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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, Dzat pemilik seluruh alam raya yang
senantiasa memberi kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk
melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar melalui organisasi tercinta
Nasyiatul Aisyiyah.
Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah Periode 2016-2020 Alhamdulillah telah
terselenggara dengan baik pada tanggal 11-13 Rabiul Awwal 1441 H
bertepatan dengan 8-10 November 2019 M di Palembang, Sumatera
Selatan. Tanwir II tersebut mengusung tema “Keluarga Muda Tangguh
untuk Kesejahteraan Bangsa”. Beberapa hal penting menjadi pembahasan
dalam Tanwir II yaitu tentang Implementasi Gerakan Keluarga Muda
Tangguh Nasyiatul Aisyiyah untuk Percepatan Program, Tata Tertib
Pemilihan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Periode 2020-2024, dan
Rekomendasi Tanwir II yang tertuang dalam Manifesto Ampera. Ketiga
pembahasan tersebut menjadi Keputusan Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah.
Keputusan Tanwir II tersebut perlu untuk diamankan (ditanfidzkan)
salah satunya melalui Tanfidz Keputusan Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah
Periode 2016-2020. Tanfidz Tanwir II ini diharapkan dapat menjadi
rujukan

pimpinan

maupun

anggota

Nasyiatul

Aisyiyah

dalam

memberikan kebijakan dan melaksanakan program Nasyiatul Aisyiyah di
seluruh tingkatan, sehingga tercipta langkah strategis Nasyiatul Aisyiyah
yang dilaksanakan bersama-sama di seluruh tingkatan dalam rangka
menggapai visi organisasi.
Albirru Manittaqo
Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Periode 2016-2020
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SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH
NOMOR : 14/SK/PPNA/XI/2019
Tentang
TANFIDZ KEPUTUSAN TANWIR II NASYIATUL AISYIYAH
Bismillahirrohmanirrohiim
Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, setelah :
Memperhatikan : Keputusan Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah yang berlangsung
pada tanggal 11-13 Robi’ul Awwal 1441 H bertepatan
dengan 8-10 November 2018 M di Palembang, Sumatera
Selatan.
Menimbang
: 1. Bahwa Hasil Keputusan Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah
telah diambil secara sah sesuai ketentuan yang telah
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Nasyiatul Aisyiyah.
2. Bahwa Hasil Keputusan Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah
perlu ditanfidzkan dan disampaikan kepada seluruh
pimpinan dan anggota Nasyiatul Aisyiyah di seluruh
tingkatan.
Mengingat
: 1. Anggaran Dasar Nasyiatul Aisyiyah Bab VI Pasal 13.
2. Anggaran Rumah Tangga Nasyiatul Aisyiyah Bab VIII
Pasal 48.
MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH
TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN TANWIR II NASYIATUL
AISYIYAH.
Mengesahkan Tanfidz Keputusan Tanwir II Nasyiatul
Aisyiyah pada tanggal 11-13 Robi’ul Awwal 1441 H
bertepatan dengan 8-10 November 2018 M di Palembang,
Sumatera Selatan.
Tanfidz Keputusan Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah tersebut
sebagai pedoman dan rujukan dalam pengambilan
kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bagi pimpinan dan
anggota Nasyiatul Aisyiyah di seluruh tingkatan.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 28 Robi’ul Awwal 1441 H
25 November 2019 M
PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH

Ketua Umum

Diyah Puspitarini, S.Pd.,M.Pd
KTA.NA: 1202.8411.14913
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Sekretaris Umum

Ariati Dina Puspitasari, S.Si., M.Pd
KTA.NA: 1119.8612.16131

KEPUTUSAN TANWIR II
NASYIATUL AISYIYAH PERIODE 2016 – 2020
11 s.d. 13 Rabi’ul Awwal 1441 H/8 s.d. 10 November 2019 M
Di Palembang, Sumatera Selatan
Bismillahirrohmanirrohiim
Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah Periode 2016 – 2020 yang diselenggarakan pada
tanggal 11 s.d. 13 Robi’ul Awwal 1441 H bertepatan dengan tanggal 8 s.d. 10
November 2019 M bertempat di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, setelah
menyimak dan mencermati dengan seksama :
1.

Amanah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh Bapak
Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, pada pembukaan Tanwir 2 Nasyiatul
Aisyiyah Periode 2016 – 2020;

2.

Pidato Kebangsaan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Bapak Drs. Teten Masduki pada pembukaan Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah
Periode 2016 – 2020;

3.

Sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Selatan Bapak Rosyidin Hasan pada pembukaan
Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah Periode 2016 – 2020;

4.

Pidato Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah oleh Diyah
Puspitarini, S.Pd., M.Pd;

5.

Dialog

Kebangsaan

dengan

tema

“Keluarga

Tangguh

sebagai

Pilar

Pembentukan Ketahanan Pribadi Bangsa” dengan narasumber Deputi
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Bapak Dr.
dr. M. Yani, M. Kes, PKK ;
6.

Bincang Ekonomi tema “Ekonomi Kreatif Perempuan Muda Era Revolusi
Industri 4.0” dengan narasumber Bapak Sandiaga Salahudin Uno;

7.

Bincang Ekonomi dengan tema “Kewirausahaan untuk Mewujudkan
Kemandirian Ekonomi Keluarga” dengan narasumber Ibu Elidawati;

8.

Dialog Kebangsaan dengan tema “Revitalisasi Keluarga untuk Masyarakat
Damai Sejahtera” dengan narasumber Bapak Prof. Dr. Din Samsudin:

9.

Laporan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah;

10.

Laporan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah seluruh Indonesia;

11.

Tanggapan, pendapat, pembahasan, saran dan usulan Peserta Tanwir yang
disampaikan dalam Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
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MEMUTUSKAN
1.

Mengesahkan Laporan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah;

2.

Mengesahkan hasil pembahasan setiap komisi sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini, mengenai:
Komisi A

:

Implementasi Gerakan Keluarga Muda Tangguh Nasyiatul
Aisyiyah untuk Percepatan Pencapaian Program dengan
Progam Pengajian Bulanan dari Desember sampai menuju
Muktamar dengan tema KMTNA yang diselenggarakan di
Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Ranting

Komisi B

:

Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
Periode 2020-2024 Pada Muktamar XIV

Komisi C

:

Rekomendasi Tanwir dan Pelaksanaan Muktamar XIV
dengan hasil rekomendasi Manifesto Ampera, Pelaksanaan
Muktamar ke XIV di Pulau Jawa

3.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di:
Palembang, 10 November 2019
Pimpinan Sidang

Alfia Nuriska, S.Kom., M.M
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KOMISI A
IMPLEMENTASI GERAKAN KELUARGA MUDA TANGGUH NASYIATUL
AISYIYAH UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN PROGRAM
TANWIR II NASYIATUL AISYIYAH
Palembang, 8 s.d. 10 November 2019
A. Pengantar
Indonesia
menerapkan

