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PEREMPUAN DALAM 
DOKUMEN RESMI 
MUHAMMADIYAH

FGD PANDANGAN MUHAMMADIYAH TENTANG PEREMPUAN

Di Stikes ‘Aisyiyah Yogyakarta, Sabtu, 4 April 2015

siti‘aisyah

‘AISYIYAH

• ‘Aisyiyah : 

• ‘Aisyiyah adalah organisasi perempuan Persyarikatan
Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar
makruf nahi munkar dan tajdid, yang berasas Islam serta
bersumber kepada Alqur’an dan As-Sunah.

• Spirit keberagamaan dan berkemajuan

• Kedudukan ‘Aisyiyah : 

• Hoofbstoor Muhammadiyah Bagian ‘Aisyiyah

• Ketua pertama Siti Bariyah, alumni Netral School, 
Madrasah dan kursus Siswo Proyo Wanito

Q.S. an-Nahl (16) : 97

• Landasan normative berdirinya ‘Aisyiyah. 
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• Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. an-Nahl [16] : 97)

Pesan Kyai Dahlan

• KH.A. Dahlan

• melihat sisi kurangnya pengetahuan tentang harkat dan martabat wanita menurut
ajaran Islam. 

• bermaksud memajukan wanita Islam Indonesia dalam segala bidang sesuai dengan
fungsi dan kedudukan wanita menurut ajaran Islam.

• Pesan KHA. Dahlan :

• Berhati-hati dengan urusan ‚Aisyiyah, karena kalau dapat memimpin dan membimbing 
mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam 
melancarkan persyarikatan Muhammadiyah menuju cita-citanya.

• Pesan Kyai kepada murid perempuan

• Kepada murid perempuan, agar urusan dapur jangan menjadi penghalang untuk 
menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat.
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Pesan perjuangan Kyai Dahlan

• Perjuangan hendaklah disertai keikhlasan hati menunaikan 
tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan 
kecakapannya, tidak menghendaki puji dan tidak mundur 
selangkah karena dicela.

• Penuh keinsyafan bahwa beramal itu harus berilmu.

• Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan 
hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan kepadanya.

• Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam.

• Menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan 
seperjuangan.

Perempuan dalam Muhammadiyah

• Muhammadiyah menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah, yang memiliki kedudukan

setara di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam beriman, 

beramal salih, berdakwah, berilmu,bekerja, peran politik, dan kemasyarakatan.

• Keseimbangan peran public dan rumah tangga

• Keterlibatan kaum perempuan dalam berdakwah amar makruf nahi mungkar

• ‘Aisyiyah sebagai wahana beramal salih, berdakwah, dan berjuang

• Dukungan keluarga dan Muhammadiyah kepada kaum perempuan dan ‘Aisyiyah

• Kompetensi keberagamaan, keilmuan, dan kemasyarakatan pemimpin

• ‘Aisyiyah menerapkan kepemimpinan rasional, bukan harismatik atau tradisional

• Kyai mendidik, menyiapkan murid-murid perempuan sebagai pimpinan melalui pendidkan

dengan membekali ilmu-ilmu keislaman melalui madrasah dan kursus-kursus, ilmu-ilmu umum

melalui sekolah di netral school, dan praktik hidup bermasyarakat, berorganisasi, dan

berdakwah

Pendidikan kaum perempuan

• Kyai dan Nyai Dahlan merintis pendidikan bagi perempuan
• Maghribi School
• Wal-’Ashri
• Madrasah Diniyah
• Internaat
• Perkumpulan Sopotresno

• Kyai mengirim perempuan sekolah di Neutral School  melalui system.
• Siti Bariyah
• Siti Dawimah
• Siti Wadingah

• Kyai dan Nyai melatih dakwah perempuan melalui system kader intilan. 6 (enam) 
serangkai murid Kyai dan Nyai Dahlan(rata-rata berusia 15 tahun) :

• Siti Bariyah, adik almarhum H. Fahrudin.
• Siti Dawimah, saudara sepupu H. Fahrudin.
• Siti Dalalah, menantu Nyai Ahmad Dahlan.
• Siti Busyro, puteri Nyai sendiri
• Siti Wadingah, puteri Nyai sendiri
• Siti Badilah Zuber.

