
k a m is  p o n , 18 m e i 2017 Harian Jogja

KO NFERENSI PERS
W O  TAHUN ‘AISYIYA H MHRtk

'A IS Y IY A H  »  . n

MEMULIAKAN MARTABAT UMAT. 
BERKIPRAH MEMAJUKAN BANGSA

►  AKTIVITAS ORGANISASI

PP Aisyiyah G elar Rem buk Nasional PAUD

Harian J o g ja /  A b d u l Ham id Razak

K e tu a  P P  Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini (berdiri) saat 
gelar jumpa pers terkait dengan rencana kegiatan rembuk nasion
al pendidikan anak usia dini (PAUD) di Universitas Aisyiyah (Unisa) 
Jogja, Rabu (17/5).

GAMPING—Pimpinan Pusat (PP) 
Aisyiyah akan menggelar rembuk 
nasional pendidikan anak usia dini 
(PAUD). Kegiatan tersebut akan 
digelar di Universitas Aisyiyah 
(Unisa) Jogja pada Kamis (18/5) ini.

Rembuk nasional tersebut, kata 
Ketua PP Asiyiyah Siti Noordjanah 
Djohantini, akan dihadiri oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Muhammad Muhadjir. 
Selain itu, rembuk nasional PAUD 
tersebut menurut rencana juga 
dihadiri 500 tokoh, pemerhati, dan 
praktisi PAUD dari lintas kelompok 
dan agama.

Rembuk nasional ini juga akan 
diikuti oleh utusan Aisyiyah dari 
34 provinsi di Indonesia, termasuk 
para pengelola pendidikan dan 
guru PAUD di perguruan tinggi. 
“Aisyiyah banyak berperan dan 
berkontribusi untuk pengembangan 
PAUD di Indonesia. Kami juga 
akan memperluas aktivitas PAUD 
di Indonesia Timur,” katanya di 
Unisa, Rabu (17/5).

Noor menjelaskan, sejumlah 
praktisi PAUD dari beberapa 
organisasi perempuan lintas agama 
akan diberi kesempatan untuk 
sharing saat rembuk nasional 
PAUD berlangsung. Organisasi 
perempuan yang dijadwalkan 
akan mengisi kegiatan di antaranya 
Muslimat NU, Persatuan Wanita 
Katholik Indonesia, Persit Kartika

Chandra Kirana, Wanita Budhis, 
dan Tamansiswa. “Dalam rembuk 
nasional ini, banyak hal terkait 
PAUD akan dibahas. Mulai kondisi 
saat ini, tantangan masa depan 
hingga persoalan nilai-nilai yang 
menjadi keharusan selama proses 
PAUD berlangsung,” katanya.

Menurutnya, nilai-nilai yang 
dibahas tersebut antara lain nilai 
universal yang diajarkan juga di 
berbagai agama di Indonesia. Selain 
persoalan PAUD, selama kegiatan 
berlangsung juga akan dibahas 
tentang kondisi guru di lembaga 
PAUD di Indonesia. Pihaknya berharap,

rembuk nasional PAUD tersebut 
mampu memberikan rekomendasi 
positif bagi perkembangan PAUD 
di Indonesia.

“Rekomendasi yang kami hasilkan 
bukan hanya untuk pemerintah, 
tetapi juga untuk semua pemangku 
kebijakan PAUD. Kami akan petakan 
persoalan PAUD secara rinci dan 
dicarikan juga solusinya,” katanya.

Noor mengatakan, rembuk 
nasional PAUD tersebut merupakan 
rangkaian Milad ke-100 Aisyiyah 
yang akan digelar pada Jumat (19/5) 
di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. (Abdul Hamid Razak)


