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Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Komunitas CACABUN 

Komunitas Cacabun terbentuk pada tanggal 27 Mei 2014. Bermula dari dibentuknya sebuah grup 

Whatsapp yang diinisiasi oleh Fadilahtul Husna (founder Cacabun). Awalnya grup ini dibentuk sebagai 

wadah silaturahim dan berbagi informasi seputar keluarga muda dengan beberapa teman seangkatan 

founder yang baru menikah. Seiring berjalannya waktu, Cacabun semakin tumbuh dan berkembang 

dengan member yang terdiri dari beragam usia, daerah dan aktivitas. 

Roda kegiatan Cacabun terus berjalan. Untuk memfasilitasi dan merancang program-program 

Cacabun, founder pun merekrut tim yang bekerja di "belakang layar". Melalui hasil diskusi tim ini pula, 

beberapa gagasan  muncul, diantaranya: pada tanggal 2 Maret 2016 terbentuk grup WhatsApp khusus 

tentang Promil (Program Hamil) yang bernama Cacabunmil, selanjutnya tanggal 26 September 2016 

Cacabun berganti kepanjangan nama yang bermula dari Calon-calon Bunda menjadi Cerita Cinta Bayi dan 

Bunda. Keberadaan tim khusus ini pun semakin membuat Cacabun lebih terorganisir hingga berjalanlah 

program-program kuliah WhatsApp juga penyuluhan dan bakti sosial. Kini, tim khusus tersebut menjadi 

Board of Cacabun (BOC) yang terdiri dari founder dan co founder Cacabun yang telah bersama-sama 

membentuk visi misi dan grand design Cacabun sebagai sebuah komunitas, hingga semakin jelaslah arah 

gerak Cacabun ke depannya. Adapun nama-nama co founder Komunitas Cacabun terdiri dari: Rahmi 

Damayanti, Nurul Hasanah, Annisa Anastasia, Akmalya Chairunnisa, Fauziah Arbi, Harumi Aini, Arum Nur 

Fitrah, Af'idatus Sakinah, Fathimah Musthafa, dan Yustiyani.  
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Berharap kedepannya komunitas Cacabun dapat menjadi wadah berkumpulnya ibu muslimah yang 

produktif dan berkontribusi dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang tangguh dan berdaya. 

 

Visi Misi Komunitas   

Motto 

Cerdas peduli sesama 

Visi 

Cacabun peduli keluarga Indonesia untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter islami 

Misi 

1. Memperkuat ukhuwah internal dan memperluas silaturahim antar ibu muslimah 

2. Meningkatkan rasa kepedulian antar ibu, baik internal maupun eksternal komunitas 

3. Meningkatkan edukasi kehamilan, pengasuhan sesuai ajaran islam, tumbuh kembang anak, dan 

kesadaran urgensi ASI dan MP ASI 

4. Meningkatkan kualitas peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anakCACABUN 

 

Demografi Anggota 
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Standard Operational Procedure (SOP) 

Demi kenyamanan bersama, syarat bagi yang ingin bergabung dengan grup WA Cacabun: 

1. Telah menikah  

2. Muslimah  

Setelah memenuhi syarat di atas, ada syarat lagi ketika mau dimasukan di grup WA Cacabun yaitu: 

1. Bersedia aktif di grup minimal 2 kali per pekan ketika diskusi harian berlangsung 

2. Bersedia mematuhi rule grup WA Cacabun  

3. Mengisi database Cacabun untuk kerapihan dan ketertiban administrasi, mohon isi form 

database online di link berikut ini: https://goo.gl/forms/YytMFO8crkl8rKoB2 

Jika Bunda siap memenuhi ketentuan di atas, siap2 dimasukan dan disambut sama member cacabun 

yang sudah lebih dahulu masuk grup. 

 

RULE GRUP CACABUN (Cerita Cinta Bayi dan Bunda): 

1. Bersedia aktif di grup minimal 2 kali per pekan ketika diskusi harian berlangsung. (Pelajari QS. Al 

Hujurat :13) 

2. Topik bahasan di grup bebas sesuai kebutuhan member. 

3. Topik tambahan ( sharing khusus) dapat dibahas seminggu sekali sesuai jam aktif member di 

grup dengan mendatangkan narasumber (ahli/spesialis). Jika tidak ada narasumber 

(ahli/spesialis) sharing dilakukan antar member yang sudah berpengalaman sesuai dengan topik 

yang dibahas. 

Topik dan hari sharing tidak terjadwal (fleksibel) sesuai permintaan dan kesepakatan member. 