pada

2045

pembangunan

bercita-cita
inovasi

menjadi

sains

dan

negara

maju,

teknologi

yang

yakni
siap

menghadapi era disrupsi digital. Dalam pidato Visi Indonesia di Sentul
Bogor (14/7/19) presiden mengatakan bahwa salah satu misi peningkatan
kualitas hidup manusia indonesia adalah dengan jaminan kesehatan ibu
hamil, anak balita dan anak sekolah, penurunan angka stunting, kematian
ibu dan kematian bayi. Guna mewujudkan kondisi publik yang terbuka
dan berpihak terhadap kebutuhan ibu dan anak tentu saja bukan sebuah
upaya instant. Perlu strategi berikut panduan nilai-nilai keagamaan dan
local wisdom dalam menyusun berbagai guidelines, Undang-Undang dan
kebijakan pemerintah yang tidak bias pada aspek kesetaraan. Selain itu
penandatanganan pakta integritas agar pro terhadap kebutuhan ibu dan
anak barangkali sebagai upaya agar komitmen keberpihakan terhadap
sistem tersebut jauh lebih kuat. tidak akan mungkin sebuah sistem akan
tercerabut dengan tergopoh gopoh tanpa adanya gerakan efektif yang solid
berpihak dan pro untuk mengusung posisi kesetaraan. Di sisi lain Isu
penting pembangunan saat ini adalah terkait bonus demografi, dimana
presentase penduduk dengan usia produktif akan meningkat. Disini
diperlukan kualitas SDM yang produktif, berkualitas, dan berdaya saing
unggul. Spirit menjadi bangsa yang berkemajuan otomatis menjadi sebuah
percaturan ekskalasi besar dimana multi varian pihak yang menjadi
pelaku justru larut dan berkonflik dengan kepentingannya masing-masing.
meningkatnya kepercayaan publik kepada media sosial di era post-truth
(pasca kebenaran) sekaligus munculnya jeratan regulasi terkait UU ITE
terkait konten informasi yang disebarkan dianggap mencemarkan nama
baik (Hoax), proses pelaksanaan pilkada 2017 yang lalu misalnya masih
saja diikuti oleh kontestan yang dianggap tidak berintegritas (kompas
9/1/17), kuatnya jaringan monopoli perdagangan impor bahan pangan
yang mengakibatkan meroketnya harga palawija berikut harga sayur
mayur, maraknya penyelewengan sektor birokrasi yang berkaitan dengan
promosi

jabatan

aparatur

sipil

negara

(ASN)

yang

mengakibatkan
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menurunnya kinerja tanggung jawab ASN dalam pelayanan publik menjadi
hal yang harus diperhatikan.
Disisi lain Organisasi kemasyarakatan Islam perempuan khususnya,
sangat berkompeten untuk membantu memformulasikan desain unggul
terhadap pemenuhan kebutuhan kesejahteraan kesehatan utamanya
perempuan produktif. Nasyiatul Aisyiah, sebagai organisasi dengan segmen
perempuan berusia 17-40 tahun, mempunyai tekad mampu untuk menjadi
gerakan yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sudah
semestinya Perempuan di usia produktif dewasa ini mengalami banyak
tuntutan untuk dapat bermanfaat baik bagi sektor publik ataupun bagi
keluarganya sendiri. Khusus di bidang kesehatan, Beban Ganda Malnutrisi
atau DBM (double burden of malnutrition) yang muncul sejak satu dekade
lalu yang berarti ko-eksistensi kekurangan gizi dan kelebihan gizi
makronutrien maupun mikronutrien, ternyata menjadi masalah yang
dialami sepanjang kehidupan. Apabila problem anak Stanting terus
muncul, Bangsa ini sangat mungkin akan mengalami ketertinggalan
karena generasi mudanya tidak sehat secara fisik. Hal tersebut berdampak
buruk terhadap kecerdasan. Jika dibiarkan maka kondisi ini dapat
membebani negara. Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran kolektif
gerakan perempuan muda di usia produktif untuk terus berkarya dan
mewujudkan
menjadi

kerja-kerja

salah

satu

kemanusiaan

cara

untuk

yang

berdimensi

mengartikulasikan

perempuan
kepentingan.

Selanjutnya diperlukan sebuah terminologi guna merumuskan sekaligus
menformulasikan dalam konsep, indikator dan capaian yang akan
dihasilkan.
Nasyiatul Aisyiyah sebagai gerakan ramah perempuan dan anak sejak
1931, menganggap bahwa perluasan pemikiran terkait isu-isu yang sedang
berjalan menjadi sebuah hal yang wajib dipelajari sekaligus dikaji efek
buruk dan baiknya bagi arah gerak perjuangan serta posisi Nasyiah akan
berpihak seperti apa. Membela, Meminimalisir atau justru larut dalam
situasi-situasi yang justru kontraproduktif. Disisi lain sebagai anak
kandung Muhammadiyah, tenda besar kultural bangsa ini, tentu saja
wajib untuk merawat sekaligus mempromosikan bangsa ini agar dihuni
oleh pihak-pihak yang berkomitmen untuk menjaga NKRI dan mampu
melindungi kekhasan nilai lokal sebagai basis kekuatan ekosistem
keluhuran bangsa. Menurut ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir,
bahwa karakter yang harus dimiliki dalam mewujudkan bangsa yang
5.
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berkemajuan, adalah karakter yang cerdas berilmu, mandiri, memiliki
keunggulan diri, bersolidaritas sosialistik dan berorientasi kepada masa
depan. Muhammadiyah kata Haedar, memiliki spirit ingin menghadirkan
kembali peradaban Islam yang maju, tiada ada organisasi di luar
Muhammadiyah yang memiliki teologi dalam surat Al Ma’un dan surat Al
Ashr yang diajarkan Kiai Dahlan itu berubah menjadi sebuah pergerakan
yang melahirkan gerakan amaliyah yang melembaga seperti mendirikan
panti asuhan, poliklinik, gerakan pemberdayaan kaum dhuafa dan kini
juga fokus dalam mendampingi umat yang mengalami derita kemanusiaan
bencana alam baik gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi dan
banjir. Dengan serangkaian teropongan kondisi tersebut maka Nasyiatul
Aisyiah mencanangkan gerakan Keluarga Muda Tangguh Nasyiah (KMTN)
hadir dalam rangka menumbuhkan spirit berkeluarga yang (mendekati)
ideal dan kokoh dalam menghadapi rollercoaster (dinamika) hidup.
KELUARGA MUDA TANGGUH NASYIAH dimaknai sebagai

“Keluarga yang

memiliki

kondusif

relasi

partisipatif

sejajar,

menuju

sehingga

tatanan

memberikan

masyarakat

ruang

yang

berkeadilan

dan
sosial

berlandaskan nilai-nilai Islam yang berkemajuan”. Untuk peran-peran
kemasyarakatan dan kebangsaan yang optimal tentu saja diperlukan
terobosan pemikiran dan juga ide-ide kreatif yang mampu membawa
masukan terhadap kebijakan-kebijakan keberpihakan terhadap kebutuhan
Ibu dan Anak dengan lebih baik dan tepat sasaran. Dengan demikian
diperlukan sebuah penguatan dan strategi bersama untuk menguatkan
implementasi KMTNA yang akan mampu menjawab persoalan-persoalan
bangsa beserta solusinya demi mewujudkan kehidupan yang setara dan
berkeadilan.
B. Matriks Implementasi Gerakan Keluarga Muda Tangguh Nasyiatul
Aisyiyah Untuk Percepatan Pencapaian Program
Pilar I

:

Kokoh Aqidah dan Ahlakul Karimah

Aktivitas

:

Kajian, Family Learning Center, Diskusi Tematik

Aktor

:

Departemen Dakwah

Tema

:

PHIWM dalam berbagai kehidupan

Mitra

:

PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah, Ortom, AMM dan
AUM, dan Kemenag.

PILAR II

:

Sehat Jasmani, Rohani & Lingkungan

Aktivitas

:

Fun Walk, Senam bersama, tadabur Alam
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Workshop,

Hipnoterapi

Islam,

Diskusi

anti

Depresi,

Kesehatan Mental (Kesehatan Rohani).
Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

Sesuai Kebutuhan

Jejaring

:

BLH, Depkes, Depsos, Dispora, AUM, Rumah Sehat.

PILAR III

:

Memiliki Kemandirian

Aktivitas

:

pelatihan, diskusi, workshop

Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

fundrising, penguatan ekonomi keluarga

Jejaring

:

LazisMu, UMKM, CRS, Kemen Koperasi.

