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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep pemikiran keagamaan 

‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang dakwah, politik dan gender tahun 2000 hingga 

2010. Pemikiran keagamaan merupakan dasar dari gerakan sebuah organisasi yang 

diaktualisasikan dalam program-program atau kebijakan-kebijakan yang diambil. Sebagai 

organisasi keagamaan, baik ‘Aisyiyah ataupun Muslimat NU membawa misi dakwah 

Islam dalam menentukan langkahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research), yang menggunakan pendekatan historis-kritis.. Sumber primer dalam 

penelitian ini adalah hasil-hasil keputusan Muktamar atau Kongres, jurnal dan buku-buku 

yang diterbitkan oleh ‘Aisyiyah dan Muslimat NU khususnya dalam rentang waktu tahun 

2000 hingga 2010. Untuk melakukan analisis, peneliti menggabungkan dua metode yakni 

induksi dan komparasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa periode 2000-

2005 ‘Aisyiyah dan Muslimat NU berusaha untuk merealisasikan tema “Peran perempuan 

dalam membangun Indonesia baru yang adil, damai dan bersatu”. Sementara itu, periode 

2005-2010 ‘Aisyiyah mengambil tema “Penguatan Gerakan ‘Aisyiyah untuk Perluasan 

Peran Kemasyarakatan dan Ketahanan Keluarga Pilar Kemajuan Bangsa” dan tema 

Muslimat NUadalah “Membangun Bangsa Berbasis Persatuan, Persaudaraan, 

Profesionalitas dan Akhlakul Karimah”. Tema-tema inilah yang mengilhami gerakan, 

langkah dan program-program ‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang dakwah, politik 

dan gender pada periode 2000-2010. Dalam bidang dakwah keduanya berusaha 

meningkatkan pengetahun ke-Islaman dan  menjawab kebutuhan dan permasalahan yang 

dihadapi ummat. Bidang politik dengan pengembangan peran politik perempuan dalam 

berbagai aspek. Bidang gender lebih mengupayakan advokasi publik yang menyangkut 

kebijakan masalah-masalah sosial dan sosialisasi peran wanita dalam pembangunan 

bangsa. ‘Aisyiyah dan Muslimat NU berusaha mengoptimalkan program-program periode 

sebelumnya dan mencari inovasi baru yang lebih efektif dan  relevan dengan keadaan 

ummat.  

 

Kata kunci: ‘Aisyiyah; Muslimat NU; pemikiran keagamaan; dakwah; politik; gender. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to find a concept of ‘Aisyiyah and 

Muslimat NU religious thought in the field of dakwah, politics and gender from 

2000 to 2010. Religious thought is the basis of the movement of an organization 

that is actualized in programs or policies are taken. As a religious organization, 

either ‘Aisyiyah or Muslimat NU brings the mission of preaching Islam in 

determining step. This research is a library research which uses the historical-

critical approach. An approach that tries to see past history critically from a 

religious perspective, dakwah, politics and gender. The primary sources of this 

research are the results of Congressional decision, journals and books published 

by ‘Aisyiyah and Muslimat NU particularly within the period 2000 to 2010. To 

perform the analysis, researchers combine the two methods ie, induction and 

comparison. Based on the results of the study, found that the period 2000-2005 

‘Aisyiyah and Muslimat NU seek to realize the theme "The role of women in 

building a new, fair, peaceful and united Indonesia". Meanwhile, the period of 

2005-2010 ‘Aisyiyah took a theme "Strengthening The Movement of ‘Aisyiyah to 

Expand the social Role and Family Security Pillar Progress of the Nation" and the 

Muslimat's theme is "Building a Nation Based on Unity, Fraternity, 

Professionalism and good characters". The themes here become the inspirations 

for the movements, steps and programs of ‘Aisyiyah and Muslimat NU in the field 

of dakwah, politics and gender in the period 2000-2010. In the field of dakwah, 

both ‘Aisyiyah and Muslimat NU tried to answer the needs and problems faced by 

the community, as well as increasing their islamic knowledge. Politics with the 

development of the political role of women in various aspects. Gender field seeks 

to do more public advocacy regarding social policy issues and socializing role of 

women in nation-building. ‘Aisyiyah and Muslimat NU try to optimize the 

programs of the previous period and the search for new innovations that are more 

effective and relevant to the community. 

 

Keywords: ‘Aisyiyah;  Muslimat NU; religious thought; dakwah; politics; gender. 

 

