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Jihad Literasi

Gerakan perjuangan agar masyarakat dapat membaca
dan memahami pengetahuan dan ilmu dengan benar. 

Awalnya berupa pemberantasan buta aksara yang fokus
pada kemampuan membaca dan menulis. MELEK HURUF

Dalam perjalanannya berupa pemberantasan kebodohan
(agama, pengetahuan, kesetaraan, dll.) MELEK DIRI

Lambat laun berupa pemberantasan terhadap
ketidakpedulian) MELEK PROBLEM

Kini berupa pemberantasan terhadap ketidakmampuan
manusia menghadapi sesat pikir (hiper-realitas, postr-truth, 
dsb. MELEK ZAMAN

Iqra’ dan Nun

SPIRIT 



CORAK DAN ERA

Kesetaraan

Agama

Pengetahuan

Ilmu

Pemberdayaan

Mix, Sehat Pikir

Respons



”Derajadjading Tijang Estri

Wonten ing Agami Islam”

 “...Kita sadaja para istri oegi kedah nggadahi

ngamal pijambak, ingkang saged damel

kawiloedjengan kita, ing donja doemoegi

acherat. Poenapa malih kita sadaja poenika

ingkang wadjib djagi dhateng para poetra, 

ingkang nglangkoengi awratipoen tinimbang
sedherek kakung...”(Hajinah, 1940: 12) 

 Artikel ini menjelaskan derajat perempuan

sejak zaman jahiliyah hingga zaman itu, 

sekaligus mengungkapkan pandangan

seorang ilmuwan Eropa, Annie Bessant, 

tentang betapa hukum dalam Islam telah

menempatkan perempuan dengan adil. 

Contoh Kesetaraan



“...Kalau kita akan membangoen

bangsa kita ke tengah-tengah

kemadjoean haroeslah iboe kita

lebih didahoeloekan pada

menanamkan rasa soetji dan

mendidiknja dengan pendidikan

jang bergoena sekali padanja. 

Ingatlah wahai bangsakoe

perempoean! Selama kita dalam

kedjahilan dan kelalaian tidaklah

akan sempoerna kemadjoean jang

telah ditjita-tjitakan itoe...” 

Contoh Pengetahuan



Terjadi karena…..

EKSTERNAL

Perubahan selera zaman, 

regulasi, perubahan politik dan

kekuasaan, persepsi publik, 

serta hal lainnya. 

INTERNAL

Ketersediaan SDM, posisi

kelembagaan, kompetensi

penggerak, dll. 

PERUBAHAN



AGAMA, PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN

CIRI



SA “NOW”



❑ Kini Suara ‘Aisyiyah telah memasuki era virtual.

❑ Suara ‘Aisyiyah telah dikepung dengan “penyampaian hasrat”

pembaca untuk mudah dan cepat dalam menerima informasi dari

Suara ‘Aisyiyah.

❑ Di luar sana, sejumlah media telah bangkrut dan collapse karena tak

lagi dapat menjawab kemauan zaman.

❑ Sejumlah media lainnya beralih rupa dari bentuk cetak menjadi

bentuk online.

❑ Sementara itu, sebagian lagi memilih bertahan untuk terus terbit

dalam bentuk cetak sambil berharap masih ada pembaca yang

menginginkannya.

❑ https://suaraaisyiyah.id/.

❑ https://play.google.com/store/apps/details?id=id.suaraaisyiyah.suar

aaisyiyah.

❑JIHAD LITERASI harus dihidup-hidupi.

Terima kasih UMY

ERA VIRTUAL

https://suaraaisyiyah.id/
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.suaraaisyiyah.suaraaisyiyah





