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Kepada,
1. Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah
2. Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah
3. Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah
4. Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah
Seluruh Indonesia.

INSTRUKSI
NO : 001/SI-PPA/A/IV/2016

ﻪ ﺗﺮ ﹶﻛﺎ ﺑﻭ ﷲ
ِ ﻤ ﹸﺔ ﺍ ﺣ ﺭ ﻭ ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﻡ ﻼ
 ﹶﺍﹶﻟﺴ
Alhamdulillah wa syukrulillah atas karunia nikmat yang terlimpahkan kepada
Organisasi ‘Aisyiyah yang berusia 102 tahun.
Milad ‘Aisyiyah ke-102 tanggal 27 Rajab 1437 H bertepatan dengan tanggal 5
Mei 2016 M, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menginstruksikan kepada Pimpinan
Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting ‘Aisyiyah agar mengadakan kegiatan
Milad
‘Aisyiyah yang ke-102 dengan penuh kesyukuran dan syiar sesuai dengan
kemampuan masing-masing tingkat.
Tema Milad: ”Gerakan Perlindungan Anak dan Penguatan Keluarga
Menuju Generasi Bangsa yang Berkemajuan”.
Adapun tuntunan pelaksanaan milad ‘Aisyiyah sebagaimana terlampir.
Demikian untuk lebih jelasnya kami lampirkan tuntunan Milad ‘Aisyiyah ke102. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita tetap dalam
bimbingan dan rahmat Allah. Amin.

ﻪ ﺗﺮ ﹶﻛﺎ ﺑﻭ ﷲ
ِ ﻤ ﹸﺔ ﺍ ﺣ ﺭ ﻭ ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﻡ ﻼ
 ﹶﻭﺍﹶﻟﺴ
Ketua Umum,

Dra. Siti Noordjannah Djohantini, MM., M.Si.
NBM.: 548 580
Tembusan:
Kantor PP’Aisyiyah di Jakarta.

Sekretaris Umum,

Dra. Dyah Siti Nuraini, MPI
NBM : 549 014

TUNTUNAN MILAD ‘AISYIYAH KE-102

A. DASAR PEMIKIRAN
1. a. Q.S. 29/Al-‘Ankabut : 69 tentang kesungguhan berbuat sesuatu yang bermanfaat
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“dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
b. Q.S. 4/An Nisa: 9.
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
2. Kelahiran ‘Aisyiyah pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 pada saat
ini ‘Aisyiyah telah berusia 102 tahun (hitungan Hijriyah) dan 99 tahun (hitungan
Miladiyah). Lahirnya ‘Aisyiyah mencerminkan pandangan keagamaan persyarikatan
Muhammadiyah dengan pandangan Islam yang berkemajuan, karena kehadiran
‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan muslim
Indonesia bertanggung jawab
mengemban dakwah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang
dijalankan setara dan bersama kaum laki-laki.
3. ‘Aisyiyah sebagai Gerakan perempuan muslim dalam mengemban dakwah pencerahan
dituntut untuk menjawab sejumlah problem keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan.
Permasalahan yang sangat memprihatikan adalah persoalan kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang kondisinya bagaikan gunung es, serta masalah kekerasan
sosial, keagamaan, dan kekerasan lainnya. Permasalahan lain, mulai melemahnya
institusi keluarga sebagai wahana pendidikan, sosialisasi nilai moral, keadaban, dan
keutamaan. Karena itu diperlukan penguatan institusi keluarga yang mampu
menanamkan ketakwaan, nilai keutamaan seperti akhlak, kemandirian, etos kerja dan
produktif, menghargai usaha, tolong menolong, nilai nirkekerasan dan lain sebagainya.
Tantangan dan permasalahan tersebut menuntut peran optimal ‘Aisyiyah selaku
gerakan perempuan muslim untuk melakukan pembaruan usaha-usaha pemecahan
masalah yang komprehensif, cerdas, bijaksana dan mencerahkan.
4. Salah satu langkah strategis ‘Aisyiyah untuk ikut memecahkan permasalahan
kekerasan seksual pada perempuan dan anak, maka Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah
mengintruksikan agar semua elemen organisasi ‘Aisyiyah bergerak mengantisipasi
terjadinya kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan dan anak di keluarga dan
masyarakat dengan program aksi bersifat nasional yang disebut defanan “GERAKAN
‘AISYIYAH CINTA ANAK” (GACA) dan telah dicanangkan pada acara

RAKERNAS ‘Aisyiyah se Indonesia di Yogyakarta tanggal 22 – 24 April 2016 di
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
5. Mempertimbangkan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang sangat
memprihatinkan dan pentingnya institusi keluarga guna menyiapkan generasi bangsa
yang berkemajuan, maka Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam Milad ‘Aisyiyah ke-102 dan
kegiatan Ramadhan 1437 H, mengambil langkah strategis menggerakkan seluruh
potensi institusi dan sumberdaya insani baik pimpinan, kader, anggota ‘Aisyiyah serta
amal amal usaha ‘Aisyiyah untuk mengambil peran aktif dalam usaha-usaha
menghentikan kekerasan dan menguatkan institusi keluarga sebagai bagian dari
dakwah ‘Aisyiyah untuk mewujudkan Isalm rahmatan lil alamin.

