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KATA PENGANTAR 

B ismillaahirrahmaanirrahiim 

Dalam rangka meningkatkan peran wanita sebagai potensi 
subyek pembangunan nasional, proyek Peningkatan Peranan 
wanita sektor agama pada tahun anggaran 1994/1995 
menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti; Penyuluhan 
Keluarga Bahagia Sejahtera (KBS) bagi (a) para Santriwati di 
Pondok Pesantren (b) Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (c) 
lbu-ibu masyarakat desa, kegiatan musyawarah para Motivator 
Bina Keluarga Balita (BKB), pendidikan dan Iatihan 
kepemimpinan wanita, bagi Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). 

Sebagai bahan penunjang kegiatan tersebut di atas 
diterbitkan buku "Motivasi Peningkatan Peranan Wanita 
Menurut Ajaran Islam" dengan harapan kiranya dapat 
menjadi pedoman bagi para motivator pembangunan dalam 
upaya meningkatkan peran wanita yang merupakan bagian 
integral dari pembangunan nasional melalui bahasa agama. 

Demikian harapan kami dan semoga buku ini dapat 
dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Jakarta, I Juni 1994 
PEMIMPIN PROYEK 
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KATA SAMBUTAN 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka melaksanakan amanat GBHN pemerintah 
Orde Barn menaruh perhatian sangat besar terhadap kedudukan 
dan peran wanita dan senantiasa memberi kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan nasional. Hal ini dapat dibuktikan antara lain 
dengan dibentuknya suatu lembaga pemerintahan yang secara 
khusus mengenai peran wanita dalam pembangunan nasional, 
dibentuknya forum kegiatan wanita dalam PKK dan adanya 
proyek pcningkatan peranan wanita di berbagai departemen 
tennasuk di dalamnya proyek peranan wanita dari sektor agama. 

Pembangunan di Indonesia menempatkan manusia sebagai 
modal dasar pembangunan tidak terkecuali para wanitanya, untuk 
dapat mencapai ke tingkat memiliki kemampuan peran serta 
tersebut, maka kaum wanita harus menyempatkan diri untuk 
belajar mengenai berbagai aspek kehidupan, luas wawasannya, 
mcmiliki keterampilan dan scsuai dengan kodrat kewanitaannya 
dan juga memiliki motivasi yang mampu menggcrakkan dirinya 
dalam kiprah pembangunan. 

Untuk itu kegiatan memahami jati diri wanita harus 
senantiasa dilakukan, oleh karena mayoritas masyarakat Indonesia 
adalah umat beragama, maka sangat tepat dan efektif kalau usaha
usaha itu dilakukan melalui pendekatan keagamaan. Maka kami 
menyambut baik penerbitan buku "Motivasi Peningkatan Peranan 
Wanita Menurut Ajaran Islam" yang diterbitkan oleh Proyek 
Peningkatan Peranan Wanita Dcpartemen Agama. 

Mudah-mudahan dapat dijadikan bahan pedoman bagi para 
motivator pembangunan dalam meningkatan peran serta wanita 
menyukseskan pembangunan manusia seutuhnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Berpedoman kepada buku Pokok-Pokok Petunjuk Pelaksanaan 
(JUKLAK) Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita, 
tujuan umum program dirumuskan sebagai berikut : 

"Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keteramp ilan 
serta sikap dan perilaku positif wanita dalam mewujudkan 
dan mengembangkan kehidupan keluarga sehat, sejahtera 
dan bahagia termasuk pembinaan generasi muda, terutama 
anak dan remaja.: 

1. Peranan Wanita sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus 
sebagai pendidik atau pembimbing anak-anak merupakan 
pangkal tolak dari pembinaan generasi muda dan 
pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. 

2. Sesuai dengan tuntutan pembangunan maka Wanita In
donesia diharapkan lebih berkembang di lingkungan 
masyarakat luas, dengan memiliki pengetahuan dan 
keterampilan menurut bidang masing-masing. 

Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila para 
wanita itu sendiri menyadari kedudukannya yang sama dengan 
pria di hadapan hukum, menyadari peranannya serta percaya 
kepada kemampuan dirinya bahwa para wanita mampu berbuat 
sesuatu untuk meningkatkan peranannya. 

Secara kualitatif kaum wanita di Indonesia telah 
mencapai kemajuan, yaitu dengan turut sertanya wanita 
menduduki jabatan-jabatan penting di Lembaga Legislatif, 
Eksekutif, Yudikatif dan organisasi lainnya. Tetapi apabila 
kita membandingkannya dengan tuntutan pembangunan yang 
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menghendaki partisipasi seluruh lapisan masyarakat, maka 
kita menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar wanita di 
Indonesia, belum berperanan sebagai subyek pembangunan. 

Dari 170 juta penduduk Indonesia menurut basil sensus 
penduduk tahun 1990 jumlah pria dan wanita di Indonesia 
adalah lebih tinggi atau dengan kata lain jumlah wanita di 
Indonesia kurang lebih 90 juta. 

Usaha agar para wanita di Indonesia dapat turut berperan 
sebagai subyek pembangunan, adalah merupakan suatu usaha 
kemanusiaan yang besar dan memerlukan berbagai pendekatan, 
di antaranya pendekatan keagamaan, karena sesuai dengan sifat 
bangsa Indonesia yang agamis, pendekatan keagamaan akan 
mampu menyentuh penghayatan yang paling dalam dari lubuk 
hati seseorang. 

Hal tersebut sudah dibuktikan antara lain dengan sukses 
yang dicapai oleh gerakan kependudukan dan Keluarga 
Berencana (KKB) serta Usaha Perbaikan Gizi Keluarga 
(UPGK). 

Mengembangkan motivasi agama Islam terhadap Peranan 
Wanita, dalam rangkaian seperti diuraikan diatas, tentu saja 
memerlukan banyak data dan informasi, juga memerlukan 
beberapa pengertian antara Iain meliputi, ruang lingkup arti 
motivasi, peranan wanita, keperluan pembangunan terhadap 
peranan wanita serta sasaran dan jalur kegiatan dalam rangka 
motivasi tersebut. : 

1. Pengertiao Motivasi; 

2 

Secara terminologi motivasi berarti, suatu tingkat kesiapan 
mental makhluq hidup untuk berusaha mencapai tujuan. 
Rumusan di atas bersumber dari The Encyclopedia Of 
Management (New York 1973), hal. 597) yang menekan
kan pada mental. 
Rumusan Iain mengungkapkan sesuatu yang mendorong, 
'"that leads to an action" oleh Lewis Mulford Adams atau 



"that which leads to action" menurut Webters. 
Sesuatu yang mendorong, menurut dua rumusan terakhir 
tentu saja tidak bersifat fisik, tetapi kejiwaan. 
Dalam buku Psychologi Social, Dr. W.A. Gerungan 
merumuskan, dorongan dalam diri manusia yang 
menyebabkan ia berbuat sesuatu (Bab V Hal. 142). 

Dalam hubungan tujuan ini dengan rumusan-rumusan 
tersebut di alas, maka motivasi yang dimaksud adalah suatu 
upaya untuk mendorong kesiapan mental para wanita 
Indonesia, terutama yang memeluk agama Islam, agar 
melakukan peranannya, sesuai dengan kehendak pem
bangunan, sebagaimana yang tercantum dalam GBHN. 

2. Peranan Wanita; 
Yang dimaksud dengan istilah ini adalah, wanita turut 
menentukan a tau wanita penting untuk turut menentukan. 
Secara etimologi peranan berasal dari kata peran yang 
berarti pelaku dari suatu tokoh dalam drama atau san
diwara. Berhasil tidaknya suatu drama tersebut tergantung 
kemampuan orang-orang yang menjadi bintang yang 
memerankannya, misalnya sebagai saudara yang serakah, 
pemimpin yang bijaksana, gadis manis yang dilanda cinta 
atau sebagai apa saja menurut plot cerita. 

Erat kaitannya dengan pembangunan, maka peranan 
wanita sebagai ibu rumah tangga, dituntut untuk turut serta, 
baik sebagai penentu dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan turut pula menikmati hasil 
pembangunan tersebut. 

Tuntutan pembangunan terhadap peranan wanita 

Pembangunan di Indonesia, menempatkan manusia sebagai 
modal dasar pembangunan. Ini berarti sebanyak 170 juta jiwa 
manusia Indonesia, adalah modal dasar pembangunan, tidak 
terkecuali para wanitanya. Inilah yang dimaksud dengan istilah 
human resources. Yang menuntut partisipasi aktif wanita. Untuk 
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dapat mencapai ke tingkat memiliki kemampuan berperanan 
tersebut, maka para wanita Indonesia harus memperoleh 
pendidikan yang setaraf dengan yang pernah dicapai oleh 
pria, memiliki ketrampilan yang sesuai dengan kodrat 
kewanitaannya, dan juga memiliki motivasi-motivasi yang 
mampu menggerakkan sehingga para wanita itu sendiri tidak 
merasa lebih rendah dari pria, a tau sebaliknya bahwa pria tidak 
harus merasa lebih tinggi dari wanita. 

Sasaran dan jaluran Kegiatan 

Memahami kembali rumusan-rumusan tentang ruang lingkup 
pengertian motivasi, maka motivasi pada hakckatnya suatu 
proses kesadaran jiwa atau mental se~eorang. Dan sebagai 
proses, tidak akan dapat dilakukan dengan sekali jadi. 
Kemampuan scseorang untuk menerima suatu gagasan akan 
senantiasa melalui berbagai tahapan. 

Dalam hal inilah maka pemakai huku ini, terbatas pada 
kelompok yang memiliki jalur-jalur kcgiatan baik profesional 
maupun institusionaJ. SekaJipun sa~aran pembangunan pada 
akhirnya adalah bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun 
sesuai dengan pentahapan dan kemampuan serta daya serap 
informasi, maka buku ini hanyalah akan bermanfaat untuk 
dipakai oleh kelompok sasaran antara, yakni : 

1. Tokoh-Tokoh Wanita 
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Yang dimaksud dengan tokoh wanita di sini adalah 
para wanita Indonesia yang karena taraf pendidikan atau 
pengalamannya menduduki suatu posisi tertentu sebagai 
pemimpin. Kelompok ini meliputi wanita-wanita karir 
yang berkembang melalui jabatan formal dan non formal 
dalam pemerintaha ma upun swas ta. 

Kelompok ini banyak memiJiki jalur kegiatan dan 
kesempatan. Karena kegiatan yang selalu menonjol itulah 
maka buku ini dapat menjadi salah satu pegangan. 



2. Tokoh Organisasi Wanita 

Yang dimaksud dengan tokoh organisasi wanita 
adalah wanita-wanita karena dedikasi serta kemampuan dan 
aktivitasnya di masyarakat, berkembang menjadi pe
mimpin yang cukup berpengaruh terutama di lingkungan 
organisasi di mana mereka mengabdi. Tokoh Organisasi 
Wanita ini terdapat di bidang pendidikan, agama, sosial, 
budaya, dunia usaha dan lain-lain. Sesuai dengan 
bidangnya, mereka memiliki banyak kesempatan, dan 
jalur kegiatan untuk berkomunikasi dengan para wanita 
lainnya. 

3. Para muballigh dan sekaligus motivator. 

Yang dimaksud dengan para muballigh adalah para 
pemuka agama yang bergerak di bidang dakwah. Pria 
maupun Wanita.Karena profesinya di bidang dakwah itulah 
maka para muballigh sangat dckat hubungannya melalui 
kegiatan mereka, pada umumnya dilakukan di berbagai 
kesempatan kegiatan keagamaan, misalnya majelis taklim 
kelompok pengajian, berkhutbah di masj id, ceramah di 
Hari-Hari Besar Islam, wadah kegiatan kreatifitas seni 
budaya Islam dan lain-lain. 

Demikianlah, semoga buku Motivasi Peningkatan 
Peranan Wanita Menurut Islam dapat menjadi bahan 
motivasi dan sekaligus dapat memperkaya khasanah 
bangsa Indonesia, dalam konteks pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya. 

Batasan-batasan yang dikemukakan dalarn buku ini, 
baik dalarn batasan tentang pengertian, maupun batasan 
tentang Kelompok pemakai, tidaklah dimaksudkan dalarn 
makna yang sempit. Sesuai dengan aspek sosial budaya 
dari agarna maka tidak tertutup kemungkinan untuk selalu 
berkembang. 
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BAB II 

KEDUDUKAN WANITA 

Dalam rangka dan upaya memberikan motivasi kepada 
kaum wanita untuk dapat Jebih meningkatkan peranannya dalam 
pembangunan, hendaknya kaum wanita Jebih dahulu me
ngetahui dan memahami kedudukannya, baik sebagai pribadi 
maupun sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga 
negara. Berikut ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas 
mengenai kedudukan wanita, dapat dilihat daJam ketetapan 
atau peraturan perundangan seperti UUD 1945, GBHN, UU 
Perkawinan dan ketentuan yang teJah digariskan oleh ajaran 
Islam. 

1. Kedudukan Wanita dalam UUD 1945. 
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Jauh sebelum kemerdekaan, wanita Indonesia sudah 
ikut melakukan kegia tan di tengah-tengah masyarakat ba ik 
daJam bidang pendidikan, agama, sosial, ekonorni dan juga 
bidang politik. 

Dalam pergerakan kemerdekaan. Wanita Indonesia 
tidak hanya berada di garis belakang, tetapi juga ada yang 
Jangsung berada di garis depan. Partisipasi kaum wanita 
itu telah menempatkannya dalam kedudukan yang sama 
dan seimbang dengan kaum pria. 

Dalam UUD 1945 antara lain terdapat pasal-pasal 
yang mengatur persamaan hak dan kedudukan antara pria 
dan wanita dalam kedudukannya sebagai warga negara 
Indonesia, antara lain dalam bidang persamaan 
memperoJeh lapangan pekerjaan, kehidupan yang Jayak, 
pendidikan, pelayanan hukum serta hak untuk berserikat, 
berkumpul dan mengeJuarkan pendapat. Untuk lebih jelas 



isi dari pasal-pasal dimaksud dapat disebutkan sebagai 
berikut: 

Pasal 27 
1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di 

dalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib 
menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 

2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 29 : 
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. 

Pasal 30 : 
1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan waj ib ikut serta 

dalam usaha pembelaan negara. 

Pasal 31 : 
1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran. 

Oleh karena UUD 1945 merupakan sumber hukum 
perundangan, maka prinsip persamaan hak dan kcdudukan 
tersebutjuga diterapkansejauh mungkin dalam penyusunan 
perundangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

2. Kedudukan Wanita Menurut GBHN 

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang 
dijadikan dasar untuk menetapkan berbagai kebijaksanaan 
pelaksanaan pembangunan nasional, maka kedudukan 
wanitapun ditetapkan di dalamnya seperti tercantum dalam 
penjelasan mengenai peranan wanita dalarn pembangunan 
bangsa (butir 10) sebagai berikut: 
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a. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut 
sertanya pria maupun wanita s~cara maksimal di 
segala bidang. Dalam rangka ini wanita mempunyai 
hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan 
pria untuk ikut serta dalam segala kegiatan 
pembangunan. 

b. Peranan wanita dalam pembangunan berkembang 
selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung 
jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan 
mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera, 
termasuk pembinaan generasi muda, anak-anak 
remaja dan anak-anak di bawah lima tahun, dalam 
rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

c. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pemba
ngunan makin dimantapkan melalui peningkatan 
pengetahuan dan ketrampilan di berbagai bidang, 
sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. 

u. Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam 
pembangunan perlu makin dikembangkan kegiatan 
\Vanita dalam mcningkatkan kesejahtcraan keluarga 
antara lain melalui organisasi pembinaan kesejah
teraan keluarga (PKK). 

3. Kedudukan Wanita Dalam UU Perkawinan 

Di dalam UU Perkawinan hak dan kedudukan wanita 
mendapat tempat yang layak. Hal ini dimaksudkan agar 
kaum wanita dapat lebih menyadari akan hak dan 
Kewajiban serta kedudukannya dalam keluarga maupun 
dalam masyarakat guna lebih meningkatkan peran serta 
wanita Indonesia dalam proses pembangunan nasional. 

