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PENUTUPAN MUKTAMAR NASYIATUL AISYIYAH Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Cipto (kiri), Ketua Umum PP 
Nasyiatul Aisyiyah (NA) terpilih Diyah Puspitarini (tengah) dan Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini menutup Muktamar ke-13 NA 
di Sportorium UMY, Ahad (28/8).

Diyah Puspitarini Pimpin 
Nasyiatul Aisyiyah 2016-2020
•  NENIRIDARINENI

NA diminta 
hidupkan kembali 
kegiatan remaja

YOGYAKARTA -  Diyah Pus
pitarini terpilih sebagai ketua 
umum Nasyiatul Aisyiyah (NA) 
periode 2016-2020 dalam Muk
tamar ke-13 NA yang berlangsung 
di Sportorium Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (UMY), 
26-28 Agustus 2016.

Dalam sambutannya, Diyah 
yang sebelumnya menjabat seba
gai Sekretaris I Pimpinan Pusat 
(PP) NA mengatakan, ia bukanlah 
yang terbaik. “Tetapi dalam janji 
sebagai kader, tidak ada alasan 
untuk menolak,” tuturnya berka
ca-kaca.

Ia mengatakan, kepengurusan 
di PP NA periode 2016-2020 
membutuhkan bantuan dari se
mua pihak dan semua kader NA 
agar gerakan perempuan muda 
menuju Indonesia berkemajuan 
dan kemandirian bangsa ter
wujud.

Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti 
Noordjannah Djohantini me- 
Inyambut baik terpilihnya Diyah

sebagai ketua umum NA yang 
baru. Dia juga mengapresiasi ke
suksesan penyelenggaraan Muk
tamar ke-13 NA dan sistem pe
milihan e-voting yang belum per
nah dilakukan organisasi lain.

Secara khusus, Noordjannah 
meminta NA untuk memberi per
hatian kepada para remaja. Sebab, 
jumlah remaja di Indonesia sangat 
besar yakni 25-26 persen (60-66 
juta) dari keseluruhan penduduk.

“Karena itu, kami berharap 
NA menghidupkan kembali ke
giatan yang menyenangkan beru
pa tholabussa’adah untuk usia 15 
tahun ke atas. Kegiatan ini ten
tunya yang berkemajuan dan di- 
kontekskan dengan kebutuhan 
saat ini,” kata Noordjannah me
nyarankan.

Ia menjelaskan, tholabus
sa’adah sangat penting, khusus
nya bagi remaja berusia 15 tahun 
ke atas. Bagi remaja yang sudah 
baligh itu, kegiatan tersebut bisa 
diisi dengan pengajian, penguatan 
tauhid, akhlak, dan hal-hal lain 
yang bertujuan menyiapkan me
reka menjadi remaja yang kuat.

“Di zaman saya itu merupakan 
kegiatan pengajian yang sangat 
menyenangkan, diajarkan kese
hatan, kesiapan menjadi remaja 
yang baik, dan lain-lain. Bahkan 
pengajian di ranting saya sampai

berkunjung ke Solo, ada kegiatan 
pengajian, cerdas cermat dan itu 
menyenangkan,” kata dia.

Menanggapi usulan tentang 
dihidupkannya kembali thola+ 
bussa’adah, Diyah mengatakan, 
kegiatan tersebut akan diperbaiki 
dan dimasifkan hingga ke tingkat 
ranting. “Namun, tentu saja harus 
disajikan pada bentuk modern 
sehingga tidak hanya kajian tetapi 
gerakan aksi yang bisa diterima 
remaja,” kata Kepala Sekolah SM- 
PN 2 Depok, Sleman ini.

Rekomendasi muktamar
Muktamar ke-13 NA juga 

menghasilkan sejumlah pernya
taan sikap dan rekomendasi. Salah 
satu pernyataan sikap NA adalah 
meminta secara tegas kepada 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
untuk menghentikan tayangan 
yang memiliki konten tidak men
didik. Misalnya, sinetron yang 
mengajarkan kekerasan dan per
gaulan bebas, tontonan yang 
mempromosikan perilaku lesbian, 
gay, biseksual, dan transgender 
(LGBT), serta iklan yang meng
eksploitasi perempuan.

NA menekankan bahwa pen
didikan seksualitas yang universal 
dan komprehensif bagi anak dan 
remaja penting dilakukan oleh 
semua pihak, baik keluarga, seko

lah, dan masyarakat. NAjuga me
nyeru dilakukannya gerakan 
“Strong from Home” yaitu men- 
ciptakan lingkungan rumah yang 
sehat dan kuat baik secara fisik, 
psikis, dan spiritual.

Kepada pemerintah dan DPR, 
NA merekomendasikan untuk se
gera disahkan RUU Penghapusan 
Kekerasan Seksual, serta peng
awasan terhadap Perpu Nomor 1 
Tahun 2016 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang No
mor 23 Tahun 2002 tentang Per
lindungan Anak. Hal ini penting 
mengingat berbagai kerentanan 
yang timbul seputar hukuman ke
biri dan belum adanya mekanisme 
utuh untuk merehabilitasi korban.

NAjuga mendorong penerap
an kebijakan full day school de
ngan tetap memerhatikan hak 
anak untuk bebas bereksplorasi, 
bermain, dan mengeluarkan pen
dapat agar tidak terjadi pemaksa
an dan eksploitasi. Penerapan ke
bijakan ini juga diminta memer
hatikan konteks geografis dan so
siologis masyarakat.

NA juga mendesak segenap 
aparat pemerintah, seperti polisi, 
agar merespons secara cepat se
tiap pengaduan kasus-kasus keke
rasan terhadap anak, atau anak 
yang melarikan diri dari rumah.
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