B. TEMA
Tema Milad : ”Gerakan Perlindungan Anak dan Penguatan Keluarga Menuju Generasi
Bangsa yang Berkemajuan”.

C. TUJUAN
1. Menrefleksikan perjuangan ‘Aisyiyah dalam usia 102 tahun (hirjiiyah) atau 99 tahun
(miladiyah) yang telah berkiprah untuk memajukan umat dan bangsa.
2. Meningkatnya komitmen pimpinan dalam mejalankan misi dakwah Perlindungan
Anak dan Penguatan Keluarga menuju Generasi yang berkemajuan.
3. Meningkatnya kesadaran bersama semua elemen masyarakat terkait perlindungan anak
dan penguatan keluarga melalui GACA (Gerakan ‘Aisyiyah Cinta Anak)
4. Menggairahkan dan menggembirakan umat dalam beramal shaleh melalui ‘Aisyiyah.

D. KEGIATAN
1. Lomba untuk anak-anak
Lomba berbagai kegiatan kreatif bagi anak-anak yang d iarahkan untuk memotivasi
rasa tanggung jawab ( mandiri), solidaritas sosial, dan memupuk rasa hormat.
2. Kajian, Diskusi, Talk Show dan aksi solidaritas terkait Perlindungan Anak dan
Penghapusan kekerasan terhadap anak dan perempuan (di Wilayah dan Daerah) antara
lain;
a. Topik Terkait dengan tema Milad ke-102
b. Topik-topik terkait dengan isu-isu aktual ( Mengawal UU Desa, kesadaran tentang
social protectian, dan isu-Isu Lokal yang aktual.)
c. Parenting
d. Penguatan spiritualitas pada bulan Puasa Ramadhan :
3. Tabligh Akbar atau kegiatan sejenis yang bersifat sosialisasi kepada masyarakat luas
dengan tema sesuai tema Milad Aisyiyah ke 102.

4. Gerakan Cinta Anak melalui gemar membaca dan mengaji, media literasi, sosialisasi
bahaya narkoba dan pornografi, dan kegiatan lainnya.
5. Gerakan keshalihan sosial antara lain menggembirakan untuk infaq- shadaqoh, peduli
dan bela dhuafa-mustadhafin, Asuhan keluarga, shadaqoh buku, dan lainnya
6. Publikasi antara lain;
a. Pemasangan spanduk ucapat selamat Milad ‘Aisyiyah ke-102 dan songsong
Ramadhan tahun 1437 H. pada amal usaha ‘Aisyiyah / Muhammadiyah dan di
berbagai tempat yang strategis,
b. Mensosialisasikan Milad ‘Aisyiyah ke-102 melalui media cetak dan atau media
elektronik
7. Pidato Milad
a. Melalui pengajian-pengajian, Tabligh Akbar atau kegiatan sejenis lainnya
b. Puncak Milad dilaksanakan dengan acara Tabligh Akbar atau kegiatan sejenis
lainnya di laksanakan di Wilayah dan atau di Daerah
c. Topik Terkait dengan tema Milad ke-102
d. Topik-topik terkait dengan isu-isu aktual (Mengawal UU Desa, kesadaran tentang
social protectian, dan Isu-Isu Lokal yang aktual)
e. Parenting
f. Penguatan spiritualitas pada bulan Puasa Ramadhan
8. Aksi Sosial
a. Bakti sosial dan/atau Pasar murah.
b. Pemeriksaan kesehatan bagi dhuafa mustadhafin
c. Santunan pada anak asuh, anak jalanan, dan dhuafa’ lainnya.
d. Istbat Nikah bagi Keluarga yang belum memiliki Akte Nikah.
e. Pengurusan Akte Kelahiran bagi Kelarga Miskin yang belum memiliki Akte
Kelahiran.
f. Kunjungan ke lembaga pemasyarakatan (LAPAS) perempuan dan anak.
g. Dan berbagai kegiatan yang melibatkan lintas atau kerjasama antar majelis dan
lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai subyek dakwah
‘Aisyiyah.

E. PENANGGUNGJAWAB
Masing-masing tingkat Pimpinan ’Aisyiyah

F. WAKTU
Kegiatan Milad ‘Aisyiyah ke-102 dilaksanakan secara serentak selama tiga (3) bulan (Mei
sd Juli 2016) di semua tingkat Pimpinan ‘Aisyiyah.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan Milad ‘Aisyiyah ke-102 dilaksanakan sejalan dengan kegiatan bulan Ramadhan
1437 H. :
1. Kegiatan milad ‘Aisyiyah ke-102 dilaksanakan oleh masing-masing tingkat pimpinan
dan amal usaha ‘Aisyiyah.

2. Kegiatan bulan Ramadhan di semarakkan dengan kegiatan Milad ‘Aisyiyah ke-102
3. Pelaksanaan kegiatan Milad bekerjasama dengan Pimpinan Muhammadiyah dan AMM
di masing-masing tingkatan.
4. Masing-masing Pimpinan dapat memilih kegiatan Milad sesuai dengan kemampuan,
situasi, dan kondisi yang semuanya diarahkan untuk mensukseskan Gerakan
Perlindungan Anak dan Penguatan Keluarga serta syiar ‘Aisyiyah.

H. PELAPORAN
Laporan pelaksanaan Milad ‘Aisyiyah ke-102 dikirim ke Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah
dikoordinasikan oleh Pimpinan Wilayah atau Daerah, dalam bentuk naratif atau matrik.

Yogyakarta, 25 April 2016
PIMPINAN PUSAT ‘AISYIYAH
Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

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

Dra. Dyah Siti Nuraini, MPI
NBM : 549 014

Tembusan:
Kantor PP’Aisyiyah di Jakarta.

Lampiran :
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