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Mendikbud Ajak Kuatkan 
Pendidikan Karakter

YOGYAKARTA - M uktam ar K e-13 N asyiatul 
A isyiyah resm i d ibuka o leh K etua U m um  PP 
Muhammadiyah, Haedar Nashir, di gedung Sportorium 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat 
(26/8). Dalam sambutannya, Haedar mengapresiasi tema 
muktamar yang memuat tiga kala kunci, yakni gerakan 
perempuan muda, berkemajuan, dan kemandirian bang
sa. "S eb ag ai gerakan perem puan m uda M uham 
madiyah, Nasyiatul Aisyiyah merupakan wadah strategis 
untuk memajukan dunia perempuan khususnya yang 
dikategorikan usia muda,” tegasnya

Pemikiran dan langkah kemajuan serta kemandirian 
hendaknya menjadi denyut nadi organisasi ini. ”Berke- 
majuan merupakan gerak napas syariat Muhammadiyah 
sejak awal berdiri, sehingga harus menjadi spirit semua 
elemen yang ada di Muhammadiyah,” kata Haedar.

Penyelenggaraan muktamar ini diharapkan bisa mem
perkuat basis organisasi untuk menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat, sekaligus meningkatkan kon
tribusi bagi bangsa

Contoh persoalan itu di antaranya meningkatnya angka 
pernikahan dini, kejahatan seksual, dan narkoba

Mendikbud RI, M uhadjir Darwin yang hadir selaku 
keynote speech memandang Nasyiatul Aisyiyah memi
liki modal luar biasa untuk melahirkan pembahan, terma
suk di duniapendidikan. Karenaitu,diamengajak seluruh 
kader untuk proaktif ambil bagian terutama peningkatan 
pendidikan anak usia dini dan level dasar.

D i usia itulah, karakter anak dibentuk dan ditanamkan 
nilai keluhuran. 'Penting bagi Nasyiatul Aisyiyah untuk 
merumuskan program  parenting yang tepat, sehingga 
b isa m enjadi sum ber pem belajaran bagi keluarga di 
Indonesia. Pada dasarnya, pendidikan keluarga adalah 
kunci menumbuhkan generasi bangsa yang unggul dan 
kompetitif,” tegasnya 
Merangsang Aktualisasi

M enteri yang pernah  m enjabat sebagai R ektor 
Universitas Muhammadiyah M alang ini juga meman
dang palunya penyusunan model penguatan pendidikan 
karakter. M enurutnya, pendidikan itu  harus m eng
gembirakan, mencerahkan, tidak boleh membebani, dan 
mampu merangsang aktualisasi sisw a

Terkait penyelenggaraan muktamar, Muhadjir meng
ingatkan kader nasyiah memiliki kelebihan yang identik 
sebagai perempuan usia produktif. Modal itu harus diter
jemahkan dalam strategi gerakan dan perencanaan pro
gram. D ia berharap m uktam ar ini dapat m elahirkan 
kepemimpinan yang berkarakter serta mampu mengaw
al agenda pendidikan.

Sem entara itu, dalam  sam butannya, Ketua Umum 
N asyiatul A isyiyah, N orm asari, m engatakan istilah 
berkem ajuan yang dim aksud adalah penggam baran 
Islam sebagai agama yang membela dan menggerakkan 
kaum  lem ah. D ia pun m enyitir syair m ars N asyiatul 
Aisyiyah yang mengandung spirit ikhtiar mewujudkan 
kemandirian bangsa, dan siap berkarya

Harapan besar terhadap Nasyiatul Aisyiyah disam- 
n a it™  m ila nle'h S tn f A hli H ukum  Pe.m nrov D IY
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PEMBUKAAN MUKTAMAR N A : Mendikbud Muhadjir Effendy hadir pada pembukaan Muktamar XIII Nasyiatul Aisyiyah (NA) di Sportorium UMY, Yogyakarta, Jumat (26/8). 
Muktamar Ke-13 NA itu dihadiri 1.000peserta berasal dari perwakilan pimpinan NA seluruh provinsi dan 2500penggembira. (49)