Selama ini masih dirasakan terutama sekali sebelum 
lahirnya UU Perkawinan, bahwa hak dan kedudukan 
wanita sebagai isteri maupun sebagai ibu rumah tangga 
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dan sebagai anggota masyarakat belum sepenuhnya dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Untuk jelasnya kedudukan wanita menurut UU 
Perkawinan disebutkan dalam beberapa pasal sebagai 
berikut : 

Pasal 30 
Suami isteri memikul kewajiban yang Juhur unluk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari 
susuna n masyaraka t. 

Pasal 31 : 
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan 

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 
tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 

(.2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum. 

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu 
rumah tangga. 

Pasal 32 : 
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang 

tetap. 
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 

(1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. 

Pasal 23 : 
Suami isteri wajib sa1ing cinta-mencintai, hormat

menghormati, setia dan memberi bantuan Iahir batin yang 
satu kepada yang Jain. 

Pasal 34 : 
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 
sesuai dengan kemampuannya. 



(2) Isteri waj ib mengatur urusan rumah tangga sebaik
baiknya. 

(3) Jika suami a tau isteri melalaikan kewaj ibannya, 
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan. 

4. Kedudukan Wanita Dalam Islam 

Pada dasarnya Allah S wr menciptakan manusia baik 
pria maupun wanita, semata-mata ditujukan agar mereka 
mampu mendarmabakcikan dirinya untuk mengabdi 
kepada-Nya. 

Dengan demikian Islam mengajarkan kepada ummat
nya bahwa antara pria dan wanita sama sekali tidak 
memiliki perbedaan-perbedaan kedudukan, baik keduduk
an sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga, 
sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota 
masyarakat maupun sebagai warga negara. Ketentuan yang 
menelapkan bahwa kedudukan wanita sama dengan pria 
dinyatakan dalam Al Quran dan Al Hadis sebagai berikut: 

a. Al Qur'an: 

Artinya : 
"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 di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Al Hujarat ayat 
13). 
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Artinya : 
"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur 
dengan isteri-isteri kamu mereka itu adalah paka ian 
bagimu, dan kamupun adalah pakaian mereka". 
(Al Baqarah ayat 187). 

Artinya : 
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma 'ruf. Akan tetapi pad a 
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada 
isterinya. Dan Allah Maha Perkasa Iagi Maha Bijaksana.
(AI Baqarah ayat 228). 

Artinya : 
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"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki
laki maupun Perempuan dalam keadaan beriman, mereka 
sesungguhnya: akan kami berikan kepada kehidupan yang 
baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan." (An Nahl ayat 97). 



Artinya : 
"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan 
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian 
yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma 'ruf, 
mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, 
menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul
Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." 
(At Taubah ayat 71). 

--'• 
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(V\o~CJYJ\)~~f"~~~\ 

Artinya : 
"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya 
(dengan berfiman): Sesungguhnya Aku tidak mensia
siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, ha ik 
laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah 
turunan dari sebagian yang lain." (Ali Im ran ayat 195). 

-:-~·-·~.,·- , :P!i"- • .~:'t·- '• -"'~·--::-~ l ,,·-~~\.·:· ~-~~~~ :. !y~~:,~,~~ 
.'_... .!.-:.r"-- .' ~ ,.:-_ t ,,_ , ' - -·-~J- ' ',._ .... -:?~~ <.)-::..r.!.~'· ~.\ ~-'' ~ - '··- -·..:c.•\. _. ,,, .J ... ~ :..J ......... .,,,,,, -"' ,,,,,,.. -- .J 

, _ _, -:1" ·- .. ~· ' .. , • ~ _\. - 4~ \. ----: "'" - - - - \ --- ) :. v,- -: .... ' :. '. 1"\ ... 
-- ,, f J ~~ , .... ...,, .~,·~1· ,,,. J .,,,,,. ., J .. .,,,_.. J 

\
' _ .. /',·- ·-, ~. ,,,,,.,, ' • ~-~' J .. ··;~ ~ ,~ .r\ :a;.:L\- - 'c.., 1, -. ~ - ,-

.... - '.J ,---v. 'Jr ""'- ,,,,,. -~ :J... -£ "-' - ,. 'J - ... 
... , ,. • ., ..... "'\ ~ J ..... \ J -~..,,._, 

\~ ~~-4:~~:;>~\'~\"'\.-;..\ -~" \-=t,-(; .. ~~ ;.._°\)\ c.:r- ill': ~· 'J 0 ..-- .. A. ~ -~ ._, ..\J '.J ;/.;-;-- - .J 
......,~ -- ,,. •• ,,. *" 

\ ' .:f"' -( l"oi~~.lJ,) ~ 
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Artlnya : 
.. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, 
laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan 
perempuan yang tetap dalam (kata-katanya) ketaatannya, 
laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan 
perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang 
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki
laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, 
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) 
Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan 
dan pahala yang besar." (Al Ahzab ayat 35). 

b. Al Hadits : 

Nabi telah bersabda dalam beberapa hadits antara lain: 

Artinya : 
"Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu." (Hadits 
riwayat Ahmad). 

Artinya : 
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"Datanglah pada suatu hari seorang laki-laki Arab (Baduy) 
kepada Rasulullah SAW dan berkata: 
Hai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak 
menerima baktiku? Jawab rasulullah: "lbumu." Kemudian 
orang itu berkata lagi: "Kemudian siapa?" Jawab 



Rasulullah: "lbumu" Kemudian siapa lagi? Jawab 
Rasulullah: "Ibumu." Kemudian orang itu berkata lagi: 
"Kemudian siapa?" Jawab Rasulullah: "Bapakmu" (Hadits 
riwayat Bukhari Muslim). 

Artinya : 
"Sesungguhnya ada hak kamu (para suami) terhadap 
isterimu, dan sesungguhnya ada hak isterimu terhadap 
kamu (para suami)." (Had its riwayat Tarmidz, diucapkan 
pada saat Haji Wada' dan lbnu Majah). 

Artinya : 
"Maka sesungguhnya kebaikan umat sekarang ini adalah 
karena jumlah wanitanya lebih banyak." (Hadits riwayat 
Bukhari). 
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BA B III 

HAMBATAN-HAMBATAN 

Sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab II bahwa UUD 
1945, GBHN dan peraturan perundangan lainnya menjamin 
sepenuhnya kedudukan yang sama dan seimbang antara pria 
dan wanita. Demikian pula bahwa ajaran Islam pun menem
pa tkan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita, yang 
dapat membedakan di antara keduanya hanyalah tingkat 
ketaqwaan di hadapan Allah SWT. 

Dengan kedudukan yang sama dan seimbang antara pria 
dan wanita secara konstitusional dan institusional ini diharap
kan para wanita akan mempunyai hak dan kewajiban sena 
kesempatan yang sama dan seimbang pula dalam segala bidang 
,pembangunan, baik yang bersifat phisik material maupun 
mental spiritual, baik pembangunan di dalam keluarga maupun 
di tengah masyarakat luas, baik pembangunan yang bersifat 
duniawiah maupun yang ikhrowiyah. Dengan demikian di 
dalam pembangunan yang serba dimensi ini ka um wanita 
dituntut untuk berperan ganda secara tuntas. 

Apa yang dituntut oleh pembangunan terhadap peran serta 
dari kaum wanita secara ideal dan simultan ini berdasarkan 
kenyataan di dalam realitas kehidupan sehari-hari peranan 
tersebut masih jauh dari pada yang diharapkan. Peranan wanita 
di dalam pembangunan dapat dikatakan masih kecil. Padahal 
potensi mereka cukup besar oleh karena separuh dari jumlah 
penduduk adalah kaum wanita. Apabila potensi yang besar ini 
lebih didaya gunakan maka akan menjadi tenaga pendorong dan 
penggerak bagi berhasilnya pembangunan. 

Masih serba terbatasnya peranan wanita di dalam 
pembangunan ini oleh karena adanya hambatan-hambatan dan 
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berbagai segi yang memang belum serasi dengan ajaran Islam 
dan aspirasi bangsa. Hambatan-hambatan tersebut adalah 
meliputi berbagai segi seperti sosial budaya, sosial ekonomi, 
tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap ajaran agama. 

1. Sosial budaya 

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan pada 
dasarnya adalah merupakan suatu proses perubahan dari suatu 
kehidupan yang dipandang kurang atau tidak baik kepada 
kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai perubahan kepada 
keadaan yang lebih baik tersebut diperlukan adanya iklim dan 
lingkungan sosial budaya yang dapat menunjang ke arah itu. 
Atau dengan kata Jain bahwa adanya pandangan dan sikap hid up 
yang masih atau dapat menghambat terhadap proses perubahan 
tersebut per I u dihilangkan seperti : 

a. Masih adanya pandangan di dalam masyarakat bahwa 
kedudukan dan peranan wanita itu cukup di rumah 
saja, yaitu sebagai puteri dari orang tuanya, sebagai 
isteri dari suaminya dan sebagai ibu dari anak
anaknya. 

b. Masih terdapatnya pandangan sementara di kalangan 
masyarakat bahwa seorang isteri yang bekerja di luar 
rumah akan merendahkan nilai suami sebagai kepala 
keluarga dan penanggung jawab ekonomi rumah 
tangga. 
Maka demi menjaga kedudukan suami ini terkadang 
isteri bersedia mengorbankan kepentingan dirinya 
untuk tidak bekerja walaupun persyaratan formal 
untuk bekerja telah dimilikinya. 

c. Masih adanya anggapan yang kuat di sementara kaum 
wanita sendiri akan terbatasnya kemampuan untuk 
melakukan pekerjaan di segala bidang karena 
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keJemahan fisik. Sebagai akibat dari masih meJuasnya 
anggapan ini maka wanita menjadi terbiasa bersikap 
pasrah dan menyerahkan banyak lapangan dan jenis 
kegiatan yang sebenarnya dapat di tangani oleh 
wanita, diserahkan kepada kaum pria. Dalam keadaan 
yang demikian ini wanita menjadi terbiasa dengan 
peran yang serba terbatas. 

2. Sosial Ekonomi 

18 

Kaum wanita yang jumlahnya 90 juta sebagai sumber 
tenaga kerja perJu didayagunakan terutama dalam 
perombakan struktur ekonomi dari agraris ke industri. 
Tuntutan pembangunan terhadap peranan tenaga kerja 
wanita amat idea] tetapi untuk merealisasikan kerangka 
yang idea] ini kaum wanita masib dihadapkan kepada hal· 
hal yang merupakan tantangan, seperti : 

a. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap 
kemampuan dan keberhasiJan tenaga kerja wanita, 
sebagai akibatnya terdapat perbedaan upah antara 
tenaga kerja pria dan wanita. Pekerja wanita me· 
nerima upah lebih rendah dari upab yang diterima 
oleb pria dalam bidang pekerjaan yang dinilainya 
sama. 

b. Masih sempitnya Japangan kerja yang dapat me· 
nyerap tenaga kerja wanita. Penyediaan kesempatan 
kerja bagi wanita masih timpang bila dibandingkan 
dengan peluang yang diperoleh kaum pria. Bahkan 
masib ada keengganan untuk menerima tenaga kerja 
wanita karena dipandang bahwa tingkat produk· 
tifitasnya akan dipengaruhi oleh kondisi fisiknya yang 
secara kodrati wanita dapat mengandung dan 
melabirkan. 



c. Sesuai dengan kodrat biologinya, wanita memikul 
resiko yang lebih berat sebagai implikasi dari 
pergaulan bebas. Pria sebagai makhluk yang pada 
umumnya lebih aktif dalam hubungan heteroseksual 
kadangkala menimbulkan kasus yang dapat memo
jokkan kaum wanita sehingga pandangan masyarakat 
menjadi negatif terhadap tenaga kerja wanita yang ada 
di pabrik-pabrik dan di perusahaan-perusahaan. 

3. Tingkat pendidikan 

Pendidikan adalah merupakan alat dan sarana pokok 
bagi peningkatan peranan wanita di dalam pembangunan. 

Kaum wanita yang mempunyai potensi besar dan 
peranan penting dalam pembangunan itu pada umumnya 
tingkat pendidikan formalnya adalah rendah, bahkan masih 
ada yang buta huruf dan buta angka. 

Padahal pada dasarnya tingkat kecerdasan antara pria 
dan wanita itu adalah sama apabila mereka diberi 
kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemam
puan kepribadiannya dalamjenjang pendidikan yang sama. 

Scbagai akibat dari pendidikan yang rendah ini wanita 
kurang dapat menyadari akan kedudukan dan peranannya 
yang ganda yang dituntut oleh pembangunan. Untuk itu 
pendidikan kaum wanita perlu ditingkatkan. 

Tersedianya kesempatan pendidikan yang lebih luas 
bagi pria dan wanita, semakin banyaknya tenaga wanita 
terdidik dan berkeahlian dan semakin banyaknya jenis 
profesi yang dapat dimasuki wanita adalah gambaran dari 
keberhasilan kerangka pembangunan nasional yang ada 
untuk meningkatkan peranan wanita. 
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Tetapi untuk mencapai ke arah yang ideal tersebut masih 
ada hambatan-hambatan yang harus dihilangkan seperti : 

a. Masih adanya pandangan di dalam masyarakat bahwa 
wanita tidak perlu belajar sampai tingkat jenjang 
perguruan tinggi, oleh karena bagaimanapun tingginya 
sekolah yang telah ditempuh akhirnya toh harus ke 
dapur. 
Dalam pandangan yang demikian maka tidak 
mengherankan apabila masih ada kecenderungan di 
kalangan sementara orang tua untuk lebih memberi
kan kesempatan belajar kepada anak pria diban
dingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada 
anak wanita. 

b. Masih adanya sikap sementara kaum wanita sendiri 
yang tidak berkeras hati untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuannya baik melalui jalur pendidikan yang 
formal maupun non formal. Mereka telah puas de
ngan apa yang telah dicapai dalam jenjang pendidikan 
yang tidak tinggi. 

c. Di kalangan keluarga yang termasuk golongan 
ekonomi lemah para anggota keluarga pria dan wanita 
merupakan sarana tenaga kerja untuk memperoleh 
penghasilan guna menghidupi keluarga. 
Dalam keadaan yang demikian maka anak-anak baik 
pria maupun wanita meskipun belum cukup umur 
mereka dibebani tugas membantu orang tuanya untuk 
menjaga rumah, mengasuh adik-adiknya atau ikut 
bekerja di sawah dan ladang. Dengan demikian maka 
kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang 
minimal menjadi terhalang. Padabal pendidikan yang 
dapat ditempuh merupakan kunci penting bagi 
peningkatan peranan mereka dalam pembangunan. 



4. Pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama 

Di dalam pembangunan nasional yang serba dimensi 
yakni untuk kebaikan hidup di dunia dan akherat ini, maka 
fungsi dan peranan agama amat penting. Agama merupa
kan salah satu modal dasar pembangunan, yaitu modal 
rohaniah di mana ketaqwaan kepada Allah dan keyakinan 
akan kebenaran ajaran agama dapat menjadi tenaga 
penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian 
aspirasi kehidupan bangsa. 

Islam dengan ajarannya memang telah memberikan 
dorongan yang kuat kepada wanita untuk berkiprah secara 
aktif dalam segala segi kehidupan dan memberikan nilai 
yang tinggi kepada peranan wanita. Tetapi kerangka yang 
ideal itu di dalam kenyataannya masih jauh dari pada yang 
didambakan. Keadaan kaum wanita muslim yang 
merupakan bagian terbesar ini perlu diperbaiki. Untuk itu 
harus dihilangkan adanya pemahaman yang salah terhadap 
ajaran agama yang berakibat dapat menghamba t ked udukan 
dan peranan wanita Muslim seperti : 

a. Dalam ajaran Islam wanita tidak diperkenankan 
menduduki jabatan pemegang kekuatan tertinggi 
pemerintahan atau pelaksana hukum. 

b. Adanya sikap, pandangan dan perilaku yang berasal 
dari kebiasaan, yang kemudian "diagamakan" oleh 
kaum muslimin sendiri dan diperlukan sebagai 
kesadaran beragama oleh mereka anggapan bahwa 
seorang gadis adalah wewenang sepenuhnya dari 
ayahnya dalam masalah perjodohan, umpamanya 
dapat dijadikan ilustrasi bagi jenis masalah ini. 
Hukum Islam menentukan bahwa wewenang penuh 
ayah hanyalah sebagai wali bagi anak wanita~ bukan 
atas penentuan jodoh. 
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c. Adanya sikap pandangan dan perilaku yang 
diakibatkan oleh kurangnya pengertian akan maksud 
ajaran Islam. Sebagai contoh misalnya bahwa 
perceraian adalah hal, yang dibolehkan tetapi sangat 
dibenci oleh Allah. 
Persepsi dari ajaran ini pada umumnya orang hanya 
menekankan pada .. dibolehkan cerai"' sehingga tingkat 
perceraian masih tinggi, walaupun sudah dibatasi 
dengan syarat yang ketat oleh UU Perkawinan. 
Dalam perceraian ini pada umumnya yang menang
gung resiko lebih berat adalah pihak wanita. Karena 
itu harus menanggung beban hid up dirinya dan anak
anaknya. Walaupun agama mengajarkan bahwa ayah 
wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi 
jarang sekali ajaran tersebut ditepati setelah terjadi 
perceraian. Akibat dari keluarga yang pecah ini 
pendidikan dan pembinaan kepribadian anak menjadi 
terlantar. 



