


ABSTRAK 

 

 Fatayat NU adalah organisasi pemudi NU yang didirikan secara resmi di Surabaya 
pada tanggal 24 April 1950 M, atas ristisan Ny. Murthasiyah dari Surabaya, Ny. Kuzaimah 
Mansur dari Gresik dan Aminah Mansur dari Sidoharjo . Fatayat NU cabang Sleman berdiri 
setelah Fatayat NU Wilayah DIY dibentuk pada tahun 1960 yang dirintis oleh para 
mahasiswa yang semula memang sudah aktif di organisasi NU. Pada awalnya Fatayat NU 
cabang Sleman berdirinya berjalan dengan system tunjukan , dengan seiringnya waktu sedikit 
demi sedikit diajarkan tentang sistem manajeral organisasi dengan indotrinasi (penataran bagi 
para pengurus yang telah ditunjuk). Indotrinasi ini memang sudah di jadwalkan dari pimpinan 
pusat dan daerah serta wilayah yang dianggap telah banyak warga NUnya. 

 Fatayat NU Cabang Sleman berdiri sekitar tahun 1970 an yang dipimpin oleh 
Hardiningsih, namun pada saat itu kepengurusan belum sempurna dan belum menjalankan 
program sepenuhnya, hal ini dikarenakan pada saat itu iklim politik yang mewarnai wilayah 
Sleman. Dengan adanya Fatayat NU ini sebagai organisasi putrid di kabupatyen Sleman 
mempunyai peranan penting dan memperoleh posisi baik di hati masyarakat bila di banding 
dengan organisasi-organisasi wanita lainnya, hal ini tidak lain karena mayoritas masyarakat 
Sleman pemeluk agama Islam. Organisasi putri ini bergerak di bidang agama, sosial dan 
pendidikan atau pengkaderan, kegiatan ini mendapat dukungan dan partisipasi dari 
pemerintah, organisasi lain maupun dari masyarakat sendiri. 

 Kajian ini adalah kajian historis sehingga metode yang digunakan adalah metode 
sejarah yaitu sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk 
memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah 
dan menilai secara kritis dan menyajikannya sistesa dari hasil-hasilnya. Kajian ini juga 
menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan lembaga kemasyarakatan dan 
perubahan social. 

 Latar belakang berdirinya organisasi Fatayat NU  cabang Sleman merupakan jawaban 
atas tantangan yang dihadapi masa yang akan dating terutama penyiapan kader-kader 
pemudinya yang akan menjadi generasi penerus keberadaan NU di Kabupaten Sleman. 
Organisasi putrid ini juga mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat Sleman terbukti 
dengan banyaknya perkembangan organisasi-organisasi pemuda membentuk Fatayat anak 
cabang tingkat kecamatan dan ranting tingkat pedesaan. 
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