menjadi

mitra  kerja  Aisyiyah  dalam  rangka  kepentingan  sosial  bersama,  antara  lain:  Pembinaan

Kesejahteraan  Keluarga  (PKK),  Peningkatan  Peranan  Wanita  untuk  Keluarga  Sehat  dan

Sejahtera  (P2WKSS),  Dewan  Nasional  Indonesia  untuk  Kesejahteraan  Sosial  (DNIKS),

Yayasan Sayang Ibu, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOlWI)  dan

Majetis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu,  Aisyiyah Pusat  termasuk didalam Aisyiyah cabang  Provinsi  Gorontalo

juga  melakukan  kerjasama  dengan  lembaga  dari  luar  negeri  dalam rangka  kesejahteraan

sosial,  program  kemanusiaan,  sosialisasi,  kampanye,  seminar,  workshop,  melengkapi

prasarana  amal  usaha,  dan  lain-lain.  Diantara  lembaga  dari  luar  negeri  yang  pernah

bekerjasama  dengan  Aisyiyah  adalah:  Oversea  Education  Fund  (OEF),  Mobil  Oil,  The

Pathfinder  Fund, UNICEF, UNESCO,WHO, John Hopkins University, USAID, AUSAID,

NOVIB, The New Century Foundation, The Asia Foundation, Regional Islamicof South East

Asia  Pasific,  World  Conference  of  Religion  and  Peace,  UNFPA,  UNDP,  World  Bank,

Partnership for Governance Reform  in  Indonesia.  Kerjasama ini tetap mengutamakan dan

mementingkan kondisi sosial dan budaya. Hal ini diterangkan oleh Ketua Pimpinan Wilayah

Aisyiyah Gorontalo :

“Ya,  memang,,,  Sebagai  organisasi  perempuan  yang  bergerak  datam  bidang
keagamaan  dan  kemasyarakatan,  Aisyiyah  Gorontalo  telah  mampu  menunjukkan
komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat khususnya dalam
pengentasan  kemiskinan  dan  ketenagakerjaan  dengan  melihat  kondisi  sosial  dan
budaya Gorontalo melalui kerjasama Global” (MHO)

Hal  senada  dikatakan  pula  oleh  Sekretaris  Pimpinan  Wilayah  Aisyiyah  Gorontalo

bahwa  “  Untuk  kerjasama  Global  kami  di  Gorontalo  bergabung  dengan  Program  kerja

Pimpinan Aisyiyah Pusat dalam hal pengentasan kemiskinan yang dimulai dari peningkatan

ekonomi keluarga disesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya Gorontalo” (HT)



Penjelasan mengenai kerjasama berdasarkan sosial budaya dan ekonomi di Gorontalo,

lebih dirincikan lagi oleh Ketua Majelis Ekonomi dan Naker ( LK) :

“Kebijakan Aisyiyah dalam program kemitraan setara dan memiliki visi misi yang
sama  dan  organisasi  meskipun  sebagian  besar  program  kemitraan  atas  inisiatif
pimpinan pusat  namun PWA diberikan kewenangan untuk membangun kemitraaan
dengan multistakeholder di wilayah atau daerahnya. Beberapa kerjasama yang telah
dilaksanakan antara  lain  :  kerjasama dengan  kementrian  agama tentang ketahanan
keluarga,pengelolaan  zakat  dan  wakaf  ,kerjasama  dengan  kementrian  Koperasi
tentang  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  anggota
Aisyiyah Gorontalo. Kerjasama dengan otoritas jasa keuangan tentang pengembangan
keuangan  syariah,  peningkatan  literasi  keuangan  ,  dan  perlindungan  konsumen  di
sector  jasa  keuangan.  Program  yang  dikerjasamakan  adalah  LKSM  (  Lembaga
keuangan Syariah Mikro)”(LK)

Di  tingkat  regional  maupun  internasional  pimpinan  organisasi  Aisyiyah  mengikuti

kegiatan seminar internasional dan nasional maupun konfrensi untuk memperkenalkan kerja-

kerja Aisyiyah atas berabagi isu.  Beberapa konfrensi yang diikuti  oleh PWA antara lain :

konfrensi perdamaian,konfrensi perempuan tingkat  Asia Pasifik, konfrensi pengalaman baik