Perempuan dalam Keputusan Muktamar
dan Munas Tarjih Muhammadiyah

• Buku HPT
• Hukum mewakafkan masjid dikhususkan untuk wanita dan hokum menghalang-halangi

kaum lelaki sembahyang di dalamnya

• Masalah wanita bepergian

• Arak-arakan atau pawai ‘Aisyiyah

• Guru priya mengajar wanita dan sebaliknya

• Bepergian (safar, wanita mengadakan sandiwara)

• Kedudukan mushala ‘Aisyiyah

• Tabir dalam siding

• Keluarga Berencana (Muktamar Tarjih Sidoarjo)

• Masalah Hijab (Muktamar Tarjih Sidoarjo)

• ‘Aqiqah dan kelahiran anak

• Masalah mudhaharah ‘Aisyiyah (Muktamar Tarjih Wiradesa)
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Muktamar dan Munas Tarjih

• Muktamar Tarjih ke XX di Garut, 1976

• Tuntunan Adabul Mar’ah fil Islam 

• Muktamar Tarjih ke XXI di Klaten, 1980

• Bayi Tabung dan Transplantasi

• Muktamar Tarjih ke XXII di Malang, 1989

• Keluarga Sakinah

• Nikah antar Agama 

• Aborsi

• (Munas Tarjih ke XXVII di Malang, tahun 2010

• Fikih Perempuan

• Munas Tarjih ke XXVIII di Palembang, tahun 2014

• Revisi buku Menuju Keluarga Sakinah

ADABUL MAR’AH FIL ISLAM

• Muqaddimah

• Bab I : Wanita dan Pergaulan

• Bab II : Berpakaian menurut Tuntunan Islam

• Bab III : Arak-arakan, pawai, dan demonstrasi

• Bab IV : Wanita dan Kesenian

• Bab V : Wanita dan ilmu pengetahuan

• Bab VI : Wanita dan Jihad

• Bab VII : Wanita Islam dalam bidang Politik

• Bab VIII : Bolehkah wanita menjadi Hakim?

• Bab IX : Wanita Suri Tauladan dalam Sejarah

MUQADDIMAH
APA DAN SIAPAPAKAH WANITA ITU

• Makhluk Allah pasangan laki-laki

• Perbedaan/kekhususan laki-laki dan perempuan untuk saling
melengkapi

• Masing-masing memiliki fitrah (Kekhususan)

• Islam memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada laki-
laki dan perempuan, walaupun dalam beberapa hal ada
perbedaannya disebabkan perbedaan jenisnya

• Q.S. an-Nahl (16) : 97 dan al-Hujurat (49) : 13

PEREMPUAN DALAM FATWA 
TARJIH MUHAMMADIYAH 

(BUKU TANYA JAWAB TARJIH)

127 pertanyaan dari 812 pertanyaan. 

Jilid 1 : 39 dari 184

Jilid 2 : 21 dari 208

Jilid 3 : 13 dari 120

Jilid 4 : 36 dari 145

Jilid 5 : 11 dari 109

Jilid 6 kosong

Jilid 7 : 7 dari 46

127 pertanyaan dari 812 pertanyaan. 

Jilid 1 : 39 dari 184

Jilid 2 : 21 dari 208

Jilid 3 : 13 dari 120

Jilid 4 : 36 dari 145

Jilid 5 : 11 dari 109

Jilid 6 kosong

Jilid 7 : 7 dari 46
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Permasalahan

1. Masalah akherat

2. Masalah Makhluk dan Sorga

3. Masalah wudlu dan mandi
wajib

4. Masalah salat

5. Masalah Puasa

6. Masalah Haji

7. Masalah Qurban

8. Masalah Perkawinan

9. Masalah Keluarga

10.Aqiqah

11.Warisan

12.Etika Pergaulan

13.Budaya

14.Janazah

MASALAH AKHERAT, Makhluk dan
Sorga

•Masalah akherat

•Kehidupan di akherat bagi wanita yang nikah lebih
dari satu (j. 2)