BAB IV 

CARA MEMOTIVASI 

Seperti disinggung dalam Bab II, kedudukan wanita di 
Indonesia mendapat tempat yang sama atau seimbang dengan pria 
baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam Islam, dan juga 
tercantum di dalam GBHN. Sesuai dengan ruang lingkup buku 
ini yaitu mengembangkan motivasi agama Islam maka perlu pula 
dikembangkan berbagai cara memotivasi sehingga tidak akan me
nimbulkan goncangan-goncangan di masyarakat Islam sendiri. 

Cara-cara tersebut antara lain : 

1. Penanaman nilai-nilai dilaksanakan secara 
bersama-sama. 

Untuk meningkatkan peranan wanita tidak hanya 
ditujukan kepada kaum wanita dan tidak pula hanya dengan 
menonjolkan hak-hak wanita, tapi hendaklah ditujukan 
kepada masyarakat wanita dan pria bersama-sama dan 
untuk kepentingan bersama. 
Proses peningkatan peranan wanita di Indonesia, bukanlah 
berjuang untuk membebaskan diri dari kungkungan kaum 
pria, a tau untuk menyaingi kaum pria seperti yang terjadi 
di Baral (gerakan femenisme). 
Motivasi peningkatan peranan wanita Indonesia dalam 
pembangunan bangsa, hendaklah diarahkan kepada 
pemerataan peroaikan nasib dan kesempatan. Pria dan 
wanita hendaklah berjalan bersama-sama sal ing bantu
membantu, tanpa memandang yang lain sebagai saingan. 

Sukses yang dicapai oleh satu pihakadalah merupakan 
sukses dan kebanggaan bagi pihak lain. Sebaliknya 
kegagalan yang dialami oleh satu pihak hendaklah 
menjadi tugas bersama untuk mengatasinya. 

23 



24 

Allah telah memberi bimbingan di dalam Al Qur•an. 
Surat At Taubah ayat 71. 

Artinya : 
"Dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, 
sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebahagian 
yang lain mereka menyuruh mengerjakan kebaikan dan 
melarang dari perbuatan jahat, serta mendirikan shalat, 
memberikan zakat dan raat kepada Allah dan Rasul-Nya. 
AHah akan memberikan rahmat kepada mereka, karena 
AH ah gagah lagi bijaksana." 

Sabda Nabi: dalam riwayat Bukhari 

.-. -· , ( -- .:rt - ,I l _ . , , ,,...-, .1 ·"~, 
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' c:::.!, tr.'\ 0 ~""' ) 
Artinya : 
"Tidaklah sempurna irnan seseorang kamu sebelum ia 
rnengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya 
sendiri." 

Hadits riwayat Baihaqi : 

Artinya : 
"Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik sikapnya terhadap 
wanita dan anak wanita." 



Peningkatan ganda pcranan wanita dalam pcmbangunan 
dapat bcrjalan lancar bila pria dan wanita mempunyai 
pandangan yang sama terhadap nilai-nilai yang telah 
ditentukan oleh agama, UUD 1945 dan GBHN. 

2. Penanaman nilai-nilai Etis 

Motivasi peningkatan peranan wanita hendaknya 
metal ui proses penanaman nilai-nilai etis, yaitu dengan 
memberikan pengertian tentang apa yang baik yang perlu 
dilakukan dalam interaksi antara pria dan wanita, juga 
tentang apa yang harus dihindari. Misalnya dalam 
penyuluhan Undang-Undang Perkawinan, sebaiknya tidak 
terlalu menonjolkan hak-hak yuridis dari seorang isteri atau 
seorang suami. Justru yang perlu ditonjolkan adalah 
bagaimana membina rumah tangga yang bahagia dan 
sejahtera, bagaimana sikap dan cara yang baik untuk 
mengatasi masalah-masalah yang mengancam keutuhan 
rumah tangga. 
Penonjolan nilai-nilai etis itulah yang diperlukan dalam 
motivasi peningkatan peranan wanita, bukan dengan 
menonjolkan hak-hak yuridis mereka untuk menghadapi 
suami atau isteri sebagai lawan. 

Allah berfirman dalam surat An Nisa' ayat 19. 
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Artinya : 
"'Hai orang-orang beriman tidak halal bagi kamu jadi ahli 
waris perempuan-perempuan kamu dengan paksa dan 
jangan kamu berJaku keras atas mereka lantaran hendak 
mendapat sebagian dari pada yang kamu telah berikan 
kepada mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan jelek 
yang nyata, dan bergaullah kepada mereka dengan cara 
yang baik, karena sekiranya kamu tidak suka kepada 
mereka, mudah-mudahan sesuatu yang kamu tidak suka 
itu, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak." 

rk3~·~t;{\.{ '1~---~~~l~.,:~\~ ,/_:-, 
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Artinya : 
"'Orang mukmin yang sempurna imapnya itu, ialah orang 
yang pa1ing baik akhlaknya dan orang-orang yang terbaik 
di antara kamu ialah orang yang paling baik sikapnya 
kepada isterinya." 
(Hadis riwayat Ahmad). 

3. Penanaman Nilai Mandiri 
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Untuk meningkatkan peranan wanita Islam Indonesia, 
perlu pula ditanamkan nilai-nilai .kemandirian bagi wanita 
itu di dalam masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya 
ajaran Islam memberikan dorongan kepada wanita untuk 
dapat bersikap mandiri. Sebagaimana Nabi telah menyam
paikan di dalam badis yang diriwayatkan oleh Ahmad, 
Nabi bersabda : 

,,,,,_ ~t • ... • -. - _, - ._.. 
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"'Sorga itu di bawah telapak kaki ibu (wanita)." 

Dan banyak lagi ayat dan hadis yang menerangkan 
kemandirian wanita itu yang perlu dikembangkan, sebagai 



suatu kepastian yang menentukan nilai peranan wanita 
dalam pembangunan umat, tanpa tergantung kepada 
lainnya. 
Oleh karena itu perlu pengertian masyarakat tentang 
kemandirian wanita ini dalam pembangunan bangsa 
dengan menanamkan sikap untuk : 

a. Meningkatkan ilmu dan keterampilan wanita agar 
mampu mandiri. 

b. Mengubah sikap dan pendirian dari ketergantungan 
kepada pihak lain. 

c. Percaya kepada diri sendiri. 
d. Mampu menentukan sikap dan dapat berdiri sendiri 

apabila diperlukan. 
e. Menyadarkan masyarakat untuk dapat memberikan 

kesempatan kepada para wanita agar dapat menolong 
dirinya dan tidak selal u mengharapkan bantuan orang 
lain. 

f. Dapat menempatkan wanita sesuai dengan kodratnya 
agar tidak merugikan dirinya, keluarga, masyarakat 
dan negaranya. 

g. Menanamkan nilai kemandirian wanita karena 
banyaknya kesempatan yang tersedia dalam era 
pembangunan disesuaikan dcngan ilmu, bakat, 
kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. 

Firman Allah : 

Artinya 

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
selain apa yang telah diusahakannya." (An Najm ayat 39). 
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Artinya : 
.. Sesungguhnya Allah tiada merobah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menoJaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka seJain Dia." (Ar Ra 'du ayat 11). 

__ ,_, .. - - _, __ ,_ 
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Artinya : 
.. Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya 
jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya 
AJlah benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta a lam." 
(AJ Ankabut ayat 6). 

.... ..... . ..... .... = ! l · ., ~ -: , - i - , - ~ ·r: ~ ., ... , _ '~' . ci ' 1 ( ..... ,~ : ' ...... 
~ ~__r..uy ___ "'w:,, ~VI;;>~~ .-j~~v.J 
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\ ~\- lT 'i'\ ~_,,.,) 
Artinya : 
.. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoJeh 
selain apa yang telah diusahakannya. 
Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya 
kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)." 
(An Najm ayat 39 - 42). 

4. Penanaman Nilai K.reativitas dan Produktivitas 
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Perombakan struktur ekonomi dari agraris ke industri 
akan memerlukan tenaga kerja wanita yang produktif baik 



di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. 
Pendayagunaan tenaga kerja wanita sesuai dengan 
sasarannya sehingga tidak menimbulkan dampak negatip, 
perlu ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam masyarakat 
nilai-nilai : 

a. K.reativitas untuk berwiraswasta di kalangan para 
wanita untuk dapat menciptakan lapangan kerja 
produktip yang sesuai dengan kodratnya tanpa 
mengurangi tugas-tugas selaku ibu rumah tangga dan 
pembina generasi muda. (Membuka usaha konpeksi, 
menjual makanan, jamu tradisional, mengajar, 
mengarang/menulis, sebagai konsultan. dsb). 

b. Peningkatan peranan wanita dalam bidang produksi, 
tidak harus sama dengan apa yang dilakukan kaum 
pria. Sebaiknya tidak terikat dan tidak menyita waktu, 
karena bagaimanapun wanita mempunyai tanggung 
jawab rumah tangga dan pendidikan anak-anak yang 
merupakan tugas pokok. 

Artinya : 
"Wanita mempunyai tanggung jawab mengurusi rumah 
tangga suaminya dan mendidik anak-anak suaminya. Dan 
·nanti akan mempertanggung jawabkan kepengurusannya 
di akhirat." (Had is Bukhari). 

U--=i.ir::!tl~ ~· -:- 7--:-.,t .... -....~--== · ,\~ ,. ;' .,-~ 
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Artinya : 
"Bagi kaum pria dan bagian daripada apa yang mereka 
usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian daripada 
apa yang mereka usahakan dan mohonkanlah kepada 
Allah karunia-Nya." (An Nisa ayat 32). 

c. Kreativitas wanita perlu ditumbuhkan dengan cara 
memupuk keberanian memulai suatu kreasi. 

Berbagai kreasi akan timbul apabila ilmu dan 
keterampilan dimiliki dapat dikembangkan sejalan 
dengan zaman. 

Allah berfirman : 

Artinya : 
"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) kampung akhirat dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baik.lah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Karena sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan." {Al Qashash ayat 77). 

Ayat ini mengisyaratkan perlunya kreativitas dalam kehidupan 
seseorang yang menghendaki kemajuan dan keberhasilan. 
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BAB V 

MATERI MOTIVASI 

Cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan peranan 
wanita dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan negara 
terutama dalam pembangunan adalah dengan mengusahakan 
tumbuhnya sikap mental serta kesadaran kaum wanita untuk 
melaksanakan peranannya sesuai dengan kodratnya sebagai 
wanita. Perobahan sikap mental serta kesadaran di kalangan 
kaum wanita akan mampu menjadikan mereka lebih bebas 
melaksanakan peranannya di lingkungan keluarga dan 
masyarakat. 

Hal tersebut baru dapat diwujudkan apabila kaum wanita 
mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menggeser nilai
nilai yang kurang atau tidak menguntungkan bagi kehidupannya 
sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam 
hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam mampu 
mendorong kaum wanita untuk lebih meningkatkan peranannya 
baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam proses 
pembangunan nasional. 

Dalam hubungan ini penting sekali bagi kaum wanita 
khususnya serta masyarakat umumnya, untuk dapat menggali 
ajaran agama Islam yang dapat memberikan motivasi bagi kaum 
wanita untuk melaksanakan peran aktif mereka dalam upaya 
mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan sejahtera serta dalam 
usaha menunjang dan mensukseskan program pembangunan. 

Ajaran Islam mampu memberikan dorongan atau motivasi 
kepada kaum wanita untuk lebih meningkatkan peranannya, 
dapat dikemukakan di sini dua kategori tentang pera.nan wanita: 
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A Peranan Wanita dalam Keluarga. 
B. Peranan Wanita dalam ~asyarakat. 



A. Peranan Wanita dalam Keluarga 

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka wa
nita dalam keluarga mempunyai peranan sebagai berikut: 
1. Wanita sebagai anggota Keluarga. 
2. Wanita sebagai lbu Rumah Tangga. 
3. Wanita sebagai isteri. 
4. Wanita sebagai pendidik anak-anak. 
5. Wanita sebagai pemelihara Kesehatan Keluarga. 

1. Wanita sebagai anggota Keluarga 

Seperti telah dikemukakan dalam uraian tentang 
kedudukan wanita dalam Islam, bahwa wanita memiliki 
kedudukan yang mulia dan terhormat. Padahal pada zaman 
jahiliah wanita tidak dihargai kehadirannya, bahkan bayi
bayi wanita yang lahir disingkirkan dan tidak sedikit 
menjadi korban pembunuhan orang tua mereka sendiri. 

Setelah Islam berkembang, maka kehadiran atau 
kelahiran bayi wanita sebagai anggota keluarga baru, bukan 
lagi merupakan aib bagi keluarga itu, tetapi sebaliknya 
kelahiran merupakan suatu karunia dan rakhmat yang 
diberikan Allah SWf kepada suatu keluarga. Dalam hal 
ini Islam melalui Nabi Muhammad SAW menyatakan : 

Artinya : 
"Barangsiapa yang mempunyai anak perempuan, lalu ia 
tidak menguburkan hidup-hidup, tidak menghinakan serta 
tidak melebihkan anak laki-laki dari padanya, niscaya 
Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga." (Had is 
riwayat Abu Daud dan Hakim). 
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Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari 
Abi Hurairah, Nabi bersabda : . ..._.- ~ - ~ , -- ,, ... _.. . ... -\(._.. "";:: "'J' ' • - • - - " • \' • \ ~ _. - • - ~ • 'A.:.. •. \ • • • -~\~.)'~.27-J~ ... J\ .. ~~-J ·. u_y.::.,~~ ~ 

, .,,,._-- ' ... ., _... "", _ _..-_--::;,.,,. -·-
~\-:.~l:., ~ J \i c: ~ '~.:)~ ~ t-== .x; ~ •~..).:...Jill~ \i>)~A 

'{uo ~__,) o~~_; J~ o~~;.11;\J~~~ ~Jli 
Artinya : 
"Barangsiapa yang mempunyai tiga orang anak perempuan 
lalu ia sabar dan memikirkan kesukaran, kesusahan dan 
kesengsaraannya, niscaya Allah memasukkan mereka ke 
sorga, karena kasih sayang kepada anak mereka. Lalu ada 
seorang laki-laki bertanya: "Kalau dua orang anak 
perempuan bagaimana ya Rasulullah?" Beliau berkata: 
"Ya, sekalipun dua anak perempuan," Kemud ian dia 
bertanya lagi: "Kalau seorang anak perempuan ya 
Rasulullah?" Beliau bersabda: "Ya, sekalipun, seorang 
anak perempuan."' (Had is riwayat Hakim). 

Hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada kita betapa 
Islam sangat menghargai wanita dan memerintahkan 
kepada umatnya agar memelihara anak-anak perempuan 
sebagai layaknya memelihara anak laki-laki. 

2. Wanita sebagal lbu Rumah Tangga. 
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Peranan wanita sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga 
lebih banyak penekanannya pada usaha membina dan 
Peranan Wanita sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga 
lebih banyak penekanannya pada usaha membina dan 
mewujudkan keluarga yang bahagia. Wanita berperan 
sebagai ibu yang melahirkan anak sebagai generasi 
penerus yang selanjutnya merawat, memelihara dan 
mengayomi anggota keluarga. Firman Allah dalam surat 
Luqman ayat 14 : 



Artinya : 
"Dan Kami perintahkan kepada manusia untuk mentaati 
kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam 
keadaan lemah yang bertambah lemah· dan menyapihnya 
dalam usia dua tahun." (Luqman ayat 14). 