Aisyiyah  dalam  SDGs  di  Bangkok.  Sebagai  organisasi  perempuan  yang  bergerak  datam

bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyiyah telah mampu menunjukkan komitmen dan

kiprahnya  untuk  memajukan  kehidupan  masyarakat  khususnya  dalam  pengentasan

kemiskinan  dan  ketenagakerjaan.  Dengan  visi  "Tertatanya  kemampuan  organisasi  dan

jaringan  aktivitas  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  untuk  meningkatkan  kesejahteraan

masyarakat",  Majelis  Ekonomi Aisyiyah bergerak  memberdayakan ekonomi rakyat   kecil

dan  menengah  serta  mengembangkan  ekonomi  kerakyatan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa

Program Aisyiyah sudah terkoneksi dengan percepatan pencapaian SDGs Utamanya bidang

kerjasama ekonomi Regional.

B. Penguatan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan

Misi  majelis  ekonomi  adalah  melahirkan  pelaku  usaha/wirausaha  yang  siap

bersanding  di  era  global,membangun  kekuatan  ekonomi  keluarga,membangun  kedaulatan

pangan dan menjadikan koperasi  sebagai pendukung gerakan ekonomi ‘Aisyiyah. Adapun

pelaksanaan prioritas Program bidang ekonomi meliputi berbagai usaha peningkatan ekonomi

keluarga. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris dan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Gorontalo:

“Penguatan  gerakan  pemberdayaan  perempuan  melalui  pengembangan  kelompok
BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah) seperti pelatihan pembuatan



karawo dan pelatihan pembuatan Bross.hal ini bertujuan meningkatkan keterampilan
ibu-ibu aisyiyah dalam bidang kewirausahaan.” (HT)

“Ya…benar  kami  memiliki  program  pengembangan  ekonomi  keluarga  yang
bekerjasama  dengan  dinas  perindutrian  dalam  rangka  menigkatkan  usaha  kecil
menengah Aisyiyah” (MHO )

Pemberdayaan  perempuan  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  kesetaraan  peran,

akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Program-program

pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Aisyiyah selama ini merupakan upaya untuk

senantiasa mewujudkan tercipatanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-

laki dan perempuan secara berimbang. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan

kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  atau  kesetaraan  gender,  antara  lain  dengan

mengembangkan  kewirausahaan  keluarga  sehingga  dapat  terwujud  peran  yang  seimbang

antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  keluarga  untuk  bersama-sama  membangun  dan

mengembangkan  perekonomian  keluarga  demi  mencapai  kesejahteraan  keluarga.  Hal  ini

diungkap oleh Majelis Ekonomi dan Naker:

“PWA Gorontalo memiliki program unggulan yakni pemberdayaan perempuan dalam
rangka  kesejahteraan  Gender.  Perempuan  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan
dibidang ekonomi agar  mampu  menopang perekonomian keluarga melalui ekonomi
kreatif yang sedang berkembang sesuai potensi daerah, kalau digorontalo usaha ibu-
ibu  yang  berkembang  adalah  kerrawang  atau  karawo  dan  Aisyiyah  mendukung
bahkan memfasilitasi hal ini” (LK )

Aisyiyah  Gorontalo  sebagai  komponen  perempuan  Persyarikatan  Muhammadiyah

yang bergerak dibidang sosial keagamaan telah menunjukkan kiprahnya untuk pencerahan,

pemberdayaan, dan kemajuan yang memberikan kemaslahatan bagi umat sebagai manifestasi

dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. Salah satunya yakni program QoryahThayyibah,yakni

perempuan  yang  ada  disebuah  desa  didampingi  untuk  mengembangkan  kewirausahaan

keluarga agar bisa mandiri dalam bidang ekonomi. Ketika ekonomi mereka baik maka, secara

otomatis tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraanpun akan meningkat.