•Masalah Makhluk dan sorga

•Pohon khuldi dan dosa waris (j. 1)

•Yang menggoda Adam dan Hawa (J.1)

•Surga hanya untuk lelaki? (j.1)

MASALAH WUDHU DAN MANDI WAJIB
• Persentuhan pria dan wanita (j.1) (j.5)

• Persentuhan suami-isteri (j.1)

• Wudhu setelah mandi wajib (j.1)

• Wajib mandi setelah bersanggama (j.1)

• Melepas sanggul waktu mandi junub (j.1)

• Air aqua untuk wudhu dan bedak untuk tayamum (j.1)

• Wanita haid memegang, membaca, dan menghafal al-Quran (j. 2)

• Mandi karena masturbasi (j. 2)

• Apakah keputihan termasuk darah haid atau sperma? (j. 2)

• Keluar air madzi (j. 2)

• Wanita istihadah (j. 2)

• Wudu dalam keadaan telanjang (j. 2) 

• Mandi wajib menyentuh kemaluan (j. 2)

• Mengkhitan wanita (j. 2)

• Haram memotong kuku dan membuang rambut ketika haidl (j. 4) 

TEMA SHALAT

• Shalat dan gerakannya
• Cara sujud dari bagi wanita (j. 4)

• Mengangkat tangan bagi wanita (j.4)

• Shalat berjama’ah.
• Makmum dan imam wanita. (j.4) Imam wanita bagi jamaah wanita (j. 2)

• Suami berjamaah di masjid, Isteri shalat di rumah (j.4)

• Wanita berjamaah di masjid (j.4)

• Susunan shaf jamaah wanita apakah dari belakang ke muka (j. 3,4)

• Tempat shalat.
• Tabir pemisah atau hijab (j. 3)

• Shalat Hari Raya
• Wanita haidh ke tempat shalat ‘Ied. (j. 3)
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MASALAH PUASA, HAJI, DAN QURBAN
• Puasa

• Tidak puasa karena haidh dan Nifas (j.1)

• Mencium isteri ketika puasa (j.1)

• Ketemu isteri sedang puasa setelah lama berpisah (j. 2)

• Makan pil di waktu puasa (j. 2)

• Fidyah bagi ibu menyusui dan ibu hamil yang tidak puasa dibayar dengan makanan mentah atau
dimasak untuk fidyah (j. 2)

• Fidyah untuk orang miskin (j. 2)

• Junub, jima’, berciuman saat berpuasa (j. 3)

• Puasa bagi perempuan haid (j. 3)

• Wanita nifas dan menyusui wajib fidyah atau juga menyahur (j. 4)

• Masalah Haji
• Wanita haji tanpa mahram (j. 5)

• Masalah qurban
• Qurban untuk isteri yang sudah meninggal (j. 3)

Masalah Perkawinan

1. Periksa kesehatan sebelum nikah (j. 1)

2. Meminang dan walimahan (j.1)

3. Mas Kawin (j. 1)

4. Cincin kawin emas (j.1)

5. Nikah dalam keadaan hamil (j.1) (j.3) (j.5)

6. Isteri masuk Islam tidak cerai (j.1)

7. Memperbaharui perkawinan setelah masuk Islam (j. 1)

8. Titip anak di kandungan isteri ke dua (j.1)

9. Anak yang lahir dari perzinaan (j.1)

Masalah Perkawinan (j.2)
1. Tukar ciccin

2. Bunyi akad nikah

3. Doa sesudah akad nikah

4. Upacara adat dalam perkawinan

5. Haram karena sesusuan

6. Saudara sesusuan

7. Nikah dengan janda paman

8. Walimahan khitan dan nikah

9. Hukuman zina

10. Kawin sesudah berzina

11. Menyantuni ibu hamil di luar nikah

12. Taubat bagi pezina muchshan

13. Wali anak zina

14. Menyebarluaskan kedudukan anak zina

Masalah Perkawinan

1. Nikah di Pencatatan Sipil
menurut Agama (j.3)

2. Kawin lari (j.3)
3. Nikah tanpa ijin orang tua

(j.3)
4. Perkawinan saudara

kembar (j.3)

1. Perkawinan muslim dengan non-muslim

dan status anaknya

2. Poligami

3. Kawin kontrak atau mut’ah

4. Wali tidak mau menikahkan

5. Wali nikah bagi anak angkat

6. Bolehkah anak angkat menjadi ahli

waris atau dikawini?

