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M U K TA M A R  X II INASYIATUL AISYIYAH UMY
Gerakan Perempuan Muda Berkemajuan untuk Kemandirian Bangsa

Yogyakarta, 25 - 28 Agustus 2016
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Bangun Karakter agar ■ 
Generasi Muda tak Minder

H U M A S  U M Y

KEBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN Rektor UMY Bambang Cipto (tengah) dan 
Presdir Smesco Ahmad Zabadi (kanan) dalam diskusi publik dengan tema 
"Keberdayaan Ekonomi Perempuan untuk Kemandirian Bangsa di Era Keterbukaan 
Ekonomi Global" dalam Muktamar NA XIII di Sportorium UMY, Sabtu (27/8).

N
asyiatul Aisyiyah (NA) dim
inta menekankan penting
nya upaya membangun 
karakter bangsa agar ge

nerasi ke depan tidak menjadi minder, 
terutama terkait penggunaan produk 
asing. Hal itu dikemukakan Presiden 
Direktur Smesco Ahmad Zabadi saat 
diskusi publik dengan tema “ Keber
dayaan Ekonomi Perempuan untuk 
Kemandirian Bangsa di Era Keter
bukaan Ekonomi Global" dalam Muk
tamar ke-13 NA di Sportorium 
Universitas Muhammadiyah Yog
yakarta (UMY), Sabtu (27/8).

“Saya mengundang NA, terutama 
para pengusaha NA, untuk bergabung 
dengan SMESCO {small and medium 
enterprises and cooperatives atau 
koperasi dan usaha kecil dan mene
ngah) untuk mengembangkan produk 
UKM (usaha kecil dan menengah) 
betul-betul menjadi produk yang di
banggakan dan menjadi tuan rumah di 
negeri sendiri, serta mampu menem
bus pasar internasional secara lebih 
luas," kata Zabadi.

Di Indonesia, kata dia, ada sekitar 
57,9 juta unit udaha UMKM. Dari 
jumlah itu, 98,7 persennya merupakan 
usaha mikro yang omsetnya maksimal 
Rp 300 juta dan asetnya Rp 50 juta ke

bawah. Sedangkan unit usaha besar 
hanya 0,01 persen (lima ribu unit).

Untuk pelaku UMKM, 67 persen 
pendidikannya hanya di tingkat SD dan 
SMP. Artinya, ujar dia, meskipun Indo
nesia merupakan negara besar, tetapi 
kekuatan utamanya justru ditopang 
oleh usaha mikro dan kecil dengan 
latar belakang hanya pendidikan 
dasar.

Ahmad pun menekankan akan 
pentingnya persiapan pendampingan 
terhadap pelaku usaha mikro dan kecil 
di Indonesia agar tidak menjadi bulan- 
bulanan pelaku usaha negara tetang
ga. la pun mengajak NA untuk men- 
syiarkan cinta produk dalam negeri.

"Kalau ingin usaha mikro menjadi 
pemenang di negeri sendiri, kita harus 
pakai produk dalam negeri yang kreasi 
anak negeri. Jika kita membeli produk 
asing, berarti kita sedang menzalimi 
produk UKM dan membantu pelaku 
usaha asing," kata dia menegaskan.

Dia juga menyebut, perempuan 
menjadi faktor penting di dalam 
membangun kemandirian ekonomi 
keluarga. Hal ini yang kemudian men
jadi pembentukan karakter. Sebuah 
bangsa kuat atau lemah diawali dari 
seorang ibu yang, membangun ka
rakter akhlak, kejujuran di rumah bagi

anak-anaknya.
"Kita akan terjerumus menjadi 

bangsa yang hancur ketika gagal 
membentuk karakter akhlak yang baik 
bagi anak-anak. Karena itu NA penting 
bagaimana menyiapkan generasi yang 
bukan hanya membanggakan bagi 
umat Islam di Indonesia, melainkan 
bangsa ini, karena mayoritas umat 
Islam. Kalau kita kuat, akan menjadi 
bangsa pemenang di era global," 
ungkap Zabadi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah 
Haedar Nashir dalam pidato pem
bukaan muktamar menyatakan, NA 
sebagai bagian dari pilar penting 
Muhammadiyah harus menjadi organ
isasi yang mempunyai peran ke- 
bangsaan. Bahkan dalam konteks 
dunia yang terbuka dan mengglobal, 
mau tidak mau NA juga harus turut 
andil dalam percaturan dunia.

Keterlibatan dan peran serta NA 
diharapkan tidak hanya ikut arus. 
Melainkan juga dituntut untuk bisa 
mewarnai dan menentukan gerak laju 
roda perjalanan bangsa dan dunia 
dalam bingkai kemanusiaan universal.

Karenanya, kata dia, pemikiran 
dan langkah kemajuan serta keman
dirian hendaknya menjadi denyut nadi 
gerakan NA saat ini dan ke depan. 
"Mengusung kemajuan dan ke
mandirian itu mungkin mudah dalam 
tema dan kata-kata. Tetapi perlu per
juangan keras dan terus menerus 
dalam tindakan nyata," ujar dia.

NA dari pusat hingga ranting dan 
komunitas diminta terus membangun 
tradisi maju dan mandiri dalam pikiran 
dan tindakan. "Semuanya memer
lukan proses pembiasan dan aktual
isasi yang masif di lingkungan 
organisasi dan aktivitas NA secara ke
seluruhan.”

Sementara itu Rektor UMY 
Bambang Cipto mengatakan, pe
ningkatan pendidikan perempuan ber
pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. 
Semakin banyak perempuan Indonesia 
yang berpendidikan tinggi, akan ber
pengaruh pada pertumbuhan ekonomi 
lantaran mereka bakal cenderung 
bekerja dan mandiri.» rii