PILAR IV

:

Berkeadilan dengan Semangat Al-Ma'un

Aktivitas

:

diskusi, pelatihan, workshop, kaijan

Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

Paralegal,

isu

Pengendalian

tembakau,

Pelatihan

Kepemimpinan Perempuan
Jejaring

:

BKOW, Dinas Sosial, LBH, Menkumham, Kemenag, AMM,
AUM

PILAR V

:

Memiliki misi perdamaian

Aktivitas

:

Diskusi, pelatihan, workshop, kajian

Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

Mother School, Family Learning Canter, Samara Couse,
Diplomatic Course

Jejaring

:

Kemenag, Dinas Pendidikan, AUM, PPA, P2TPA, PUSPA, IPI

PILAR VI

:

Demokrasi

Aktivitas

:

Relawan Pemilu, Partisipasi Panitia Pemilu, turut dalam
pencalonan, Hearing dan Audiensi Pemerintah

Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

Kepemimpinan Profetik, Fasilitas Publik Ramah Perempuan
dan anak

Jejaring

:

KPU,

Bawaslu,

PPA,

Kesbang

Pol,

Pemantau Pemilu, DPRD tingkat I dan II.
PILAR VII
7.
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:

Anti Kekerasan

Lembaga

Survei,

Aktivitas

:

Diskusi, workshop, seminar, gerakan massa, pernyataan
sikap

Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

Pendidikan tanpa kekerasan, parenting

Jejaring

:

PPA, KPAI, P3A, Diknas, Kemenag, BNN, AUM, PWM/PWA

PILAR

:

VIII

Kesetaraan Akses

Aktivitas

:

Diskusi, Pernyataan sikap, Posting Sosial Media

Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

Difabel, akses perempuan dalam pembuatan kebijakan

Jejaring

:

KPID, MPI, Kominfo, AUM, Media Masa, Media Elektronik
dan Media Cetak, dan KIP (Komisi Informasi Publik)

PILAR IX

:

Ramah Lingkungan

Aktivitas

:

Memfasilitasi ramah difabel

Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

Lingkungan ramah anak, Reduce, reuse

Jejaring

:

Dinas Pendidikan, Pembinaan Difabel, Platform Digital,
Membuat Petisi

PILAR X

:

Tanggap Bencana

Aktivitas

:

Diskusi, Kajian, Pelatihan

Aktor

:

Seluruh Level Pimpinan

Tema

:

Mitigasi, Identifikasi kebutuhan Pasca Bencana, Breast
Feeding

Jejaring

:

MDMC, LazisMu, BNPB, Tim SAR, DAMKAR

Catatan tambahan : Nasyiatul Aisyiyah di setiap level kepemimpinan
harus ada kajian bulanan yang disesuaikan kondisi daerahnya masingmasing mengangkat tema pilar-pilar Keluarga Muda Tangguh Nasyiatul
Aisyiyah, dimulai dari Desember 2019 s.d. Muktamar tahun 2020
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KOMISI B
KEPUTUSAN TANWIR II NASYIATUL AISYIYAH
PERIODE 2016–2020
TATA TERTIB PEMILIHAN

Yang
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
dimaksud dalam Keputusan ini dengan:
Anggota Nasyiatul Aisyiyah adalah putri Islam, warga negara Indonesia
yang berusia 17–40 tahun, memahami tujuan organisasi serta bersedia
mendukung dan melaksanakan usaha-usaha organisasi.
Bakal calon adalah anggota Nasyiatul Aisyiyah yang diusulkan oleh tiaptiap Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
untuk diseleksi oleh Panitia Pemilihan Pusat sebagai Calon Sementara
Pimpinan Pusat.
Calon Sementara adalah bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan Pusat dan telah
menyatakan kesediaan atas pencalonan dirinya.
Calon tetap adalah calon yang dipilih dan ditetapkan oleh Tanwir III dari
calon sementara yang akan diajukan pada Muktamar.
Panitia Pemilihan Pusat adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh
Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah dan ditetapkan dalam Sidang Tanwir
untuk menyelenggarakan proses pemilihan Pimpinan Pusat Nasyiatul
Aisyiyah periode 2020 - 2024.
Tanwir adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di bawah
Muktamar yang diadakan oleh Pimpinan Pusat.
Peserta Tanwir adalah Anggota Pimpinan Pusat, Wakil Pimpinan
Wilayah, dan Wakil Wilayah yang diambil dai Daerah-daerahnya.
Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang
diadakan oleh Pimpinan Pusat.

BAB II
CALON
Pasal2
Setiap anggota Nasyiatul Aisyiyah yang memenuhi syarat dapat dicalonkan
menjadi Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.
Pasal 3
Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.
1. Menjalankan ibadah/mengamalkan ajaran Islam.
2. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan organisasi.
3. Berdedikasi dan loyal terhadap organisasi.
4. Mampu dan cakap menjalankan organisasi.
5. Dapat menjadi tauladan yang baik dalam organisasi dan masyarakat.
6. Berpengalaman dalam organisasi, yaitu sekurang-kurangnya telah
berpengalaman menjadi pimpinan Nasyiatul Aisyiyah setingkat Daerah
atau Angkatan Muda Muhammadiyah tingkat
Pusat selama satu
periode.
7. Tidak merangkap sebagai Pimpinan Harian pada organisasi politik dan
organisasi lain yang sama amal usahanya.
8. Berdomisili di tempat kedudukan/Kantor Pimpinan Pusat dan atau
sekitarnya.
9.
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9. Terdaftar menjadi anggota Muhammadiyah dan/atau Nasyiatul Aisyiyah
yang ditunjukkan dengan menunjukkan kartu tanda anggota.
10. Telah mengikuti Perkaderan formal di Nasyiatul Aisyiyah dan/atau
Ortom lainnya.
BAB III
PROSEDUR PENCALONAN
Pasal 4
Pengajuan Bakal Calon
1. Setiap Pimpinan Wilayah berhak mengusulkan bakal calon sebanyak 9
(sembilan) orang yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
2. Setiap anggota Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah berhak mengusulkan
bakal calon sebanyak 9 (sembilan) orang.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Pasal 5
Prosedur Pengajuan dan Penerimaan Bakal Calon
Pengajuan bakal calon ditulis pada blangko yang telah disediakan
Panitia Pemilihan Pusat.
Blangko yang telah diisi diserahkan kepada Panitia Pemilihan Pusat
dalam waktu yang telah ditentukan.
Panitia Pemilihan Pusat menerima dan menyusun nama-nama sesuai
urutan abjad.
Panitia Pemilihan Pusat melakukan seleksi atas bakal calon yang
diusulkan sesuai ketentuan.
Bakal Calon yang menyatakan kesediaan untuk dicalonkan tidak boleh
mengundurkan diri selama tahapan pemilhan hingga tersusun Struktur
Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.
Panitia Pemilihan Pusat menyusun daftar Calon Sementara.
BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN CALON SEMENTARA
Pasal 6
Pemungutan suara Calon Sementara dilakukan dalam Tanwir III secara
langsung, bebas dan rahasia.
Setiap peserta Tanwir III berhak atas satu suara.
Setiap peserta memilih 9 (sembilan) orang untuk menjdi Calon Tetap.
Jumlah Calon Tetap yang ditetapkan sejumlah 27 (dua puluh tujuh)
orang.
Jika terjadi jumlah suara sama pada urutan ke 27, maka dilakukan
pemilihan ulang pada urutan tersebut hingga mencapai jumlah 27 (dua
puluh tujuh) orang terpilih.
Tanwir III menetapkan 27 (dua puluh tujuh) Calon Tetap berdasarkan
urutan abjad.
BAB V
TATA CARA PEMILIHAN FORMATUR
Pasal 7
Pemungutan suara formatur dilakukan dalam Mukatamar secara
langsung, bebas dan rahasia.
Setiap peserta Muktamar berhak atas satu suara.
Sistem pemilihan yang digunakan adalah pemilihan dengan formatur.
Setiap peserta memilih 9 (sembilan) orang dari Calon Tetap untuk
menjadi anggota formatur.
Jika terjadi jumlah suara sama pada urutan ke 9, maka dilakukan
pemilihan ulang pada urutan tersebut hingga mencapai jumlah 9
(sembilan) orang terpilih.
Tanfidz Tanwir 2
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6. Muktamar menetapkan 9 (sembilan) anggota formatur berdasarkan
urutan suara terbanyak.
7. Ketua Umum dipilih dari antara 9 (sembilan) anggota formatur melalui
rapat formatur.

