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syiyah satu abad silam didasari rasa 
keterpanggilan untuk memajukan dan 
memuliakan martabat kaum perempu
an. Sampai saat ini, organisasi sayap 
perempuan Muhammadiyah itu terus 
berkomitmen memberikan kontribusi 
dalam pembangunan bangsa. Terlebih 
akhir-akhir ini semakin banyak muncut 
problem sosial dl tengah masyarakat 
khususnya terhadap kaum perempuan. 
Karenanya, Aisyiyah akan konsisten 
melakukan upaya pembelaan.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PP 
Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini 
dalam konferensi pers milad 100 tahun 
di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yog
yakarta, Rabu (17/5). Sebagai organi
sasi perempuan di Indonesia yang 
berusia tepat satu abad pada tanggal 
17 Mei 2017, Aisyiyah telah banyak 
m em berikan kontribusi dalam  ke
majuan perempuan Indonesia di ber
bagai bidang.
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Pada generasi awal, organisasi ini 
mempelopori pandangan Islam yang 
berkemajuan tentang martabat perem
puan. Tidak hanya dalam hal kesamaan 
nilai mulia dengan laki-laki, Aisyiyah juga 
memperjuangkan kebebasan kaum 
perempuan dari paham statis agama 
maupun budaya yang merendahkan 
derajat.
Awal Abad

Hal itu sejalan dengan peringatan 
milad ke-100 yang mengusung tema 
A isyiyah Awai Abad Kedua : Me
muliakan Martabat Umat, Berkiprah 
Memajukan Bangsa. Sejumlah agenda 
juga telah disiapkan untuk merayakan 
momentum tersebut. Diawali penye
lenggaraan rembuk nasional pendidik
an anak usia dini yang digelar Kamis 
(18/5) di Unisa, dilanjutkan resepsi 
pada hari berikutnya yang akan di
selenggarakan di Sportorium UMY.

"Memasuki awal abad kedua ini, ' 
kami rasa penting untuk m endina-
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misasi gerakan di bidang pendidikan 
.dari tingkat PAUD sampai pendidikan 
tinggi. A isyiyah sendiri sudah sejak 
tahun 1919 mendirikan PAUD yang 
diberi istilah frobel,’' katanya.

Acara resepsi rencananya dihadiri 
7.500 warga persyarikatan Aisyiyah- 
Muhammadiyah, dan berbagai pihak 
dari kalangan pemerintah, ormas, pe
laku usaha, politikus, dan masyarakat 
luas. Resepsi milad disemarakkan pula 
dengan agenda bazar, panggung bu
daya, pagelaran kolosal, dan lomba 
mewamai.(J1-26)
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