A. PENDAHULUAN 

Kiprah wanita dalam dunia Islam sudah terlihat sejak zaman Nabi 

Muhammad. Ditandai dengan Siti Khadijah yang masuk dalam jajaran as-

Sabiqunal Awwalun. Selain itu, ada beberapa wanita yang telah masuk Islam 



4 
 

karena dorongan akal mendahului kaum laki-laki. Mereka adalah Ummu Habibah, 

Ummul Fadhl, Lubabah binti Harits al-Hilaliyah, Aminah binti Khalaf bin As’ad, 

Asma’ binti Abu Bakar, Sayyidah ‘Aisyah, Sayyidah Ummu Habibah binti Abu 

Sufyan al-Umawiyah, Asma binti Umais, Fathimah binti Shafwan, Ramlah binti 

Auf dan lain sebagainya. Sedangkan dari kalangan wanita budak lemah yang 

masuk Islam karena keikhlasan dan kesadaran penuh adalah Sumayyah ibu 

Ammar, Ummu Ubais, Zanirah, Nahdiyah dan Hamamah ibu Bilal.1 

 Realitas wanita di zaman kontemporer ini, secara umum terdapat cukup 

banyak nilai-nilai positif pada gerakan mereka. Hal ini disebabkan karena pintu 

pengetahuan yang dibukakan dihadapan mereka menjadikan mereka mampu 

berkreatifitas pada banyak bidang ilmu. Pintu pekerjaan dibuka, kesempatan 

eksperimen dalam berbagai bidang ilmu dan pemberian kesempatan untuk 

mencari keahlian, menjadikan mereka mampu mewujudkan banyak hasil positif di 

bidang-bidang tertentu.2  Bagi wanita muslimah, aktif dan mendayagunakan hak 

politik adalah wujud dari usaha untuk mengubah masyarakat dan negara ke arah 

yang lebih adil, sejahtera dan Islami. Politik yang sarat makna dakwah tidak 

berhenti pada kekuasaan sebagai titik final, tetapi membimbing arah dan 

tujuannya pada perubahan substantif untuk mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan di seluruh sektor kehidupan masyarakat.3 

                                                           
1 Asma’ Muhammad Ziyadah, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam terj. Kathur 

Suhadi (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001), hlm. 11-16.  
2 Muhammad Husain Fadhlullah, Dunia Wanita Dalam Islam terj. Muhammad Abdul Qadir 

Alkaf (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 22. 
3 Menurut Hasan Al-Banna hal-hal yang menjadi titik tolak bahwa seorang muslim harus 

berperan aktif dalam dunia politik adalah integralitas Islam mewajibkan adanya perjuangan politik, 
negara adalah cermin fikrah, pemantapan dan penyebaran dakwah dalam perjuangan konstitusional 
adalah sarana paling aman bagi masyarakat serta harus porposional dan rasional dalam sistematika 
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Kajian gerakan wanita Islam yang membahas bagaimana gerakan tersebut 

bergerak beriringan dengan Social Movement lainnya masih sangat terbatas. Baik 

itu dalam kajian konteks waktu, aspek pemikir pergerakan wanita per-periode, 

hingga bagaimana sebuah gerakan wanita saling mempengaruhi dengan Islam 

sebagai dasar gerakan. Padahal, bila ditilik lebih jauh, kaum wanita Islam 

merupakan kalangan garda depan dalam melakukan sebuah gerakan 

kemasyarakatan baik dalam hal memahami persoalan kaum wanita ataupun dalam 

bentuk langkah konkret. Seiring pergerakan dan perubahan sosial-budaya 

masyarakat, isu tentang wanita dalam berbagai bidang kehidupan terus bergulir.4 

Adanya gerakan-gerakan muslimah baik individu atau organisasi, sedikit banyak 

telah memberikan pengaruh ke arah perubahan yang lebih baik. 

Di Indonesia, gerakan wanita Islam terbesar adalah ‘Aisyiyah dan 

Muslimat NU. ‘Aisyiyah merupakan organisasi wanita Islam non-politik yang 

terkemuka. Organisasi ini telah tersebar ke seluruh Indonesia dengan kiprah yang 

bisa dirasakan banyak fihak. Pada awalnya organisasi ini menjadi bagian dari 

Muhammadiyah, organisasi massa yang juga bersifat non-politik. Sejak tahun 

1952 kedudukan ‘Aisyiyah ditetapkan menjadi bagian otonom di dalam 

Muhammadiyah karena dipandang telah mampu mengatur rumah tangga 

perkumpulannya sendiri.5 ‘Aisyiyah dengan motif geraknya membawa kesadaran 

                                                                                                                                                               
berinteraksi dengan berbagai masalah pemerintahan. Lihat: Sumaryatin Zarkasyi, Kontribusi 
Muslimah dalam Mihwar Daulah, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), hlm.67-69. 

4 Ilvi Nur Diana, Wacana dan Gerakan Perempuan Islam di Indonesia dalam jurnal Egalita 
volume 1 nomor 1 (Malang: PSG UIN Malang, 2006), hlm. 1.  

5 Seperti yang telah diungkapkan oleh KH. Fachrodin, murid langsung KH. Ahmad Dahlan 
dan sebagai salah satu dari lima “Matahari-Matahari Muhammadiyah” mengatakan bahwa 
gerakan ‘Aisyiyah harus mampu berdiri sendiri, bekerja sendiri dengan inisiatifnya sendiri dan 
harus berani bertanggungjawab sendiri. Kaum pria cukup memberi petunjuk dan mengamati dari 
jauh. Dengan demikian itulah ‘Aisyiyah dapat maju dan berkembang tanpa was-was dan ragu, 
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beragama dan berorganisasi, mengajak warganya menciptakan “Baldatun 

thayyibatun wa Rabbun Ghafur” sebuah kehidupan yang bahagia dan sejahtera 

penuh limpahan rahmat Allah di dunia dan akhirat.  