Kemudian dalam surat Al Tahrim ayat 6 Allah berfirman: 

Artinya : 
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
anggota keluargamu dari api neraka .... {At Tahrim ayat 6). 

Selanjutnya Rasulullah bersabda dalam hadis yang 
diriwayatkan Tarmidzi : 

Artlnya : 
"Ridha Allah tergantung dari Ridha kedua orang tua dan 
murka Allah terkandung pula dari murka orang tua." 

Kemudian dalam Hadis lainnya : 
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Artlnya : 
RasuluJlah bersabda: "Surga itu berada di bawah telapak 
kaki ibu." (Had is riwayat Ahmad). 

Dari ayat serta hadis tersebut menunjukkan penting
nya peranan wanita selaku ibu rumah tangga. lbu dalam 
kelompok keluarga merupakan tumpuan harapan peme
nuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggota ke
luarga. Rasa aman dan rasa kasih sayang yang dapat diberi
kan oleh seorang ibu rumah tangga akan dapat memberi 
dampak positip terhadap perkembangan dan kesehatan 
pisik dan mental setiap anggota keluarga. Kondisi keluarga 
yang sehat semacam inilah yang diharapkan dapat me
nunjang dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan. 

Dalam hubungan ini para ibu rumah tangga dituntut 
terlebih dulu memiliki kesehatan jasmani dan rohani 
sebelum melaksanakan peranannya dalam keluarga atau 
rumah tangga. Oleh karena itu setiap ibu rumah tangga 
harus membekali diri masing-masing dengan ilmu tentang 
pembinaan keluarga sehat sejahtera sehingga mampu 
mengantarkannya kepada keluarga bahagia, sehat dan 
sejahtera. Tentu saja keberhasiJannya terletak pada pene
rapan bagaimana mempraktekkan ilmu yang dimiliki. Hal 
itu penting karena ibu merupakan salah seorang figur 
anutan di dalam kelompok keluarga. 

3. Wanita sebagai lsteri 
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Peranan wanita sebagai isteri yang mendampingi 
suami, tidak kalah pentingnya dengan peranan isteri seba
gai ibu rumah tangga. Apabila isteri mampu melaksanakan 
peranannya sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan 
oleh agama, maka dalam Islam dinyatakan bahwa ia telah 
melaksanakan berbagai kegiatan ibadah yang akan meng
antarkannya ke arah kebabagiaan dan keselamatan hidup 
di dunia dan di akhirat kelak. 



37 



38 

Melaksanakan tugas sebagai isteri tentu akan banyak 
menemui suka dan dukanya, banyak ujian dan cobaan di 
samping banyak pula kesenangan dan kebahagiaannya. 
Namun tiada kepuasan dan kebahagiaan bagi seorang isteri, 
apabila ia belum dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya 
sebagai isteri yang merupakan ibadah kepada Allah swr. 
Beberapa hadis berikut ini dapat dijadikan sebagai pedo
man sekaligus sebagai bahan motivasi kaum wanita dalam 
melaksanakan peranannya sebagai isteri pendamping 
suami. 

Artinya : 
... Tiada keberuntungan bagi seseorang yang beriman 
sesudah bertaqwa kepada Allah yang lebih baginya, selain 
seorang isteri yang shaleb yang apabila diperintah 
(suaminya) dipatuhinya, apabila (suami) memandang ke
padanya maka ia menyenangkan (hati suaminya), apabila 
diberi pembagian (nafkah) maka ia menerimanya, apabila 
suaminya bepergian, maka ia senantiasa menjaga diri dan 
hartanya." (had its riwayat lbnu Majah dari Abu Umamah). 

Dalam badis van~ Jain Nabi bersabda : 
"'' .... /'.• &-
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"Ada empat faktor kebabagiaan seseorang, yaitu apabila 
seseorang mempunyai isteri yang shalebah, mempunyai 
anak-anak yang baik, memiliki pergaulan hidup dengan 
orang-orang yang baik (shaleh) serta memiliki sumber 



penghidupan di negerinya sendiri." (Had is riwayat 
Dailami). 

Kedua hadis di atas memberi pedoman kepada kaum 
wanita untuk mencapai sukses melaksanakan tugas sebagai 
isteri dalam rumah tangga, yaitu hendaknya setiap wanita 
mampu menjadikan dirinya sebagai seorang yang shaleh yang 
bersedia melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan 
oleh agama. 
Dalam kaitannya dengan peranan wanita sebagai isteri, 
disebutkan dalam Al Qur'an antara lain : -~,, ~ -~ . I.-, • ~ 1 -- . ....; l \ • -' 1' · • - ~' ·· ' • C4 ";;.., .· ""°" ~\,;;.u' ~' ~ • - - ,,,. • ~ ~ 7 ....,..., '-' ,, ,, - "-" 
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Artinya : 
"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia men
ciptakan bagimu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu merasa tenang dan tenteram kepadanya. Dan 
dijadikan-Nya di antara kamu perasaan cinta mesra dan 
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang mau 
berfikir." (Ar Rum ayat 21). 

Artinya : 
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 
oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka 
(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena 
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara diri, dikala suami 
tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka." 
(An Nisa ayat 34). 
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Artinya : 
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma 'ruf." (Al Baqarah 
228). 

Ayat ini patut sekali diketahui, difahami dan dihayati 
sekaligus dijadikan pedoman bagi para isteri bahwa peranan 
mereka di dalam rumah tangga dan keluarga adalah menciptakan 
suatu kondisi yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, 
kemesraan serta kasih sayang. Dalam hal ini tentu saja dari 
pihak suami maupun anggota keluarga lainnya dituntut untuk 
dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan 
tuntunan Islam. 

Apabila isteri telah mampu berperan menciptakan 
ketenangan, ketenteraman, kemesraan serta kasih sayang, berarti 
isteri telah menanamkan dan memancangkan tonggak-tonggak 
yang kokoh bagi tegaknya bangunan rumah tangga. Rumah 
tangga yang kokoh dan utuh yang ditandai dengan kehidupan 
keluarga yang tenteram dan damai, akan merupakan sendi
sendi yang kuat dan kokoh bagi terwujudnya masyarakat dan 
negara yang aman, tenteram dan damai. 

Satu hal lagi yang penting untuk dikemukakan dalam uraian 
ini ialah seperti dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis 
yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya : 

"Seorang isteri tidak dianggap telah menyempurnakan 
kewajibannya kepada Allah, sebelum dia menyempuma
kan sekalian kewajibannya kepada suaminya." 

Hadis ini mengisyaratkan kepada kaum wanita sebagai 
isteri, agar di dalam melaksanakan peranannya, hendaknya 
memahami dan menyadari mana tugas yang pokok dan mana 
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tugas sampingan. Tanpa menyadari hal ini wanita akan 
mengalami kerugian dan kepincangan. Mendahulukan yang 
wajib dari yang sunat adalah merupakan tuntutan Islam. Dengan 
demikian kepada kaum wanita sebagai isteri diingatkan untuk 
pandai mengatur waktu, jangan kesibukan di luar rumah tangga 
membuat lupa terhadap tugas pokok di dalam keluarga dan 
rumah tangga. Betapapun perlunya keikut sertaan wanita dalam 
kegiatan kemasyarakatan, namun wanita tidak boleh 
mengabaikan fungsi dan tugasnya di dalam rumah tangga. 

4. Wanita sebagai pendidik anak-anak 

Setiap wanita dengan kekhususan karakteristik 
psikologisnya, selama ini dipandang cocok untuk melak
sanakan tugas-tugas pendidikan termasuk pendidikan 
dalam kel uarga dan rumah tangga. 

Dasar-dasar ajaran Islam yang dapat dijadikan pedoman bagi 
kaum wanita sebagai pendidik dalam rumah tangga dan 
keluarga ialah, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah 
SAW antara lain : 

• , ) .J,. ,"f\ I • ·t_ ... ~J :f \ ·~ ~\ 
(O?v~' ~.>'~~\->.JJ'Y~ 

Artinya : 
"Muliakanlah anakmu dan perbaikilah sopan santun 
mereka." (Had is riwayat lbnu Maj ah) 

Artinya : 
"Masing-masing anak dilahirkan menurut fitrahnya." 
(Hadis riwayat Muttafaqun Alaih dari· Abi-Hurairah). 

Pendidikan keluarga yang diperankan oleh kaum wanita 
sebagai orang tua atau kepala rumah tangga merupakan tugas 
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yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam 
mendidik anak-anak mereka karena anak merupakan amanab 
Allah kepada orang tua. 

Lingkungan pertama yang berpengaruh terhadap pemben
tukan kepribadian anak adalah lingkungan keluarga, terutama 
pada usia pra sekolah. Dalam proses tersebut anak mencari tokoh 
untuk diidentifikasikan dengan dirinya. Tokoh utama yang 
berhubungan langsung dengan mereka setiap hari adalah orang 
tuanya. Karena pada umumnya ibu yang selalu berada di rumah, 
maka tokoh ibulah yang paling berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak. Oleh karcna 
itu ibu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam tugas dan 
peranannya sebagai pendidik anak-anak. 

Tugas mendidik anak-anak serta anggota keluarga 
bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi merupakan tugas yang 
harus dilakukan dengan penuh ketekunan, ketabahan dan 
keikhlasan. Selain itu ibu sebagai pendidik keluarga harus 
mempunyai bekal ilmu atau kemauan yang kuat untuk men
jadikan anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi 
dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, negara serta agamanya. 

Tidak kalah pentingnya dalam hal memberikan pendidik
an keluarga adalah, contoh keteladanan orang tua baik ayah 
maupun ibu. Sikap laku orang tua yang dilandasi oleh ajaran 
agama merupakan contoh keteladanan yang sangat mengesan
kan dan berpengaruh positip terhadap pembentukan kepri
badian anak. 

Pendidikan anak-anak sangat terasa kepentingannya, justru 
pada saat anak meningkat pada usia remaja. Remaja pada masa 
pancaroba (Strum un drang) pada umumnya mengalami 
gejolak jiwa yang apabila tidak terkendali, dapat menimbulkan 
ketegangan dan keresahan dalam keluarga maupun dalam 
masyarakat. M unculnya kenakalan remaja antara lain adalah 
disebabkan oleh kurang kokohnya landasan agama pada diri 
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remaja. Al Qur'an memberikan peringatan agar para orang tua 
memberikan bimbingan dengan cara mendidik anggota 
keluarganya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Allah dan 
Rasul-Nya, agar mereka tidak terjerumus ke dalam lembah 
kesengsaraan dan kenistaan yang menghancurkan kehidupan 
mereka di dunia dan di akhirat kelak. 
Firman Allah : 

Artinya : 
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu serta 
keluargamu dari siksa api neraka." (At Tahrim ayat 6). 

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa peran wanita 
sebagai pendidik, menempatkan pendidikan itu sendiri sebagai 
dasar dan pusat dari kegiatan dalam rangka memberikan 
motivasi terhadap pcningkatan peranan wanita. 

5. Wanita sebagai Pemelihara Kesehatan Keluarga 
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Menurut ajaran Islam, kehidupan manusia merupakan 
karunia Allah swr yang tinggi, oleh karena itu wajib 
disyukuri dengan menjaga kelestariannya serta mem
pertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Untuk 
itu diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, seperti 
pengobatan waktu sakit, dengan jalan memenuhi kebutuh
an faal-faal tubuh, termasuk pemberian gizi yang cukup. 

Pemenuhan keperluan hal-hal diatas dapat dilakukan 
dengan berbagai kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengawasan pertumbuban dan perkembangan anak. 
b. Pengadaan makanan yang halal dan sebat. 
c. Mengikuti tuntunan bidup sebatjasmani, rokbani dan 

sosial. 
d. Menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab 

bersama dalam penanggulangan masalab gizi, dan 
sanitasi di lingkungan keluarga. 



e. Peningkatan pemanfaatan sumber daya dalam 
keluarga. 

Sesuai dengan fitrahnya, seorang anak dilahirkan dalam 
keadaan suci. Namun ia menghadapi berbagai kemungkinan di 
masa depannya. Ia dapat mati pada usia dini, dan ia dapat pula 
hidup sampai dewasa. Bila ia hidup terns, ia dapat menjadi 
seorang yang beriman dan beramal shaleh atau menjadi seorang 
yang murtad. Ia dapat berkembang sempuma, baik jasmani 
maupun kecerdasannya, namun dapat pula terhambat per
kembangannya. 
Anak adalah amanat Allah kepada orang tua dan masyarakat 
lingkungannya. Kelak Allah akan meminta tanggungjawab atas 
pengawasan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut 
kepada orang tuanya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda : 

~--~~~~~_; ~~ --~;~JS,:!7=i~5~b' 
( '-&~o~_,) -

Artinya : 
"Wanita bertanggung jawab mengurus rumah tangga 
suaminya, mengurus anak-anaknya, serta bertanggung 
jawab atas segala urusannya." (Hadits riwayat Bukhari). 

Dari keterangan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits tersebut 
di atas tampak bahwa masalah pembinaan kesehatan keluarga 
merupakan hal yang cukup penting, di antaranya dengan mem
perhatikan macam atau jenis makanan dan mengatur waktu 
kapan sebaiknya kita makan. Sesungguhnya keluarga yang sehat 
sejahtera itu adalah keluarga yang secara lahir dan batin terjaga 
kesehatannya. 
Salah satu cara yang bersifat preventip dalam pembinaan 
kesehatan dan kesejahteraan keluarga terhadap serangan 
penyakit dengan cara menyempurnakan gizi makanan dan 
mengatur waktu makan. Dalam hubungan ini peranan wanita 
terutama ibu yang dalam budaya kita secara turun-temurun 
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masih tetap bertanggung jawab menyediakan makanan 
keluarga, sangat menentukan. 

Berkaitan dengan tugas terse but wanita bertanggung jawab 
mengatur menu dan gizi keluarga yang selaras dengan prinsip 
kesehatan. Oleh karena kaum wanita perlu memiliki penge
tahuan tentang gizi dan kesehatan keluarga. Islam mengajarkan 
kepada kita agar berha ti-ha ti memil ih makanan, tidak saja 
terbatas pada macam dan jenisnya tetapi makanan hendaknya 
diperoleh dari usaha-usaha yang halal. Islam memberikan 
tuntunan bahwa makanan yang diperoleh dari jalan atau usaha 
yang halal, akan berpengaruh positip terhadap pembinaan 
kesehatan mental seseorang. 

Seluruh anggota keluarga hendaknya mampu menang
gulangi masalah seperti kesehatan keluarga, ikhtiar pengobatan 
pada waktu sakit, memenuhi keperluan faal-faal tubuh melalui 
pemenuhan gizi keluarga, dll. Dalam hubungan ini ibu sebagai 
pemelihara kesehatan keluarga hendaknya dapat menggairahkan 
dan mengkoordinasikan usaha-usaha tersebut di atas. 

Satu hal lagi yang perlu mendapatkan perhatian kaum 
wanita, bahwa kesehatan keluarga yang tergantung dari ada a tau 
tidaknya kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat 
kesehatan dalam arti yang luas. Kesehatan lingkungan berarti 
sehat secara fisik, seperti tersedianya air bersih, rumah dan 
pekarangan bersih dll, sedangkan sehat secara non fisik berarti 
adanya situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan damai di 
lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitamya. Dengan 
demikian tugas pembinaan kesehatan keluargajuga menyangkut 
dengan masih interaksi sosial baik dengan sesama anggota 
keluarga. Firmah Allah SWf : 
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Artioya : 
"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejah
teraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar." (An Nisa' ayat 9). 

Artinya : 
"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makan
annya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurah
kan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan 
sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi 
itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, 
kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput
rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang
binatang ternakmu." (Abasa ayat 24 s/d 32). 

Artinya : 
"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 
Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada 
Allah yang kamu beriman kepada-Nya."' 
(Al Maidah ayat 88). 
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Artinya : 
"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
ltulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak 
menganjurkan memberi makan orang miskin." (Al Maun 
ayat 1 - 3). 

Artinya : 
"Tolong menolong1ah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al Maidah 
ayat 2). 