1.
2.
3.
4.

Pasal 8
Sidang Formatur
Sidang formatur memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul
Aisyiyah.
Sidang formatur dipimpin oleh Ketua Formatur
Ketua sidang formatur adalah anggota formatur yang dipilih oleh dan
dari anggota formatur.
Anggota formatur yang sudah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri
sebagai Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.

Pasal 9
Hasil Pemilihan Formatur
1. Panitia Pemilihan Pusat menyerahkan hasil sidang formatur pada
panitia pengarah.
2. Pengesahan dan penetapan Ketua Umum terpilih dilakukan dalam
sidang pleno Muktamar dan dipimpin oleh Panitia Pengarah
BAB VI
PANITIA PEMILIHAN PUSAT
Pasal 10
Panitia Pemilihan Pusat adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Pimpinan
Pusat Nasyiatul Aisyiyah dan ditetapkan dalam Sidang Tanwir II untuk
menyelenggarakan proses pemilihan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
periode 2020 - 2024.
Pasal 11
Kedudukan Panitia Pemilihan Pusat
1. Panitia Pemilihan Pusat merupakan bagian dari Panitia Pengarah.
2. Panitia Pemilihan Pusat diangkat untuk satu kali periode pemilihan.

1.
2.
3.
4.
5.

11.

Pasal 12
Tugas Panitia Pemilihan Pusat
Menjaring bakal calon yang diusulkan oleh Pimpinan Wilayah dan
anggota Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.
Menyeleksi secara administrasi bakal calon dan meminta kesanggupan
bakal calon.
Menyusun Daftar Calon Sementara.
Memimpin sidang untuk menetapkan Calon Sementara menjadi Calon
Tetap pada Tanwir III.
Memimpin proses pemilihan pada Muktamar didampingi saksi dari
peserta Muktamar yang ditunjuk.
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BAB VII
PENUTUP
Pasal 13
1. Tata tertib ini berlaku untuk Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat
Nasyiatul Aisyiyah periode 2020 – 2024 dan mulai berlaku sejak
ditetapkan oleh Pimpina Pusat Nasyiatul Aisyiyah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan sepenuhnya
pada kebijakan Pimpinaan Pusat selaku penanggung jawab pelaksanaan
Muktamar.
Palembang, 9 November 2019
Ketua,

Sekretaris,

Fini Nuriska

Nasra
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SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH
NO : 13/SK/PPNA/XI/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH PERIODE 2020-2024
Memperhatikan

:

1. Keputusan Rapat Pleno ke VIII Pimpinan Pusat Nasyiatul
Aisyiyah pada tanggal 26-27 Januari 2019 di Jakarta
2. Keputusan Rapat Pleno ke IX Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
pada tanggal 26-27 April 2019 di Yogyakarta
3. Anggaran Dasar Nasyiatul Aisyiyah Bab V Pasal 20

Menimbang

:

1. Bahwa untuk pemilihan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
Periode 2020-2024 dipandang perlu membentuk Panitia
Pemilihan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah pada Muktamar
XIV Nasyiatul Aisyiyah
2. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Kedua

: Nama-nama Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Periode 2016-2020 yang tercantum
dalam lampiran mendapat amanah sebagai Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat
Nasyiatul Aisyiyah pada Muktamar XIV Nasyiatul Aisyiyah
: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal : 12 Rabiul Awwal 1441 H
9 November 2019 M
PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH
PERIODE 2016-2020

Ketua Umum

Diyah Puspitarini, S.Pd.,M.Pd
KTA.NA : 1202.8411.14913

13.
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Sekretaris Umum

Ariati Dina Puspitasari, S.Si., M.Pd
KTA.NA : 1119.8612.16131

MENETAPKAN
NOMOR
TENTANG

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT NASYIATUL
AISYIYAH
: 13/SK/PPNA/XI/2019
: PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH PERIODE 2020-2024
:

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN
PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH PERIODE 2020-2024

Ketua
: Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M.Hum
Sekretaris : Hafizhotu Diyanah, S.ST
Anggota : Anisia Kumala, Lc., M.Psi
Elisa Kurnia Dewi, S.Psi., M.Si
Faizah, S.Kom., M.Kom.

PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH
PERIODE 2016-2020

Ketua Umum

Diyah Puspitarini, S.Pd.,M.Pd
KTANA : 1202.8411.14913

Sekretaris Umum

Ariati Dina Puspitasari, S.Si., M.Pd
KTANA : 1119.8612.1613
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KOMISI C
REKOMENDASI
TANWIR II NASYIATUL AISYIYAH
Palembang, 8 s.d. 10 November 2019
Poin rekomendasi
1. Mendorong
kebijakan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 agar
memperhatikan kepentingan Perempuan, Ibu dan Anak demi terwujudnya
Keluarga Tangguh, Kuat dan Sejahtera;
2. Mensosialisasikan kehidupan ramah digital yang berkaitan dengan
peningkatan kualitas kehidupan, menjauhkan dari cyber crime-berita hoax
dan memahami literasi Fintech (Financial technology) demi kehidupan
efisien dan penuh manfaat;
3. Mewujudkan lingkungan dan iklim yang bersih dalam kehidupan seharihari demi terciptanya anak - anak Indonesia berkualitas unggul dan maju
dalam pengetahuan dengan tingkat literasi baca yang tinggi, berprestasi
gemilang, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi adat ketimuran;
4. Menuju 100 tahun Republik Indonesia pada tahun 2045, dibutuhkan
sistem pemerintahan yang egaliter dan bebas korupsi guna mewujudkan
perempuan maju, berdikari dan mendapatkan hak-hak dasar seperti akses
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
5. Melindungi dan memberdayakan sumber daya alam (SDA) yang melimpah
sebagai modal kekayaan berbasis lokal, nir konflik, dan
asset
perekonomian warga demi terciptanya stabilitas penduduk yang kuat dan
sejahtera khususnya bagi perkembangan kehidupan perempuan dan anak;
6. Mendorong sosialisasi batas usia perkawinan yang semula 16 (enam belas)
tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut
penting dilakukan agar masyarakat memberikan perlindungan terhadap
hak perempuan, khususnya ikut mencegah apabila ada kasus perkawinan
anak;
7. Mendorong pemerintah melalui Kemendikbudikti dan Kemenag untuk
mengembangkan kurikulum kesehatan reproduksi (kespro) remaja. Hal ini
sebagai informasi untuk menghindari hubungan seks sebelum menikah
termasuk memberikan informasi akibat yang akan ditimbulkan, seperti
putus sekolah, hamil di luar nikah dan sanksi sosial (dijauhi masyarakat,
teman dekat dan keluarga);
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8. Mendorong Pemerintah untuk proaktif memenuhi hak reproduksi setiap
warga negara dengan memberikan layanan kesehatan reproduksi yang
efektif dan efisien untuk pengurangan angka penyakit kanker pada
perempuan dan pencegahan perkawinan anak;
9. Meningkatkan kontrol tumbuh kembang anak dengan menjamin
keterpenuhan pelayanan POSYANDU yang akurat dan tepat sasaran,
termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) yang mengedepankan
makanan bergizi mengandung protein;
10. Mengakhiri pengrusakan dan kebakaran hutan lahan sebagai wujud
keberpihakan terhadap hajat hidup manusia yang merdeka dan menindak
tegas pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pimpinan Sidang
Nabilah Amalia

