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PP Aisyiyah Gelar Rem buk x/ 
Nasional Pendidikan Usia Dini
•  YULIANINGSIH

YOGYAKARTA -  Pimpinan 
Pusat (PP) Aisyiyah akan meng
gelar rembuk nasional pendidik
an anak usia dini (PAUD) di 
Universitas Aisyiyah (UNISA) 
Yogyakarta, hari ini. Hadir dalam 
rembuk nasional tersebut Men
teri Pendidikan dan Kebudayaan 
Muhammad Muhadjir.

Kegiatan ini dihadiri 500 
tokoh yang terdiri atas pemer
hati dan praktisi pendidikan usia 
dini lintas kelompok dan agama. 
Rembuk nasional juga diikuti 
utusan Aisyiyah dari 34 provinsi 
di Indonesia dan pengelola pen
didikan gum PAUD. “Ini meru
pakan rangkaian Milad ke-100 
Aisyiyah,” ujar Ketua PP Asi- 
yiyah Siti Noordjanah Djohan- 
tini di UNISA, Rabu (17/5).

Praktisi pendidikan usia dini 
dari beberapa organisasi perem
puan lintas agama akan berbi
cara dalam kesempatan itu. Or
ganisasi tersebut, antara lain, 
Persatuan Wanita Katholik In
donesia, Tamansiswa, Persit

Kartika Chandra Kirana, Wanita 
Bughist, dan Muslimat NU.

Rembuk nasional ini akan 
memperbincangkan banyak hal, 
di antaranya tentang pendidikan 
usia dini di Indonesia. Para pe
serta akan mendiskusikan me-

Rekomendasi 
yang kita 
hasilkan 
bukan hanya 
untuk
pemerintah, 
tetapi juga 
untuk semua.

tode efektif mendidik, anak usia 
dini. Hambatan dan tantangan 
pendidikan ini juga akan di
bicarakan.

Rembuk nasional tersebut

juga membahas nilai-nilai uni
versal yang diajarkan kepada pa
ra anak. Dalam kesempatan itu 
juga akan dibahas tentang kon
disi guru di lembaga PAUD di 
Indonesia. Kegiatan ini akan 
membiacarakan bagaimana stra
tegi meningkatkan kualitas dan 
juga kesejahteraan guru PAUD. 
Mereka adalah orang-orang 
yang dengan tulus dan ikhlas 
menghabiskan banyak waktu 
untuk mendidik anak usia dini.

“Rekomendasi yang kita 
hasilkan bukan hanya untuk 
pemerintah, tetapi juga untuk 
semua pemangku kepentingan 
dalam pendidikan anak usia 
dini,” kata dia.

Selain dipetakan, permasa
lahan pendidikan usia dini juga 
akan dicari solusinya. Milad Ai
syiyah yang ke-100 tahun sendiri 

' akan digelar pada Jumat (19/5) 
mendatang di Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta. Seba
nyak 7.500 warga Muhammadi
yah dan Aisyiyah dari 34 pro
vinsi di Indonesia akan meng
hadiri kegiatan itu. ■  ed: erdy nasrul


