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ISUISU SOSIAL : Perempuan

• Berbagai isu dihadapi oleh masyarakat, ummat, dan bangsa
Indonesia, seperti kemiskinan, politik, hukum, kesehatan, dan
perempuan.

• Isu perempuan, yang disebut juga fenomena patriarkhi, telah
lama dihadapi masyarakat, di Indonesia sekurangkurangnya
sejak Kartini dkk. sampai saat ini.

• Permasalahan sosial,

• Hasil penelitian : permasalahan perempuan tidak mudah
dihadapi, a.l. sebab yang relatif dominan adalah pelaksanaan
ajaran agama, pola pikir, dan tradisi.  menandai persoalan
faktor agama, mindset yang masih belum maju, dan tradisi
menjadi sumbu kuat penyala api patriarkhi.

PEREMPUAN

Manusia dari segi eksistensi anatomis/biologisnya 
dibedakan dari jenis kelaminnya, yaitu : 
Perempuan dan Lakilaki.

Bagi keberadaan masyarakat, manusia baik 
perempuan maupun lakilaki adalah sumber daya 
yang fungsional bagi kehidupan � SDM 

Pembicaraan tentang ‘perempuan’ adalah 
pembicaraan tentang SDM, unsur pembangun 
kehidupan dalam masyarakat, 
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ISU PEREMPUAN

Bangkitnya perhatian terhadap perempuan karena

1. Perlakuan/persepsi thd perempuan: inferior, subordinate,

2. Berkembangnya pikiran, kesadaran terhadap citra, konsep, dan

persepsi masyarakat tentang perempuan

3. Berkembangnya paham tentang humanisme,

4. Berkembangnya HAM,

5. Berkembangnya kesempatan meraih potensi perempuan

�industrialisasi , kesempatan tingkatkan kualitas perempuan, 

kesadaran masyarakat]

6. Pelaku gerakan : yang bermindset sadar peran SDM � lakilaki

dan perempuan

7. Gerakan2 perempuan dengan paham dan aksi yang bermacam2

Dampak Fenomena Patriarkhi
Beberapa Contoh :

1. Citra stereotip tradisional [inferior] terhadap

perempuan terus berlangsung.

2. Citra lemah pada potensi perempuan � tidak ada

akses menjadi penentu kebijaksanaan,

3. Perlakuan tidak humanis pada perempuan � KDRT

4. Persepsi negatif pada kerja sektor publik bagi

perempuan,

5. Hubungan antarwarga masyarakat cenderung tidak

lancar. 

• Gerakan : Institusi, Diskusi, Penelitian

• Hasil : permasalahan perempuan tidak 
mudah dihadapi, a.l. sebab yang relatif 
dominan adalah pelaksanaan ajaran agama, 
pola pikir, dan tradisi.  

• Faktorfaktor Persoalan  

faktor agama, mindset yang masih belum 
maju, dan tradisi : menjadi sumbu kuat  
penyala api patriarkhi.

ISU PEREMPUAN

FENOMENA AGAMA (1)

Faktor dominan pembuka isu perempuan a.l. pelaksanaan 

ajaran agama [a.l. Islam]. 

Di dunia Islam : Pikiran Pembaru dalam Islam Sejarah 

Mesir : Qasim Amin, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, 

Nasr Hamid Abu Zayd � ingat karya2nya, seperti 

Dawairu’lkhauf: Qira’ah fi’l-khitlabi’l-mar’ah ; Al Mar’ah 
fi Khitlab ‘l-’Adzmah,  Tahriru’l-mar’ah;  Al mar’atu’l-
jadidah;  Masyru’ an-nahdzahbaint-taufiq wa’t-talfiq ; 
Chaaulu’l-mar’ah; Khitlab Ibn Rusyd … [majalah ]

Mesir � Indonesia [perkaya paham2 keIslam di 

Indonesia] 
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ISU PEREMPUAN

FENOMENA AGAMA (2)
• Fenomena tentang kejumudan [TBC] ada di masyarakat Islam di

mana2, a.l. Mesir

• Pembaruan dalam pemikiran tentang Islam [pemahaman, 

pelaksanaan, dan dampak bagi kehidupan] muncul di mana2.

