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•  N E N IR ID A R IN E N I

Kemandirian 
Muslimah menjadi 
isu penting pada era 
persaingan global.

YOGYAKARTA -  Nasyiatul 
Aisyiyah (NA) resmi membuka 
muktamar ke-13 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, 
Jumat (26/8). Pembukaan Muk
tamar ke-13 NA dihadiri Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendy, Ketua Umum 
PP Muhammadiyah Haedar 
Nashir, dan Ketua Umum PP 
Nasyiatul Aisyiyah Norma Sari.

Muhadjir melihat potensi 
besar NA dalam dunia pendidik
an. Ia mengatakan, pemerintah 
memiliki keinginan kuat untuk 
terus mencari terobosan dalam 
meningkatkan kualitas manusia 
sehingga bangsa ini kuat meng
hadapi tsunami perubahan seka
lipun.

“Saya optimistis, Nasyiatul 
Aisyiyah akan mampu mengatasi 
persaingan dan mengelola peru
bahan. Karena fakta bahwa 80 
persen anggota NA adalah insan 
pendidik. Ini modal luar biasa,” 
ujarnya. Menurut dia, barisan 
kaum perempuan muda yang 
terkonsolidasi dalam satu gerak
an solid akan melahirkan arus 
perubahan dahsyat, termasuk di 
sektor pendidikan.

Inilah yang membuat kiprah 
NA di dunia pendidikan sangat 
penting karena memiliki kesem
patan mengintegrasikan pola 
pengasuhan, pendidikan, dan 
pengawasan anak. “Saya meng
ajak keluarga besar NA untuk 
pro aktif ambil bagian dalam pe- 
ningkatah kualitas pendidikan,

terutama pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan dasar. Dari 
sinilah karakter seorang anak 
dibentuk dan nilai-nilai keluhur
an ditanamkan,” ungkap mantan 
rektor Universitas Muhamma
diyah Malang ini.

Lebih lanjut, dia menga
takan, tema Muktamar Nasyiatul 
Aisyiyah “Gerakan Perempuan 
Muda Berkemajuan untuk Ke
mandirian Bangsa” sangat pen
ting diresapi bersama. Orga
nisasi NA yang identik dengan 
perempuan usia produktif meru
pakan kelebihan yang perlu 
diterjemahkan ke dalam strategi 
gerakan dan perencanaan pro
gram-programnya.

Untuk bisa menjadi penentu 
corak pendidikan di lingkungan 
keluarga, NA perlu merumuskan 
program parenting yang tepat. 
Sehingga, mampu menjadi sum
ber belajar dan bertanya bagi 
keluarga lain yang pendidikan 
anaknya mengalami masalah. 
“Kita pun akan mafhum bahwa 
pendidikan keluarga menjadi 
kunci bagi keberhasilan ketahan
an keluarga dalam menciptakan

generasi penerus bangsa yang 
unggul dan kompetitif,” ujarnya.

Muhadjir mengungkapkan, 
dirinya bersama jajaran Kemen- 
dikbud memandang penting pe
nyusunan model penguatan pen
didikan karakter. Pendidikan itu 
harus menggembirakan dan men
cerahkan. Pendidikan tidak boleh 
membebani siswa. Pendidikan 
yang baik adalah yang mampu 
merangsang aktualisasi diri sis
wanya. Potensi yang beragam ti
dak bisa bersandar pada kebijak
an yang menihilkan perbedaan.

Norma Sari mengatakan, 
Nasyiatul Aisyiyah hari ini di
hadapkan pada tantangan bukan 
hanya mandiri secara pribadi 
dan organisasi, melainkan juga 
menjadi bagian agenda keman
dirian bangsa. Karena itu, Muk
tamar ke-13 NA kali ini meng
usung tema “Gerakan Perem
puan Muda berkemajuan untuk 
Kemandirian Bangsa”, yang me
ngandung ikhtiar memperkuat 
posisi perempuan muda Indone
sia untuk mewujudkan keman
dirian bangsa di tengah makin 
terbukanya batas lintas negara

pada masa mendatang. Salah 
satunya dengan adanya Masya
rakat Ekonomi ASEAN (MEA).

NA sebagai gerakan perem
puan muda melihat potensi dan 
situasi perempuan tersebut. Me
nurutnya, Islam berkemajuan 
dapat diejawantahkan dalam 
bentuk berbagai gerakan perem
puan muda Muslim progresif 
yang siap berkarya meningkat
kan daya saing bangsa.

Kemandirian, kata Norma 
menambahkan, pada hakikatnya 
dapat dikatakan sebagai kemam
puan manusia atau suatu bangsa 
untuk bertahan dalam lingkung
an yang berubah tanpa mengor
bankan falsafah hidupnya. Pra- 
syarat pokok dari kemandirian 
bangsa, yakni ditopang oleh 
sumber daya manusia yang cer
das dan berkarakter utama.

Norma mengatakan, NA ya
kin bisa mencetak manusia Indo
nesia yang cerdas, memiliki fon
dasi iman dan takwa yang kokoh, 
intelektual yang berkualitas, ke
pribadian yang utama, dan men
jadi pelaku kehidupan kebangsa- 
an yang positif. ■  ed: hafidz muftisany
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