
MAHAKAGROUP

Ahad
21 MEI 2017
24 SYA'BAN 1438 H 

NOMOR 133/TAHUNKE-25

Satu Abad Pengabdian Luhur'Aisyiyah
•  OLEH NENIRIDARINENI,

HASANUL RIZOA

JAKARTA -  ‘Aisyiyah memasuki 
usia yang cukup fenomenal, yakni 100 
tahun, dan siap menapaki abad kedua 
mengabdikan bakti untuk umat, bang
sa, dan negara. ‘Aisyiyah merupakan or
ganisasi otonom perempuan Muham
madiyah yang berdiri pada 19 Mei 1917.

Seabad lamanya kiprah ‘Aisyiyah 
meliputi bidang-bidang keumatan dan 
kebangsaan. Di antaranya adalah pem
binaan keluarga, peningkatan mutu, 
dan kehadiran lembaga pendidikan, 
pelayanan kesehatan, pemberdayaan 
sosial-ekonomi, serta pelbagai amal 
usaha lainnya.

“Kita bersyukur kepada Allah SWT 
dan berterima kasih kepada pendiri 
dan generasi awal ‘Aisyiyah yang de
ngan ketulusan hati, kejernihan pi

kiran, dan pengkhidmatan yang luar 
biasa telah beijuang meletakkan dasar 
perjuangan ‘Aisyiyah,” kata Ketua 
Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 
Noordjannah Djohantini saat mem
berikan pidato Milad Satu Abad ‘Aisyi
yah, Jumat (19/5).

Menurut sosok yang juga akade
misi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta itu, gerak laju dan kiprah 
tersebut tak lain sebagai wujud dak
wah pencerahan yang dimaksudkan 
untuk mengubah keadaan umat dan 
bangsa, khususnya kaum perempuan, 
agar meraih kehidupan yang baik 
sebagaimana firman Allah dalam 
Alquran, surah an-Nahl ayat ke-97.

“Barang siapa mengeijakan amal 
saleh, baik laki-laki maupun perem
puan, dalam keadaan beriman, maka 
pasti akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan akan Kami be

ri balasan dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka keijakan.”

Kebangkitan Muslimah Indonesia, 
kata dia, merupakan tujuan yang hen
dak dicapai ‘Aisyiyah sejak semula. Hal 
ini sudah digariskan oleh para perin
tisnya, yakni antara lain Nyai Walidah 
Dahlan, Siti Bariyah, Vlunjiyah, dan 
Hayyinah.

“Karenanya, ketika kita hari ini 
(Jumat, 19/5—Red) memperingati mi
lad 100 tahun ‘Aisyiyah, ambillah spirit 
pergerakan yang luhur dan mulia dari 
para pelopor dan penggerak peijuang- 
an ‘Aisyiyah itu dengan cara melan
jutkan peijuangannya,” kata dia.

‘Aisyiyah terbentuk pada 19 Mei 
1917. Sepanjang sejarahnya, lanjut 
Djohantini, ‘Aisyiyah telah mengukir 
sejarah emas sebagai gerakan perem
puan Muhammadiyah di pentas 
pergerakan nasional.

Untuk menjaga dan meningkatkan 
kualitas pergerakan dalam menapaki 
abad kedua, ‘Aisyiyah bertekad turut 
mencerdaskan bangsa dan umat Islam, 
khususnya kaum perempuan. Ini pula 
yang melatari tema acara Milad Satu 
Abad ‘Aisyiyah, yakni “Memuliakan 
Martabat Umat dan Berkiprah Mema
jukan Bangsa”.

“Bagi penggerak ‘Aisyiyah saat ini, 
usia satu abad merupakan jembatan 
emas untuk bermuhasabah diri sekali
gus terus berikhtiar memperbarui 
langkah ‘Aisyiyah memasuki abad 
kedua guna menghadirkan gerakan 
pencerahan yang menyinari peradaban 
umat, bangsa, dan kemanusiaan se
mesta,” papar istri Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Haedar Nasir itu.

Dalam kesempatan ini, Ketua 
Umum PP ‘Aisyiyah yang didampingi 
Ketua Umum PP Muhammadiyah

Haedar Nashir memberikan ‘Aisyiyah 
Award kepada Ibu Siti Walidah, Ibu 
Siti Bariyah, dan Ibu Munzilah. Me
reka adalah tokoh dan pendiri ‘Aisyi
yah dalam memajukan bangsa dan 
memberikan saham dalam gerakan 
kebangkitan perempuan Islam di 
Indonesia.

Resepsi yang ditutup dengan sen
dratari peijsJanan berdirinya ‘Aisyiyah 
tersebut dihadiri 7.850 keluarga besar 
‘Aisyiyah-Muhammadiyah, di antara
nya Ketua Umum PP Muhammadiyah 
Haedar Nashir, Rektor Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta Gunawan 
Budiyanto, Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta Kasiyamo, Rektor 
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta War- 
siti, Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad 
Dofiri, dan Ketua Pimpinan Wilayah 
‘Aisyiyah di 34 provinsi se-Indonesia.
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