Sekretaris Sidang
A.Hasniar Jufri

10 Poin Rekomendasi di atas menjadi MANIFESTO AMPERA
Opsi Tuan Rumah Muktamar XIV
1. DKI Jakarta
2. Banten
3. Jawa Barat
4. Jawa Timur
Tim Verifikasi Laporan Keuangan Muktamar
1. PWNA Lampung
2. PWNA Sulawesi Selatan
3. PWNA Tuan Rumah
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Lampiran 1
Amanat Ketua Umum PP Muhammadiyah Pada Pembukaan Tanwir 2
Nasyiatul Aisyiyah
Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada
gubernur dan seluruh perangkat pemerintahan di Sumatera Selatan yang
sudah mendampingi dan mensupport kegiatan ini. Menteri Koperasi sering
datang ke PP Muhammadiyah tanpa diketahui. Insya Allah tawaran kerjasama
5 program beliau akan disambut baik oleh Nasyiatul Aisyiyah. PP
Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada Nasyiatul Aisyiyah atas
penyelenggaraan Tanwir 2 di Sumatera Selatan. Kami juga menyampaikan
permohonan maaf Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah sedang mendampingi
STIKES Solo untuk visitasi, semoga bisa segera menjadi UNISA kedua setelah
Yogyakarta.
Gerakan Keluarga Muda Tangguh untuk Kesejahtaraan Bangsa. Tema ini
tentu melahirkan spirit Nasyiatul Aisyiyah sebagai putri Muhammadiyah dan
Aisyiyah salah satunya keluarga muda yang tangguh. Tema ini sangat penting
dengan perkembangan masyarakat maju ada gerakan kembali ke keluarga. Di
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tengah tergerusnya kehidupan, keluarga menjadi tempat kembali yang paling
tepat. Di tengah terjadi disorientasi era social distruction keluarga menjadi the
giant of power (Kekuatan raksasa yang mampu menyerap perubahan sosial).
Ketika orang tidak bisa bertahan dengan pergeseran sosial, keluarga menjadi
tempat kembali yang paling tepat. Saat orang terlalu ambisius dengan mencari
tetap berlindung ke keluarga.
Rumahku adalah surgaku, Nasyiatul Aisyiyah sangat tepat untuk
menghidupkan keluarga yang sakinah. Ayat yang dibacakan tadi At-Tahrim
ayat 6 dan An-Nisa 9 “ Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah,
solusinya dengan membangun kembali kekuatan keluarga yang mampu
membangun pilar tegaknya masyarakat bahkan bangsa dan Negara”.
perubahan sosial dulu melalui interaksi sosial, saat ini perubahan sosial
mengalami sangat massif karena media social tidak kenal waktu dan ruang
dan mampu menembus batas. Bisa 1x24 jam lebih dalam menggunakan media
social lewat aplikasi HP. Media ini akan menciptakan situasi baru. Teknologi
yang canggih akan menimbulkan dampak negatif kekejaman teknologi
elektronik yang membunuh manusia secara massif. Bagaimana mungkin anak
kecil yang belum akil baliq melampaui orang tuanya bahkan tidak terkontrol
oleh orang tuanya ini yang disebut adnum sebagai pembunuhan oleh teknologi
informasi.
Albert Amnfus, teknologi yang canggih akan menciptakan hegemoni budaya
yang massif. Beliau melihat betapa keras orientasi politik melalui media social
yang begitu rupa dan menghentikannya sangat susah. Inilah yang disebut
hegemoni teknologi yang megendalikan kita bukan kita yang mengendalikan
teknologi.
Keluarga yang memiliki mobilitas sangat tinggi harus mampu mengelola waktu
dengan baik. Keluarga merupakan keluarga sakinah yang menjadi kekuatan
dinamis untuk menjalankan fungsi dakwah dan tajdid. Dari keluarga lahir
gerakan sodaqoh amal sholeh untuk kebajikan orang lain. Sehingga keluarga
Nasyiatul Aisyiyah dan Muhammadiyah hadir untuk menjadi pencerah
masyarakat. Memberdayakan tetangga kanan kiri yang kurang mampu bisa
dilakukan dengan pak teten masduki “Khoirunnas an fangahum linnas”. perlu
nasyiah yang menjadi pendamping dhuafa dan UMKM untuk menjadi berdaya.
Nasyiah dengan 10 komitmen tadi harus selalu dipupuk tentang pemahaman
keislaman dan nilai muhammadiyah harus tetap menjadi yang utama dalam
pergerakan Nasyiatul Aisyiyah. Pahamilah pedoman muhammadiyah dalam
memahami Islam. Pendekatan Bayani, Ruhani, Qur’ani. Dengan ini
Muhammadiyah akan memperkaya khasanah keislaman. Muhammadiyah dan
Tanfidz Tanwir 2
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Nasyiatul Aisyiyah tidak akan mudah terombang ambing oleh isu yang
berkembang.
Misalnya saja tentang cadar yang marak akhir ini, berdasarkan putusan
majelis tarjih “bagi kaum perempuan yang sudah aqil baligh hendaknya
menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan”. Dakwah itu mengajak
dan membina dengan hikmah dan mauidhoti hasanah. Tapi jangan terbawa
arus, di tarjih lebih keras yang tidak sesuai berarti sudah melenceng dari
hidup islami. Kita perlu toleran? Iya, namun tetap memiliki pegangan.
Nasyiatul Aisyiyah adalah peran keumatan
Di Negeri yang mayoritas muslim, sedang tumbuh keislami jika tidak dibina
dengan baik akan tumpah ke segala arah. Tugas kita adalah menciptakan
situasi wasiyatul islam yang moderat berkemajuan, saling menasehati dan
membangun umat mayoritas menjadi maju dan sejahtera. Jangan sampai
hilang keseimbangannya, akhlak islam, aqidah islam, dan muamalah juga
islam. Baca matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Peran kebangsaan
Muhammadiyah selalu menyatu dengan kebangsaan dan kita termasuk
pendiri bangsa. Terima kasih atas perjuangan untuk mengajukan Kahar
Muzakir menjadi pahlawan nasional sehingga telah ditetapkan siang tadi.
Beliau saat muda membawa diplomasi Indonesia di timur tengah untuk
kemerdekaan Indonesia, juga berkompromi untuk sila pertama pancasila. Ki
Bagus Hadikusumo telah ditetapkan sebagai Pahlawan pada November 2015,
Kasman Singodimejo pada tahun 2018, dan tahun Kahar Muzakir sudah
ditetapkan hari ini. Ini bagian bekerjasama dengan bermartabat.
Muhammadiyah tidak punya sejarah namun penjaga sejarah dengan cara
Muhammadiyah.
Yakin dengan peran ini Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah punya tempat
di Negara Indonesia dengan bermartabat bermarwah tanpa merasa digdaya
dan merasa hebat. Kita semua dibangun dengan semangat kebersamaan dan
semangat bekerja bersama untuk Indonesia yang berkemajuan “Darul ahdi wa
syahadah”.
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Lampiran 2
Sambutan Menteri Koperasi dan Usaha Menengah Kecil RI Pada
Pembukaan Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah
Drs. Teten Masduki

