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Gerakan Perempuan Muda Berkemajuan 
untuk Kemandirian Bangsa

NICO K IIR N IA .IA T I
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T
erm inolog i "Is lam  Berkem a
juan'' semakin masif dilekatkan 
sebagai ta g lin e  gerakan M u
hammadiyah sejak diangkat 
menjadi tema utama Muktamar ke~47 di 

Makassar, Sulawesi Selatan tahun lalu. 
Islam Berkemajuan ini sebenarnya bu
kanlah wacana baru bagi M uham m a
diyah. Sebab, hal itu telah menjadi konsep 
besar dari gerakan Muhammadiyah sejak 
kelahirannya pada 1942.

KH Ahmad Dahlan sangat menekan
kan surat a l-M a’un sebagai salah satu 
basis teologi yang sangat penting. Di ma
na di s itu d igam barkan Islam  sebagai 
agama yang mencerahkan (tanwirj, aga
ma yang memajukan, serta menjauhkan 
dari keterbelakangan. Begitu pula agama 
yang membebaskan, m em bela yang 
lemah, berpihak pada keadilan, progresif 
atau tidak jumud, dan memberdayakan.

Rujukan kelahiran Muhammadiyah 
yang menggambarkan Islam Berkema- 
juanjuga tak lepas dari Alquran surat Ali 
Imran ayat 104 dan 110. Di sana juga dije
laskan harus adanya segolongan umat 
yang mengajak kebaikan dan melawan 
kemungkaran. Cara pandang bahwa Is
lam adalah agama.yang memajukan (din 
al-hadharah) saat itu merupakan respons 
dari situasi zaman, yang mana penafsiran 
Islam  secara m a in s tre a m  d inila i tidak 

• memberikan solusi pada kehidupan ma
syarakat yang miskin dan terjajah.

Pandangan modern Islam ini kemu
dian juga diterapkan oleh oleh gerakan 
perempuan Muhammadiyah yang dipelo
pori Nyi Ahmad Dahlan. Bermula dengan 
pengajian 'Sopo Tresno” yang diampu

nya. Berdirinya ruang belajar bagi perem
puan di era tersebut dinilai merupakan 
salah satu manifestasi dari keyakinan 
bahwa perempuan, yang saat itu diang
gap hanya sebagai konco w ingk ing  dan 
tidak perlu berpendidikan, bukanlah taf- 
s ir yang sesuai dengan ajaran Islam. Pe
rempuan dinilai tetap harus berpenge
tahuan dan mandiri.

Di era tersebut, gerakan perempuan 
Muhammadiyah telah memperluas diri 
dalam berbagai bidang kehidupan, baik 
itu pendidikan, sosiat, ekonomi, budaya, 
keagamaan, hukum, dan bahkan politik 
secara nasional. Gerakan yang mengu
sung Islam Berkemajuan bagi perem
puan Muhammadiyah ini dipandang ma
sih sangat relevan hingga hari ini. Terle
bih, dengan masih banyaknya situasi yang 
kurang menguntungkan bagi perempuan 
maupun ketompok m arginal di tengah 
masyarakat.

Mengacu data Badan Pusat Statistik 
(BPS), jum lah perempuan di Indonesia 
sekitar 50,3 persen dari total penduduk
nya. Jumlah tersebut bisa menjadi gam
baran betapa perempuan memiliki kuan
titas yang besar untuk menjadi penopang 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
m enuju kem andirian bangsa. Potensi 
besar inilah yang dinilai semestinya men
jadi bagian dari subjek penting dalam 
proses pembangunan.

Inilah yang salah satunya menjadi 
fokus Nasyiatul 'Aisyiyah (NA), organisasi 
perempuan muda Muhammadiyah yang 
beranggotakan mulai dari akar rumput 
hingga nasional. Dengan melihat potensi 
dan situasi perempuan, Nasyiatul 'Aisyi

yah memandang konsep Islam Berke
majuan dapat diejawantahkan dalam 
bentuk berbagai gerakan perempuan 
muda Mustim yang progresif.

Hal ini juga yang kemudian diangkat 
dalam Muktamar Nasyiatul 'Aisyiyah XIII 
tahun ini dengan tema "Gerakan Perem
puan Muda Berkemajuan untuk Keman
dirian Bangsa". Tema yang mengandung 
ikhtiar dalam memperkuat posisi perem
puan muda Indonesia untuk mewujudkan 
kem andirian bangsa di tengah makin 
terbukanya batas lintas negara di masa 
mendatang, salah satunya dalam meng
hadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA). ' Semoga ikhtiar ini menjadi salah 
satu tit ik  penting bagi perwujudan ke
mandirian bangsa," kata Ketua Umum 
Pimpinan Pusat [PP) Nasyiatul 'Aisyiyah, 
Normasari.

Muktamar Nasyiatul 'AisyiyahXIH kali 
ini akan digelar 25-28 Agustus di Spor- 
torium Universitas Muhammadiyah Yog
yakarta (UMY), Jalan Ring Road Barat, 
Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul 
Muktamar akan dibuka langsung Ketua 
Umum PP Muhammadiyah Haedar Na- 
shir, dengan keynote speech dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan M uhadjir 
Effendy, Jumat (26/8).

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid 
Moeloek juga diundang untuk mengisi 
sidang pleno kedua dengan tema "Gera
kan Advokasi Perempuan dan Anak da
lam Bingkai Islam Berkemajuan untuk 
Mencapai SDGs". Petang harinya dilan
jutkan sidang pleno ketiga yang diisi Pi
dato Kebangsaan oleh Ketua Majelis Per
musyawaratan Rakyat (MPR) Republik 
Indonesia Zulk ifli Hasan dengan tema 
' Peran Aktif Masyarakat untuk Memba
ngun Indonesia Berkemajuan".

Sebelum pembukaan Muktamar, Ka
mis (25/8), di Auditorium Islamic Center 
Kampus IV Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) Yogyakarta digelar juga dua agen
da. Yakni, Pembukaan Sidang Tanwir NA 
111 dan Temu Tokoh Nasional dengan tema 
"Perempuan Muda NA” bersama mantan 
ketua MPR Amien Rais dan mantan se- 
•knetaris umum NA Rachmawati Husein.

Muktamar Nasyiatul 'Aisyiyah XIII ini 
akan diikuti sekitar 1.000 peserta. Antara 
lain dari PP Nasyiatul 'Aisyiyah, utusan 
Pimpinan Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah, 
utusan Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Ai
syiyah, serta utusan Pimpinan Cabang 
Nasyiatul 'Aisyiyah. •  rit


