Berita: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar

Sartini, Nahkoda Baru Nasyiah Kabupaten Karanganyar Yang
Siap Tancap Gas Dengan Program Unggulan.
Senin, 31-07-2017

Sartini (tengah) bersama paniti Musyda NA Kab. Karanganyar periode Muktamar XIII 2016-2020

KARANGANYAR – Musyawarah Daerah (Musyda) Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Karanganyar periode
Muktamar XIII (2016-2020) bertempat di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, Ahad (30/07) selesai
dilaksankan dan telah berhasil menetapkan program kerja serta kepengurusan baru. Sebelum penutupan
Musyda seluruh peserta telah menyepakati dan menetapkan Sartini sebagai nahkoda baru yang akan
memimpin Pimpinan Daerah Aisyiyah (PD NA) Kabupaten Karanganyar berikutnya.

Sidang pleno V pada Musyda PD NA Karanganyar periode Muktamar XIII (2016-2017) telah berhasil
memilih dan menetapkan sembilan orang pleno pengurus PD NA Karanganyar. Sartini berhasil
mengungguli perolehan suara dari delapan kandidat lainnya dengan perolehan 112 suara disusul
Munisah dengan jumlah suara 92 menempati posisi kedua dan Khomsah yang menempati posisi ke tiga
berhasil mengantongi 80 suara.
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Sartini yang seorang sarjana pendidikan dengan keseharian menjadi Wakil Kepala Bidang Kesiswaan
Madrasah Ibtida’iyah Muhammadiyah (MIM) Karanganyar ini merupakan aktivis Nasyiah yang tidak perlu
diragukan lagi dalam hal komitmen berorganisasinya. Bahkan pada perhelatan Musyda Nasyiah ini,
wanita kelahiran tahun 1982 ini dipercaya sebagai Sekretaris panitia pelaksana.

Ibu dari Nafiza Ulinnuha (kelas 4 MIM) dan Renajwa Qotrunnada (TK B SCA) ini ketika dihubungi melalui
saluran WA setelah selesai acara Musyda menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan
dari seluruh Nasyiah Karanganyar kepadanya. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya dan teman-teman pleno. Insyaa Allah kami
akan menjalankan segala amanah dan tanggung jawab ini dengan penuh keikhlasan” kata Sartini.

Lebih lanjut Sartini menyampaikan harapkan kepada para pimpinan yang terpilih untuk bisa bersinergi,
saling merangkul dan saling mendukung seiring sejalan melangkah bersama agar program kerja NA
dapat terlaksana dengan baik hingga akhir periode. Ditanya mengenai program unggulan periode
kepengurusanny kedepan Sartini menjawab singkat dan padat “Penguatan komitmen dan pengakaderan
sebgai penggerak Cabang dan Ranting” tegas isteri dari Agus Subagyo, S.Pd., ini.

Untuk mewujudkan program unggulannya ketua PD NA terpilih setidaknya mempunyai tiga program
strategis, yaitu : Pertama, menguatkan eksistensi gerakan NA di Cabang dan Ranting. Kedua,
Pengelolaan informasi kegiatan NA melalui media IT (Information Technologi, Red.) dan media cetak
secara optimal. Dan ketiga, mengembangkan Toko Suara Muhammadiyah milik PD NA sebagai salah
satu sumber pendanaan kegiatan. (MPI PDM Kra – JOe).

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

