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NA Menjadi Gerakan Ilmu
•  N E N IR ID A R IN E N I

Gerakan ilmu 
merupakan pilar 
pertama untuk 
menciptakan 
kemandirian 
bangsa.

YOGYAKARTA -  Ketua PP 
Muhammadiyah Agung Danarto 
mengatakan, gerakan ilmu harus 
menjadi gerakan Nasyiatul Ai- 
syiyah (NA). Menurut dia, gera
kan ilmu bisa mengentaskan 
problem kebodohan, kemiskinan, 
dan lain-lain.

“Gerakan ilmu yakni pendi
dikan merupakan gerakan utama 
dari persyarikatan Muhamma
diyah untuk mencerdaskan bang
sa. Karena itu, NA harus terlibat 
sebagai gerakan ilmu yang me
ngutamakan penguasaan ilmu 
bagi anggota dan masyarakat In
donesia,” ujar Agung saat pem
bukaan Tanwir III Nasyiatul 
Aisyiyah dengan tema “Gerakan 
Perempuan Muda Berkemajuan 
untuk Kemandirian Bangsa” di 
Auditorium Islamic Center Kam
pus IV Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, Kamis (25/8).

Tanwir III NA itu merupakan

rangkaian dari Mukmatar ke-13 
organisasi otonom perempuan 
muda Muhammadiyah yang akan 
digelar pada 26-28 Agustus 2016. 
Sesuai jadwal, pembukaan Muk
tamar ke-13 NA akan dibuka pada 
Jumat (26/8). Pembukaan forum 
tertinggi NA itu rencananya akan 
dihadiri Menteri Kooordinator 
Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan Puan Maharani.

Dalam sambutannya, Agung 
menambahkan, gerakan ilmu me
rupakan pilar pertama dari tiga 
pilar gerakan utama yang harus 
dijalani untuk menciptakan ke
mandirian bangsa.

“Penguasan ilmu menjadi satu 
hal yang sangat penting. Konon 
persaingan masa depan tidak lagi 
pada kepemilikan modal dan 
sumber daya alam, tetapi pengua
saan pada talenta serta para te
naga ahli yang menjadi rebutan 
bagi dunia maju yang akan da
tang,” katanya menegaskan.

Menurut Agung, pilar kedua 
yang harus dikuasai apabila ingin 
mandiri adalah penguasaan eko
nomi. Ia mengungkapkan, pe- 
nguasaaan ekonomi menjadi se
suatu hal yang penting.

Sebab, kata dia, dengan me
miliki uang banyak hal yang bisa 
dilakukan. “Mau tidak mau NA 
harus memikirkan aspek gerakan 
ekonomi yang dimulai dari ge
rakan yang kecil menjadi besar. 
Dan, tren ke depan itu ekonomi

yang berbasis kreatif,” tuturnya.
Pilar ketiga untuk mencip

takan kemandirian bangsa, Agung 
melanjutkan, adalah gerakan ke- 
bangsaan. Menurut dia, gerakan 
kebangsaan jauh lebih besar da
ripada gerakan politik. Dari ge
rakan kebangsaan, kata dia, bang
sa Indonesia bisa terbebas dari 
konflik atau problem yang diha
dapi. “Penguasaan ekonomi bisa 
menyejahterakan seluruh bangsa 
di Indonesia dengan gerakan cinta 
tanah air, cinta Indonesia,” ung
kapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis 
Ekonomi dan Kewirausahaan 
(MEK) Aisyiyah, Dyah Suminar, 
mengajak seluruh kader NA un
tuk menjadi wirausahawan. Me
nurutnya, Wirausahawan muda 
yang sudah rumah tangga bisa 
membantu pemasukan keluarga 
sekitar 70-80 persen.

“Menjadi wirausahawan harus 
fokus dan mau untuk terus bela
jar,” kata istri mantan wali kota 
Yogyakarta Herry Zudianto ini 
dalam acara Temu Asosiasi Pe
ngusaha Nasyiyatul Aisyiyah 
(APUNA) di pelataran Sporto- 
rium Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), Kamis (25/8).

Kunci sukses selanjutnya, kata 
dia, harus disiplin, ulet, dan jujur. 
Dyah mengungkapkan, ia belajar 
disiplin dengan cara memisahkan 
usaha yang dimilikinya dengan 
usaha yang dimiliki oleh suami

nya. “Dengan cara tersebut saya 
juga belajar untuk mandiri,” tu
turnya. Kunci sukses lainnya ada
lah harus dapat mengamati tren 
yang sedang ada. “Saat kita duduk 
di mana saja, kita harus dapat be
lajar dan mengamati, sehingga 
kita dapat mengembangkan pro
duk usaha kita,” ujarnya.

Ketua Umum PP NA Norma 
Sari mengatakan, dalam Tanwir 
III NA dilakukan pembahasan 
dan pengesahan tata tertib, pe
ngesahan materi, dan pemilihan 
bakal calon.

“Agenda ini akan melalui 
rangkaian permusyawaratan dan 
setiap peserta memberi kontribusi 
dan pemikiran yang mencermin
kan perempuan muda berkema- 
juaan,” ungkapnya.

Ketua PP Aisyiyah Latifah Is- 
kandar dalam kuliah umumnya 
menyampaikan, NA harus men
jadi organisasi profesional dan 
melakukan peningkatan skill 
perempuan.

Kepemimpinan dan keputus- 
an NA harus mencerahkan dan 
menggerakkan. Kepemimpinan 
NA harus bisa landing di tingkat 
bawah.

NA harus bisa melakukan 
kepemimpinan transformatif 
yang salah satu cirinya mengge
rakkan. Menurut dia, NA juga ha
rus beijejaring dengan pemerin
tah dan ini harus menjadi kebija 
kan. ■  ed: heri ruslan