Dalam hadis yang diriwayatkan Al Qadlary dari Jabir 

Artinya : 

48 

"Sebaik-baiknya man~ia adalah yang paling berguna bagi 
man~ia (lain)." 



8. Peranan Wanita dalam Masyarakat 

Sesuai dengan UUD 1945, Garis-garis Besar Hal uan 
Negara dan Undang-Undang Perkawinan dalam rangka 
pendayagunaan sumber tenaga manusia untuk menunjang 
dan mensukseskan program pembangunan nasional, maka 
Wanita Indonesia memegang peranan yang cukup 
potensial. Wanita Indonesia dituntut untuk dapat 
melaksanakan peranannya baik sebagai ibu rumah tangga, 
anggota masyarakat serta sebagai warga negara. 

Untuk dapat melaksanakan peranan dalam masyarakat 
dengan sebaik-baiknya dalam arti tanpa mengabaikan 
peranannya dalam rumah tangga, hendaknya kaum wanita 
memiliki kemauan, kemampuan, kesadaran serta tanggung 
jawab akan pentingnya melaksanakan pembangunan dalam 
rangka meningkatkan mutu kehidupan. Dalam hubungan 
dengan peningkatan peranan wanita untuk membina 
masyarakat ada beberapa aspek kegiatan yang memung
kinkan wanita dapat berperan lebih baik sesuai dengan 
tuntutan yang ditetapkan oleh Islam antara lain : 

1. Wanita sebagai pembina moral masyarakat; 
2. Wanita sebagai pembina kesejahteraan masyarakat; 
3. Wanita sebagai pembina Generasi Muda; 
4. Wanita sebagai pembina ketahanan nasional; 

1. Wanita sebagai pembina moral masyarakat 

Dalam sejarab perkembangan umat manusia, sejak dulu 
wanita telah menempati kedudukan yang penting di dalam 
kehidupan keluarga sebagai sendi dasar kehidupan 
masyarakat. Wanitalah yang melahirkan generasi penerus 
yang merawat dan mendidik anak-anak, yang memberikan 
segalanya untuk kepentingan kebabagiaan keluarga serta 
yang mencurahkan perhatiannya pada pembinaan norma
norma yang baik di lingkungan keluarganya. Peranan 
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wanita sepeni itu pada hakekatnya secara langsung atau 
tidak telah memberi sumbangan dan dampak positif 
terhadap pem-binaan moral masyarakat. Suatu masyarakat 
baru bisa dikatakan bermoral apabila keluarga-keluarga 
dalam masyarakat sendiri ada dalam kondisi bermoral pula. 

Dalam kaitan ini perlu tuntunan agama seperti tercantum 
dalam surat At-Taubah ayat 71. 

Artinya : 
"Dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan 
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (saling 
menolong) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma ·ruf dan mencegah yang mungkar, 
mendirikan sembayang, menunaikan zakat dan mereka 
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi 
rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana." (At-Taubah ayat 71). 

Artinya : 

so 

"Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki mau
pun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguh
nya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." 
(An Nahl ayat 97). 
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Kandungan ayat di atas pada dasarnya menunjukkan 
kepada umat manusia bahwa Islam telah memberi tuntunan 
baik kepada kaum pria maupun kaum wanita untuk bersama
sama berperan dalam pembinaan moral masyarakat. Lebih dari 
itu Allah menjanjikan pahala berupa rahmat bagi siapapun 
yang mau berperan aktif dalam berbuat kebajikan kepada 
sesama umat manusia. 

Perilaku sebagai manifestasi ajaran agama yang dilakukan 
sescorang senantiasa merupakan contoh dari suri tauladan yang 
dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Oleh karena itu sangat 
diharapkan kaum wanita dapat berperan dalam masyarakat 
sebagai figur yang selalu mau dan mampu menterapkan ajaran 
agama dalam kehidupannya. 

Dengan modal pengetahuan agama yang dimiliki kaum 
wanita serta didorong oleh kesadaran untuk mengamalkannya 
di tengah keluarga dan masyarakat, maka dapat diharapkan 
bahwa pembinaan moral masyarakat akan lebih cepat d irasakan 
hasilnya. 
Untuk lebih memantapkan motivasi peningkatan peranan 
wanita dalam pembinaan moral masyarakat, berikut ini 
dikemukakan hadis Rasulullah SAW dan Hukama 

Artinya 
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"Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan 
adalah wanita yang sholeh." 
Berkata Hukama : 

,~._, -. 
;,_' \.l,,,_ - ~ • > 



Artlnya : 
... Wanita adalah tiang negara, apabila wanitanya baik, maka 
baik.Jah negara itu, apabila wanitanya rusak, maka rusak 
pulalah negara itu."' 

Kedua sumber tersebut menunjukkan adanya hubungan yang 
erat, yang intinya menekankan, agar dalam melaksanakan 
peranannya membina moral masyarakat hendaknya kaum 
wanita terlebih dulu menjadikan dirinya sebagai wanita yang 
memiliki sekaJ igus menghayati nilai-nilai yang bersumber dari 
ajaran Islam. 

2. Wanita sebagai pembina kesejahteraan masya
rak.at 

Dalam bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat, 
wanita dapat berperan secara efektip, misalnya sebagai 
tenaga penyuluh (motivator) atau sebagai tenaga peng
·gerak (dinamisator) yang memberikan pcnyul uhan dan 
menyampaikan gagasan sekal igus mempraktekkan dalam 
lingkungan masyarakat. Kegiatan penyuluhan serta 
penerapan gagasan tersebut dapat dilakukan melaJui jalur 
kegiatan organisasi sosial baik pemerintah maupun swasta. 
Misalnya kegiatan organisasi PKK, kursus keterampilan 
wanita, lembaga majelis taklim/pengajian dll. dapat 
dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Kegiatan semacam 
ini tidak dapat dipandang remeh dalam kerangka 
pembangunan masyarakat yang menyeluruh, terutama 
dalam bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat. 

Islam mengajarkan kepada umatnya, baik pria maupun 
wanita untuk bersama-sama membina kesejahteraan 
masyarakat melalui usaha dan kerja keras, karena Islam 
menyadari bahwa tingkat kemakmuran akan sangat 
berpengaruh terhadap taraf keimanan dan ketaqwaan 
seseorang. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda : 
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Artinya : 
"Sesungguhnya kefakiran (kemiskinan) itu dapat 
mendatangkan kekafiran."" (Had is riwayat Abu Na 'im). 

Hadis ini hendaknya dapat menyadarkan kaum wanita untuk 
bertekad memasukkan program pembangunan dan kaum wanita 
dapat berperan di dalamnya. 

Dengan semakin meningkatnya usaha-usaha pembangunan, 
kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mendapat
kan lapangan pekerjaan bagi kaum wanita menjadi semakin 
luas. Dalam hal ini keterampilan serta lapangan pekerjaan bagi 
kaum wanita tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
yang ada. Bagi ibu-ibu rumah tangga keterampilan diarahkan 
pada usaha peningkatan kesejahteraan keluarga. Sedangkan 
bagi para wanita yang bekerja di luar rumah, keterarnpilan 
disesuaikan dengan usaha meningkatkan prestasi untuk 
meningkatkan karir dan produktifitas kerja. 

Semua usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 
maupun untuk meningkatkan prestasi kerja, pada hakekatnya 
merupakan usaha yang dapat membina dan menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. 

Islam mendorong umatnya untuk meningkatkan mutu 
kehidupan sama pentingnya dengan usaha meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan. Ajaran Islam sendiri penuh 
dengan dorongan untuk membina dan mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kesejahteraan masyarakat 
lebih banyak tergantung dari kesejahteraan masing-masing 
keluarga di mana kaum wanita memegang peranan yang sangat 
menentukan di dalamnya. Pembinaan kesejahteraan masyarakat 
melalui program KKB memang bertujuan untuk meningkatkan 
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kesejabteraan ibu dan anak dengan cara mengendalikan 
kelahiran, sekaligus pengendalian terhadap pertambahan 
penduduk. 

Perlu dipertimbangkan bahwa seringnya seorang ibu 
melahirkan akan berakibat buruk bagi kesehatan ibu maupun 
anak yang dilahirkan. Dalam hal ini agama telah mem
peringatkan melalui firman AJlah sebagai berikut : 

Artinya : 
"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejah
teraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar." (Surat An Nisa' ayat 9). 

,. , •.• , 'J- • ,._ ;:."t_;:l"'~ • - ,, ... ~ ~t 
~'~~'-=- l··.-: '~--~ ':-'Jl ·c..;~t.,,·-bl .... - - _.. ..... - .:..> ,~ J, .. r-=- - .. - .J. :_,c. j 

( ''\Ot~,) 

Artinya : 
"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kc dalam 
kehinaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya AJlah 
menyukai orang-orang yang berbuat baik." (AJ Baqarah 
ayat 195). 

3. Wanita sebagai Pembina Generasi Muda 

Wanita menempati posisi utama dengan tugas, hak dan 
kewajiban selaku makbluk Allah yang ditaqdirkan untuk 
melabirkan anak yang kelak tumbub menjadi generasi 
muda. Dengan kedudukannya yang sangat penting ini, 
maka peranan pcmbinaan generasi muda yang dapat 
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dilakukan oleh wanita sangat menentukan. Oleh karena itu 
tepat sekali kata-kata Hukama yang menyatakan: 

"Wanita adalah tiang negara, apabila wanitanya baik, baik
lah negara itu, apabila wanitanya rusak, maka rusaklah pula 
negara itu."' 

Para wanita umumnya dan ibu rumah tangga khususnya 
memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap pertumbuhan 
dan perkembangan putera-puteri mereka, ke arah terwujudnya 
generasi muda yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negaranya. 

Tugas ini menjadikan kaum wanita harus berperan aktif 
membina dan mengembangkan nilai-nilai positif sekaligus 
mengurangi a tau menghilangkan sama sekali nilai-nilai negatif 
di kalangan generasi muda. Generasi muda sebagai pembawa 
tongkat estafet perjuangan dan cita-cita bangsa, perl u 
mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang sebaik-baiknya. 
Dasar-dasar bimbingan dan pengarahan tersebut bertitik tolak 
dari pendidik di lingkungan keluarga. 

Seperti pada uraian tentang wanita sebagai pendidik 
keluarga, maka para ibu perlu memahami kepentingan 
pendidikan bagi generasi muda. Generasi muda perlu diberikan 
bekal selain ilmu pengetahuan dan keterampilan, juga 
pemahaman akan kaidah-kaidah, norma-norma dan nilai-nilai 
et his dan moral, karena pengalaman menunj ukkan bahwa 
kepandaian yang tidak disertai dengan keimanan, dan ketaqwaan 
serta budi pekerti yang luhur acapkali menjerumuskan orang 
pada kesengsaraan. 

Islam memberi tuntunan kepada umatnya, bagaimana 
mendidik dan membina anak-anak agar menjadi generasi muda 
yang sebaik-baiknya, tuntunan agama tersebut antara lain 
tercantum dalam Al Qur'an dan Al Hadis di bawah ini. 
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Artinya : 
"'Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak 
yang lemah,yang mereka khawatir terhadap (kescjah
teraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka ber
taqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar." 
(An N isa' 9). 

Artinya : 
"'Jadikanlah anak-anakmu orang yang mulia, dan per
baikilah sopan-santun mereka." 
(Hadis riwayat Anas) 

Artinya : 
"Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi SAW telah bersabda: 
Tidak ada orang yang dilahirkan melainkan menurut 
fitrahnya, maka kedua orang tuanya yang menjadikan 
Yahudi, Nasrani atau Majusi." (Hadis riwayat Bukhari 
Muslim). 
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Artinya : 
... Hadis dari Anas r.a. sesungguhnya ada scmentara kaum 
wanita bertanya kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah, 
kaum laki-laki telah berangkat jihad pada jalan Allah 
dengan penuh kebanggaan. Sedangkan kaum wanita tidak 
p:.inya kesempatanjihad scperti mereka, bagaimana hal ini? 
~abi menjav.·ab: Barangsiapa di antara kamu tinggal di 
rumah mengatur ta ta tertib · rumah tangga dan mengasuh 
anak-anaknya tentang agamanya, maka mereka mendapat 
pahala seperti pahala mereka kaum pria yang melakukan 
jihad ja lan AJ lah . .,. 

4. \Vanita sebagai unsur pembina Ketahanan 
~asional 

Kaum wanita yang dapat melakukan peranannya sebagai 
pendidik keluarga dan pembina gencrasi muda, merupakan 
unsur yang dapat mewujudkan stabil itas dan ketahanan 
nasional. Stabilitas dan ketahanan nasional pada dasarnya 
ada pada stabilitas dan ketahanan setiap keluarga, di mana 
Kaum Wanita memegang pcranan penting di dalamnya. 

Schubungan dengan itu wanita pun dituntut untuk mc-
miliki kemauan yang dilandasi oleh kesadaran pcntingnya 
mempertahankan kcutuhan ncgara. Lebih darl ltu, wanita 
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diharapkan mempunyai kemampuan untuk memelihara dan 
menjaga keutuhan negara, dari segala bentuk ancaman baik yang 
datang dari dalam maupun dari luar. 

Dalam hubungan ini kaum wanita dapat berperan sebagai 
anggota masyarakat yang aktif membina dan mengembangkan 
sikap patriotisme, pertahanan dan keamanan, toleransi per
satuan dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Islam dalam hal ini telah memerintahkan umatnya agar dapat 
menjaga, memelihara, dan mempertahankan keutuhan negara 
sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an dan Al Hadis berikut 
ini: 

,L; 

rf iil~r~~~~Y4Ci'.J'.i~\~\ Zi],lf(\~ . . - ,,,, ~ ·' 
Artinya : 

< T··•--YJl)c)~ 
"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 
perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah, 
supaya kamu beruntung." (Ali lmran ayat 200). 

Artinya : 
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"Dari Anas sesungguhnya Ummu Salim pernah memegang 
semacam pedang pada Perang Hunain, dengan katanya: 
Aku pegang pedang ini, kalau ada seorang musuh Islam 
mendekati aku, pasti kutikam perutnya dengan pedang 
ini." 
(H.R. Muslim). 



Artinya : 
"Dari Rubayyi binti Muawwiez katanya: Kita bisa ikut 
perang bersama Na bi SAW yang mana kami mengambil 
air minum untuk para prajurit dan kami mengangkut 
mereka yang gugur dan Iuka ke kota Madinah." 
(H.R. Ahmad dan Bukhari). 

Artinya : 
"Dari Umi Athiyah r.a. katanya: Aku pemah bersama Na bi 
SAW berperang sampai tujuh kali aku menjaga kendaraan 
mereka. Aku memasakkan makanan mereka, aku meng
obati yang Juka dan aku merawat mereka yang sakit." 
(H.R. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah). 

Selanjutnya berkata Hukama 

Artinya : 
"Cinta tanah air itu sebagian dari iman." 

Stabilitas dan ketahanan nasional dalam arti luas adalah juga 
mencakup masalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan 
masyarakat untuk ini Islam memerintahkan kepada ummatnya 
baik pria maupun wanita untuk bersama-sama saling bahu
membahu membina dan menegakkan keadilan dan kebenaran. 
Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 58 dan 135 menyata
kan : 
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Artinya : 
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yangsebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat." (An Nisa ayat 58). 

Artinya : 
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"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang 
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karcna 
Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan 
kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih .tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) 
atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah 
adalah ma ha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." 
(An Nisa ayat 135). 
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Hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim: 

Artinya : 
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"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran maka 
berantaslah dengan kekuatanmu, apabila tidak dapat 
dengao tangao, dengan lisan. Jika tidak mampu deogan 
lisan, dengan hati. Memberantas kemungkaran dengan hati 
ini adalah selemah-lemahnya iman." (Had is riwaya t 
Muslim). 



BAB VI 

CONTOH KETELADANAN WANITA 
ISLAM 

1. Kepeloporan Wanita dalam sejarah Islam 

Dalam sejarah perkembangan Islam, yaitu sejak masa 
kehidupan Rasulullah sampai pada pemerintahan sahabat dan 
Khalifah-khalifah selanjutnya, banyak para wanita yang me
megang peranan penting dalam melaksanakan tugas mem
pelopori sena berjuang untuk mensukseskan pembangunan 
masyarakatnya, baik pembangunan material maupun pem
bangunan spiritual. 