Puji syukur atas nikmat Allah SWT kita semua dapat hadir di Pembukaan
Tanwir 2. Terima kasih kepada NA yang sudah berkomitmen mendidik
generasi yang akhlakul karimah dan membangun amal usaha untuk
memajukan ekonomi Indonesia.
UMKM mendominasi perekonomian nasional. 99% ekonomi ditopang oleh
ekonomi usaha kecil menengah dengan serapan tenaga 97%. Sehingga ini
merupakan potensi yang besar setidaknya sudah 60% kontribusi terhadap
ekonomi nasional.
Pemerintah berkomitmen membangun ekonomi syariah di Indoensia. Presiden
sudah membuat master plan ekonomi syariah dan sudah memiliki kebijakan
yang cukup kuat untuk menjadi dasar. Beberapa program penguatan yang
Tanfidz Tanwir 2
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dirancang antara lain Keuangan Syariah, Perbankkan Syariah, dan Ekonomi
Digital. Semua program bertujuan meningkatkan peran Indonesia agar
ekonomi ke depan semakin maju.
Pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas UMKM dengan melakukan
pendampingan, pelatihan, dan pembiayaan. Perlu kerjasama yang lebih baik
karena ditugaskan untuk mengembangkan ekonomi umat. Produk UMKM
harus menjadi produk unggulan yang bisa bersaing di pasar internasional.
Saat ini ekspor UMKM Indonesia mencapai 14%.
Perlu upaya untuk memperluas pasar agar produk-produk yang dihasilkan
bisa dipasarkan. Lebih penting lagi produk UMKM

memiliki kualitas yang

tinggi agar mampu bersaing. Perlu perbaikan produksi sehingga terobosan
yang dilakukan bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas produk UMKM.
Skema Pembiayaan Penyaluran dan pembiayaan UMKM masih rendah
sehingga perlu ada akselarasi untuk kerjasama yang memberikan pembiayaan
kepada UMKM agar bisa lebih cepat berkembang, apalagi jika ada kemitraan
dengan usaha besar, tentu kemudahan berusaha terhadap UMKM juga
meningkat. Posisi pemerintah yang masih menggunakan produk luar negeri
harus mulai dirubah dengan menggunakan produk-produk lokal.
Semoga Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah dapat menghasilkan program kerja yang
bermanfaat untuk masyarakat.
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Lampiran 3
Sambutan Pemerintah Sumatera Selatan Pada Pembukaan Tanwir 2
Nasyiatul Aisyiyah
Drs. H. Rosyidin Hasan, M.Pd.I, Kepala Dinas Sosial Sumsel

Puji syukur atas nikmat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan.
Mari diiringi dengan doa dan harapan semoga kegiatan mendapat barokah dari
Allah SWT dan mencapai tujuan mulia dari kegiatan ini. Salah satu program
yang sudah dicanangkan oleh Nasyiatul Aisyiyah. Pemerintah Sumatera
Selatan menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Pusat Nasyiatul
Aisyiyah yang sudah mempercayakan Sumsel.
Nasyiatul Aisyiyah memiliki pemikiran Islam bagi perempuan muda untuk
menjadi perintis, pelopor dan pencipta dalam organisasi. Berharap dapat
memberikan pencerahan bagi perempuan muda di sumsel agar menjadi
perempuan muda yang bermanfaat.
Harapannya Tanwir dapat berjalan tertib dan memberi hal positif dan mampu
memecahkan masalah intern dan ekstern yang islami. Saat ini kondisi
perkotaan sudah berubah menjadi metropolis. Kekerabatan mulai terganggu
dengan teknologi yang semakin maju. Adanya teknologi tinggi yang tidak
dimanfaatkan dengan baik oleh kaum muda. Setidaknya dari Nasyiatul
Tanfidz Tanwir 2
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Aisyiyah akan muncul orang yang mampu membawa bangsa ke depan yang
berpedoman Islam. Insya Allah apa yang didapatkan menjadi barokah untuk
semua.
Dalam sehari 7 ton empek – empek keluar dari Palembang. Songket Palembang
juga bisa menjadi oleh-oleh. Penghargaan yang tinggi dari Gubernur Sumsel,
dan mohon doanya Gubernur mulai membangun kembali rumah tahfidz di
Sumatera Selatan untuk melahirkan generasi yang berakhlak Islami. Hal ini
tentu

sejalan

dengan

10

Komitmen

kader

menghasilkan generasi yang tangguh dan beragama.
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Lampiran 4
Sambutan Ketua PWM Sumatera Selatan Pada Pembukaan Tanwir 2
Nasyiatul Aisyiyah
Prof. Dr. Romli

Kegiatan Tanwir 2 NA sudah disiapkan sejak 3 – 4 bulan yang lalu. PWM
Sumatera Selatan mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pimpinan
Pusat Nasyiatul Aisyiyah yang melaksanakan sidang Tanwir yang menjadi
kewajiban konstitusi organisasi. Sumatera Selatan sudah beberapa kali
melaksanakan event nasional di lingkungan Muhammadiyah. Yang belum
hanya Muktamar Aisyiyah dan Muhammadiyah. Oleh karena itu beliau
mendukung sepenuhnya dan mensupport kegiatan Tanwir 2 Nasyiatul
Aisyiyah seluruh Indonesia.
Selamat datang di kota Empek-empek, semoga menghasilkan keputusan
tanwir yang dapat mewujudkan program yang sudah disusun sejak 4 tahun
lalu.
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Lampiran 5
Sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Pembukaan
Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah
Diyah Puspitarini, S.Pd.,M.Pd

Nasyiatul Aisyiyah jika berkegiatan selalu mengajak keluarga terutama anakanak

sebagai

wujud

keseimbangan

antara

cinta

keluarga

dan

cinta

persyarikatan. Demi menunjang kegiatan, lantai atas disiapkan edu care
untuk mengasuh anak-anak mereka selama kegiatan.
Dalam persyarikatan Muhammadiyah, Tanwir merupakan kegiatan kedua
tertinggi setelah Muktamar. Alhamdulillah, Pimpinan Wilayah Nasyiatul
Aisyiyah Sumatera Selatan bersedia menjadi tuan rumah, dan didukung oleh
seluruh komponen Muhammadiyah serta Aisyiyah di Sumatera Selatan.
Bahkan pemerintah provinsi dan pemerintah kota pun turut mendukung.
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Sebelum kegiatan, Nasyiatul Aisyiyah sudah mengadakan 4 kegiatan yang
dilaksanakan

kemarin

(Kamis,

7

November

2019)

di

Universitas

Muhammadiyah Palembang (UMP). Kegiatan tersebut antara lain Sosialisasi
Pedoman Administrasi, Kopdar Literasi, Pelatihan Protokoler, dan Kemitraan.
Salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010
diputuskan 10 Komitmen Kader Nasyiatul Aisyiyah. Salah satu alasan selalu
dibacakan 10 komitemen kader Nasyiatul Aisyiyah tersebut adalah agar
menjadi cambuk para kader untuk meningkatkan kompetensi diri dan
memantaskan diri sebagai kader umat dan kader bangsa. Menyadari bahwa
sangat berat menjadi kader Nasyiatul Aisyiyah, namun jika dijalani dengan
bahagia akan terasa ringan.
Tanwir 1 Nasyiatul Aisyiyah yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan
menghasilkan Manifesto Banjarmasin, yang merupakan sikap terhadap
kondisi bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pada Tanwir 1 juga
disisipkan launching Program Keluarga Muda Tangguh untuk Kesejahteraan
Bangsa. Tema tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa saat ini, dan akan
menjadi salah satu materi yang turut dibahas pada Tanwir 2 kali ini.
Kegiatan ini sudah dihadiri seluruh kader NA yang berjumlah 200 orang. Dari
seluruh Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA), ada 3 wilayah yang
tidak dapat hadir dikarenakan berbagai hal. Tiga wilayah tersebut adalah
Papua, Kalimantan Utara, dan Bali.
Terimakasih kepada seluruh kader yang sudah hadir untuk mengikuti tanwir
2 di Sumatera Selatan. Pada Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah ini akan menentukan
arah gerakan Nasyiatul Aisyiyah yang akan datang, sebagaimana diketahi
bersama tahun 2020 akan dilaksanakan muktamar, sehingga harus mulai
disiapkan dari sekarang. Nasyiatul Aisyiyah adalah putri Aisyiyah yang berada
dalam masa produktif, yaitu usia 17 – 40 tahun. Ini menjadi tantangan untuk
menunjukkan peran dan kontribusi baik bagi persyarikatan dan juga bangsa.
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Nasyiatul Aisyiyah memiliki usaha yang bergerak dalam kuliner, fashion untuk
memberdayakan kader Nasyiah dan peremuan di wilayah dan daerah. Dengan
kehadiran Menteri Koperasi dan Usaha mohon arahan agar Nasyiatul Aisyiyah
sebagai

perempuan

muda

berkemajuan

mampu

mengembangkan

kemampuannya untuk ikut memajukan bangsa.
Pada Tanwir 2 ini, akan dilakukan musyawarah yang harapannya dapat
menghasilkan rekomendasi untuk muktamar, dan kegiatan yang bisa
dilaksanakan di wilayah dan daerah.
Terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan
tanwir dan berharap peserta membawa hasil yang bisa disampaikan ketika
kembali ke wilayah masing-masing.
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Lampiran 6
Sambutan Ketua Umum PPNA Pada Penutupan Tanwir 2 Nasyiatul
Aisyiyah
Diyah Puspitarini, S.Pd., M.Pd

