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Jelang Milad ke-90 Nasyiatul Aisyiyah Karanganyar
Selenggarakan Diskusi Publik dan Bedah Buku
Senin, 03-09-2018

KARANGANYAR - Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kabupaten Karanganyar megadakan
berbagai kegiatan menyongsong miladnya yang ke-90 pada tahun 2018 ini. Salah satu kegiatan yang
dilaksanakan adalah menggelar Diskusi Publik dan Bedah Buku yang berjudul Cara Membentengi
Kerusakan Akhlak. Bertempat di Aula SMP Muhammadiyah 5 Kerjo, agenda yang diinisiasi oleh PDNA
Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Kecamatan Kerjo, Ahad
(02/09).

Diskusi Publik dan Bedah Buku dengan mengambil tema “Membangun Cara Berfikir dan Mendidik Anak
Dengan Baik dan Islami untuk Perempuan Indonesia” ini diikuti lebih dari 100 orang aktivis Nasyiah di
Kecamatan Kerjo dan perwakilan dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang ada.
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Menurut ketua PCNA Kecamatan Kerjo Delta Rosiana kegiatan ini merupakan kegiatan tingkat daerah
pertama yang dilaksanakan di cabangnya. “Alahamdulillah ini merupakan kegiatan pertama oleh PDNA
di cabang kami sekaligus ini sebagai penyemangat untuk segera bergerak untuk mengawali berdirunya
ranting-ranting Nasyiah di Kecamatan Kerjo.”.

Buku yang dibedah dan menjadi bahan diskusi ini adalah karya tulis dari Lisda Farhani, salah satu aktivis
Nasyiah Karanganganyar sekaligus sebagai pembicara inti pada forum diskusi tersebut. Mengawali
diskusinya Lisda menyampaikan pentingya menjadi perempuan yang cerdas karena kelak dari
perempuan-perempuan ini akan lahir generasi penerus. “Sebagai perempuan kita wajib melahirkan
generasi rabbani. Mendidik anak pun perlu kecerdasan dan ilmu salah satunya kita dapat belajar ilmu
dari ayahanda Luqman yang sukses dalam mendidik anaknya. Beliau menggunakan konsep dasar
syukur dan tauhid untuk memberikan pondasi kepada anaknya.” Kata Lisda yang juga seorang ahli
psykologi ini.

“Sebagai perempuan yang berlabel aktivis Nasyiah kita wajib sukses dalam keluarga dan juga untuk
umat melalui Nasyiatul Aisyiah.” Tambah Lisda di depan para peserta diskusi.

Ketua PDNA Kabupaten Karanganyar Sartini, ketika dihubungi melalui jaringan telekomunikasi tentang
agenda menyongsong milad ke-90 menyampaikan jika pihaknya selain acara diskusi dan bedah buku
yang telah mengawali kegiatan akan menyusul kegiatan-kegiatan lain diantaranya seminar, diskusi dan
juga turba (turun ke bawah). “Agenda kegiatan menjelang Milad ke-90 Nasyiah tahun ini kita lebih focus
pada pemberdayaan cabang dan ranting baik yang sudah terbentuk maupun yang belum akan kita
bentuk kepengurusan di bawah (cabang dan ranting). Yang sudah terbentuk kita dorong untuk gerak
kegiatan yang belum kita dorong pembentukan kepengurusan, termasuk kegiatan-kegiatan seminar
maupun diskusi kita adakan di PCNA/PRNA” tulis Sartini melalui pesan pendeknya. (MPI PDM
Kra-JOe/NA).
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