‘Aisyiyah yang telah berdiri sejak tahun 1917 ini telah berperan penting 

dalam kebangkitan wanita Indonesia. 6 Selama hampir satu abad, gerakan 

‘Aisyiyah menempati posisi penting dalam sejarah gerakan perempuan di 

Indonesia. ‘Aisyiyah sudah eksis sebagai organisasi wanita Islam modern jauh 

sebelum Kongres Perempuan I sukses diselenggarakan di Pendopo Joyodipuran, 

Mataram (Yogyakarta) pada tanggal 22-25 Desember 1928. Diantara tokoh 

‘Aisyiyah yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kongres ini adalah Siti 

Munjiyah dan Siti Hayinah. Keduanya tampil sebagai tokoh penting dalam 

kongres tersebut.7  

Muslimat NU adalah organisasi yang lahir dari Nahdhatul Ulama, resmi 

didirikan pada kongres NU ke XVI di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946 

dengan nama Nahdhatul Ulama Muslimat NU (NUM).8  Muslimat NU berdiri 

bukan semata-mata karena kepentingan wanita Islam yang tergabung di dalamnya 

saja, tetapi karena tuntutan zaman dan tuntutan masyarakat banyak. Telah banyak 

kiprahnya untuk kepentingan agama, nusa dan bangsanya khususnya dalam 

                                                                                                                                                               
tanpa merasa selalu kuatir salah. Lihat: Djarnawi Hadikusuma, Matahari-Matahari 
Muhammadiyah, (Jogjakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), hlm. 32-33; Adaby Dahlan (et al), 
‘‘Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal, (Yogyakarta: 
Jurusan Sejarah FIB UGM, 2010), hlm. 115. 

6  Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah, 
(Jogjakarta: Seksi Khusus Penerbitan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, tt), hlm. 29. 

7  Mu’arif & Hajar Setyowati, Srikandi-Srikandi ‘Aisyiyah, (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 2011), hlm. xii. 

8  PP. Muslimat NU Jakarta, Sejarah Muslimat NU Nahdhatul Ulama, (Jakarta: 
PP.Muslimat NU, 1979), hlm. 45-46. 
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bidang sosial, pendidikan dan dakwah.9 Dalam memposisikan diri dalam ranah 

kebangsaan, Muslimat NU berkiblat pada Tri Ukhuwwah Nahdhatul Ulama, yaitu 

Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathoniyah dan Ukhuwwah Basyariyah atau 

Insaniyah.10 

Kedua organisasi muslimah tersebut sudah memberi kontribusi yang 

besar bagi umat dalam berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, 

sosial, ekonomi, dakwah, hukum dan lain sebagainya. Namun, belum banyak 

penelitian yang membahas kedua organisasi ini, tentang sejarah, kiprah dan corak 

pemikiran keduanya, apalagi penelitian khusus yang mengupas lebih jauh 

pemikiran keagamaan keduanya dalam bidang dakwah, politik dan gender. Dalam 

hal ini dapat disebutkan beberapa penelitian terdahulu, pertama Aisyiyah Suatu 

Organisasi Wanita Islam di Indonesia. Skripsi yang ditulis oleh Yessy Augusdin 

tahun 1985 di Universitas Indonesia,  Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. 

Penelitian sejarah yang bersifat bibliografis dengan membahas sejarah berdirinya 

‘Aisyiyah dan  meng-interpretasi kiprahnya bagi masyarakat secara umum. 

Kedua, Dua Organisasi Wanita Islam Terkemuka di Indonesia (suatu 

studi awal tentang ‘Aisyiyah dan Muslimat NU sampai tahun 1965). Skripsi yang 

ditulis oleh Eka Indah Mulyani tahun 1989 di Universitas Indonesia,  Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya. Sebuah penelitian sejarah komparatif  yang 

membandingkan antara ‘Aisyiyah dan Muslimat NU sebagai organisasi muslimah 

                                                           
9 Ibid., hal. 9.  
10  Ukhuwwah Islamiyah adalah persaudaraan antar sesama pemeluk agama Islam, 

Ukhuwwah Wathaniyah adalah persaudaraan dengan sesama bangsa dan Ukhuwwah Basyariyah 
adalah persaudaraan dengan sesama ummat manusia. Lihat: Abdul Muchith Muzadi, Mengenal 
Nahdhatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 31; Abdul Muchith Muzadi, NU dalam 
Perspektif Sejarah dan Ajaran, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 170-17. 
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terbesar di Indonesia, membahas sejarah berdiri keduanya hingga tahun 1965. 

Ketiga, Muslim Women, Moral Visions: Globalization and Gender Controversies 

in Indonesia. Sebuah artikel yang ditulis oleh Rachel Rinaldo seorang peneliti di 

University of  Virginia departemen sosiologi, dalam jurnal Qual Sociol bulan 

September 2011. Artikel ini ditulis sebagai respon atas ide-ide para peserta 

konferensi yang bertajuk “Religion in Shoutheast Asian Politics: Reistance, 

Negotiation and Transcendence” di ISEAS (The Institute of Southeast Asian 

Studies) bulan Desember 2008. Penelitian ini menjelaskan potret gerakan wanita 

Islam Indonesia khususnya Fatayat NU dan aktivis PKS wanita. Penelitian ini 

lebih mengarah kepada respon muslimah Indonesia terhadap isu pornografi, 

poligami dan isu kesetaraan gender. 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, ada dua rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana pemikiran keagamaan 

‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang dakwah, politik dan gender dari tahun 

2000-2010? (2) Apakah persamaan dan perbedaan pemikiran keagamaan 

‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang dakwah, politik dan gender tahun 

2000-2010? Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arah 

pengembangan ‘Aisyiyah dan Muslimat NU kedepannya. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang 

menggabungkan dua macam metode,  induksi dan komparasi. Pendekatan yang 

digunakan adalah historis-kritis. Sumber data yang primer dalam penelitian ini 

meliputi dari buku-buku, jurnal, majalah dan hasil keputusan muktamar ‘Aisyiyah 
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dan Kongres Muslimat NU. Diantaranya adalah “Sejarah Muslimat NU Nahdhatul 

Ulama”, “ Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah”, “Laporan 

Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muslimat NU, Kongres XVI” , “Sedjarah 

Lahirnja Muslimat NU”, “ dan lain sebagainya. 

Data sekundernya adalah semua sumber data yang mendukung dalam 

pembahasan penelitian ini. Diantaranya adalah buku, jurnal dan hasil penelitian 

terdahulu mengenai pemikiran keagamaan ‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam 

bidang dakwah, politik dan gender, seperti “‘Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan 

perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal”, “Solusi Problematika Aktual 

Hukum Islam (Keputusan Munas, Muktamar dan Konbes NU 1926-2010)”, “50 

Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama, Negara dan Bangsa”,  dan lain 

sebagainya. 

Pada tahap analisis data, ada dua langkah yang dilakukan. Pertama, 

analisis terhadap langkah-langkah ‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang 

dakwah, politik dan gender tahun 2000-2010 yang tertulis dalam hasil Kongres, 

Muktamar atau Tanfidz. Analisis langkah-langkah atau program-program tersebut 

dilakukan untuk mengambil kata kunci dari pemikiran keagamaan keduanya. 

Kedua, menggunakan metode komparasi guna membandingkan antara pemikiran 

keagamaan ‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang dakwah, politik dan gender 

tahun 2000-2010 hingga diperoleh persamaan dan perbedaaan keduanya. 
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C. Pemikiran Keagamaan ‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam Bidang Dakwah, 

Politik dan Gender tahun 2000-2010 

 

Pemikiran keagamaan wanita Islam Indonesia dalam berbagai bidang –

dakwah, politik, gender, sosial, kesehatan dan lain sebagainya- adalah dengan 

menjadikan Islam sebagai dasar gerakan. Susan Blackburn seorang peneliti dalam 

bidang sosial dan politik Monash University Australia menyoroti kiprah wanita 

Islam Indonesia dalam dunia politik. Ia mengambil kesimpulan bahwa mayoritas 

wanita Islam Indonesia tidak terjun dalam politik praktis –seperti wanita 

Muhammadiyah (‘Aisyiyah) dan wanita NU (Muslimat NU)- tetapi sedikit banyak 

tetap memberi kontribusi dalam perpolitikan Indonesia. Sebagai contoh tentang 

penentangan mereka atas pornografi dengan menuntut pengesahan RUU 

pornografi menjadi undang-undang resmi. Adapun wanita Islam Indonesia yang 

berkiprah dalam dunia perpolitikan secara aktif hanya sedikit, seperti yang 

tergabung dalam Permi dan PSII.11 

1. Pemikiran Keagamaan ‘Aisyiyah dalam Bidang Dakwah, Politik dan 

Gender  

Tema’Aisyiyah periode 2000-2005 secara sederhana adalah peran 

perempuan dalam membangun Indonesia baru dengan gerakan dakwah sosial 

kemasyarakatan dan gerakan moral untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 

damai dan bersatu. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, damai 

dan bersatu ‘Aisyiyah menekankan pada sisi dakwah dan perbaikan moral. 

Semua program yang terkait dengan bidang dakwah selalu menjadi prioritas 

                                                           
11 Susan Blackburn, “Indonesian Women and Political Islam” dalam jurnal Southeast Asian 

Studies, diterbitkan oleh The National University of Singapore, bulan Februari 2008, hlm. 104. 
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bagi ‘Aisyiyah di setiap jenjang kepemimpinan. Perbaikan moral adalah salah 

satu sasaran yang menjadi tujuan dari bidang dakwah tersebut. Moral yang baik 

adalah modal awal bagi sebuah budaya, tradisi, sikap dan kondisi masyarakat. 

 Aktualisasi pemikiran keagamaan ‘Aisyiyah dalam bidang dakwah 

tahun 2000 hingga 2010 adalah peningkatan mutu muballighat, efektivitas 

metode dakwah, variasi cara dakwah, pembuatan peta dakwah untuk mencari 

sasaran yang lebih luas, optimalisasi program-program bidang dakwah periode-

periode sebelumnya, pembuatan Laboratorium Dakwah sebagai pusat 

pembinaan dan pengembangan umat serta menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi umat. Maka, kesimpulan dari pemikiran keagamaan Aisyiyah 

dalam bidang dakwah tahun 2000-2010 adalah  meningkatkan pengetahuan ke-

Islaman  dan menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi umat.12  

Pandangan ‘Aisyiyah dalam menempatkan politik bagi wanita adalah 

sebagai bentuk hak dan  kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk ber-amar ma’ruf nahi munkar. Dalam pelaksanaan amar ma’ruf nahi 

munkar tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan wanita, keduanya 

memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedudukan wanita dalam dunia 

politik secara tidak langsung bertujuan untuk membela wanita dan 

menciptakan kebijakan yang adil, tanpa ada yang dirugikan khususnya kaum 

wanita dan anak-anak. 