BUEKA  yang  dilaksanakan  oleh  Aisyiyah  Gorontalo  merupakan  program

pemberdayaan  ekonomi  ummat  melalui  penguatan  ekonomi  keluarga.  Masyarakat  bawah

sering menjadi korban kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebijakan global disebabkan

lemahnya  pengetahuan  dan  jaringan  masyarakat  dalam  mengembangkan  usaha,  bahkan

kadang usaha-usaha yang dilakukan masyarakat bawah menjadi sasaran para tengkulak dan

pemilik  modal  untuk  dieksploitasi.Padahal  jika  masyarakat  memiliki  pengetahuan  dan

jaringan usaha yang bagus, akan mengurangi problem ekonomi pada tingkat keluarga



maupun masyarakat. Ditengah problem inilah Aisyiyah dengan potensi ditingkat cabang dan

ranting memiliki peran strategis untuk mengembangkan usaha rakyat, selain sebagai sarana

dakwah juga dapat membantu masyarakat bawah dalam meningkatkan usaha-usaha ekonomi.

Dapat dikatakan bahwa Hal ini menunjukan bahwa Program Aisyiyah sudah sesuai dengan

percepatan pencapaian SDGs Utamanya bidang Penguatan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

C. Terbentuknya Koperasi Simpan Pinjam Pembiyaan Syariah

Usaha  untuk  mensejahterakan  warganya  terus  diupayakan  oleh  'Aisyiyah,  salah

satunya dengan mendorong pembentukan koperasi bagi dan oleh warga 'Aisyiyah. Aisyiyah

Gorontalo menggelar "Pelatihan Pengelolaan dan Pendirian Koperasi yang Berbadan Hukum.

PWA Gorontalo mendirikan koperasi yang berbadan hukum agar kita bisa mengakses bantuan

juga  modal  sehingga  nantinya  bisa  meningkatkan  kesejahteraan  para  anggota   Melalui

pelatihan  ini  diharapkan  Aisyiyah  Gorontalo  dapat  memilih  bentuk  koperasi  yang  sesuai

dengan kegiatan usaha yang telah mereka lakukan.  Diharapkan nantinya melalui koperasi

yang  akan  terbentuk  ini  dapat  meningkatkan  skala  usaha  kegiatan  BUEKA  dan  para

anggotanya karena dari koperasi ini bisa membantu pemasaran juga simpan pinjam. Aisyiyah

Gorontalo  dan  UKM  sendiri  sangat  mengapresiasi  semangat  dan  kegiatan  yang  sudah

dilakukan oleh kader 'Aisyiyah dan  menyampaikan dukungannya agar para perempuan giat

berkoperasi.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Pimpianan  Wilayah  Aisyiyah  Gorontalo  baik  ketua

maupun sekretaris.

“Dengan prinsip kekeluargaan, spirit dari anggota untuk anggota, melalui koperasi kita
bisa  melakukan  upaya  kolektif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  para  anggota,
'Aisyiyah Gorontalo juga mendorong koperasi  yang dibentuk oleh anggotanya telah
berbadan hukum. (MHO )

"Kebetulan  di  Aisyiyah  Grontalo  banyak  dikembangkan  tabungan,  simpan  pinjam
tanpa jasa kami ingin mengelola kegiatan tersebut dengan lebih baik,” (HT)

Hal lebih rinci lagi dipertegas Ketua Majelis Ekonomi Naker

“Aisyiyah dalam beberapa periode ini menjalankan program di bidang ekonomi dengan
menumbuhkembangkan  semangat  wirausaha.  Wirausaha  tersebut  meliputi
pengembangan  BUEKA (Bina  Usaha  Keluarga  ‘Aisyiyah),  UMKM  (Usaha  Mikro
Kecil dan Menengah), koperasi dan lembaga keuangan mikro  yang  berbadan hukum.
cara  yang dikembangkan oleh BUEKA Gorontalo adalah melalui pengajian-pengajian
yang rutin diadakan oleh ‘Aisyiyah. Langkah-langkahnya yaitu dengan mendata ibu-ibu
atau  daerah  mana  yang  mempunyai  potensi  usaha  kecil,  Setelah  didata,  kemudian
mereka akan mendapat pembinaan yang dilakukan oleh BUEKA, kemudian akan diberi
modal  usaha  dan  bergabung  dengan  koperasi.  “Pendirian  usaha  tersebut  juga  harus
sesuai dengan potensi daerah atau ibu-ibu yang dimiliki, agar nantinya dapat berkebang



susai dengan harapan, PWA Gorontalo juga memberi fasilitas menghubungkan ibu-ibu 
pengusaha tersebuh dengan dinas perindustrian dan badan usaha Muhammadiyah” (LK
)

