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Suara 
Perubahan 

Ibu Susi 
Pembeli di Pasar Traditional Badung 

Seorang perempuan  bernama Ibu Susi mengalami keputihan selama lima tahun. Keputihan yang ia 
alami sangat membuatnya tidak percaya diri karena keputihannya mengeluarkan bau yang tidak enak 
dan kerap kali ditanyakan oleh  teman-temannya di tempat kerja, bahkan ia tidak percaya diri 
melakukan hubungan seksual dengan pasangannya akibat keputihan yang ia derita. Beberapa kali ia 
mencari pemeriksaan ke beberapa tempat layanan namun keluhannya tak pernah hilang, ia semakin 
frustrasi dan depresi. Semakin lama semakin menghilang kepercayaan dirinya, ia merasa minder 
setiap kali diajak berhubungan dengan pasangannya sehingga tidak menikmati hubungan seksual, ia 
juga merasa minder berada di dekat teman-temannya dan merasa sangat sendiri. 

Suatu hari, Ibu Susi berbelanja ke Pasar Tradisional Badung ketika ia mencuri dengar pembicaraan 
sekumpulan perempuan – mereka berdiskusi tentang keputihan. Dalam benaknya ia berpikir, 
“Wow...ini diluar akal sehat saya – orang-orang di pasar membicarakan masalah yang selama bertahun-
tahun ini saya alami. Inilah hadiah terbesar dan jawaban dari tuhan!” 

Ia kemudian memberanikan diri bertanya kepada pedagang kios tempatnya berbelanja sambil sedikit 
malu-malu, “Ibu itu siapa nggih? Kenapa ada yang membicarakan masalah keputihan di pasar?” dan sang 
pedagang memberi jawaban yang membuat Ibu Susi tidak percaya. 

Kata si pedagang, “Nike dari klinik bu, klinik kespro dipanggil Yayasan Rama Sesana dan terletak di lantai 
4, di sini di pasar. Mereka setiap hari keliling-keliling, ngasi informasi tentang kesehatan perempuan.” 

Setelah mendapat informasi singkat dari pedagang tersebut, ia kemudian mendekati kumpulan orang 
tersebut (pedagang, buruh, dan Petugas YRS) dan ikut bergabung dalam diskusi kecil tersebut. Ia 
mengatakan sangat beruntung dan berterima kasih bisa menerima informasi tersebut dan diterima 
sangat baik oleh Petugas lapangan YRS dan pedagang tersebut. Ia kemudian meminta brosur dan 
kontak YRS dan mengatakan akan berkunjung ke YRS. 

Selang beberapa hari, Ibu Susi akhirnya datang ke YRS dan tim medis memberikannya informasi 
tentang Infeksi Saluran Reproduksi sebelum Ibu Susi melakukan pemeriksaan. “Dok terima kasih 
bantuannya, sekarang saya sudah sembuh dan saya sekarang dapat kembali aktif bekerja, berdekatan 
dengan teman-teman saya dan saya juga tidak minder lagi apabila pasangan saya mengajak berhubungan 
seksual”. 

Setelah ia sembuh dari masalahnya, Ibu Susi tetap rutin datang melakukan deteksi dini terhadap organ 
reproduksinya tetapi hampir setiap kunjungannya ke YRS ia tidak datang sendiri, ada saja teman yang 
ia ajak untuk melakukan deteksi dini, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi. “YRS adalah jawaban 
bagi semua perempuan yang selama ini mungkin tidak tahu harus bagaimana dan harus kemana untuk 
mencari layanan terhadap masalah kesehatan reproduksinya. Ini adalah hadiah terbaik” itulah mengapa 
Ibu Susi sangat antusias menginformasikan kesehatan reproduksi dan layanan YRS kepada setiap 
perempuan yang ia temui. 

 

“YRS adalah jawaban dan hadiah 
terbaik bagi semua perempuan 
yang mengalami masalah 
kesehatan reproduksi.” 

Yayasan Rama Sesana (YRS) are a non-profit, non-governmental organization providing donation-
based, quality healthcare, including clinical services and educational programming, with a particular 
focus on women’s reproductive health at and for traditional market community.	  
 