• Pemikiran ttg Indonesia, terutama Islam diperkaya dari Mesir.

• Pembaruan yg dominan di Indonesia dilakukan KHA Dahlan

• Pertemuan, diskusi, interaksinya dg tokoh2 pembaru Mesir �
Muhammadiyah dg Islam Berkemajuan, Tajdid � Organisasi Islam 

Modern [bdk. Organisasi Islam yg lain!]

• Pembaruan, Reformasi Pikiran tentang Islam � SDM 

[perempuan!]

• Isu perempuan : solusi ‘agama’ 

ISU PEREMPUAN

FENOMENA AGAMA(3)

Faktor dominan pembuka isu perempuan a.l. 

pelaksanaan ajaran agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat 

beragama [5 agama resmi] �Ingat Pancasila !

Islam : Agama yang jumlah pemeluknya terbesar

� Asumsi : Solusi terkuat melalui agama � Ingat 

KDRT yang melahirkan buku Memecah Kebisuan

ISU PEREMPUAN FENOMENA PIKIRAN TIDAK 

BERKEMAJUAN

• Faktor mengubah mindset pada masyarakat Indonesia masih

sulit. Dampaknya : paradigma menghadapi fenomena isu

perempuan masih menggunakan paradigma lama.

• Masih banyaknya warga masyarakat yang belum [atau tidak

mau] berkesempatan mendapat kemajuan.  

• Masih kuatnya kemalasan pihak perempuan untuk

meningkatkan potensi diri � menikmati perlindungan

terhadap dirinya,

• Masih banyaknya ketimpangan dalam lapangan kerja [lakilaki

khawatir kegusur lapangan kerja],

• Belum besar kesadaran masyarakat akan peran perempuan

bagi kehidupan.

Islam Pemecah Kebuntuan:

A.  Islam � Perempuan ?

B.  Alquran dan Alhadith Almaqbulah

1. Perempuan dan Lakilaki ciptaan yg sama [51:49] 

2. Perempuan dan lakilaki diciptakan untuk kehidupan yang 

bahagia.

3. Karakteristik yang dibutuhkan untuk kehidupan [biologis �
konsekuensi kehidupan� karakteristik spesial] dan [konsekuensi

potensi kemasyarakatan � ubudiyah dan ibadah yg sama].

C. Interpreasi : kontekstual [sosial budaya: bahasa, tkt penget dan

kapabilitas]

a. Faktor Sosial � kuatnya tradisi [patriarkhi] , 

b. Miskinnya bekal penget.

c. Faktor Psikologis
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ISU PEREMPUAN MENGUNDANG PERTANYAAN 
TERHADAP 

PELAKU  GERAK MUHAMMADIYAH

• Islam yang berkemajuan yang dibawakan oleh

Muhammadiyah menghadapi isuisu sosial yang 

berkembang di masyarakat. 

• Perjalanan kiprah amalnya sepanjang lebih dari 100 

tahun menampilkan efektifnya garis perjuangan

yang mendasari gerakan yang diarusi oleh Islam 

yang Berkemajuan.

• Saat ini isu yang mencuat mengundang perhatian

adalah isu ‘perempuan’.

Muktamar [ke47]

1. Muhammadiyah : 

a.  Organisasi Islam  ‘Modern’ 

b.  Menjalani abad II

2. ‘Aisyiyah : 

a.  Perempuan Muhammadiyah

b.  Usia Satu Abad

Muhammadiyah � Perempuan ???????

PERTANYAAN :
Muhammadiyah Mempersepsi

PEREMPUAN ???

PERSYARIKATAN 

MUHAMMADIYAH
• Pergerakan Kemasyarakatan [gerakan kepada 

masyarakat ].