Koperasi  yang didirikan  oleh  Aisyiyah tak  perlu dilabeli  syariah  karena tidak ada

unsur  riba.  Sifat  taawun  menjadi  dasar  utama  koperasi  berdasarkan  Al  Maidah  ayat  2

Aisyiyah tidak perlu ragu mengenai hukum ketika sudah aktif di koperasi Aisyiyah. Hasil

analisis dari Alquran dan hadits telah diputuskan bahwa tidak ada unsur riba dalam koperasi.

Tambahan pembayaran dalam simpan pinjam dilakukan bersama antara lembaga dan anggota

yang  bersifat  taawun yang  menjadi  dasar  utama koperasi  berdasarkan Al  Maidah  ayat  2

Dengan demikian tidak perlu ragu terkena hukum riba. Hal ini menunjukan bahwa Program

Aisyiyah  sudah  terkoneksi  dengan  percepatan  pencapaian  SDGs  Utamanya  bidang

Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Kontribusi Aisyiyah di Bidang Kesehatan terhadap SDGs
Di  bidang  kesehatan,  Aisyiyah  mempunyai  visi  sebagai  penggerak  terwujudnya

infrastuktur  kesehatan  menuju  tercapainya  masyarakat  sehat.  Hal  ini  termaktub  dalam

pembangunan  dan  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  dengan  spirit  Al  Ma’un,

pemberdayaan  masyarakat  dengan  mengembangkan  dan  melakukan  pembinaan  program-

program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di komunitas, peningktan peran Amal

Usaha Kesehatan Aisyiyah untuk menjalankan fungsi pelayanan sebagai sarana da’wah bagi

masyarakat khususnya kaum dhu’afa.

Di  Pimpinan  Wilayah  Aisyiyah  provinsi  Gorontalo,  tim  peneliti  berkesempatan

mewawancarai ketua PWA, Sekretaris PWA, dan ketua majelis Kesehatan. Dalam wawancara

ini, tim menggali  informasi  mengenai  kegiatan-kegiatan  PWA di  bidang  kesehatan  yang

bersinergi  dengan  SDGs.  Adapun  kegiatan-kegiatan  Aisyiyah  selama  tahun  2015  sampai

dengan tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

A. Menuju Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks dan Payudara

Seminar  ini  dilaksanakan  pada  tahun  2017  dan  berkolaborasi  dengan  majelis

kesehatan dan lingkungan hidup serta ibu-ibu dharma wanita Universitas Negeri Gorontalo.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota sebagai upaya mempercepat

pelayanan akses kesehatan terhadap ibu-ibu. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai usaha dalam

mengendailkan penyakit dan penyehatan lingkungan masyarakat. Seperti pendapat informan

bahwa



“Aisyiyah  berupaya  untuk  membuat  anak  anak,  ibu,  dan  remaja  itu  sehat.  Kami
mempunyai rumah sakit  ibu  dan anak di gunakan untuk menampung mereka yang
sakit.  Untuk  remaja  kami  mensosialisasikan  bagaimana  cara  menjauhi  narkoba,
pernikahan  dini.  Sosialisasi itu kami lakukan sebulan sekali,  dalam pengajian, atau
hari penting yang berkaitan dengan kesehatan” (MHO)

Selain  itu  dalam  mempercepat  pelayanan  akses  kesehatan  terhadap  masyarakat,

Aisyiyah juga mendirikan klinik-klinik di kampung, panti jompo, dan panti asuhan. Kegiatan

Aisyiyah memperoleh respon yang positif dari masyarakat karena mereka merasa kegiatan

tersebut sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai kesehatan.