Beberapa topik yang sudah berjalan seperti keluhan kehamilan serta solusinya, tips ASI ekslusif, 

MPASI, KB (alat kontrasepsi), kesehatan gigi anak, perkembangan anak, dsb.  

4. Program hamil (promil) dibahas di grup WA khusus yaitu grup Cacabunmil, jika ingin bergabung 

silahkan menghubungi admin: 

Fafa 0857-1621-1266 

Ida 0857-5573-2732 

5. Postingan yang bersifat iklan produk (berjualan) memiliki syarat: 

a. Jualan boleh dilakukan setiap hari 

b. 1 orang up load hanya 1 gambar, keterangan lebih lanjut via wapri. 

c. Waktu berjualan jam 16.00-09.00 

6. Untuk menjalin kemitraan/kerja sama dengan Komunitas Cacabun, seperti gerakan 

penggalangan dana, mengajak kerjasama dalam aktivitas tertentu yang sifatnya menggerakan 

banyak member Cacabun, dsb, maka harus dengan persetujuan BOC Cacabun. (24 :27-28) 

7. Postingan berupa share info/BC, mohon untuk memerhatikan hal berikut: 

a. Diutamakan hal-hal yang berkaitan dengan ibu dan anak atau pernak pernik rumah tangga  

b. Budayakan klarifikasi dan validasi sebelum share (no hoax) dengan sumber yang jelas. 

(Pelajari QS Al Hujurat :6) 

c. Hindari pembicaraan yang bersifat ghibah (membicarakan keburukan orang lain). (Pelajari 

QS Al Hujurat :11-12) 
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d. Tidak up load foto/menceritakan tentang aurat keluarga berlebihan, misalnya menceritakan 

tentang hubungan dengan suami, dsb. (Pelajari QS. An Nur:27, 58-59) 

e. Tidak up load foto yang mengumbar aurat. (Pelajari QS An Nur: 30-31) 

8. Grup hanya boleh dibaca oleh member saja. Silahkan all member memberikan pengertian 

kepada suami masing-masing. (Pelajari QS. An Nur :30-31) 

9. Berpamitan dengan adab yg baik jika suatu saat harus keluar grup kepada admin dan member 

grup. (Pelajari QS. An Nur :62) 

10. Demi kenyamanan bersama, masukan berupa kritik yang membangun atau ide untuk perbaikan 

grup, dapat disampaikan kepada admin: 

Una 0856-6443-1992 

Rahmi 0878-7389-7183 

Nurul 0857-1690-0471 

Terima kasih kepada seluruh member yang telah mengikuti Rule ini. Rule ini dapat ditambahkan bila ada 

kesepakatan di waktu yang akan datang. 

 

Struktur Board of CACABUN (BOC) 

Ketua  : Una @Fadilahtul Husna (IG: @fadilahtulhusna, @unamaimunaolshop) 

Wakil  : Nurul @Nurul Hasanah (Fb: Nurul Hasanah) 

Sekretaris : Yusti @Yustiyani (IG: @goyusti) 

Bendahara : Rahmi @Rahmi Damayanti  (IG: @rahmidamay @ghifa_id) 

PJ Internal : Icha @Annisa Anastasia (IG: @mamalova.books, @algorismee) 

  Nisa @Bundafatihkarim (IG: @bundafatihkarim @busybookelbahri) 

PR & Eksternal : Arum @Arum Nur Fitrah (FB : Arum Nur Fitrah, IG: @arumfitdiary, @babybunda.store) 

PJ Kominfo : Ume @Harumi Aini (IG: @baby.qianna @harumiaini) 

PJ Fundrising : Arbi @Fauziah Arbi  (IG: @arbifauziah) 

PJ Cacabunmil  : Ida @Afidatus Sakina (IG: @afida19) 

  Fafa @Fathimah Musthafa  (IG: @fafafathimah) 

 

Program Kegiatan Cacabun yg Sudah Terlaksana 

1. Meet up Cacabun 

9 Agustus 2015 di Bogor 

16 Mei 2016 di Bogor 

2. Playdate Kidzoona 

14 Maret 2017 di Kidzoona Lippo Bogor 

3. Pemeriksaan kehamilan gratis & penyuluhan ibu hamil 

22 des 2016 di Desa Ciampea Bogor  

4. Penyuluhan Pentingnya ASI & Kesehatan Balita 

3 juni 2016 di desa bojongrangkas, Kec. Ciampea Bogor 

5. Penyuluhan Mendidik anak di Era Digital 

28 januari 2017 di Balkes perumahan Griya Dramaga Asri dan Cibanteng Griya Raharja 
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6. Seminar Menghukum Anak yang Mendidik 