7. Anak angkat dengan anak saudara

melakukan pernikahan

8. Madzi dan coitus tanpa azal

9. Larangan berkumpul dengan isteri di 

malam Hari Raya

10. Hukum homo dan Lesbian

11. Mengaku melakukan zina

12. Hukum rajam
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Perkawinan (j. 5) dan (j. 7)

• Masalah perkawinan ( j. 5).
• Pengantin laki-laki mewakilkan saat nikah (j.5)
• Cara ijab dan qabul (j.5)
• Nikah gadis yang sedang haidh (j.5)
• Nikah tanpa wali (j. 5)
• ‘Iddah (j. 5)
• Problematika suami isteri (j.7) 
• Bersanggama dengan isteri yang sedang haidh (j. 7). 
• Keputihan pada wanita dan haidh pada wanita ber-KB (j.7)

• Masalah perkawinan dalam Tanya jawab agama (belum terbit)
• Pencatatan perkawinan

• Cerai di luar sidang

MASALAH KELUARGA

1. Adzan untuk bayi (j.1)

2. Nama suami di belakang nama isteri (j. 1)

3. Busana muslimah (j.1)

4. Memoles rambut, ganti gigi, dll (j.1)

5. Membuka salon(j.1) 

6. Perancang busana (j.2)

7. Ikut KB (j.2). KB menurut Muhammadiyah (j.1)

8. Tuntunan Keluarga Sakinah (j. 4)

9. Anak shalih apakah khusus anak laki-laki? (j. 4)

Masalah Aqiqah
• ‘Aqiqah

• Waktu untuk aqiqah (j.1)

• ‘Aqiqah setelah hari ketujuh (j. 4)

• Memberi nama saat ‘aqiqah. Apa yang dibaca ketika memberi nama dan mencukur
rambut (j. 5)

• Warisan. 
• Rumah hasil gono-gini (j.1). 

• Warisan gono-gini (j. 4) 

• Harta gono-gini dan pembagian warisan (j. 7). 

• Harta warisan bagi dua anak perempuan (j.2).

• Pembagian harta suami-isteri yang bercerai (j.1), (j.2). 

• Bagian waris isteri, anak perempuan, ibu, dan bapak (J. 2)

• Waqaf
• Mengubah masjid di atas tanah wakaf menjadi gedung Taman Kanak-kanak (j. 3) (j. 4)

Etika Pergaulan, Kesehatan dan Ilmu

• Etika Pergaulan
• Aurat dan jilbab (j. 7)
• Pacaran dalam Islam (j. 7)
• Berdua-duaan apakah diperbolehkan? (j. 7)
• Hukum pertunangan (j. 7)

• Kesehatan :
• Operasi penegasan kelamin dan operasi plastic (J.1)
• Vasektomi dan Tubektomi (J. 1)
• Operasi plastic (j. 2)

• Ilmu
• Ahli Tafsir perempuan (j.1)
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Masalah Wanita – Budaya
• Tingkepan dan ajaran Islam (j.2)

• Seni yang diperbolehkan Islam. Qariah menjadi penyanyi rock bolehkah? (j.2)

• Cara memakai kerudung yang baik (j. 4)

• Wanita memakai cadar (j.4)

• Memberi ucapan selamat kepada wanita (j. 4)

• Kepemimpinan wanita (j. 4)

• Wanita bukan setan (j. 4)

• Wanita mengajar dengan suara keras ( j. 4)

• Berwiraswasta dengan tata rias rambut (j. 4)

• Menyemir rambut (j. 4)