“Penjelasan orang tua anak-anak bahwa mereka merasa puas dan akhirnya mau
bergabung dalam kegiatan Aisyiyah”. (HT)

B. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Lingkungan Sehat

Kondisi  derajat  kesehatan  bagi  sebagian  masyarakat  Indonesia  termasuk  secara

khusus kesehatan perempuan dan anak masih rendah yang disebabkan oleh berbagai factor

antara  lain  kemiskinan, rendahnya budaya sehat, lingkungan termasuk sanitasi yang buruk,

kebijakan kesehatan belum merata, dan lainnya. Dengan kondisi tersebut berdampak pada

rendahnya derajat  kesehatan masyarakat dan rendahnya kemampuan memenuhi kebutuhan

hidup. Dakwah ‘Aisyiyah di bidang kesehatan di tingkat basis dengan spirit al-Ma’un penting

untuk ditingkatkan dan diluaskan. Salah satu amal kesehatan di basis yaitu sosialisasi gizi

seimbang, perilaku sehat pencegahan stunting merupakan upaya mempercepat perbaikan gizi

masyarakat.  Upaya ini  sesuai  dengan tujuan SDGs dibidang kesehatan sebagaimana hasil

wawancara tim peneliti dengan informan.

“Untuk memperbaiki  gizi,  Asyiyah bekerja  sama dengan ibu-ibu  PKK dan Badan
Kerjasama  Organisasi  Wanita  (BKOW)  di  Gorontalo,  posyandu,  memberikan
penyuluhan dan makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak” (YYS)

Masalah gizi memang menjadi salah satu isu penting yang direspon oleh Aisyiyah.

Dalam  Rangka  pencegahan  stunting  dan  malnutrisi.  Disamping  itu,  Pengolahan  bahan

makanan  menggunakan  produk-produk  local  dan  dari  kebun  sendiri  juga  disosialisasikan

kepada masyarakat serta pembuatan kebun untuk peningkatan gizi dalam keluarga.

“Kami  sering  menyampaikan  dalam  sosialisasi  kepada  ibu dan  anak  tentang
pentingnya makanan yang sehat dan bergizi,  mendorong mereka agar tidak terlalu
banyak mengonsumsi fast food” (YYS)

“Aisyiyah menyarankan kepada masyarakat untuk membuat taman taman yang sehat
agar lingkungan di sekitar tempat tinggal juga terpelihara” (MHO)



Pentingnya gerakan masyarakat hidup sehat dimulai dari keamanan pangan. Dalam

hal ini Aisyiyah senantiasa digandeng oleh pemerintah atau instantsi seperti BPOM dan juga

BKOW untuk melaksanakan kegiatan yang betujuan untuk pengawasan obat dan makanan.

Seperti yang disampaikan informan dalam wawancara dengan tim peneliti

“Pengawasan  obat,  bersama  BKOW  penyuluhan  kepada  masyarakat  bagaimana
penggunaan obat yang baik, konsumsi makanan yang baik bagi anak-anak’ (MHO)

“untuk Pengawasan obat dan makanan, aisyiyah menyelenggarakan Gerakan aisyiyah
cinta  anak,  bekerjasama  dengan  BPOM.  Aisyiyah  bergerak  juga  berdasarkan
permintaan  masyarakat.  Sebagian  besar  program  aisyiyah  bekerjasama  dengan
pemerintah”

C. Menyelesaikan Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak

Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Khadijah Provinsi Gorontalo yang terletak di Kota

Gorontalo.  Rumah  sakit  ini  melayani  pasien  baik  dari  Kota  Gorontalo  maupun  dari  luar

daerah  karena  merupakan  jenis  rumah  sakit  umum.  Rumah  Sakit  Ibu  dan  Anak  SITTI

KHADIJAH menerima pasien-pasien untuk disembuhkan dengan dukungan dokter ahli dan

perawat  berkualitas.  Pelayanan  juga  berkualitas  dengan alat-alat  medis  yang modern  dan

lengkap. Terdapat kamar rumah sakit bagi pasien rawat inap. Jam jenguk pasien Rumah Sakit

Ibu dan Anak SITTI KHADIJAH juga diatur dengan baik agar pasien baik anak dan dewasa

dapat istrahat maksimal.

RSIA  Siti  khadijah  terus  berkomitmen  meningkatkan  kualitas  pelayanan  untuk

masyarakat terutama untuk ibu dan anak dengan meningkatkan pembangunan infrasturktur

dan penyediaan fasilitas alat-alat kesehatan yang memadai agar memperoleh nilai akreditasi

yang  lebih  baik.  Tahun 2019 ini,  RSIA siti  khadijah  masih  terakreditasi  C,  maka  sangat

diperlukan dukungan atau support dari berbagai pihak khususnya warga muhammadiyah agar

dapat berperan aktif memberikan bantuan.