                                                           
12 PP Aisyiyah, Laporan Pimpinan Pusat Periode 2000-2005 Disampaikan pada Sidang 

Tanwir ‘Aisyiyah III di Malang, (Yogyakarta: PP Aisyiyah, tt.),  hlm. 13 & 33-35; PP Aisyiyah, 
PP Aisyiyah, Tanfidz Keputusan Tanwir Aisyiyah Periode 2005-2010 Samarinda 6-8 Juli 2007, 
(Yogyakarta: PP Aisyiyah, 2007),  hlm. 9-10 & 16 
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 ‘Aisyiyah periode 2000-2010 dalam bidang politik mengambil 

konsentrasi perjuangannya dalam memahamkan kaum wanita secara umum dan 

anggota ‘Aisyiyah secara khusus dalam memaknai pentingnya Pemilu bagi 

wanita. Upaya tersebut terealisasi dalam pembuatan sebuah buku yang berjudul 

Panduan Pemilu 2004 untuk Muballighat ‘Aisyiyah. Sedangkan usaha-usaha 

lain yang telah terlaksana dalam periode ini adalah mengadakan pendidikan 

politik perempuan, mengadakan pendidikan calon pemilih pemula (bekerja 

sama dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan).13 

Kesimpulan pemikiran keagamaan Aisyiyah dalam bidang politik tahun 

2000-2010 adalah upaya penyadaran kaum wanita –khususnya wanita Islam- 

akan pentingnya keikutsertaannya dalam dunia politik dengan niat untuk amar 

ma’ruf nahi munkar. Ini bukan berarti harus dengan terjun ke dalam dunia 

politik praktis, namun bisa direalisasikan dalam Pemilu, partisipasi pembuatan 

kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat lokal dan lain sebagainya. Wanita 

bagi Muhammadiyah adalah wanita yang beramal, berilmu dan aktif bukan 

wanita yang hanya berkutat dalam dunia domestik.  

Langkah ‘Asiyiyah dalam bidang gender periode 2000-2010 yaitu telah 

mengadakan berbagai seminar, semiloka atau workshop bertajuk peran wanita 

dalam pembangunan bangsa, pembentukan LHHA (Lembaga Hukum, hak 

Asasi manusia dan Advokasi) dan Women Crisis Centre (untuk 

mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban 

trafficking, menyusun buku petunjuk penanggulangan tindak kekerasan 

                                                           
13 PP Aisyiyah, Panduan Pemilu 2004 untuk Muballighat Aisyiyah, (Yogyakarta: LPPA PP 

Aisyiyah, 2004), hlm. 3. 
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terhadap perempuan dalam rumah tangga, penegasan agar segera disahkannya 

RUU pornografi dan pornoaksi serta melakukan pengkajian berbagai 

rancangan perundang-undangan perspektif gender untuk keadilan semua. 14 

Langkah-langkah ini adalah bentuk pemikiran keagamaan ‘Aisyiyah dalam 

bidang gender, jika disimpulkan maka pemikiran keagamaan ‘Aisyiyah dalam 

bidang gender adalah mengupayakan advokasi publik yang menyangkut 

kebijakan masalah-masalah sosial dan sosialisasi peran wanita dalam 

pembangunan bangsa. 

 

2. Pemikiran Keagamaan Muslimat NU dalam Bidang Dakwah, Politik dan 

Gender 

Dasar Pengabdian Muslimat NU yang telah diputuskan pada Kongres 

XIV yang dilaksanakan di Padepokan TMII Jakarta pada 26-30 April 2000 

adalah amanah insan ila robbihi, amanah insan ‘ala al-insan, amanah insan 

‘ala nafsihi, ibadah dan ikhlas.Tema Muslimat NU pada Kongres tersebut 

adalah “Meningkatkan Kualitas Pengabdian Muslimat NUdalam Mewujudkan 

Masyarakat Madani di Era Millenium III”. Maka, untuk membuat program 

kedepan Muslimat NU mempunyai visi “Masyarakat sejahtera dan aman yang 

dijiwai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah menuju bangsa yang mandiri dan 

                                                           
14 Kuntowijoyo mengelompokkan perkembangan ideologi kewanitaan ‘Aisyiyah menjadi 

empat tahapan, yaitu pertama, penegasan kedudukan wanita di tengah dunia laki-laki. Kedua, 
penegasan ruang gerak dan hak-hak wanita. Ketiga, penegasan wanita sebagai pembina keluarga 
dan keempat penegasan peranan wanita dalam pembangunan. Lihat: Kuntowijoyo, “Arah 
Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinan-Kemungkinannya” dalam Lies 
M. Marcoes-Natsir, Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, ( Jakarta: INIS, 1993), 
hlm. 131-132; PP Aisyiyah, Buku Pedoman Lembaga Hukum HAM dan Advokasi Law, Human 
Right and Advocacy Instituition, (Jakarta: PP Aisyiyah, tt.), hlm. 22-25. 
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berkeadilan”. Adapun misinya adalah pertama, pemberdayaan masyarakat 

