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Berkiprah Memajukan Bangsa
Yogyakarta, Jumat 19 Mei 2017

Milad ke-100 Tahun Aisyiyah

Berkomitmen Wujudkan 
Perempuan Berkemajuan
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T
ahun ini, tepatnya Jumat 
(19/5), Aisyiyah genap ber
usia 100 tahun. Usia yang 
sangat matang untuk se
buah organisasi kemasya

rakatan di Indonesia. Bahkan usianya 
jauh melampaui usia kemerdekaan 
RI.

Puncak Milad ke-100 tahun Aisyi
yah bakal berlangsung di Sportorium 
Universitas Muhammadiyah Yogya
karta (UMY), Jumat. Namun sebelum 
itu, sebagai rangkaian milad, digelar

Rembuk Nasional Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) di Universitas Aisyi
yah (Unisa) Yogyakarta, Kamis (18/5).

Kegiatan diikuti sedikitnya 500 pe
merhati serta praktisi PAUD lintas 
agama dan gotongan. Selain perwaki
lan PWA dari 34 provinsi di Indonesia, 
rembuk juga dihadiri Menteri Pendi
dikan dan Kebudayaan (Mendikbud), 
Muhadjir Effendy.

Berbagai problematika penye- , 
lenggaraan PAUD di Indonesia men
jadi pokok bahasan. Hasil pembaha

san pun kemudian menjadi rekomen
dasi bagi penyelenggaraan PAUD di 
Indonesia.

Mendikbud Muhadjir Effendy me
negaskan memasuki abad kedua, 
Aisyiyah telah menunjukkan perkem
bangan sangat pesat, la mengapre
siasi Aisyiyah yang telah berkiprah di 
berbagai bidang pemberdayaan umat, 
terutama kesehatan dan pendidikan.

Menurutnya, di dunia pendidikan, 
Aisyiyah memiliki lembaga pendidikan 
usia dini (PAUD) terbanyak di Indo

nesia. Disebutkan, sekitar 25 persen 
dari total lembaga PAUD merupakan 
milik Aisyiyah. "Sebagai partner Mu
hammadiyah, Aisyiyah semakin per
kasa dalam ber-am ar m akruf nahi 
m unkar" ujarnya.

Namun ditekankan, kendati seca
ra nyata telah menunjukkan perkem
bangan bahkan m em iliki beberapa 
perguruan tinggi, namun secara kuan
titatif Aisyiyah harus tetap ditingkat
kan. Pasalnya, kata Mendikbud, di era 
demokrasi ini, kemajuan bukan hanya 
dilihat secara kualitas saja, tetapi juga 
kuantitas.

Sementara itu, Ketua PP Aisyiyah, 
Siti Noordjanah Djohantini, menegas
kan memasuki abad kedua ini Aisyiyah 
akan semakin mengokohkan diri da
lam membangun umat melalui akse
lerasi dakwah. “Aisyiyah akan terus 
memacu diri berkiprah menyelesai
kan persoalan bangsa melalui gera
kan dengan kontribusi r iil dalam 
masyarakat," katanya.

Mewujudkan perempuan 
berkemajuan

Menurutnya, dalam pengemba
ngan dakwah, Aisyiyah tetap meme
gang visi menuju Islam yang berke
majuan. Untuk mewujudkannya diakui 
tidak bisa dilakukan secara seder
hana. Banyak kendala yang dihadapi 
terutama benturan kebudayaan dan 
faham keagamaan.

Fokus kedua dalam kiprah Aisyi
yah di abad kedua ini adalah mewu
judkan perempuan berkemajuan. Di
ungkapkan, upaya yang dilakukan 
yakni melalui pendidikan kepemim
pinan bagi perempuan di Indonesia. 
"Ini akan dilakukan pada tingkat basis 
di wilayah-wilayah di seluruh Indo
nesia.” jelas dia.

Hal lain yang akan dilakukan Aisyi
yah pada abad kedua adalah dakwah 
yang mencerahkan. Dakwah ini dila
kukan melalui pemberdayaan umat 
berbasis perempuan di berbagai bi
dang, baik pendidikan, kesehatan, 
ekonomi, politik, hukum, dan sosial.

Aisyiyah telah mengawali imple
mentasi Undang Undang Desa dan 
terlibat dalam Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrenbang). Kemu
dian selama 2014-2016 terdapat 131 
usulan Aisyiyah yang diakomodir pe
merintah dalam bidang kesehatan, 
pendidikan, dan ekonomi.

Pada bidang kesehatan, kontribusi 
Aisyiyah selama ini jelas terlihat. Bu

kan hanya dari lembaga kesehatan 
saja yang didirikan Aisyiyah di berbagai 
wilayah di Indonesia. Namun juga 
layanan medis semisal screening ca 
cervik atau tes IVA pada 6.368 perem
puan di Indonesia.

Kemudian papsmear pada 1.272 
perempuan dan tes sadarnis atau 
screening ca breast untuk 1.638 pe
rempuan di 18 kabupaten di Indonesia. 
Aisyiyah juga memiliki Balai Sakinah 
Aisyiyah di 38 daerah pada tahun 2014- 
2017. Balai ini melakukan sosialisasi 
kesehatan reproduksi dan pendam
pingan calon pengantin, pemberdaa- 
yaan ekonomi, konseling problem- 
problem kekerasan rumah tangga dan 
anak.

Organisasi otonom Muhammadi
yah ini pun telah berkiprah di 25 
provinsi dan 160 kabupaten dalam 
penanggulangan Tuberkolusis melalui 
program community penanggulangan 
TB. Di bidang kesejahteraan sosial, 
Aisyiyah rutin melakukan pendampi
ngan bagi para lanjut usia atau lansia.

Dalam kaitan tersebut, Aisyiyah 
memiliki panti lansia, program bina 
keluarga.lansia, TPQ lansia, wisma 
lansia, posyandu lansia, pesantren 
lansia, hingga day care lansia. Loka
sinya berada di Yogyakarta, Solo, Jem
ber, Tuban, Klaten, Riau, Bojonegoro, 
Lamongan, Bontang, Jombang, Kediri, 
Surabaya, Pemalang, Bengkayang, 
Semarang, dan Medan.

Tak ketinggalan, Aisyiyah memiliki 
sebanyak 285 panti asuhan di Indo
nesia termasuk untuk difabel. Bahkan 
juga melakukan pendampingan Asu
ransi Jaminan Kesehatan melalui sis
tem layanan rujukan terpadu. Di bi
dang pendidikan, Aisyiyah tercatat 
m em ilik i 19.181 PAUD dan Taman 
Kanak-kanak di seluruh Indonesia.

Kemudian sebanyak 4.398 lem
baga pendidikan setingkat SD, SMP, 
dan SMA juga menjadi sumbangsih 
Aisyiyah. Terdapat pula 3.904 lembaga 
keaksaraan fungisonal serta 13 per
guruan tinggi menjadi ladang Aisyiyah 
berkiprah dalam memajukan umat.

Pada bidang ekonomi, Aisyiyah 
mendirikan Sekolah Wirausaha Aisyi
yah (SWA) yang telah menelurkan se
dikitnya 500 perempuan wirausaha di 
berbagai bidang usaha. Aisyiyah juga 
mendirikan Bina Usaha Ekonomi Ke
luarga Aisyiyah (BUEKA) dengan telah 
mengembangkan 1.426 usaha di 
hampir 34 provinsi di Indonesia.
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