PIMPINAN PUSAT ÁISYIYAH
SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT ‘AISYIYAH
No : 231/SK-PPA/A/X/2019
Tentang
PANDUAN SERAGAM NASIONAL ‘AISYIYAH
Bismillahirrahmanirrahiim
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah
Menimbang :

1. bahwa seragam ‘Aisyiyah sebagai salah satu simbul identitas Organisasi
yg memiliki nilai bagi ‘Anggota ‘Aisyiyah
2. bahwa pemakaian seragam ‘Aisyiyah secara Nasional perlu dilakukan
penataan agar lebih baik
3. bahwa tuntunan model dan pemakaian seragam ‘Aisyiyah secara Nasional
merupakan hal yang mendesak untuk disosialisasikan sesuai dengan
pedoman berpakaian bagi wanita menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Mengingat

1. Anggaran Dasar ‘Aisyiyah Bab III Pasal 8 tentang Usaha dan ART Bab III
Pasal 3 tentang Usaha ayat 1, 2 dan 3
2. Keputusan Muktamar ‘Aisyiyah ke 36 tahun 1965
3. Keputusan Muktamar ‘Aisyiyah ke 41 tahun 1985
4. Pembahasan dan Keputusan Rapat Pimpinan Pusat ’Aisyiyah tertanggal 8
Mei 2019 perihal Peraturan Pemakaian Seragam Nasional ‘Aisyiyah

:

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT ‘AISYIYAH TENTANG PANDUAN
SERAGAM NASIONAL ‘AISYIYAH

Pertama

:

Mengesahkan Panduan Seragam Nasional ‘Aisyiyah di Lingkungan ‘Aisyiyah
sebagaimana terlampir.

Kedua

:

Panduan Seragam Nasional ‘Aisyiyah di Lingkungan ‘Aisyiyah diberlakukan
secara Nasional bagi Pimpinan dan / atau Anggota serta Simpatisan ‘Aisyiyah
pada acara-acara resmi Organisasi.

Ketiga

:

Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam SK ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal
: 16 Shafar
15 Oktober

1441 H
2019 M

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Dra. Siti Noordjannah Djohantini, MM., M.Si.
NBM.: 548 580

Dra. Dyah Siti Nuraini, M.PI
NBM : 549 014

PANDUANSERAGAM NASIONAL ‘AISYIYAH
A. Definisi Seragam Nasional ‘Aisyiyah
Baju seragam nasional ‘Aisyiyah adalah sebuah busana khas sebagai identitas
kelompok yang dipakai oleh seorang anggota dan simpatisan ‘Aisyiyah ketika
melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan organisasi ‘Aisyiyah, dan
berlaku secara nasional. Dengan memakai seragam, orang lain akan mengenal, dan
melihat bukan hanya sebagai perseorangan tetapi mewakili kelompoknya. Seragam
‘Aisyiyah selain kesamaan warna, juga sebagai atribut yang menggambarkan citra
sebuah organisasi.

B. Prinsip Seragam
1. Busana muslimah, menutup aurat sesuai dengan putusan Tarjih
2. Digunakan dalam acara-acara resmi Organisasi
3. Sebagai identitas Organisasi yang memiliki makna bagi pemakainya

C. Maksud dan Fungsi
1) Sebagai sarana untuk menanamkan kebanggaan ber’Aisyiyah menumbuhkan
loyalitas terhadap ‘Aisyiyah.
2) Menjadi simbol dan identitas corps ‘Aisyiyah
3) Menjadi sarana dakwah‘Aisyiyahyang memiliki fungsi syiar.

D. Ketentuan Seragam
1. Kain Seragam
a) Kain untuk baju warna hijau bermotif batik sebagaimana contoh dalam gambar
b) Kain bawahan (rok), kain yang bermotif parang sebagaimana contoh dalam
gambar
c) Kain kerudung warna kuning segi empat
2. Model Baju
a) BajukurungMelayu
b) Kebayapanjang

3. Model bawahan
a) Sarungbertumpal
b) Jarik (Jawa)
c) Rok bawahan

4. Warna dan Model Kerudung
a) Warna kerudung adalah kuning
b) Menggunakan bentuk kain segiempat dan / atau empat persegi panjang
c) Menutup kepala dan dada, tidak menutup keindahan motif batik ‘Aisyiyah yang
sarat makna (kerudung tidak lebar dan panjang) sesuai dengan gambar.

5. Waktu Pemakaian
a) Acara nasional ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah
b) Acara seremonial Organisasi dari tingkat Pusat sampai Ranting
c) Mewakili Organisasi dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional

6. Desain Model Seragam sebagai berikut (terlampir)