• Hukum tato dan rajah (j. 7)
• Seni budaya dan hokum suara wanita (j. 7) 

• Kedudukan wanita dalam pandangan Islam (j. 7)

• Perkemahan puteri kepanduan hizbul wathan (j. 7)

JANAZAH

• Wudhu setelah memandikan janazah (j.1)

• Malam hari bersanggama, siang hari memandikan janazah (j.1)

• Makan di rumah keluarga janazah (j.1)

• Mengumpulkan bantuan di rumah keluarga janazah (j.1)

• Merawat janazah bagi bayi lahir meninggal (j.1). Menshalati bayi yang 
mati dalam kandungan (j. 2)

• Letak kepala mayat wanita dan pria (j.4) (j.2)

• Shalat janazah bagi wanita dan doa (j. 3)

• Menghormati ibu dan bapak yang sudah meninggal (j.1)

Pengembangan pemikiran Tarjih dalam
dinamika ‘Aisyiyah

• Pendirian mushala ‘Aisyiyah sebagai pusat ibadah dan gerakan kaum
perempuan

• ‘Aisyiyah menjadi inisiator Konggres perempuan dan pidato ibu
Munjiyah (Derajat Perempuan) dan ibu Hayinah (Persatuan Manusia) 
menunjukan pemikiran Islam yang berkemajuan tentang kemanusiaan

• Pendirian Siswo Proyo Wanito yang kemudian menjadi Nasyiatul
‘Aisyiyah diilhami oleh Q.S. Maryam (19) : 5-6

• Pendirian Sekolah Bidan ‘Aisyiyah yang sekarang menjadi STIKES 
‘Aisyiyah Yogyakarta dan diikuti PTA lainnya, diilhami oleh Q.S. 
Luqman (31) : 14 dan al-Ahqaf (46) : 15

Implementasi Pengembangan Pemikiran
Tarjih tentang Perempuan di Organisasi
‘Aisyiyah

• Penguatan Muballighat

• Kurikulum pada sekolah ‘Aisyiyah dan PTA

• Kajian dan Pengamalan Keputusan Muktamar dan Munas Tarjih melalui Baitul Arqam

‘Aisyiyah bagi Pimpinan dan Amal Usaha ‘Aisyiyah

• Penulisan buku dan pembahasan dalam Tanwir ‘Aisyiyah tentang isu-isu perempuan

dan anak perspektif Tarjih Muhammadiyah

• Penulisan buku Memecah Kebisuan, Agama mendengar suara perempuan korban

Revisi buku dan halaqah buku Tuntunan menuju Keluarga Sakinah

• Diskusi Respon ‘Aisyiyah terhadap Keputusan KM tentang Hak perdata Anak Biologis

• Halaqah dan penulisan revisi buku “Menuju Keluarga Sakinah”

• Penulisan buku saku Kesehatan reproduksi

• Diskusi tentang ASI eksklusif dan donor ASI, perspektif kesehatan dan Islam

• Pembinaan dosen putri di PTM tentang Putusan dan fatwa Tarjih
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Penguatan Muballighat

• Diskusi isu-isu perkawinan perspektif Tarjih

• Diskusi isu-isu kesehatan reproduksi perspektif Tarjih Muhammadiyah

• Diskusi dan Pelatihan kesetaraan gender perspektif Islam 

• Diskusi isu-isu hak anak dan imunisasi

• Ceramah dan bimbingan ibadah sesuai Tarjih Muhammadiyah

• Pelatihan Perawatan Janazah ( Kelompok Fardlu Kifayah) sesuai Tarjih
Muhammadiyah

PT ‘Aisyiyah
• Masuk dalam bahan kajian pada matakuliah AIK

• AIK I tentang ‘Aqidah dan akhlak
• AIK II tentang hukum Islam : Manhaj tarjih dan bahasan tentang ibadah, perkawinan dan isu-isu

kontemporer kesehatan
• AIK III tentang Tafsir dan Hadis tematik
• Kebidanan dalam Islam  