Di antara tokoh dan pahlawan wanita Islam tercatat nama
nama seperti Si ti Khadijah, 'Aisyah binti Abu Bakar, Asma' 
bin ti Abu Bakar dan lain-la in. 

Untuk mendapat gambaran tentang kepeloporan mereka, 
berikut ini dikemukakan beberapa cuplikan tentang kehidupan 
dan perjuangan mereka sebagai berikut : 

a. Siti Khadijah 

Sejarab Islam mencatat nama Siti Khadijah sebagai 
wanita yang pertama-tama memeluk agama Islam. Beliau 
terkenal karena mempunyai beberapa kelebiban dan 
keutamaan, antara lain beliau adalab seorang bangsawan 
dan hartawan. Keutamaan beliau adalab seorang wanita 
yang cerdas, shaleb, suci bati dan jiwanya, penuh 
pengabdian dan pengorbanan serta cinta akan kebenaran 
dan keadilan. Oleb karena itu pantas apabila beliau 
mendapat julukan .. Ummul Mukminin" lbu seluruh orang 
beriman. 
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Siti Khadijah sebagai isteri pendamping Rasulullah, 
ban yak sekali memberikan and ii dan jasa dalam perj uangan 
menegakkan dan mengembangkan Islam. bartanya yang 
sangat banyak disumbangkan secara sukarela untuk 
pembangunan masyarakat dan perjuangan Islam yang 
dirintis oleh Rasulullah, suami beliau. Lebih jelas lagi 
bahwa beliau bukan wanita materialistis, terbukli dengan 
ditolaknya lamaran untuk meminang beliau dari beberapa 
orang hartawan, sebelum bersuamikan Muhammad. 

Tercatat pula dalam sejarah Islam, bahwa Siti 
Khadijah adalah orang pertama yang meletakkan dasar bagi 
perjuangan Nabi dengan senantiasa berhasil memberikan 
dorongan dan semangat kepada Nabi untuk mengemban 
missi beliau sebagai Rasul menyebarkan agama Islam. 

Siti Khadijah pulalah yang banyak memberikan saran
saran dalam merencanakan dan menga tur taktik dan strategi 
perjuangan yang akan diambil oleh Rasulullah, sehingga 
banyak langkah-langkah dan program perjuangan Nabi 
yang berhasil mencapai sukses. 

Tidak boleh dilupakan Siti Khadijah sebagai isteri 
Rasul, telah mampu menempatkan kedudukan dan 
peranannya dengan sebaiknya dalam kehidupan rumah 
tangga beliau. Rasulullah sangat merasakan betapa banyak 
bantuan dorongan moral berupa kasih sayang, pengertian, 
pengorbanan dan kesetiaan yang diberikan oleh Siti 
Khadijah sebagai seorang isteri pendamping suami. 

Dapat disimpulkan di sini bahwa keberhasilan 
perjuangan Rasulullah membina dan membangun masya
rakat ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan ummat, 
adalah berkat bantuan, sumbangan dan dorongan Siti 
Khadijah sebagai isteri. Oleh karena itu beliau termasuk 
salah seorang pahlawan perintis dan pejuang bagi 
masyarakat, agama dan kaumnya. 



b. 'Aisyah binti Abu Bakar 

'Aisyah dikenal sebagai isteri Rasulullah (setelah Siti 
Khadijah wafat), yang memiliki banyak keutamaan. Beliau 
merupakan contoh keteladanan bagi s_etiap wanita yang 
menginginkan kehidupan yang bahagia di dalam maupun 
di luar rumah tangga. Beli_au telah berhasil melaksanakan 
tugas dan peranannya sebagai isteri, ibu rumah tangga, 
pendidik, abdi masyarakat, dan warga negara yang baik. 

Sebagai istri • Aisyah tel ah berhasil mengisi lembaran 
kehidupan Rasulullah dengan segala keharmonisan, 
kemesraan dan kesegaran hidup berumah tangga. Kondisi 
kehidupan rumah tangga semacam itu merupakan andil 
yang sangat besar bagi usaha mensukseskan perjuangan 
dan karier Rasulullah menyebarkan agama Islam. 
Keharmonisan rumah tangga Rasulullah tercermin dalam 
bentuk adanya saling pengertian, harga menghargai dan 
hormat menghormati antara suami dan isteri. Dalam 
hubungan ini Rasulullah sebagai suami cukup memberi 
kebebasan kepada • Aisyah untuk turut mengambil bagian 
berjuang membela bangsa, agama dan kaumnya. 

Dalam bidang penguasaan ilmu, 'Aisyah merupakan 
wanita Islam yang cuk up banyak menguasai cabang-cabang 
ilmu pengetahuan, seperti hukum Islam (ilmu Fiqh), 
kedokteran, bahasa dan kesusasteraan serta ilmu sejarah 
bangsanya. Tidak kurang dari 2210 hadis dikuasai oleh 
beliau. Rasulullah sendiri pernah menyatakan bahwa, 
apabila orang ingin menanyakan soal-soal agama, tanya 
saja kepada • Aisyah. Dengan modal ilmu pengetahuan 
itulah 'Aisyah membina dan membangun masyarakat, 
bangsa dan agamanya. 

Dengan bekal kecerdasan yang dimiliki 'Aisyah 
mampu menempatkan diri menjadi wanita Islam yang 
mempunyai sikap dan pandangan maju. Beliau berhasil 
membela dan memperjuangkan perubahan sistem sosial 
masyarakat yang saat itu tidak sesuai dengan kaidah 
agama, termasuk pandangan masyarakat terhadap 
kedudukan dan martabat kaum wanita. 
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Selaku abdi masyarakat dan warga negara yang baik 
~Aisyah telah dapat membuktikan dirinya, bahwa beliau 
mampu berbuat melalui usaha nyata mengabdikan diri bagi 
pembangunan dan kemajuan masyarakat, agama dan 
kaumnya. Jasa-jasa beliau dalam meningkatkan kehidupan 
kaum wanita, keluarga dan masyarakatnya ke arah 
kehidupan yang baik dan layak, menjadikan beliau sebagai 
pejuang dan pahlawan pembangunan bangsanya, sekaligus 
sebagai pahlawan wanita Islam. 

c. Asma' binti Abu Bakar 
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Tonggak sejarah perjuangan pengembangan agama 
Islam yang pertama dipancangkan Rasulullah adalah 
dengan melakukan hijrah dari kota Makkah ke Madinah. 
Dalam peristiwa yang bersejarah itu tercatat nama seorang 
wanita Islam Asma· bin ti Abu Ba kar yang turut menga mb ii 
bagian rnensukseskan pelaksanaan hijrahnya Nabi beserta 
para sahabatnya. Pada waktu itu Asma• masih berusia 
remaja. Narnun semangat dan keberaniannya membela 
Rasulullah patut dipuji, mengingat bahaya dan ancaman 
yang dihadapi. Pada saat itu musuh-musuh Islam sangat 
berkepentingan untuk menggagalkan bahkan menamatkan 
hid up Na bi beserta sahaba t yang akan melakukan hijrah. 

Dalam peristiwa itu Asma' melaksanakan tugas 
membantu mengirimkan perlengkapan dan bahan makanan 
kepada Rasulullah dan sahabatnya yang sedang 
bersembunyi dalam gua. Untuk mencapai gua yang berada 
di bukit yang penuh dengan batu dan kerikil tajam, tentu 
tidak mudah, terlebih Iagi bagi seorang wanita. Bantuan 
yang diberikan oleh Asma' ternyata sangat membantu 
sehingga Rasulullah bisa bertahan dalam persembunyian
nya beberapa hari Iamanya. 

Selanjutnya sampai batas waktu yang memungkinkan, 
Rasulullah berhasil melaksanakan hijrahnya. 



Sampai pada usia Ianjut, sikap sifat beliau dalam 
membela kebenaran dan kesucian agama selamanya tidak 
pernah luntur. Tercatat dalam satu peristiwa, pada saat 
puteranya Abdullah bin Zuber hendak menghadapi musuh
musuh Islam dan mohon pertimbangan beliau, Asma· 
mengatakan: "JikaJau engkau telah merasa yakin bahwa 
engkau tegak di atas kebenaran, maka terusk.an per
juanganmu, tak perlu takut dan gentar." Abdullah 
menjawab: "lbu, sesungguhnya saya tidak takut ma ti, tetapi 
yang saya khawatirkan kalau-kalau seteJah saya ma ti, 
mereka Ialu mencincang tubuhku."' Lalu Asma' menjawab 
dengan tegas. "Anakku, kambing itu kalau sudah 
disembelih, ia tak akan merasa sakit lagi, walau dipotong
potong dan dikuliti sekalipun." 

Dari peristiwa itu kita dapat melihat betapa tegasnya 
pendirian dan keyakinan Asma' terhadap kebenara n yang 
diperjuangkannya. Lebih dari itu Asma· memandang bahwa 
untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan 
hidup, segala sesuatunya harus diusahakan dengan 
sungguh-sungguh, penuh pengabdian dan pengorbanan. 
Demikian pula dalam me1aksanakan pembangunan untuk 
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 

d. Mahrun Nissa 

Kepeloporan wanita Islam dapat ditemui pula di India. 
Mahrun Nissa merupakan salah seorang wanita Islam di 
India, isteri Emir Salim yang sangat terkenal karena 
memiliki keahlian dan kepandaian dalam berbahasa Arab 
dan Parsi serta dalam bidang hukum, kemiliteran dan olah 
raga, berburu dan mengendarai kuda. 

Karena keahlian dan kepandaiannya, beliau banyak 
mendapat gelar antara lain: "Nurul Mahal" atau "Nuru1 
Qashri" (cahaya istana), ... Nurul Jehan" atau ... Nurul 
Dunya" (cahaya alam). 
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Pada suatu ketika, dalam satu peperangan suaminya 
ditahan pihak musuh. Maka dengan ketangkasan dan 
keperwiraannya Mahun Nissa dapat melepaskan suami
nya dari tahanan musuh. 
Selain itu beliau menaruh perhatian yang sangat besar 
terhadap masalah pemeliharaan anak yatim, orang yang 
sengsara, terlantar serta teraniaya. Oleh karena itu bel iau 
merupakan wanita yang sangat dicintai, disajung dan 
dihormati oleh masyarakat di India. 

Mahrun Nissa merupakan lambang dari kesetiaan seorang 
isteri terhadap suaminya. Oleh karena itu pantas apabila 
suaminya sangat mencintainya. Sebagai lambang kecintaan 
suami terhadap isterinya, Emir Salim membangun sebuah 
monumen berupa bangunan yang sangat terkenal di India 
dengan nama "Taj Mahal". Karena sangat ind ah dan 
megahnya, bangunan ini kemudian menjadi salah satu dari 
tujuh keajaiban dunia. 

2. Kepeloporan Wanita Islam dalam Sejarah Indo
nesia 
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Dalam sejarah pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia, 
tidak sedikit wanita Islam Indonesia yang berhasil men
cantumkan namanya dalam deretan nama pahlawan dan 
pejuang sekaligus sebagai pelopor pembaharuan dan 
kemajuan bangsa. Mereka telah dapat membuktikan 
kepada kita semua, betapa besarnya kedudukan, peranan 
dan potensi wanita dalam memberikan andil bagi men
capai dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negaranya. 

Keteladanan, kepeloporan dan pengabdian wanita 
Islam pahlawan bangsa di negara kita, patut dijadikan 
contoh dan ditiru oleh wanita Indonesia sekarang dan di 
masa yang akan datang. Di antara mereka tidak sedikit 
yang rela berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan dan 



kejayaan bangsa dan negara. Semua itu mereka lakukan 
karena cita-cita Juhur dan semangat untuk membebaskan 
umat dari penindasan, kebodohan dan kemiskinan, seperti 
yang diajarkan oleh Islam. 

Tercatat daJam lembaran sejarah nama-nama pelopor 
dan pahlawan wanita Islam Indonesia seperti: R.A. Kartini, 
Cut Nyak Din, Cut Mutia, Malahayati, Rahmah siYunusiah, 
Nyi Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Rasuna 
Said dan la in-lain. 

Untuk mendapat gambaran tentang perjuangan dan jasa
jasa di antara para pelopor dan pahlawan wanita Islam 
Indonesia, dapat dikemukakan di sini beberapa contoh 
sebagai berikut: 

a. R.A. Kartini (1879 - 1904) 

R.A. Kartini dikenal sebagai pahlawan nasional, 
pejuang dan perintis kemajuan bangsa Indonesia umumnya 
dan kaum wanita khususnya. Beliau adalah pahlawan 
wanita yang beragama Islam, puteri Bupati Jepara, Raden 
Mas Adipati Sosroningrat, cucu dari seorang Kiyai 
(pemuka agama Islam) di Teluk AJur. 

Pada masa kecil R.A. Kartini belajar dan mendapat 
pendidikan agama. Pendidikan agama yang beliau terima 
ternyata memberi dorongan dan inspirasi untuk berjuang 
merubah dan memperbaiki struktur dan sistem sosial 
budaya yang pada saat itu tidak sesuai dengan norma 
agama serta hatinurani beliau. Struktur dan sistem sosial 
budaya masyarakat, yang tidak menguntungkan kaum 
wanita pada waktu itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk 
mengekalkan penjajahannya di Indonesia. 
Perjuangan ·beliau yang sangat menonjol adalah dalam 
bidang emansipasi wanita, pendidikan dan cita-cita 
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kebangsaan berupa kemerdekaan dan kesejahteraan bagi 
rakyat Indonesia. Selain diilhami oleh ajaran agama, beliau 
juga tekun mempelajari ilmu pengetahuan melalui buku
buku, baik yang berbahasa Ja wa, Indonesia ma upun 
Belanda, milik orang tua dan sahabat-sahabat beliau. 
Berkat kemauan yang kuat serta kecerdasan yang tinggi, 
R.A. Kartini berhasil menyusun konsep-konsep per
juangannya seperti yang tertulis dalam surat-surat beliau 
kepada Ny. Abendanon dan Stela, sahabat beliau. 

Untuk mewujudkan cita-cita perjuangan mencer
daskan bangsa dan kaumnya, R.A. Kartini mendirikan 
sekolah khusus bagi gadis-gadis dan melaksanakan 
pemberantasan buta huruf di lingkungan kaumnya. 
Beliaupun memberikan kursus-kursus ketrampilan, seperti 
kerajinan membuat ukir-ukiran, jahit menjahit, membatik 
dan lain-lain. Beliau turut pula mengusahakan pemasaran 
barang-barang hasil kerajinan, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat umumnya dan kaum wanita 
khususnya. Usaha seperti ini tnetu saja bisa diwujudkan 
setelah melalui tantangan dan hambatan yang cukup berat. 

Sebelum hidup berumah tangga, R.A. Kartini 
berkeinginan menuntut ilmu melanjutkan sekolahnya di 
negeri Belanda yang diutarakannya melalui surat 
permohonan beliau kepada Mr. H. Y. Abendanon selaku 
Direktur Pelajaran di sekolahnya. Surat tersebut ternyata 
mendapat sambutan dan disetujui oleh Pemerintah Belanda. 
Na mun sayang, sejarah menentukan lain, bel iau tidak pergi 
ke negeri Belanda karena orang tua menghendaki agar 
beliau melangsungkan perkawinannya. 

Semasa hidup berumah tangga sampai akhir hidupnya 
R.A. Kartini tetap berjuang untuk mencapai cita-citanya. 
Perjuangannya ternya ta tel ah berhasil menempa tkan 
kedudukan dan peranan wanita Indonesia sejajar dengan 
kaum pria, seperti yang kita saksikan sekarang dan masa
masa yang akan datang. 



b. Cut Nyak Dien (1870 - 1910) 

Salah seorang pahlawan wanita Indonesia yang cukup 
dikenal karena kepatriotannya membela tanah air Indonesia 
adalah Cut Nyak Dien. Beliau adalah pejuang yang tidak 
kenal kompromi dan pantang menyerah terhadap penjajah 
Belanda yang menguasai Aceh tempat kelahiran beliau. 