“Indicator  keberhasilan  dapat  dilihat  dari  animo  dan  respon  masyarakat  ketika
berkunjung dan berobat di RSIA, makanya RSIA saat ini Alhamdulillah akreditasi C”
(HT)

Disamping itu, Aisyiyah juga berdakwah dalam bidang kesehatan dengan membuat

jaminan kesehatan terhadap anggotanya. Dana dari jaminan kesehatan tersebut berasal dari

uang iuran bulanan dari para anggota. Dengan dana tersebut, anggota yang membutuhkan



bisa mendapatkan bantuan keringanan biaya pengobatan. Aisyiyah juga menginisiasi 

penggalangan dana social bagi anggota yang terkena musibah sakit maupun kematian.

“Ibu-ibu menyisihkan dana, agar bisa masuk dalam jaminan kesehatan bagi anggota.
Dan saling tolong menolong lewat dana social.” (YYS)

D. Sosialisasi dan Pemeriksaaan tes IVA

Tingginya angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia disebabkan karena 95%

wanita  tidak  menjalani  pemeriksaan  secara  dini  sehingga  menyebabkan  keterlambatan

diagnosis  dari  kanker  serviks  dan  menurunkan  harapan  hidup  wanita.  Berdasarkan  hasil

penelitian  probabilitas  ketahanan  hidup  5  tahun  pasien  kanker  serviks  dengan  stadium 1

sekitar 70%, stadium II sekitar 37,4%, stadium III sekitar 12,4% dan stadium IV pada tahun

kedua sudah menjadi 0. Salah satu upaya mengurangi kanker serviks yaitu dengan melakukan

deteksi dini kanker serviks (Wigati, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Peirson (2013),

yang  menjalani  systematic  review  dari  tahun  1995  sampai  2012.  Hasil  penelitian

membuktikan bahwa deteksi dini lesi prakanker dapat menurunkan insiden kanker serviks

dan menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh kanker serviks.

Berdasarkan  data  tersebut,  Aisyiyah  menginisiasi  kegiatan  sosialisasi  dan

pemeriksaan  tes  IVA  yang  diselenggarakan  di  Aula  RSIA Siti  Khadijah  Gorontalo  dan

dihadiri utusan PWA, PDA, dan organisasi wanita lainnya di provinsi Gorontalo. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang deteksi dini kanker serviks.

Kegiatan  ini  sebagai  wujud  nyata  kepedulian  terhadap  kesehatan  perempuan  dan

untuk membantu terlaksananya tujuan ke 3 SDGs dalam bidang kesehatan yakni mengurangi

sepertiga  kematian  akibat  penyakit  tidak  menular  seperti  kanker  serviks.  Sustainable

Development  Goals  (SDGs)  Menjamin  akses  universi  ke  layanan  kesehatan  seksual  dan

reproduksi,  termasuk  dalam  keluarga  berencana,  informasi,  dan  edukasi.  (  Aryani  dan

Handayani, 2017)

5.2 Luaran yang Dicapai

Sampai  saat  ini,  penelitian  ini  sudah rampung  98%,  artikel  jurnal  mengenai  hasil

penelitian sudah disubmit di Jurnal Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah

terindeks sinta 3. Artikel masih dalam proses review dan akan terbit pada bulan Juni 2020. 



BAB VI 

KESIMPULAN 

Berdasarkan  uraian  di  atas  diperoleh  kesimpulan  bahwa  program  kegiatan  Aisyiyah  Wilayah

Gorontalo,  khususnya  pada  bidang  pendidikan,  ekonomi  dan  kesehatan  memiliki  keterkaitan  dengan

capaian aspek-aspek pada SDGs. Kesesuaian tersebut antara lain pada bidang pendidikan terdapat relevansi

program  Aisyiyah  wilayah  Gorontalo  dengan  tujuan  SDGs  jika  disandingkan  dengan  pembahasan

Pendidikan  untuk  Pembangunan  Berkelanjutan  (PuPB).  Pada  tujuan  PuPB yakni  akses  dan  hak  atas

pendidikan dasar yang berkualitas, hal ini juga sejalan dengan konsep tujuan lembaga pendidikan Aisyiyah.