Salam hormat kepada Menteri Koordinator PMK Muhadjir effendi yang telah
mengobati kerinduan kader NA, Ketua PP Aisyiyah Masyitoh Chusnan,
Gubernur Sumatera Selatan, PWM Sumatera Selatan, PW Aisyiyah Sumatera
Selatan, PW NA Sumatera Selatan, Rektor Universitas Muhammadiyah
Palembang, dan Seluruh peserta tanwir 2 NA yang sampai hari ini masih tetap
berada di lokasi tanwir.
Bersyukur perhelatan akbar Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah berjalan dengan
lancar. Pembicaraan beliau dan tamu undangan tentang peserta yang
membawa anak sudah muncul di jagad maya. Kegiatan tanwir merupakan
perhelatan tertinggi kedua setelah muktamar. Manifesto Ampera yang
dihasilkan dari Tanwir 2 di Sumatera Selatan. Manifesto dipilih karena sebuah
seruan yang harus dilakukan dan digerakkan oleh seluruh kader NA di
Indonesia. Ada beban untuk menyampaikan hasil tanwir ke daerah.

Tanfidz Tanwir 2
Nasyiatul Aisyiyah

28

Tema keluarga muda tangguh sejahteraan bangsa diambil karena kader NA
merupakan kader pada masa prodduktif dan harus peduli pada kehidupan
berbangsa dan tidak hanya diri sendiri.
Pada kegiatan ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk memikirkan
konsep keluarga, pengentasan kemiskinan, ketidaksetaraan perempuan yang
belum terselesaikan. NA juga mengajak dan mengingatkan kembali bahwa
kondisi saat ini harus mulai diperhatikan dengan serius.
Harapannya NA bisa bekerjasama dengan pemerintah baik di lingkungan
tertinggi hingga di tingkat bawah untuk melakukan perubahan nyata di
lingkungannya. Dan ada hal yang solutif untuk membangun anak yang ada di
sekitarnya.
Hari ini bertepatan dengan hari Pahlawan. Mereka adalah orang yang sudah
berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Beberapa waktu lalu Kahar Muzakir
dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Pahlawan dilihat dari sisi
kontribusinya di lingkungan dan masyarakatnya.
Kader NA adalah kader yang militan yang tidak berhenti ketika menikah
namun justru semakin bersemangat untuk bernasyiah. Yang terakhir terima
kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan tanwir 2 di Palembang.
Semoga dapat berjumpa kembali dalam permusyawaratan selanjutnya, saat
muktamar NA tahun 2020 mendatang dan memohon arahan menteri dan Ibu
PP Aisyiyah untuk menutup kegiatan.
Jalan jalan ke jembatan ampere
Jangan lupa beli empek-empek
Selamat jalan seluruh kader NA tercinta
Sampai jumpa di arena muktamar 2020
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Lampiran 7
Sambutan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Pada
Penutupan Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah
H. Novrizal Nawawi, Lc., M.Pd.I

Salam hormat dan selamat datang di kota Palembang kepada semua
partisipan yang hadir pada kegiatan penutupan dan peserta Nasyiatul
Aisyiyah. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan. Selaku ketua
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Keluarga besar
sumatera selatan menyampaikan kebahagiaan yang tidak terkira karena telah
dipilh sebagai tuan rumah Tanwir 2 NA dan kegiatannya sukses.
Hari ini bertepatan dengan hari Pahlawan telah dikeluarkan Manifesto
Ampera yang tidak pernah dikeluarkan oleh persyarikatan lainnya. Jerih para
pahlawan Nasyiatul Aisyiyah melahirkan hasil dan melahirkan gerakan
keluarga tangguh untuk kesejahteraan bangsa. Kami tidak membayangkan NA
bisa menghadirkan begitu banyak pejabat ke Sumatera Selatan. NA yang
merupakan pengurus rumah tangga berhasil melakukan kegiatan yang sangat
besar. Hari ini bahkan secara khusus Menteri Koordinator PMK dapat hadir.
Sekali lagi menyampaikan rasa bangga PWNA sumsel sudah dapat
melaksanakan amanah dengan baik. Kami yakin perjuangan ini tidak sia-sia
Tanfidz Tanwir 2
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di mata Allah SWT. Nasyiatul Aisyiyah sebagai pahlawan yang luar biasa. Atas
nama PWM Sumsel menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan
selama menjadi tuan rumah kegiatan.
Kalau ada pempek di Palembang
Jangan lupa untuk membeli
Kalau kesempatan ini anada pulang
di Solo kita ketemu lagi
Hari ahad ke kota Palembang
Pergi kepasar 16 ada dak dibeli
Jika umur sama anjang
jangan lupa datang kembali
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Lampiran 8
Sambutan Pemerintah Sumatera Selatan Pada Penutupan Tanwir 2
Nasyiatul Aisyiyah
Drs. H. Reza Pahlevi, M.M., Kepala Dinas Pendidikan Sumsel

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Mengawali dengan shalawat dan menyampaikan salam hormat kepada semua
yang hadir dalam kegiatan. Puji syukur atas nikmat Allah SWT dapat hadir
bersama dalam penutupan. Rasa syukur ini mari diringi dengan doa.
Atas nama pemerintah propinsi sumsel menyampaikan terima kasih karena
telah mempercayakan Sumsel sebagai tuan rumah. Kami berharap dengan
adanya NA dapat menjadi pendidik kaum muda di Sumatera Selatan dan
dapat menjunjung tinggi amalan sesuai dengan ajaran islam.
berharap tanwir 2 NA dapat memberikan hal positif bagi semuanya, dan dapat
mengembangkan dan memecahkan masalah dengan dasar pemikiran yang
luas.
Kami percaya NA dapat merubah generasi mendatang.
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Kita bersepakat bahwa NA benar benar kader yang peduli dengan kondisi
lingkungan. Etos kerja, etika, yang baik dapat menjadi contoh bagi generasi
muda. Semoga nafas disiplin yang dimiliki senantiasa terjaga.
Huruf U, Usaha apapun yang dilakukan demi kebaikan bangsa.
huruf L, Literasi luarbiasa ada di diri masing-masing
Huruf I, Inovasi mengikuti perkembangan jaman dan tidak tertinggal.
Melalui hotel direktur hotel yang belum pulang bisa menginap di asrama haji
sehari ini dengan fasiltas tak jauh beda dengan hotel ini.
beli durian beli selasih
cukup sekian terima kasih
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Lampiran 9
Sambutan dan Arahan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Pada Penutupan Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah
Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.A.P

Saya mengenal muhammadiyah berawal dari NA, karena keluarga banyak
yang perempuan dan bergabung di NA sehingga sangat hafal degan Mars NA.
Manifesto Ampera sangat luar biasa yang ditujukan untuk kabinet 2020-2024.
Bersyukur dengan segala petunjuk Allah SWT dan pertimbangan NA beliau
digeser dari pendidikan ke Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang luas dengan membawahi 7 kementerian.
Ada 5 program prioritas nasional 5 tahun
-

pembangunan manusia dan pengetansan kemiskinan
Konektivitas dan pemerataan
Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja
Air energi dan lingkunagn hidup
stabilitas keamanan dan pertahanan.

