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AISY IY A H

MUHAMMADIYAH PERLU DEKONSTRUKSIURUSAN DOMESTIK

Pencalonan Pimpinan NA Diperketat
BANTUL (KR) - Pencalonan 

pimpinan Nasyiatul Aisyiyah 
(NA) diperketat oleh panifia 
pemilih (panlih). Sekalipun 
pengajuan nama itu diusulkan 
wilayah dan daerah, calon yang 
menyetujui pengusulan tetap 
harus mengisi blanko pernyata
an bermeterai bahwa sudah 
memenuhi syarat yang ditetap
kan. Upaya tersebut dilakukan 
agar tidak teijadi gugatan-gu
gatan pasca penetapan calon 
apalagi pasca peipilihan.

Ketua Panlih Muktamar ke- 
13 NA Widi Maryati didampingi 
Rosa Azhar mengemukakan hal 
tersebut kepada KR, Kamis 
(25/8) di sela pembukaan Si
dang Tanwir di Islamic Center 
UAD Ringroad Selatan. Menu
rut Widi, dari lebih 100 nama 
yang diusulkan yang lolos se
leksi administrasi dan ditetap
kan sebagai calon sementara 
hanya 65 orang. Jumat (26/8) 
panlih sudah mengumumkan 
27 nama yang terpilih dalam 
pemilu yang dilaksanakan Ka
mis malam dan akan dibawa 
dalam muktamar.

''Pengetatan persyaratan de
ngan mengisi blanko bermete
rai ini baru pertamakali dilak
sanakan," tandas Widi Maryati.

Sebelumnya dalam Pembu
kaan Sidang Tanwir, Ketua PP

Muhammadiyah Agung Danar- 
to mengingatkan dalam menen
tukan calon diperlukan kecer
matan. "Jangan sampai teijadi, 
seperti di ortom lain. Karena 
panlih tidak cermat sehingga 
meloloskan calon yang tidak se
suai aturan. Jangan sampai 
setelah selesai tanwir dan muk
tamar, PP Muhammadiyah ke
mudian dihujat dan bak makan 
buah simalakama. Semua ini 
merepotkan," ujar Agung.

Hal ini bisa dihindarkan ka
rena muktamar sebagai even 
silaturahmi dan bergembira ini 
materi sudah dipersiapkan ja
uh-jauh hari. Kalau di Muham
madiyah, lanjutnya, materi 
muktamar sudah dipersiapkan 
sejak setahun sebelumnya. Se
lain itu, peserta juga sudah di
proses jauh-jauh hari dan su
dah jelas siapa peserta apalagi 
sejak tiga bulan sebelumnya ju
ga sudah ditutup pendaftaran
nya. "Seperti di Muhammadi
yah, sejak tiga bulan sebelum
nya sudah jelas data peserta 
lengkap dengan foto! Saat tan
wir tinggal disahkan dan ketika 
muktamar tidak ada peserta 
ganda, peserta tidak membawa 
mandat dan sejenisnya," tam
bah Agung.

Dalam ceramahnya Agung 
menegaskan, Muhammadiyah

perlu mendekonstruksi pema
haman bahwa urusan domestik 
atau urusan rumahtangga me
rupakan urusan lelaki dan pe
rempuan. Hal ini dengan meng
ingat bahwa sekarang perem
puan juga dituntut berkarir di 
dunia publik. "Bahkan saya me
lihat, kader NA yakni perem
puan muda ini tantangannya 
lebih berat. Selain berkarir, 
berorganisasi juga berkeluarga. 
Namun jangan sampai teijadi 
beban ganda," ujarnya. Untuk 
itulah menurut Agung, pema
haman urusan domestik perlu 
didekonstruksi karena hal itu 
juga merupakan urusan lelaki 
dalam rumahtangga.

Dalam rangkaian muktamar 
kemarin juga diselenggarakan 
sarasehan komunitas jurnalis 
NA di Fisipol UMY. Dalam sam
butannya, Sekretaris PP Aisyi
yah Tri Hastuti mengingatkan 
bahwa jurnalis NA perlu meng
awal isu-isu pernikahan dini, 
seks pranikah dan sejenisnya. 
Diakui, n isu-isu terkait perem
puan dan anak kerap tidak ter
lalu menyita perhatian publik, 
sehingga perlu dikawal. "NA 
dan komunitas jurnalisnya 
harus mampu menumbuhkan 
kepedulian masyarakat terha
dap dampak dari pernikahan 
dini," ujar Tri Hastuti. (Fsy)-a


