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KERJA SAMA 
KEMENSOSDAN  
PAYTREN

Direktur Operasional 
Paytren Hari Prabo- 
wo (kedua kiri),
Dirjen Penanganan 
Fakir Miskin 
Kemensos Andi 
Dulung ZA (kedua 
kanan) disaksikan 
Mensos Khofifah 
Indar Parawansa 
(kanan) dan Pendiri 
Ponpes Daarul 
Quran Ustaz Yusuf 
Mansur usai 
penandatanganan 
kerja sama 
pengentasan fakir 
miskin antara 
Paytren dengan 
Kemensos, di 
Jakarta, Jumat 
(19/ 5).

D im inta Responsif'Aisyiyah
•  NENIRIDARINENI

Gerakan ‘Aisyiyah harus 
mampu menampilkan 
karakter Islam 
berkemajuan.

YOGYAKARTA -  Ketua Umum PP Mu
hammadiyah Haedar Nashir berharap 
seluruh kader ‘Aisyiyah tidak berpangku ta
ngan dan respdnsif mencari solusi atas ber
bagai persoalan bangsa.

“Tunjukkan peran ‘Aisyiyah sebagai or
ganisasi kebangsaan sehingga tidak boleh 
berpangku tangan atas problem bangsa,” ujar 
Haedar dalam Resepsi Milad ke-100 ‘Aisyi
yah di Sportorium Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (19/5).

Menurut Haedar, ‘Aisyiyah sebagai 
organisasi otonom di bawah Muhammadi
yah memiliki sumber daya manusia (SDM), 
khususnya kaum perempuan, dengan se
baran hingga ke pelosok pedesaan.

“Kiprah pergerakannya jauh sampai ke 
pelosok pedesaan, bahkan melebihi Mu
hammadiyah sendiri,” kata dia dalam acara

bertajuk ‘”Aisyiyah Awal Abad Kedua: Me
muliakan Martabat Umat, Berkiprah Me
majukan Bangsa” itu.

Dengan potensi yang amat memadai itu, 
menurut Haedar, ‘Aisyiyah sebagai garda 
terdepan gerakan perempuan Muhammadi
yah diharapkan mampu merumuskan solusi 
untuk memajukan bangsa berlandaskan 
nilai-nilai Islam.

Pada kesempatan itu, Haedar juga men
jelaskan, karakter ‘Aisyiyah tak terpisahkan 
dari Muhammadiyah. "Kalau kita bedah 
sampai ke daging dan jantung terdalam, ada 
lima karakter ‘Aisyiyah sebagai gerakan 
perempuan Muhammadiyah,” ujar dia.

Pertama, ‘Aisyiyah memiliki karakter 
utama sebagai gerakan Islam. Kedua, ‘Aisyi
yah sebagai gerakan perempuan Islam ber
kemajuan.
* Ketiga, ‘Aisyiyah memiliki karakter 

sebagai gerakan sosial kemasyarakatan di 
akar rumput. Hal ini menjadi kekuatan ‘Ai
syiyah dan Muhammadiyah. "Di akar rum
put itu rumah lata berada dan tempat kita 
berkiprah,” tuturnya.

Keempat, ‘Aisyiyah sebagai gerakan ber
amal usaha. Amal usaha adalah ciri dari 
Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang sedikit 
berbeda dan tidak dimiliki oleh organisasi

yang lain. Amal usahanya, antara lain lem
baga pendidikan, kesehatan, pelayanan so
sial, gerakan Al Ma’un, dan lainnya.

Kelima, ‘Aisyiyah merupakan gerakan 
kebangsaan. "Kita ikut mendirikan Repub
lik Indonesia dan dihadapkan pada problem 
republik ini,” kata Haedar.

Sementara Ketua Umum PP ‘Aisyiyah 
Siti Noordjannah Djohantini saat menyam
paikan pidato iftitah pada resepsi itu me
ngatakan, kehadirin ‘Aisyiyah bukan hanya 
untuk kaum perempuan, tetapi untuk umat 
manusia yang dimuliakan Allah untuk 
menjadi khalifah di muka bumi.

Gerakan ‘Aisyiyah, menurut Noordjan
nah, hadir sejak satu abad yang lalu karena 
terpanggil melihat berbagai problem ke
adilan, seperti pemiskinan dan kemiskin
an, kesenjangan dan kekerasan yang teijadi 
di masyarakat khususnya pada perempuan.

Sedangkan Milad ‘Aisyiyah kali ini, me
nurut dia, merupakan momentum refleksi 
sebagai gerakan perempuan Muslim yang 
telah hadir sebelum Indonesia merdeka. 
"Juga bagian bentuk syukur kami dan juga 
seluruh warga persyarikatan bahwa orga
nisasi ini masih tetap ada dan memberikan 
kontribusi kepada kehidupan kebangsaan 
hingga detik ini.” ■  a n ta ra  e d : w a c h id a h  h a n d a s a h