11 Maret 2017 di Balkes perumahan Griya Dramaga Asri dan Cibanteng Griya Raharja 

7. Pengumpulan donasi bencana: 

- Simprug 

- Banjir Garut 

- Program winter Suriah  

- Banjir Bima 

8. Kulwap Cacabun 

• Kesehatan Gigi by drg. Shalihah 

• FDS by teh Anggia 

9. Kulwap cacabunmil: 

• Promil Toyyib dan Sehat dengan Cara Alami (Herbal) 

• PCOS 

• Bekam Promil 

• Psikologi Promil 

• Promil Alami 

• Program Bayi Tabung 

• Kesehatan Organ Reproduksi Wanita 

 

Open Recruitment Pengurus Cacabun 

1. Divisi Kominfo 

Job Description: 

o mengelola socmed (IG,FB,blog) 

o membuat desain publikasi dan penyebaran info 

Kualifikasi  

- aktif bersocmed 

- punya passion menulis dan sharing 

- update dgn info seputar dunia ibu&anak 

- punya skill ilustrasi/design (*nilai tambah/tidak wajib bisa) 

 

2.  Divisi Internal 

Job Description: 

Merancang, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan internal  

 

Kualifikasi 

- terbiasa bekerja dalam tim 

- memiliki tautan hati dengan Cacabun 

- memiliki passion dalam ilmu Parenting dan Umum 

- memiliki kemampuan agitasi massa 
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3. Divisi Eksternal 

Job Description: 

 

Kualifikasi: 

 

4. Divisi Fund Rising 

Job Description: 

Menggalang dana untuk kegiatan eksternal maupun internal cacabun 

 

Kualifikasi 

- senang berjualan/berwirausaha 

- kreatif 

- bersedia menjadi partner yg solid dg tim 

 

Sesi Tanya Jawab 

1. Pertanyaan (Gressa) 

Karena member cacabun ada diberbagai daerah di indonesia dan juga luar indonesia, ada 

program apa untuk kami2 yg ga bisa hadir di acara cacabun? Apakah mau buat batch cacabun 

disetiap mayoritas kota dan membentuk kepengurusan baru?  

 

Jawaban 

Icha: 

Untuk program, thats why kita open recruitment. Karena kita sadar, untuk manfaat yang lebih 

besar, gabisa bergerak hanya segelintir orang. Soo.. selanjutnya, akan dibahas setelah oprec. 

Agar dapat masukan dan realisasi  hasil pemikiran dari para member lainnya juga 

 

Nisa : 

Betul banget yah Cacabun MasyaAllah ada di belahan benua lain juga.. Insya Allah kedepannya 

ada perwakilan daerah jika memungkinkan biar member daerah lain bisa merasakan manfaat 

langsung dari komunitas Cacabun kita ini.. 

 

2. Pertanyaan (Faizah) 

1) Sejalan dgn pertanyaan Gressa, untuk kegiatan Cacabun yg selama ini lbh sering 

terkonsentrasi di Bogor, bisakah sesekali geser ke kota sebelah, alias Depok 😁? 

2) Adakah grup sejenis Cacabun ini tapi diperuntukan bagi Ayah2 Kece? 

3) Oprecnya itu harus pilih satu yg spesifik atau boleh mengajukan 2 pilihan dan 

penempatannya diserahkan kpd BOC? 
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Jawaban 

Nurul: 

Klo bs ngajak orang2 setempat buat jd panitia acaranya, dr cacabun bs bantu galang dana, dn 

bantuan lainnya. Jd walaupun panitianya hanya sedikit yg anggota cacabun, tp untuk mudah 

diterima masyarakat bs pake nama komunitas cacabun 

Iya bunda2 bs buat acara sendiri di daerah masing2. Saya buat seminar penyuluhan di komplek 

rumah jg gandeng tetangga2 yg bukan anggota cacabun. Tp mengatasnamakan komunitas 

cacabun, sehingga mudah diterima oleh tokoh masyarakat di sini....alhamdulillah. 

Nisa: 

1) Bisa bangeeeeet dooong... Jakarta udah rencana ngadain meetup tapi belum terealisasi 

karena minim sumber daya. Jadi yuks kita bersinergi bersama 

2) Udah ada Alhamdulillah.. tapi memang ga seaktif grup bunda2 disini.. maklum ya bunda 

kan kebutuhan komunikasi dan sharingnya lebih besar dari bapake..hehehe.. semoga 

kedepannya grup ayahnya bisa melesat juga yaa.. 

3) Boleh banget.. nanti kami coba lihat kualifikasinya dan di pertimbangkan mana yang 

paling butuh SDM pendaftar yaaa 