Sesuai dengan adat yang berlaku pada saat itu, gad is 
Cut Nyak Dien terpaksa sudah harus memasuki jenjang 
perkawinan pada usia 12 tahun. Cut Nyak Dien ber
suamikan Ibrahim Lamnga seorang pejuang. Pada tahun 
1873 tatkala pecah Perang Aceh melawan Belanda, beliau 
telah mempunyai seorang anak. Sebagai isteri pejuang, 
beliau bersama ibunya mengungsi, sedang suami bersama 
ayahnya terus mengadakan perlawanan, sampai sang suami 
gugur dalam pertempuran. 

Dalam keadaan menjanda, Cut Nyak Dien tidak 
bersedih dan berputus asa. Bersama-sama dengan ibu beliau 
serta dibantu kemenakan ibunya yaitu Teuku Umar 
melanjutkan perjuangan mengusir kaum penjajah. Tercatat 
dalam sejarah Teuku Umar kemudian menjadi suami Cut 
Nyak Dien. 

Pada saat Teuku Umar melakukan siasat berkompromi 
dengan Belanda, Cut Nyak Dien sebenarnya tidak 
sependapat dengan siasat tersebut. Namun sebagai isteri 
yang setia, beliau tetap mendampingi Teuku Umar sambil 
tetap mempengaruhi suami beliau agar kembali melawan 
penjajah Belanda. Ternyata usaha bel iau berhasil dan Teuku 
Umar berba1ik mengadakan perlawanan terhadap Belanda, 
dan akhirnya Teukur Umar meninggal dalam medan perang 
pada tahun 1899. 

Untuk kedua kalinya Cut Nyak Dien ditinggal mati 
oleh suami. Namun dalam keadaan seperti itu serta dalam 
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usia bel ia u yang semakin tua, semangat dan rasa patriotisme 
beliau tetap menyala-nyala untuk terus mengadakan 
perlawanan terhadap penjajah Belanda. Beliau tetap 
berpendirian bahwa Belanda adalah "Kafir" oleh 
karena itu pantang untuk berkompromi. 

Dalam mengadakan aksi perlawanan terhadap 
Belanda, Cut Nyak Dien melakukan taktik bergerilya, 
bersembunyi dalam hutan atau daerah yang tidak mudah 
ditemui Belanda. Namun karena ada salah seorang keper
cayaan beliau yang berkhianat, maka tempat persem
bunyian Cut Nyak Dien beserta pasukannya, diketahui 
Belanda. Pada saat Belanda hendak menangkap, beliau 
melakukan perlawanan menghunus senjata rencongnya ke 
arah musuh, walaupun akhirnya Cut Nyak Dien berhasil 
ditangkap. Untuk mematahkan secara tuntas perlawanan 
Cut Nyak Dien, pemerintah Belanda lalu mengasingkan 
beliau ke daerah Jawa Baral di kota Sumedang, sampai 
beliau wafat pada tahun 1908. 

Kepahlawanan Cut Nyak Dien ternyata berhasil 
menggagalkan bujuk rayu penjajah Belanda, walau dengan 
jaminan kedudukan dan harta sekalipun. Hal semacam 
inilah yang patut kita teladani demi kejayaan nusa, bangsa 
dan agama. 

c. Rasuna Said (1910 - 1965) 
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Wanita Islam Indonesia yang cukup dikenal sebagai 
tokoh ulama politikus, pendidik, wartawan dan pengusaha 
adalah lbu Rasuna Said. Semangat perjuangan beliau 
banyak diilhami oleh ajaran Islam yang pernah diperoleh 
dari para Ulama serta pendidik di Madrasah Diniyah 
Rahmah El Yunusiah dan Islamic College. 

Beliau aktif berjuang dalam bidang pendidikan dan 
pergerakan kebangsaan. Selama belasan tahun beliau 



menjadi guru dan mendirikan sekolah puteri Islam. Cita
cita pergerakan kebangsaan pada mulanya beliau salurkan 
melalui Pa_rtai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Kemudian 
beliau berjuang melalui partai politik Persatuan Muslimin 
Indonesia (Permi) dan beliau sendiri duduk dalam pengurus 
besar partai tersebut. Kegiatan beliau dalam pergerakan 
partai membuktikan keberanian dan kepatriotan seorang 
pejuang wanita Islam Indonesia, sampai beliau mendapat 
julukan .. Srikandi Indonesia yang pertama masuk penjara 
pemerintah kolonial." 

Untuk menunjang keberhasilan perjuangan bel iau 
dalam pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan, diter
bitkan surat kabar .. Menara Putih" yang dipimpin sendiri 
sekal igus sebagai penulis. Tul isan-tul isan bel ia u da lam 
surat kabar tersebut berhasil membangkitkan semangat dan 
kesadaran masyarakat untuk ikut berjuang dalam mencapai 
Indonesia merdeka. 
Pada zaman Jepang, Rasuna Said kembali ke Padang. 
Kemudian bersama Khatib Sulaeman membentuk ··Pemuda 
Nippon Raya" yang dipergunakan sebagai ala t untuk 
mengkonsolodasikan kekuatan pemuda dalam rangka 
mencapai Indonesia merdeka. Dalam hal ini pihak 
pemerintah Jepang mengetahui maksud tersebut, sehingga 
Pemuda Nippon Raya dibubarkan dan para pemimpinnya 
ditangkap. 

Seperti halnya Heiho di Jawa, maka di Sumatera pun 
dibentuk Gyugun (Laskar Rakyat) dengan Ketuanya Khatib 
Sulaeman dan Seksi Wanitanya dipegang oleh Rasuna Said. 

Pada tanggal 31 Agustus 1945 Rasuna Said ikut 
membentuk Komite Nasional Sumatera Baral, disamping 
Dewan Perwakilan Negeri. Beliau juga menjadi anggota 
Dewan Perwakilan Sumatera Fron Pertahanan Nasional 
(FPN), Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) serta 
Badan Pekerja KNIP. 
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Setelah beliau pindah ke Jawa, beliau aktif dalam 
organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia 
(PER WARI). Pada tanggal 17 Agustus 1950 beliau 
diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Sumatera (DPRS), selanjutnya beliau diangkat sebagai 
anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sejak tanggal 
5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya. Beliau dimakamkan 
di Taman makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 

d. Nyai Achmad Dahlan 
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Lahir 

Wafat 

Tahun 1872 di Yogyakarta 
Pendiri Aisyiyah dan Pelopor 
Pendidikan Wanita Islam. 

Tanggal 31 Mei 1946 di Yogyakarta. 

Nyai Achmad Dahlan nama kecilnya S iti Walidah 
adalah puteri Kyai Muhammad Fadhli, Penghulu Kraton 
Yogyakarta. Suaminya Kyai Haji Achmad Dahlan, adalah 
pendiri Muhammadiyah pada tanggal 18 Nopember 1912. 
Nyai Achmad Dahlan membangun bagian wanitanya, pada 
tahun 1914, yaitu "Sopo Tresno". Pada tahun 1917 dirubah 
menjadi Aisyiyah. Nyai Achmad Dahlan dengan setia dan 
tabah senantiasa mendampingi dan memberi dorongan 
kepada suaminya dalam membina dan mengembangkan 
Muhammadiyah. Karena itu beliau disebut lbu 
Muhammadiyah. 

Sekalipun pendidikan Nyai Achmad Dahlan tidak 
tinggi, namun beliau menunjukkan kepemimpinan dan 
kewibawaannya yang besar. Pada tahun 1926, sidang 
khusus Aisyiyah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-15 
yang dipimpin oleh Nyai Achmad Dahlan telah 
mempergunakan bahasa Melayu (Indonesia) di samping 
bahasa Daerah. Dua tahun kemudian dalam Sumpah 
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa tersebut di 
ikrarkan menjadi bahasa persatuan. Aisyiyah juga 



merupakan salab satu pemrakarsa Kongres Perempuan 
Indonesia Pertama pada tanggal 22 Desember sampai 
dengan 25 Desember 1928. 

Dalam Tabligh Akbar di Purwokerto, beliau 
mendorong tumbuhnya kepanduan Muhammadiyah yang 
bernama Hizbul Wathon di bawah pimpinan Sudirman 
(yang kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Nasional 
Indonesia). Nyai Achmad Dahlan adalah pelopor berdirinya 
Pondok Pesantren untuk putri sebagai pusat latihan kader 
santri dan ulama wanita. Di samping itu beliau mendirikan 
sekolah-sekolah umum yang sekarang tersebar di seluruh 
Tanah Air. 

Nyai Achmad Dahlan dengan tegas menganjurkan 
anak-anak asuhannya untuk turut bersama-sama berjuang 
mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 1 7 
Agustus 1945. "Wajib bagi umat Islam untuk berjuang 
mempertahankan Kemerdekaan tanah airnya dan jika 
mereka gugur, mereka ma ti Syahid," demikian fatwa beliau. 

Dalam keadaan sakit dan menjelang akhir hayatnya, 
Nyai Achmad Dahlan masih tetap memberikan nasehat
nasehat dan membesarkan hati para pemimpin bangsa 
Indonesia masa itu, antara lain Presiden Soekarno, Jenderal 
Sudirman, dan Bung Torno. 

e. Dewi Sartika 

Lahir 

Wafat 

Tanggal 4 Desember 1884 di Bandung. 
Pelopor Pergerakan Kaum Wanita di 
Jawa Barat, terutama dalam bidang 
pendidikan. 
Tanggal 11 September 1947. 

Dewi Sartika yang terkenal sebagai "Juragan Dewi" adalah 
putri dari Raden Somanegara dan Raden Ayu Raja Perrnas 
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yang pemah menjadi Patih di Bandung pada saat itu. 
Sejak umur belasan tahun, ia sudah bercita-cita untuk 

mendirikan sekolah bagi anak-anak gadis dari kalangan 
bangsawan dan rakyat jelata. Hanya dcngan bekal 
pendidikan sekolah rakyat biasa selama 3 (tiga) tahun serta 
semangat yang bernyala-nyala ditambah dengan dorongan 
Bupati Bandung, R.A.A. Martanegara dan seorang warga 
negara Belanda, Tuan Den Hamer (Inspektur Kantor 
Pengajaran), maka pada tanggal 16 Januari 1904 terlak
sanalah sebagian kecil dari cita-citanya yaitu dcngan 
dibukanya sekolah bagi anak-anak gad is yang diberi nama 
"'Sekolah lstri". 

Dalam tahun 1910perkembangan menuntutperubahan 
nama dari "'Sekolah Istri" menjadi "'Sekolah Keutamaan 
lstri" yang diharapkan menghasilkan murid-murid 
yang kelak merupakan orang siap menghadapi tantangan 
rumah tangga setelah menikah. Usaha Dewi Sartika dengan 
sekolah itu menarik perhatian wanita lain di beberapa 
Kabupaten antara lain di Garut, Tasikmalaya, Purwakarta. 
Di Kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat serta-merta 
bermunculan sekolah "'Keutamaan lstri". Pengaruh ini 
bahkan menjalar sampai Sumatera hingga beberapa gadis 
dari sana berdatangan ke sekolah Dewi Sartika. 

Tahun demi tahun "'Sekolah Keutamaan lstri" 1n1 
bertambah banyak peminatnya. Pada tahun 1929 atas usul 
Dewi Sartika kepada pemerintah, didirikan sebuah gedung 
baru yang diberi nama "'Sekolab Raden Dewi". Sampai 
akhir hayatnya Dewi Sartika masib terus berjuang dalam 
bidang pendidikan, terutama memajukan sekolah-sekolah 
yang didirikannya. 



r. Rabmab El Yunusiab 

Lahir 

Wafat 

Tanggal 10 Juli 1901 di Padang Panjang. 
Sumatera Barat. 
Pelopor pendidikan wanita Islam dan 
Pejuang Kem~rdekaan. 
Tanggal 26 Februari 1969 di Padang Panjang. 

Rahmah adalah puteri dari Syeh Muhammad Yunus. 
Pend id ikan hanya 3 tahun sekolah dasar, kemud ian bcrguru 
pada beberapa ulama serta selanjutnya lebih banyak belajar 
sendiri. Pada waktu wanita Minangkabau (kecuali Kata 
Gedang) masih terbelakang. Rahmah telah bercita-cita 
mcmperbaiki kedudukan kaum wanita melalui pcndidikan 
modcren berdasarkan prinsip agama. 

Pada tanggal 1 Nopember 1923, Rahmah bcrhasil 
mendirikan perguruan khusus untuk wanita yaitu Diniyah 
Putri School Padang Panjang. Tujuan perguruan tersehut 
adalah .. Membcntuk putri yang berjiwa Islam dan lhu 
Pcndidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawah 
tentang kesejahtcraan keluarga, masyarakat dan tanah air 
atas dasar pengabdian kcpada Allah S\Vf''. Usaha Rahmah 
mendapat tantangan sclain dari pada pcmuka adat, juga 
dari kaum wanita. Diniyah Putri kemudian bcrkembang 
dan muridnya berdatangan dari seluruh Indonesia, Ma
laysia, dan Phil ipina Rahmah sclal u berusaha menyem
purnakan sistem pendidikannya. 

Selama penjajahan, Rahmah menganut politik non 
koperasi (tidak bekerja sama) dengan Belanda dalam 
pendidikan. Dengan tegas Rahmah menolak tawaran 
subsidi yang berulangkali dilawarkan pemerintah Hindia 
Belanda, yang sangat khawatir perguruan tersebut akan 
melahirkan tokoh-tokoh perjuangan. la juga menolak 
sekolahnya bernaung di Badan Penolak Ordonansi sekolah 
liar dan pada tahun 1937 Panitia Penolakan Rancangan 
Undang-Undang Perkawinan tercatat. Tahun 1935 ia 
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dihukum denda karena mengecam kebijaksanaan 
pemerintah jajahan dalam rapat umum. 

Ketika pendudukanJepang, Rahmah dapal melindungi 
beratus gadis remaja yang telah dititipkan padanya dan 
put us hubungan dengan orang tuanya. Kemudian ia dengan 
keras dan berani menentang maksud Jepang untuk 
mempergunakan wanita Indonesia sebagai penghibur 
tentara Jepang. Rahmah menjadi Ketua Haha No Ki yang 
membantu pemuda-pemuda dalam Gyugun (Laskar 
Rakyat), agar dapat dijadikan alat perjuangan bangsa. Di 
samping itu Rahmah menjadi anggota pen1n1au 
Sumatera Cua Sang In, anggola Mahkamah Syariah di 
Bukittinggi dan Majelis Islam Tinggi Sumatera. 

Rahmah adalah orang pertama yang mengibarkan 
bendcra Mc rah Putih di Padang Panjang, sctelah Proklamasi 
Kcmerdekaan. Tanggal 2 Oktober 1945 ia mempelopori 
pcmbcntukan Tentara Kcamanan Rakyat (TKR) yang 
kemudian menjadi inti daripada Batalion Merapi serta 
menjamin seluruh perbekalan batalion terse but. Karenanya 
ia disebut "lbu Ba talion Merapi". Tahun 194 7 ia membina 
Pasukan Ekstrimis untuk melakukan pengacauan dan 
penyusupan ke kota Padang yang diduduki Be Janda. Tahun 
1946-1948 Rahmah menggerakkan dapur umum, tugas
tugas Palang 1\-terah dan pembuatan pakaian Hisbullah, 
sehingga disebut "Bunda Kanduangnya". Tahun 1948 ia 
bergerilya ke luar kola dan tahun 1949 tertawan Belanda 
sampai penyerahan kedaulatan. Selama Agresi ke-11 
(1949-1950) Diniyah Putri dijadikan Rumah Sakit Umum, 
antara lain agar tidak diduduki Belanda. 

Keberhasilan Diniyah Putri telah banyak menarik 
perhatian luar negeri. Sebagai basil kunjungan Rektor Al 
Azhar pada tahun 1955, maka Al Azhar kemudian 
meniru Diniyah Putri, membuka Fakultas Khusus untuk 
Wanita. Tahun 1966 Rahmah diundang ke Al Azhar dan 
mendapat gelar penghormatan tertinggi yaitu "Syeichah" 
yang pertama kali diberikan kepada wanita. 



Rahmah pernah menjabat anggota Komite Nasional 
Indonesia Sumatera Tengah, Ketua BPKKP (Badan 
Penolong Keluarga Korban Perang) Suma tera Tengah, 
Anggota DPRP Bukittinggi dan pada tahun 1955 terpilih 
sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). 