dhu’afa’; ibu dan anak, petani, nelayan, buruh dan nelayan. Kedua, 

mengupayakan supremasi hukum dan sistem perundang-undangan yang 

memungkinkan masyarakat memperoleh keadilan politik, ekonomi, hukum, 

rasa aman dan tentram. Ketiga, penanaman dan pelaksanaan nilai-nilai ajaran 

Islam Aswaja.15  

Visi Muslimat NU periode 2005-2010, setelah Master Plan diresmikan 

pada Kongres XIV di Batam adalah “Perempuan Indonesia Sehat dan 

Religius”. Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut, Muslimat 

NUmenentukan tema dalam Kongres XV yaitu “Membangun Bangsa Berbasis 

Persatuan, Persaudaraan, Profesionalitas dan Akhlakul Karimah”. Tujuan 

Muslimat NU adalah mengimbangi arus globalisasi dan kemajuan teknologi 

komunikasi dengan penanaman aqidah, nilai-nilai moral dan akhlakul karimah. 

Langkah yang diambil Muslimat NU periode 2000-2010 dalam bidang 

dakwah adalah peningkatan kualitas muballighat dan pengoptimalan Majelis 

Taklim (karena basis Muslimat NU adalah Majlis Ta’lim yang menjadi salah 

satu pintu masuk gerakan membangun masyarakat), penerbitan buletin dan 

buku-buku tentang dakwah dan problematika ummat terkini, peningkatan 

dakwah melalui media massa dan memperluas sasaran dakwah ke berbagai 

komunitas masyarakat.16 

                                                           
15  PP Muslimat NU, Hasil-Hasil Keputusan Kongres XIV Muslimat NU Tahun 2000, 

(Jakarta: PP Muslimat NU, 2000), hlm. 34-35 &47-56. 
16 Salah satu contohnya adalah dengan menerbitkan buku “Pembekalan Remaja” pada tahun 

2000. Komponen pembahasan buku tersebut adalah bagaimana membentuk remaja yang religius, 
ber-akhlak karimah, menjadi warga negara yang baik dan berwawasan luas. Secara rinci buku itu 
membahas tentang pentingnya ilmu pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan moral 
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Poin terpenting yang menjadi perubahan metode dakwah Muslimat NU 

periode ini adalah dari yang bersifat hubungan vertikal kepada hubungan 

horizontal. Sedangkan kesimpulan dari pemikiran keagamaan Muslimat NU 

dalam bidang dakwah adalah untuk memberikan pemahaman Islam yang lebih 

mendalam, mengimplementasikan ajaran Aswaja dengan metode yang lebih 

efektif dan menjawab masalah ummat dengan berbagai cara (sebagai contoh 

dengan bahtsul masail yang dibukukan atau dibuat jurnal).17 

Perhatian Muslimat NU periode 2000-2005 dalam bidang politik adalah 

hanya berupa penegasan  agar gerakan reformasi politik dilakukan secara 

konstitusional, damai, gradual dan konsisten. Kedua, agar pelaksanaan gerakan 

anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) di setiap bidang kehidupan 

hendaknya dilakukan secara proporsional dan sesuai ketentuan. Ketiga, 

Lembaga DPR/DPRD hendaknya lebih responsif dan antisipatif dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keempat, agar semua pihak menyadari 

akan pentingnya keadilan gender dalam menempatkan wanita sebagai insan 

politik sebagaimana laki-laki. Kelima, Etika politik perlu dihormati sehingga 

dalam mencapai tujuan tidak menghalalkan segala cara, termasuk dengan 

kekerasan dan kriminalitas. 18 

                                                                                                                                                               
Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan keterampilan. Lihat: PP Muslimat NU, Pembekalan 
Remaja, (Jakarta: Hidmat NU Pusat, 2000), hlm. 2-24. 

17 PP Muslimat NU, Hasil-Hasil Keputusan Kongres XIV ..., hlm. 48-49 & 54-55. 
18 Tahun 2005-2010 Muslimat NU demi perhatiannya yang besar terhadap perkembangan 

politik Indonesia mengusahakan beberapa langkah, yakni pertama, menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan kesadaran berkonstitusi untuk Pimpinan dan aktivis Muslimat NU bekerjasama dengan 
Mahkamah Konstitusi. Kedua, Mengadakan kegiatan berkenaan dengan Program Jaringan 
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Ketiga, mengadakan bahtsul masail al-hukm dan 
seminar-seminar dengan tema politik. Keempat, mengevaluasi pelaksanaan ketentuan kuota 30 % 
perempuan dalam daftar calon legislatif pada Pemilu 2004 oleh Bidang Litbang dan Litbang 
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Langkah-langkah yang dilakukan Muslimat NU dalam bidang politik 

dari tahun 2000 hingga 2010 adalah sebuah usaha untuk menempatkan wanita 

sebagai insan politik sebagaimana laki-laki. Wanita dididik agar faham tentang 

dunia politik, perkembangannya dan tantangannya kedepan hingga bisa 

berperan aktif di dalamnya. 