Pada bidang ekonomi program kerja Aisyiyah wilayah Gorontalo turut bersinergi dalam pemberantasan

kemiskinan  yang  merupakan  aspek  capaian  dari  SDGs  dan  pada  bidang  kesehatan  Aisyiyah  wilayah

Gorontalo turut serta dalam mendorong jaminan kesehatan bagi semua umur.
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LAPORAN KEUANGAN

No Jenis Pengeluaran Volume Satuan 
Harga Satuan

(Rp) Total (Rp)

 A. BAHAN

1 Pulpen         21  Lusin 
 

20,000 
              
420,000 

2 Kertas HVS 70 gsm A4           5  Rim 
 

49,000 
              
245,000 

3 Kertas HVS 70 gsm F4           5  Rim 
 

52,000 
              
260,000 

4 Amplop           1  Pack 
 

30,000 
                
30,000 

5 Boardmarker           5  Buah 
 

12,000 
                
60,000 

6 Permanent Marker           3  Buah 
 

10,000 
                
30,000 

7 Kwitansi           1  Pack 
 

17,000 
                
17,000 

8 Block Note         10  Buah 
 

17,000 
              
170,000 

9 Stapler Besar           1  Buah 
 

32,000 
                
32,000 

 Isi Stapler           2  Buah 
 

10,000 
                
20,000 

1
1 Stop Map           2  Pack 

 
35,000 

                
70,000 

1
3 Tinta Epson Hitam           1  Botol 

 
92,000 

                
92,000 

1
4 Tinta Epson Warna           3  Botol 

 
95,000 

              
285,000 

1
5 Cartridge Hitam           1  Unit 

                           
180,000 

              
180,000 

1
8 Flashdisc           2  Unit 

                           
150,000 

              
300,000 

1
9

Foto Copy dan Jilid Proposal           5 
 
Rangkap

                           
100,000 

              
500,000 

2
0

Foto Copy dan Jilid Laporan 
Penelitian

          5 
 
Rangkap

                           
150,000 

              
750,000 

http://www.sdg2030indonesia.org/page/i-tujuan-sdg%20Tujuan%20SDGS%202030


2
1 Materai 6000         10  Buah 

 
8,000 

                
80,000 

2
2 Materai 3000         10  Buah 

 
5,000 

                
50,000 

2
3 Biaya Internet           3  Bulan 

                           
175,000 

              
525,000 

2
4

Konsumsi Selama Penelitian           8  Bulan 
                           

189,000 
            
1,509,000 

 Sub Total A
          
5,625,000 

 B. HONOR PENELITI

1 Ketua 1  orang 
                         1,

125,000 
            
1,125,000 

2 Anggota 1           1  orang 
                         1,

000,000 
            
1,000,000 

3 Anggota 2           1  orang 
                         1,

000,000 
            
1,000,000 

 sub total B    
          
3,125,000 

 C. PENGUMPULAN DATA

1 Sewa Mobil   
                           

250,000 
              
750,000 

2 Jasa Supir   
                           

100,000 
              
300,000 

3 Sewa Kamera   
                           

350,000 
              
350,000 

4 Jasa Dokumentasi   
                           

450,000 
              
450,000 

 Sub Total C
          
1,850,000 

 
D. PELAPORAN, LUARAN 
WAJIB,     

1
 Publikasi Jurnal Ilmiah Daring, 3 
Rangkap Jurnal Cetak dan Biaya 
Pengiriman 

          1 Paket 775000
              775,00

0 

2
 Biaya Rapat dan Konsumsi 
Penyusunan Laporan Akhir dan 
Jurnal 

        10 Paket 50000
              500,00

0 

  Sub Total D    
          1,275,00

0 

  E. LAIN-LAIN     

1  Pajak Penelitian           1 Paket 300000
              300,00

0 

2  Sewa LCD           1 Paket 325000
              325,00

0 

  Sub Total D 
             
625,000 

 TOTAL PENGELUARAN DANA (A+B+C+D+E) 100% RP           



12,500,000 

SURAT PENELITI

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

DOKUMENTASI
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