Banyak sekali yang terkait dengan Muhamamdiyah dan NA. Pengentasan
kemiskinan terhadap perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Banyak
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single parent yang rata-rata janda punya anak sangat banyak. Penanganan ini
yang harus menajdi agenda NA.
Konektivitas dan pemerataan, pembangunan yang mulai dibangun mencakup
tol air darat dan laut. Saat ini percepatan jaringan awan melalui palapa ring.
Pemerataan ketimpangan gender masih sangat tajam, semua sektor masih
didominasi laki-laki. Olehkarena itu juga menjadi tanggung jawab kita semua.
Nilai tambah ekonomi sangat penting untuk menambah nilai ekonomi.
Bersyukur pak teten dapat hadir dan bisa berkoordinasi dengan beliau untuk
program yang bisa disinggungkan.
Kesempatan kerja, dengan jumlah penganggur terbanyak adalah perempuan.
Kami sedang menggagas adanya Child Care. Mendorong di industri wajib
menyediakan pusat pemeliharaan anak agar tetap mendapatkan asi ekslusif.
Ketahanan Pangan, air, dan energi, NA ambil bagian dalam hal ini. Kita tahu
masih sangat banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Harus mulai
memikirkan energi terbarukan. mengupayakan bahan bakar dari bahan nabati
berasal dari minyak sawit.
Stunting menjadi program prioritas. Data setahun lalu masih 31,4% penduduk
mengalami stunting sekarang sudah turun 27 % masih sangat tinggi anak usia
sekolah megalami stunting. beliau mendukung penuh NA sudah mengawali
perang melawan stunting.
Stunting adalah terhambatnya pertumbuhan anak akibat tidak terjaminya
kebutuhan anak. Stunting dalam prakteknya tidak selalu kecil badannya.
Penyebab utama stunting adalah kegagalan dalam memelihara kondisi anak
sebelum lahir. Hal ini tidak bisa ditangani oleh satu sector harus semua saling
mendukung dan bahu membahu. Dimulai dari wanita remaja. Apa yang
dilakukan oleh remaja putri sangat berpengaruh terhadap kondisi stunting
pada janin. Stunting tidak hanya didominasi oleh kalangan bawah.
keterbatasan sanitasi lingkungan/yang buruk, sangat berakibat buruk pada
kondisi stunting. Presiden mulai tahun ini memberikan bantuan desa mulai
untuk membangun kualitas SDM bukan infrastruktur seperti mendirikan
jamban.
Literasi pranikah, Kita tahu selama ini hanya untuk formalitas saja. bahkan
juga dicanangkan sertifikat pra nikah untuk bisa menikah. Jika perlu ada
lembaga pelatihan khusus yang tersertifikat untuk melaksanakan itu.
Stunting tidak karena gizi buruk, stunting akibat dari kesalahan orang tua
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saat dalam kandungan, termasuk autis. kalau harus memilih NA atau
keturunan yang baik maka pilihlah keturunan yang baik.
Dalam alquran surat lukman tentang 1000 hari kelahiran kehidupan. Ibu yang
susah payah ketika anak masih dalam kandungan. Presiden sangat menaruh
perhatian besar terhadap stunting. Pesan presiden untuk segera diawasi
stunting. Stunting sangat berpengaruh dalam kualitas manusia. Sekali terlahir
stunting, maka seterusnya akan menjadi beban ke depan.
Generasi terhilang yang keberadaannya ada namun hanya menjadi
tanggungan dan beban. Kalau ada orang miskin melahirkan anak dan
anaknya melanjutkan kemiskinan orang tuanya maka itu bagian dari generasi
yang hilang. Untuk menangung 1000 stunting Negara harus menanggung
1000 triliun. Pemadaman hutan tidak hanya miliar, tapi hitungan triliun.
Dengan memerangi sejak dini maka biaya yang dikeluarkan tidak akan
sebesar jika sudah stunting. Hal ini sangat strategis untuk isu yang diangkat
oleh NA.
Secara tersirat hal itu merupakan perintah untuk tidak meninggalkan generasi
yang lemah. kedepan saya yakin kondisinya akan semakin baik.
Muhammadiyah akan selalu mengambil peran sebaik-baiknya.
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Lampiran 10
Sambutan Pimpinan Pusat Aisyiyah Pada Penutupan Tanwir 2 Nasyiatul
Aisyiyah
Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag

Taman makam pahlawan kalibata saat ini sedang upacara hari pahlawan
namun Pak Menko memilih hadir dikegiatan Muhammadiyah. Aisyiyah
menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi. NA harus cerdas dari mana bisa
masuk untuk program stunting.
Atas nama Pimpinan Pusat Aisyiyah, menyampaikan terima kasih kepada
semua. NA Sumsel adalah aset sumatera selatan. dengan berbagai program
yang ada untuk membangun sumatera selatan. Apa yang menjadi program NA
dan Aisyiyah bisa menjadi program pemerintah, terlebih lagi yang sudah
tertuang dalam SDGis.
berharap kepada Rektor UMP bahwa semua elemen Muhammadiyah adalah
keluarga dan jangan menutup pintu. 31 PWNA, 20 anak yang turut hadir
dibawa, 8 suami dan bikin ucapan selamat tanwir NA dari para suami
pengertian. Ketika istri sidang tanwir para suami momong anak.
Jangan kita meninggalkan generasi dan anak-anak yang lemah yang lepas dari
bimbingan ibunya. ibu adalah sesuatu yang bisa diteladani dari ummu yang
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bisa diteladani. Imam dan Umat adalah yang bisa diteladani maka jika Imam
dan Umat yang tidak bisa diteladani tidak akan bisa mengahsilkan Ummu
yang bisa diteladani.
Empek-empek palembang dan ikan tengiri
enak dimakan dan di
anak Nasyiah semakin mandiri
membawa kesejahteraan untuk bangsa dan umat
tanwir NA usai sudah
keputusan digulirkan
banyak dinamika yang ditunjukkan
semua menunjukkan rasa cinta pada nasyiah
Perlu disadari bahwa perjuangan di NA adalah berjuang pada generasi milenial
dengan ciri senang berkolaborasi, ingin tahu banyak, 5,1 juta generasi milenial
Indonesia. Kalau mereka anak yang berbakti kepada orang tua alangkah
baiknya jika didampingi oleh NA dengan pengajian yang kekinian.
Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersama-sama mendukung
tanwir NA, semoga NA tetap membawa panji Islam dan membawa bangsa
menuju bangsa yang islami. Dengan ini kami menutup secara resmi rangkaian
kegiatan Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah di Sumatera Selatan dengan membaca
Alhamdulillahirobbil alamin.
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Lampiran 11
Pimpinan Wilayah Peserta Tanwir 2 Nasyiatul Aisyiyah Periode 2016-2020
1. PWNA Aceh
2. PWNA Sumatera Utara
3. PWNA Sumatera Barat
4. PWNA Jambi
5. PWNA Riau
6. PWNA Kepulauan Riau
7. PWNA Bengkulu
8. PWNA Bangka Belitung
9. PWNA Sumatera Selatan
10. PWNA Lampung
11. PWNA Banten
12. PWNA DKI Jakarta
13. PWNA Jawa Barat
14. PWNA DIY
15. PWNA Jawa Tengah
16. PWNA Jawa Timur
17. PWNA NTT
18. PWNA NTB
19. PWNA Kalimantan Barat
20. PWNA Kalimantan Timur
21. PWNA Kalimantan Tengah
22. PWNA Kalimantan Selatan
23. Sulawesi Utara
24. Sulawesi Barat
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Selatan
27. Sulawesi Tenggara
28. Gorontalo
29. Maluku
30. Maluku Utara
31. Papua Barat
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Diterbitkan oleh :

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 103, Yogyakarta
Telp/Fax. 0274-411610
Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat
Telp/Fax. 021-39899789