Muslimat NU tidak mempunyai bidang khusus tentang gender, namun 

ada banyak program dalam beberapa bidang yang menandakan kepedulian 

Muslimat NU yang besar terhadap kesetaraan gender.19 Periode 2000-2010, 

Muslimat NU melakukan pertama, penandatanganan kesepakatan bersama 

tentang Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender untuk Peningkatan 

Status, Kondisi dan Posisi Perempuan dalam Pembangunan tanggal 31 Juli 

2006. Kedua, mengadakan program pemberdayaan perempuan, kesejahteraan 

dan perlindungan anak bekerjasama dengan Pejabat Kualitas Komitmen 

(PWPAB), Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Ketiga, 

pelaksanaan kaji tindak model pemberdayaan perempuan dan anak korban 

trafficking. Keempat, mengadakan Halaqah Advokasi dan Sosialisasi PUG dan 

KKG di Pondok Pesantren. Kelima, turut serta dalam pengawalan terhadap UU 

No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keenam, merumuskan usulan 

                                                                                                                                                               
Advokasi. Lihat: PP Muslimat NU, Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muslimat NU 
Masa Bakti 2006-2011, (Jakarta: Panitia Kongres XVI Muslimat NU, 2011), hlm. 22-31 & 95-96. 

19 Masalah gender adalah masalah yang timbul karena stereotype (pelabelan) laki-laki dan 
perempuan dalam kaitannya dengan peranan gender dan pembagian kerja gender. Gender tidak 
akan jadi masalah dalam sebuah keluarga jika terjadi kesepakatan antara suami istri dalam 
pembagian tugas, istri masih memiliki kesempatan untuk kegiatan lain di luar rumah untuk 
mengembangkan diri dan bermasyarakat, serta peran laki-laki yang membantu wanita dalam tugas 
rumah tangga. Ketidakadilan gender adalah jika ada diskriminasi terhadap perempuan dalam 
bentuk; marginalisasi (proses pemiskinan), subordinasi (penomorduaan), stereotype (pelabelan), 
violence (kekerasan) dan double burden (beban ganda).  Lihat: PP Fatayat NU, Modul Analisis 
Gender, (Jakarta: PP Fatayat NU, 1999),  hlm. 28-29. 
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perubahan pasal yang terkait dengan keterwakilan perempuan dalam UU no. 12 

dan no. 31 tentang Pemilu, kerjasama antara Bidang Litbang dan Bidang 

Dakwah. Ketujuh, menerbitkan buku “Kesehatan Ibu dan Anak”.20 

Kesimpulan pemikiran keagamaan Muslimat NU dalam bidang gender 

tahun 2000-2010 yang dapat diambil dari langkah-langkah diatas adalah 

peningkatan status, kondisi dan posisi perempuan dalam pembangunan dan 

mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan masalah-masalah 

sosial (terutama untuk wanita dan anak). 

 

3. Arah Pengembangan ‘Aisyiyah dan Muslimat NU 

    ‘Aisyiyah dan Muslimat NU dengan kekuatan spiritual wanita 

berpotensi untuk membuat perubahan-perubahan penting dalam kehidupan 

masyarakat dan kebudayaan. Untuk meningkatkan peran dan manfaat 

‘Aisyiyah dan Muslimat, perlu mengambil langkah-langkah dibawah ini -yang 

menurut peneliti penting- yakni: 

1. ‘Aisyiyah dan Muslimat NU bisa menyumbangkan ide dan gagasan yang 

menjadi kekuatan untuk menggerakkan perubahan sosial.  

2. Perlu adanya kerjasama dalam bentuk langkah konkret antara ‘Aisyiyah dan 

Muslimat NU untuk melawan arus globalisasi di era modernisasi dan 

industrialisasi ini.  

                                                           
20 PP Muslimat NU, Laporan Pertanggungjawaban ...,hlm. 109-118. 
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3. Dalam bidang ekonomi, ‘Aisyiyah dan Muslimat NU hendaknya menjadi 

pelopor untuk mengarahkan wanita Indonesia pada sikap konsumtif yang 

kritis dan menjadi produsen yang bisa memberikan alternatif.  

4. Amal usaha ‘Aisyiyah dan Muslimat NU yang tumbuh secara pesat secara 

kuantitas hendaknya diimbangi dengan peningkatan kualitas, sumberdaya 

dan jaringan yang kuat serta manajemen dan dokumentasi yang rapi. 

5. ‘Aisyiyah dan Muslimat NU harus berusaha menghindarkan gerakannya 

dari godaan komersialisasi industri dakwah yang dapat memperburuk citra 

keduanya dan menjauhkan nuansa dakwah dari substansi dan pesan Islam 

yang mendasar. 

6. Perlu memperluas jaringan kerjasama baik nasional maupun internasional 

dalam berbagai bidang dan mengimbangi perkembangan zaman dalam 

berkomunikasi dengan umat. 

D. KESIMPULAN 

Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran keagamaan ‘Aisyiyah dan 

Muslimat NU dalam bidang dakwah, politik dan gender tahun 2000-2010. 

