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Dyah Puspitarini Ketua Umum PPNA 2016-2020
BANTUL (KR) - Pemilihan Ketua Umum PP 

Nasyiatul Aisyiyah (NA) berlangsung cukup alot dan 
lama. Bahkan penutupan yang direncanakan dilak
sanakan pukul 14.00 hingga pukul 15.00 belum bisa di
laksanakan, karena sidang formatur baru selesai 
pukul 14.30. Walau tetap dalam suasana sejuk, diskusi 
yang alot akhirnya memutuskan Dyah Puspitarini se
bagai Ketua Umum NA periode 2016-2020 menggan
tikan ketua umum lama Normasari.

Dyah Puspitarini, bukan 
orang baru dalam aktivitas NA. 
Kepala Sekolah SMP Muham
madiyah 2 Depok Sleman da
lam periode lalu adalah Sekre
taris I PP NA. Meski sempat 
memunculkan pertanyaan, ka
rena dalam pemilihan yang di
laksanakan Sabtu (27/8) ma
lam, Dyah hanya meraih uru
tan ke-4 dengan raihan suara 
481. Dalam pemilihan 9 for
matur, secara urut raihan suara 
terbanyak ialah Normasari 535 
suara, Khotimun Sutanti 501, 
Aryati Dina 491 dan Dyah 
Puspitarini 481. Kemudian 
Rifaatul Mahmudah 466, Ulfa 
Mawardi 424, Alfian Nuriska 
330, Fatma Wulandari 309 dan 
Elyusra Muslimin 309.

"Ini bukan yang pertamakah 
terjadi di PP NA, ketua umum 
bukan peraih suara terbanyak. 
Namun yang paling penting 
dan perlu digarisbawahi untuk 
dimengerti adalah, kami orga
nisasi kader. Sehingga sangat 
tidak baik jika ketua umum 
menjabat sampai dua kali. Bah
kan kalau ada ketua umum

sampai dua kali, berarti dia ga
gal dalam melakukan kaderi
sasi," ujar Ketua Panitia Pemi
lihan Muktamar ke-13 NA, 
Widi Maryati SH. Menurutnya, 
konsensus tidak tertulis ini se
lama ini yang dilakukan di ling
kungan Angkatan Muda Mu
hammadiyah (AMM) sebagai 
kader Persyarikatan.

Disebutkan, pemilihan di 
Nasyiatul Aisyiyah adalah pe
milihan formatur bukan pemi
lihan ketua umum. Sehingga 
kemudian ketua umum dipilih 
dan diputuskan dalam for
matur dalam rapatnya sendiri. 
"Jadi pemilihan kami bukan 
memilih ketua umum," ujar
nya. Meski sidang formatur 
berlangsung lebih dari 2 jam, 
sebagai Ketua Panlih Widi 
Maiyati merasa sudah lega de
ngan terpilihnya ketua umum.

'Sementara Ketua PPNA Ter
pilih, Dyah Puspitarini menam
bahkan sebagai kader NA, ti
dak ada alasan baginya untuk 
menolak amanah ini. "Kami 
membutuhkan bantuan semua 
pihak untuk menuju Indonesia

KR-Franz Boedisoekamanto

Ketua Umum PPNA Dyah Puspitarini MPd memencet tombol menutup muktamar ke-13 NA.
berkemajuan dan tidak ter
batas. Kita bekerja tidak hanya 
untuk manusia saja tetapi un
tuk Allah dan Rasul. Pekerjaan 
kita ini adalah berdakwah un
tuk ibadah," tegasnya.

Ketua PP Muhammadiyah, 
Agung Danarta menambahkan 
Muktamar NA merupakan pe
lajaran berharga bagi perem
puan muda Muhammadiyah 
supaya sejak awal mampu me
ngelola tantangan. Agung me
nuturkan, tantangan ketua 
baru semakn berat. Di tengah 
persaingan dengan organisasi 
perempuan lain, NA dituntut 
mampu menunjukkan eksisten
si dan pencerahan. Adapun pa

da muktamar ini dihasilklan 
pernyataan sikap dan reko
mendasi di antaranya NA me
minta Komisi Penyiaran Publik 
(KPI) untuk menghentikan 
tayangan tak mendidik seperti 
bullying, promosi LGBT serta 
eksploitasi perempuan dan 
anak. Memberikan pemaham
an pendidikan seksualitas uni
versal dan komprehensif dan 
mensosialisasikan gerakan 
strong frorn home yakni mencip- 
takan rumah sehat kuat secara 
fisik psikis dan spiritual. Untuk 
rekomendasi, NA mendesak pe
merintah dan DPR untuk se
gera mengesahkan RUU Peng- 
'hapusan Kekerasan Seksual

serta pengawasan pada PER- 
PU Nomor 12016 tentang per
ubahan kedua atas UU 23 2002 
tentang perlindungan anak. 
Mengingat berbagai keren
tanan yang timbul seputar 
hukum kebiri dan belum ada 
mekanisme utuh rehabilitasi 

' korban. Mendorong penerapan 
Full Day School dengan tetap 
memperhatikan konteks ge
ografis dan sosiologis masyara
kat. Mendesak penegak hukum 
merespons cepat aduan kasus 
kekerasan, membangun fasili
tas publik ramah perempuan 
seperti ruang laktasi, tempat 
pengasuhan dan sebagainya.
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