Sehari setelah Rahmah menitipkan Diniyah Putri 
kepada Gubernur Sumatera Barat, pejuang dan tokoh 
pendidik yang pantang menyerah itu wafat. 
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PENUTUP 

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah 
beserta segenap rakyat Indonesia menuntut peran serta seluruh 
lapisan masyarakat. Dalam hubungan ini kaum Wanita pada 
umumnya dan Wanita Islam Indonesia pada khususnya, 
bcrkewajiban baik secara fisik maupun moral untuk ikut serta 
dalam menunjang dan mensukseskan pembangunan dimaksud. 

Melalui uraian tentang kedudukan dan peranan wanita 
menurut ajaran Islam seperti tercantum dalam buku ini, kiranya 
kaum wanita Islam Indonesia bisa mendapatkan informasi yang 
jelas dan tcpat tentang bagaimana seharusnya mereka berperan 
dalam ikut serta menunjang dan mensukseskan pembangunan 
nasional. 

Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh kaum 
wanita Indonesia telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi 
kaum wanita untuk ikut aktif dalam setiap proses pembangunan. 
Dalam kondisi kaum wanita sekarang ini, maka peranan mereka 
dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan 
sejahtera, merupakan andil yang besar dalam mensukseskan 
pembangunan nasional. 

Kedudukan wanita menurut ajaran Islam seperti diuraikan 
dalam buku ini ternyata menempatkan wanita pada posisi yang 
sangat tinggi dan terhormat. Oleh scbab itu wanita hendaknya 
menyadari, memahami untuk selanjutnya dapat menempatkan 
dirinya yang terhormat itu dalam usaha membina dan 
mengembangkan kehidupan rumah tangga, masyarakat serta 
lingkungannya. 

Dalam kaitannya dengan peranan wanita, Islam 
mengajarkan agar wanita hendaknya mau dan mampu lebih 
banyak berbuat, oleh karena wanita dalam Islam tidak saja 
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berperan sebagai isteri pendamping suami atau sebagai ibu 
rumah tangga, tetapi lebih dari itu, wanita adalah juga sebagai 
pendidik, anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Oleh 
karena itu Islam menempatkan wanita sebagai soko guru (tiang) 
negara. Apabila keadaan wanita baik, maka baik pulalah keadaan 
negara, namun sebaliknya manakala wanitanya rusak, maka 
rusak dan hancurlah negara. 

Demikianlah, semoga uraian mengenai motivasi 
peningkatan Peranan Wanita menurut Islam ini, kiranya dapat 
mendorong terwujudnya kaum wanita Islam Indonesia yang 
progresif, aktif, berpandangan jauh ke depan serta wanita yang 
mau dan mampu berdampingan dengan kaum pria membangun 
nusa, bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur serta 
diridhoi oleh Allah SWT. 
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Lampiran I 

PENGARAHAN BAPAK SEKRETARIS 
JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA DALAM RAPAT 

PENDAHULUAN PENGEMBANGAN MOTIVASI 
AGAMA TERHADAP PERANAN WANITA 

(dibacakan pada tanggal 3 Maret 1983) 

Assalamu'alaikum w.w. 

Seperti pada tahun yang lalu, dalam proyek Peningkatan 
Peranan Wanita Bagi Umat Beragama tahun 1982/1983 tersedia 
dana untuk Konsultasi Pengembangan Motivasi Agama 
Terhadap Peranan Wanita. 

Yang dimaksud dengan konsultasi di atas, suatu usaha 
untuk mengembangkan naskah motivasi agama tcntang status 
dan peranan wanita yang telah dihasilkan tahun 1981/1982 
sehingga memberi arti motivasi yang berorientasi lebih luas 
terhadap usaha peningkatan peranan wanita, sesuai dengan 
perkembangan program. 

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan dalam 
pengembangan naskah tersebut antara lain : 

l. Tujuan Program 
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Meningkatkan peranan wanita dalam pembinaan keluarga 
sehat dan sejahtera umumnya dan pembinaan generasi 
muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia In
donesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945. 



2. Tujuan Proyek 

Dalam DIP Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat 
Beragama tahun 1982/1983 tercantum tujuan proyek 
sebagai berikut : 

Mengembangkan motivasi peningkatan Peranan Wanita 
meJaJui kegiatan agama dan penyuluhan UU Perkawinan 
untuk menuju keJuarga sehat sejahtera. 

Sesuai dengan apa yang telah dihasiJkan oleh Saudara 
dalam naskah tahun yang laJu menurut ukuran tertentu sudah 
memadai, sekurang-kurangnya teJah meletakkan dasar bahwa 
agama dalam artian yang hakiki mendorong kemajuan wanita. 

Sesuai dengan perkembangan program maka dalam rangka 
pengembangan tersebut diperJukan antara Jain: 

a. Motivasi agama yang berorientasi peningkatan produk
tivitas tenaga kerja wanita. 

b. Wanita sebagai pencari nafKah atau turut menambah 
penghasilan rumah tangga. 

c. Pandangan moral agama terhadap perJunya pengaturan jam 
kerja bagi buruh wanita. 

d. Kegiatan keagamaan yang sekaligus meningkatkan 
peranan wanita. 

e. Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita yang aplicable 
dalam ruang lingkup kegiatan di Departemen Agama. 

f. Dan lain-lain. 

Perlu kami sampaikan pula suatu harapan bahwa naskah 
yang akan dihasilkan oleh Saudara-Saudara, kiranya menjadi 
salah satu bahan untuk penyusunan DIP tahun-tahun mendatang. 

Demikian, selamat bekerja. 
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Lamplran II 

ISLAM DAN PERANAN WANITA DALAM 
PEMBANGUNAN DI INDONESIA *) 

Abdurrahman Wahid 

1. Dalam kenyataan, peranan wanita dalam pembangunan 
nasional kita masih sangat kecil. Ini berakibat pada masih 
terbatasnya jangkauan pembangunan dalam hal-hal yang 
menyangkut masalah kewanitaan. Perlindungan terhadap 
hak-hak buruh wanita, umpamanya, boleh dikata masih 
belum ada. Penyediaan kesempatan kerja bagi wanita juga 
masih sangat timpang, bila dibandingkan dengan peluang 
yang diperoleh kaum pria, yang pada dirinya sendiri juga 
masih belum menggembirakan. Dalam aspek penghasilan 
yang diperoleh dari sesuatu kerja, ternyata wanita masih 
memperoleh upah jauh di bawah upah pria, bahkan 
tcrkadang hanya separohnya (ini bahkan masih terjadi di 
lingkungan perusahaan negara, seperti pcrkebunan dan 
sebagainya). 
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Tidak mengherankanjika keadaanseperti itu membuat 
wanita lebih merupakan sasaran atau obyek pembangunan, 
daripada partisipan sepadan dengan pria atau pemegang 
peranan aktif di dalam pembangunan itu sendiri. Yang 
sering kita dengar dalam keterangan pihak perencana dan 
pelaksana pembangunan adalah apa yang telah dan sedang 
atau akan dilakukan bagi wanita, bukannya apa peranan 
wanita dalam pembangunan. Tersedianya kesempatan 
pendidikan yang lebih luas bagi para siswi dan mahasiswi, 
semakin banyaknya tenaga wanita terdidik dan berkeahlian 
yang dihasilkan lembaga-lembaga pendidikan dan semakin 
banyaknyajenis profesi yangdapatdimasuki wanita, adalah 
gambaran dari keberhasilan kerangka pembangunan 
nasional yang ada untuk meningkatkan keadaan wanita, 
bukannya menggambarkan titik strategis peranan wanita 



di dalamnya. Keadaan ini akan menjadijelas bagi kita kalau 
dilihat kenyataan, bahwa sebagian terbesar angkatan kerja 
wanita masih ditampung dalam pekerjaan kasar yang tidak 
membutuhkan spesialisasi atau keahlian, sepeni menjadi 
telefonis/resepsionis dan tenaga pembantu/pcsuruh dan 
buruh kasar pabrik. 

Kenyataan di atas dapat dikatakan hanyalah akibat 
belaka dari berbagai sebab, terutama yang berasal dari masa 
lampau, seperti masih kuatnya anggapan di kalangan wanita 
sendiri akan terbatasnya kemampuan mcreka untuk 
melakukan pekerjaan industrial dan pertanian, karena 
"'kelemahan fisik" yang sudah menjadi "'kodrat wanita". 
Akibat langsung dari masih meluasnya anggapan ini adalah 
terbiasanya wanita untuk bersikap pasrah dan menyerahkan 
banyak lapangan dan jenis kegiatan kepada kaum pria. 
Wanita menjadi terbiasa kepada peranan serba terbatas 
daJam pembangunan dan hati nurani mereka tidak tergugah 
oleh kenyataan pahit akan penguasaan kegiatan 
pembangunan oleh pihak "'minoritas", yaitu kaum pria. 

2. Kalau membuat proyeksi tentang motivasi keagamaan, 
terutama dari sudut pandangan agama Islam, orang sering 
bertolak dari kerangka ideal yang ada dalam agama untuk 
mendorong sesuatu. WaJaupun cukup banyak basil yang 
dapat dicapai dengan pendekatan ini, ia sering tidak 
beranjak dari pengetahuan mendalam akan kenyataan
kenyataan kongkrit, seperti digambarkan di atas. 

Islam memang memberikan dorongan kua t kepada 
wanita untuk berkiprah aktif dalam kehidupan dan 
memberikan nilai sangat tinggi kepada peranan wanita di 
dalamnya. Namun, kerangka ideal tersebut tidak dapat 
menutupi kenyataan, bahwajusterudi negeri-negeri dengan 
mayoritas penduduk beragama lslam-lah keadaan wanita 
masih sangat menyedihkan. Perlakuan tidak adil terhadap 
kaum wanita masih terjadi dalam skala massif, seperti 
banyak perkawinan dibawah umur atau yang terjadi karena 
paksaan orang tua. Juga disersi dan penghindaran tugas 
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membenkan nalkah, berakibat pada tingginya angka 
perceraian (di satu daerah bahkan mencapai angka 50% 
dari perkawinan untuk dasawarsa tujuhpuluhan). Tindakan 
sewenang-wenang terhadap harta-milik pribadi (property) 
wanita juga meluas, sebagaimana juga diskriminasi 
terhadap mereka dalam memperoleh atau melakukan 
pekerjaan. Memang benar kesemua hal-hal negatif itu tidak 
dapat dikembalikan kepada Islam sebagai agama, namun 
juga harus dialrui bahwa Islam sering dijadikan alasan 
untuk melakukannya. 

Dengan demikian menjadi nyatalah bagi kita, bahwa 
dalam melakukan tinjauan atas motivasi agama Islam 
tentang peranan wanita dalam pembangunan, haruslah 
ditangani dua sektor sekaligus dalam sebuah pola 
pendekatan simultan. Kedua sektor itu adalah (1) 
pengembangan kerangka ideal yang berwatak positif bagi 
motivasi agama Islam terhadap peranan wanita dalam 
pembangunan, dan (2) pengembangan cara-cara untuk 
mengidentifikasikan dan kemudian menghilangkan hal-hal 
yang negatif bagi peranan wanita dalam pembangunan, 
yang masih sering terjadi atas alasan-alasan keagamaan. 
Sektor pertama tidak akan disinggung-singgung dalam 
makalah ini, karena tentunya tel ah digarap orang lain secara 
konsisten dan tuntas, mengingat wataknya yang positif 
tentu mendorong penggalian ajaran Islam secara tekun 
dalam masalah bagaimana memotivasikan peranan wanita 
melalui kerangka ideal agama. Yang akan dibicarakan 
sedikit banyak dalam bagian berikut adalah justeru sektor 
kedua, yang secara kejiwaan dapat dimengerti walau agak 
ditutup-tutupi, karena sifat pembahasannya yang harus 
mengungkapkan banyak hal-hal negatif yang terjadi di 
kalangan kaum muslimin sendiri. 

3. Kerangka memahami masih banyaknya sikap, pandangan 
dan perilaku yang negatif terhadap peranan wanita dalam 
pembangunan dapat dimulai pembuatannya dengan 
pembidangan masalah-masalahnya sendiri: 
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(1) sikap, pandangan dan perilaku yang diakibatkan olch 
ajaran formal Islam sendiri, setidak-tidaknya yang 
diterima secara luas selama ini ajaran Islam bahwa 
wanita tidak diperkenankan menduduki jabatan 
pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan/atau 
pelaksana hukum, dengan sendirinya menghambat 
penerimaan orang atas persamaan hakiki atnara 
wanita dan pria di muka hukum negara. Dalam 
keadaan seperti itu, maka yang diperbuat seharusnya 
adalah melakuka tinjauan kembali atas kcabsahan 
ajaran sedemikian itu, dengan merumuskan ajaran 
yang lebih sesuai dengan keseluruhan tuntulan Islam 
sendiri akan masyarakat yang adil dan berlandaskan 
asas persamaan hak; 

(2) sikap, pandangan dan perilaku yang diakiba tkan oleh 
kurangnya pengertian akan maksud ajaran Islam, yang 
tepat sekali diambilkan contoh untuknya dalam bentuk 
perkenan untuk kawin lebih dari satu. Panda ngan 
Islam dalam hal ini memiliki dimensi kesejarahan 
yang kuat, dalam pengertian penghapusan praktek 
tersebut adalah tujuan akhir yang ingin dicapai, namun 
keadaan waktu itu tidak memungkinkan. Legislasi 
yang dibuat selama tiga dasawarsa terakhir ini untuk 
mempersulit praktek tersebut di 'negeri-negeri 
muslim' bertujuan untuk mencapai sasaran tersebut., 
namun dalam kenyataan •semangat' legislasi seperti 
itu sedikit sekali dimengerti oleh kaum mus1imin 
sendiri, sehingga pelanggaran secara luas masih juga 
terjadi. Kerangka penanganan masalahjenis ini adalah 
dengan melakukan kampanye tetap secara terbuka 
untuk menjelaskan masalah sebenarnya kepada 
masyarakat, sudah tentu dengan resiko timbulnya 
pertentangan pendapat tajam di kalangan masyarakat 
send.iri; 

(3) sikap, pandangan dan perilaku yang berasal dari 
kebiasaan, yang kemudian "diagamakan"' oleh kaum 
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muslimin scndiri daa diperlakukan sebagai 'kesadaran 
beragama' oleh mereka. Anggapan bahwa seorang 
gadis adalah wewenang sepenubnya dari ayahnya 
dalam masalah perjodohan, umpamanya, dapat 
dijadikan illustrasi bagi jenis masalah ini. Hukum 
Islam menentukan bahwa wewenang penuh ayah 
hanyalah terbatas pada pemberian pengesahan atas 
'transaksi' yang terjadi dalam perkawinan, bukan atas 
penentuanjodoh. Hal ini harus dijelaskan secara terus
menerus kepada masyarakat, guna menghilangkan 
kesan yang sudah demikian dalam tertanam dalam 
kebiasaan masyarakat. 

Pendekatan yang diusulkan di atas dengan sendirinya 
berwatak komplementer terhadap pendekatan untuk mengem
bangkan ajaran formal yang dilakukan melalui pendekatan 
sektor pertama di atas. Walaupun tampak sederhana dalam 
rumusan, namun pendekatan melalui sektor kedua ini tidak 
kurang rumitnya untuk digarap, karena ia bersandar pada 
kebutuhan akan perumusan tuntas mengenai konsep final Islam 
tentang manusia dan tempatnya dalam kehidupan. Konsep 
seperti itu menentukan persyaratan berupa kejelasan akan 
pilihan yang harus diambil, antara kerangka legal-formalistik 
belaka dankerangka filosofis yang akan digunakan dalam 
pengembangan sebuah 'wawasan komprehensif' Islam atas 
kehidupan yang kita ingini. 

Sebuah pendekatan yang bersifat memudahkan persoalan 
dan hanya terpaku apda fenomena-fenomcna lahiriyah belaka, 
tanpa merasa perlu memahaminya dari sudut teoretis secara 
mendalam, hanyalah akan melahirkan pemecahan sementara 
yang tidak memuaskan, yang dengan sendirinya berarti pula 
ketidak mampuan menyediakan kerangka bulat dan utuh tentang 
motivasi agama bagi peranan wanita dalam pembangunan. 

*) Makalah penunjang disampaikan dalam konsultasi tentang motivasi 
agama bagi peranan wanita dalam pembangunan,Jakarta, 14-15 Maret 

1983. 
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