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kawasan Indonesia Timur. 
Adapun caranya, ‘Aisyiyah 
mendorong Kementerian Pede
saan bersinergi dengan agenda 
dan program yang diman
datkan untuk program PAUD. 
Namun kendalanya, bantuan 
dan program yang digulirkan 
oleh pemerintah kebanyakan 
sifatnya hanya rintisan atau 
stimulan saja. Sementara ti
dak semua warga masyarakat 
di seluruh Indonesia dapat 
meneruskan program stimulan 
atau rintisan tersebut Ini yang 
akan dibahas bersama untuk 
dicarikan solusi,” urai Noor- 
djannahlagi.

Hadir dalam konferensi pers 
di antaranya Dewan Pembina 
PP Aisyiyah, Shoimah Kas- 
tolani, Ketua Majelis Ekonomi 
PP Aisyiyah, Latifah Iskandar 
dan Rektor Universitas Aisyi
yah, Warsiti.

Dalam resepsi Milad 
‘Aisyiyah yang akan digelar 
Jumat (19/5) di Sportorium 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) rencananya 
dihadiri sekitar 7.500 warga 
masyarakat keluarga besar 
Aisyiyah dari 34 provinsi di 
Indonesia.

Resepsi Milad Aisyiyah juga 
sebagai bagian dari refleksi 
dan rasa syukur dari per
serikatan karena merasakan 
nikmat lantaran hingga hari 
ini organisasi Aisyiyah masih 
tetap eksis. Noordjannah me
negaskan aspek dakwah 
Aisyiyah merupakan kon
tribusi dan bagian dari jihad di 
abad kedua ini,” tambahnya.

(Aje)-m

YOGYA (KR)- Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang telah berumur satu 
abad memiliki komitmen memajukan dan memuliakan kaum perempuan sejak 
dahulu. Kaum perempuan memiliki andil besar dalam membentuk akhlak dan 
moral generasi di masa mendatang. Sebagai wujud ‘Aisyiyah berkiprah memajukan 
bangsa, ‘Aisyiyah berkomitmen untuk menyiapkan generasi emas pada 2045 men
datang dengan membahas masa depan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Semua anak tanpa kecuali 
berhak mendapatkan PAUD. 
Program-program PAUD tidak 
boleh termarginalkan. Untuk 
membahas mengenai PAUD, 
akan diadakan diskusi menge
nai hal ini,” tegas Ketua 
Umum Pimpinan Pusat (PP) 
Aisyiyah, Dra Noordjannah 
Djohantini MM MSi di sela 
Konferensi Pers Milad 100 Ta
hun Aisyiyah di gedung Rek- 
torat Universitas Aisyiyah, 
Rabu (17/5).

Adapun diskusi yang berta
juk “Rembug Nasional PAUD, 
Memajukan PAUD untuk 
Mencerdaskan Generasi Bang
sa” ini akan dilaksanakan hari 
ini Kamis (17/5) di Kampus 
Universitas Aisyiyah dengan 
menghadirkan beberapa nara
sumber yang berkompeten se

perti Diijen PAUD dan Pen
didikan Masyarakat Kemente
rian Pendidikan dan Kebu
dayaan RI, Komisi X DPR RI, 
Dr Ir Hetifah Sjaifudian,MPP, 
Rektor Dr UNY Prof Sutrisno 
Wibowo MPd dan Prof Dr 
Fashli Djalal PhD, pengamat 
PAUD. Yang menarik lagi, da
lam diskusi ini juga meng
hadirkan beberapa organisasi 
yang berkomitmen mema
jukan dunia PAUD. Organisasi 
ini di antaranya Wanita Ka
tolik Republik Indonesia 
(PWRI), Persit Candrakirana, 
PP Tamansiswa, PP Wanita 
Budhist Indonesia dan PP 
Muslimat Nahdlatul Ulama.

Noordjannah menambah
kan untuk menyiapkan gene
rasi emas pada 2045 menda
tang (tepat 100 tahun Indo

nesia merdeka), diperlukan ge
nerasi yang berkualitas dan 
memiliki sifat dan aspek fun
damental.

“Untuk menghadapi pro
blem Indonesia saat ini, kita 
harus mampu memberikan so
lusi. Adapun solusinya yakni 
menyiapkan anak-anak seba
gai calon penerus bangsa yang 
memiliki kekuatan nilai moral, 
akhlak, budi pekerti yang baik 
serta mampu mengasah dan 
menemukan potensi anak se
jak dini. Hal yang paling pen
ting adalah pembiasaan perila
ku anak yang baik,” tegas 
Noordjannah.

Noordjannah menjelaskan, 
setiap anak usia dini di seluruh 
Indonesia wajib dan berhak 
mendapatkan program PAUD. 
Bahkan tak terkecuali untuk
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