Landasan gerakan ‘Aisyiyah adalah firman Allah dalam QS. Ali Imron (3): 104 & 

110 dan QS. Al-Hujuraat (49): 13. Pemikiran keagamaan ‘Aisyiyah tahun 2000-

2010 dalam bidang dakwah adalah meningkatkan pengetahuan ke-Islaman  dan 

menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi umat. Bidang politik, 

upaya penyadaran kaum wanita –khususnya wanita Islam- akan pentingnya 

keikutsertaannya dalam dunia politik dengan niat untuk amar ma’ruf nahi 

munkar. Bidang gender, mengupayakan advokasi publik yang menyangkut 
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kebijakan masalah-masalah sosial dan sosialisasi peran wanita dalam 

pembangunan bangsa. 

Muslimat bergerak dengan dasar ayatullah dalam QS. Ali Imron (3): 102, 

At-Taubah (9): 71, An-Nisa (4): 123 dan QS. An-Nahl (16): 97. Pemikiran 

keagamaan Muslimat NU tahun 2000-2010 dalam bidang dakwah adalah 

memberikan pemahaman Islam yang lebih mendalam, mengimplementasikan 

ajaran Aswaja (Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah) dengan metode yang lebih efektif 

dan menjawab masalah ummat dengan berbagai cara (sebagai contoh dengan 

bahtsul masail yang dibukukan atau dibuat jurnal). Bidang politik, usaha untuk 

menempatkan wanita sebagai insan politik sebagaimana laki-laki. Wanita dididik 

agar faham tentang dunia politik, perkembangannya dan tantangannya kedepan 

hingga bisa berperan aktif di dalamnya. Bidang gender, peningkatan status, 

kondisi dan posisi perempuan dalam pembangunan dan mengupayakan advokasi 

publik yang menyangkut kebijakan masalah-masalah sosial (terutama untuk 

wanita dan anak). 

Aisyiyah dan Muslimat NU merupakan organisasi yang sama-sama lahir 

dari organisasi keagamaan yang dibentuk oleh laki-laki, untuk mewujudkan 

masyarakat yang Islami. Keduanya menjadi badan otonom dari organisasi laki-

laki, maka ideologi, visi, sifat dan kebijakannya mengikuti pemikiran keagamaan 

organisasi laki-laki tersebut. Persamaan antara ‘Aisyiyah dan Muslimat periode 

2000-2010 adalah sebagai berikut: 
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1. Dakwah ‘Aisyiyah dan Muslimat NU bertujuan untuk membawa umat kepada 

ridho Allah dengan menjauhkan Islam dari pengaruh gerakan radikalisme dan 

liberalisme. 

2. Secara institusional, keduanya tidak terjun dalam politik praktis. Namun, 

‘Aisyiyah maupun Muslimat NU turut berkiprah dan memberi perhatian besar 

terhadap dunia politik.  

3. Keduanya tidak memiliki bidang khusus gender, namun amal usaha ‘Aisyiyah 

dan Muslimat NU memberi perhatian besar kepada peningkatan posisi dan 

peran perempuan, pembelaan terhadap diskriminasi perempuan dan anak serta 

mengupayakan advokasi hukum untuk masalah ini. 

4. Pemikiran keagamaan ‘Aisyiyah dan Muslimat NU dalam bidang dakwah, 

politik dan gender cenderung sama, hanya langkah praktis yang diambil 

masing-masing berbeda sesuai dengan potensi dan peluangnya. 

5. Gerakan ‘Aisyiyah dan Muslimat dalam bidang politik dan gender berangkat 

dari semangat dakwah yang sama sekali berbeda dengan pemikiran feminisme. 

Kesetaraan dan keadilan yang diperjuangkan dua organisasi ini semata-mata 

berangkat dari spirit agama yang berdasar pada Al-Qur’an dan Hadist, bukan 

untuk menghujat atau bersaing dengan kaum laki-laki.  

Perbedaan antara ‘Aisyiyah dan Muslimat adalah sebagai berikut:  

1. Tema ‘Aisyiyah tahun 2000-2005 dititikberatkan pada gerakan moral, 

sedangkan Muslimat pada pemberdayaan masyarakat dhu’afa’ dan 

mengupayakan supremasi hukum dan sistem perundang-undangan yang adil 

bagi masyarakat. 



21 
 

2. Tema ‘Aisyiyah tahun 2005-2010 dititikberatkan pada ketahanan keluarga, 

sedangkan Muslimat pada penanaman akhlakul karimah atau moral. 

3. Dakwah ‘Aisyiyah yang utama dilakukan dengan pengajian-pengajian di setiap 

tingkat kepengurusan dan dalam institusi pendidikannya, sedangkan Muslimat 

berbasis Majlis Taklim, pesantren dan peringatan hari-hari besar Islam. 

4. ‘Aisyiyah lebih banyak memiliki variasi institusi pendidikan dari pada 

Muslimat. Hal ini karena Muslimat hanya membawahi TK dan TPQ, adapun 

lembaga pendidikan lain dibawah naungan Lembaga Ma’arif NU. 

5. Respon ‘Aisyiyah terhadap masalah ummat dengan menjadikannya fokus 

dakwah, menjadi tema Milad ‘Aisyiyah, mengadakan seminar-seminar ataupun 

menjadi topik utama dalam majalah Suara ‘Aisyiyah. Sedangkan Muslimat 

dengan menjadikannya tema bahts-masail yang kemudian dibukukan atau 

dijadikan jurnal setelah ditashih Dewan Syuriah NU.  
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