• Dasar Gerakannya : membawakan ajaran Islam yang 

rahmatan lil’alamin

• Sasaran : Masyarakat, Ummat, dan Bangsa Indonesia 

• Tujuan : Terciptanya masyarakat yang tlayyib, yang 

idaman, yang bahagia di kehidupan sekarang dan 

yang akan datang.
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Bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

1. idealisme yang tinggi sebagai bangsa,

2. kehidupannya berakar pada nilainilai agama, kebu

dayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman;

3. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri,dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab; 

4. yang para warganya adalah manusia yang berkualitas 
sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 
zaman yang selalu berubah.  

kkkkkk

Ali Imran 104, 110

Kelahiran

Muhammadiyah

Pergerakan

Ali Imran 104

104. Dan hendaklah ada di antara kamu 
segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar[217]; merekalah 
orang-orang yang beruntung

Ali imran 110

110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik
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IDEOLOGI  

MUHAMMADIYAH

1. Islam rachmatan li’l’alamin � Islam yang Berkemajuan

a. Kontekstual [sesuai dengan tuntutan, tantangan, 

dan peluang yg berkembang dlm masy]

b. Tajdid [semangat menyesuaikan dengan konteks

gerakan]

c.  Gerakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar

2.   Al Ma’un

a. kepekaan

b. kepedulian

c. aksi � gerak

I D E O L O G I  MUHAMMADIYAH

IDENTITAS 
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

• Dasar : Islam AlQur’an dan AsSunah.
• Ekspresi : dakwah amar makruf nahi mungkar

[mengajak masyarakat untuk hidup bahagia]
• Metode : tajdid � kontekstual
• Bentuk Kegiatan: pergerakan� Persyarikatan
• Tujuan : terwujudnya masyarakat Islam yg sebenar2nya 

�khaira Ummah � peradaban utama
• Kepribadian : Kepribadian Muhammadiyah
• Perhatian : nasional � regional � internasional
• Kualifikasi Aksi : maju, progresif, cerdas, kritis, dinamis, 
• kreatif, dan inovatif .. 

ISLAM BERKEMAJUAN
Ad din Al chadharah

• Islam yang memancarkan pencerahan bagi 

kehidupan. 

• Islam yang perannya dalam melahirkan 

pencerahan yang secara teologis merupakan 

refleksi dari nilainilai transendensi, liberasi, 

emansipasi, dan humanisasi yang terkandung 

dlm AlQuran Surat Ali Imran 104 dan 110 

menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah.

• Muhammadiyah Organisasi Modern
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kepada

“Jangan urusan dapur 

menjadi penghalang dalam 

menjalankan tugasmu  untuk 

menghadapi masalaqh 

ummat”

PEREMPUAN : Tugas Publik
[Berdakwah]

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik[839] dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.

KHA DAHLAN : PAHLAWAN NASIONAL
[SK Presiden : Keppres No. 657/TK/1961, Tgl. 23 Des 1961]

1. KH Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk 

menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar 

dan berbuat.

2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak 

memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang 

menuntut dan ummat, dengan dasar iman dan Islam. 

3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha 

sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan 

kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam. 

4. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian 

Perempuan wanita (Aisyiyah) telah mempelopori 

kebangkitan gerakan perempuan.

Sikap Kebangsaan

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di 
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 
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Pelaku Gerakan Persyarikatan
LakiLaki Perempuan

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH:

ll

Pelaku Gerakan Persyarikatan: 
Tinjauan SDM 

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH:

LAKI-LAKI PEREMPUAN

???

‘AISYIYAH

Gerakan : seluruh jangkauan Persyarikatan

Kegiatan : Semua Amal Usaha [Ortom Khusus : 
tanpa pembatasan]

Ketua PPA : exofficio Anggota PP Muhammadiyah

Pelaku Gerakan di semua bidang kegiatan
Persyarikatan Muhammadiyah

Prestasi : nasional, regional, dan internasional.

MASA DEPAN

INOVATIF 

PROSPEKTIF

AKOMODATIF

Sdm � Kaderisasi Dominan

Perempuan dan Lakilaki
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KADERISASI MILITAN

LAKILAKI dan PEREMPUAN

Menuju

MUHAMMADIYAH  MENCERAHKAN BANGSA

Perempuan Kader Militan

MUHAMMADIYAH : PEREMPUAN

SDM POTENSIAL !!!
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