• Integrasi faham tarjih dalam matakuliah terkait, 
• Asuhan kebidanan, 
• Asuhan bayi, 
• Keluarga Berencana
• Fisioterapi terkait dengan wudhu dan Shalat
• Perawatan pasien

• Kuliah lapangan dan praktik klinik. 
• Sosialisasi kesehatan dengan mengkaitkan dengan Putusan dan Fatwa Tarjih. 
• Praktik kebidanan, keperawatan, dan

• Penelitian dan Pengabdian masyarakat
• Mengintegrasikan penelitian dengan Keputusan dan fatwa Tarjih terkait
• Sosialisasi kesehatan dikaitkan dengan Keputusan dan Fatwa Tarjih terkait

Sekolah ‘Aisyiyah (TKABA-PAUD, SD-SMP-
SMA-SMK, Pesantren, Boarding School,

• Kurikulum AIK

• Pengamalan ibadah praktis

• Kajian isu-isu tentang perempuan dan kesehatan reproduksi

• Integrasi Islam dalam pembelajaran di TK dengan pendekatan bayani, 
burhani, dan ‘irfani

Baitul Arqam ‘Aisyiyah

• Menjadi materi Dasar dalam Baitul Arqam : 

• Hakekat Islam, 

• Faham Agama dalam Muhammadiyah, 

• Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 

• Isu-isu kesehatan perkawinan

• Isu-isu perkawinan perspektif Tarjih Muhammadiyah

• Bimbingan dan pengamalan ibadah

• Bimbingan dan pengamalan wudhu

• Bimbingan dan pengamalan Shalat jama’ah

• Bimbinganan dan pengamalan doa setelah shalat

• Bimbingan dan pengamalan Qiyamul-lail
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Buku Memecah Kebisuan, Agama 
Mendengar Perempuan Korban

• Diskusi internal PP ‘Aisyiyah Majelis Kesejahteraan social dan Majelis
Hukum dan HAM 

• Diskusi PPA bersama wakil Tarjih di Yogyakarta

• Isi buku

• Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum

• KTP dan KDRT tinjauan sosiologis

• Tafsir nirkekerasan

• Perlindungan hokum bagi Perempuan Korban Kekerasan

Keluarga Sakinah

• Pembicaraan tentang Keluarga Sakinah dalam Tarjih sudah cukup lama, 

• sejak tahun 1937 tentang Tuntunan Mencapai Isteri Islam yang Berarti

• Adabul Mar’ah fil Islam

• Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Keputusan Munas Tarjih ke XVIII di 
Palembang, tahun 2014

Kontekstuaisasi Keputusan dan Fatwa 
Tarjih tentang Perempuan

• Permasalahan yang muncul di Amal Usaha dan daerah-daerah

• Sosialisasi Keputusan dan Fatwa Tarjih oleh M. Tarjih ke ‘Aisyiyah kurang intensif

• Perlu kodifikasi Tanya jawab Agama tentang perkawinan dan keluarga

• Penggunaan hijab dalam persyarikatan

• Khitan Perempuan

• Tenaga Kerja Wanita

• Donor Asi

• ASI Eksklusif dan Tahnik

• Imunisasi dan tahnik

• Kontrasepsi darurat

• Mandi Wiladah

• Dll

Gender dalam pandangan
Muhammadiyah

• Banyak pertanyaan terkait pandangan Muhammadiyah-’Aisyiyah tentang gender
• Secara praksis social, ‘Aisyiyah telah menunjukkan dirinya sebagai gerakan

perempuan yang secara aktif memberdayakan dan memajukan kaum perempuan
• Pembicaraan tentang Perempuan sebagai wacana sudah sering dilakukan
• Keputusan dan Fatwa Tarjih tentang perempuan sangat banyak, sejalan dengan

pandangan Islam yang berkemajuan
• Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan

relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia
laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi (Pernyataan Pikiran Muhammadiyah
abad kedua)

• Perlu dirumuskan secara komprehensif pandangan Muhammadiyah tentang gender 
atau istilah lainnya sebagai cerminan komitmen Muhammdiyah dalam
mengembangkan relasi social yang berkeadilan


