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Rezim Gender & Implikasinya terhadap Perempuan di Muhamamdiyah1 

Oleh 

Siti Ruhaini Dzuhayatin2 

 

A. Rezim Gender dan Implikasinya terhadap Eksistensi Perempaun 

   Rezim gender merupakan suatu kerangka teoritik baru yang mengelaborasi 

teori konstruksi gender yang telah lama digunakan dalam studi gender. Teori 

konstruksi gender secara kritis telah mampu membongkar asumsi dan, bahkan, 

keyakinan tentang laki-laki dan perempuan yang bersifat esensialis dan deterministik 

yang telah berabad-abad berlaku, termasuk dalam tradisi-tradisi agama besar. Tesis 

tentang dualitas eksistensi laki-laki perempuan secara biologis dan sosial secara 

transformatif dan revolutif  ‘mendobrak’ kejumudan ‘tradisi’ keagamaan yang 

cenderung tertinggal dari perubahan sosial di sekitarnya. Para intelektual Muslim 

perempuan menggunakan teori konstruksi gender secara kritis menelisik akar–akar 

‘misoginis’ dalam relung-relung peradaban Islam guna mencari otensititas teologis 

dalam merespon isu-isu perempuan kontemporer.  

    Sejak awal 1970an diskursus gender menyeruak dalam tradisi akademis 

dengan berbagai narasi ‘bernas’ yang dihasilkan oleh para intelektual perempuan 

dalam berbagai spektrumnya, baik yang bernuansa liberal, moderat-progresif 

maupun ‘backlash’ nya yang bernada konservatif. Tantangan realitas dan 

kesetaraan akses pendidikan secara dialektis melahirkan tekad perempuan meraih 

jenjang pendidikan, termasuk pendidikan agama, yang selama berabad-abad 

didominasi laki-laki. Kemunculan mereka ditanggapi sinis dan, bahkan antagonis 

seperti para intelektual pribumi yang dicap ‘pemberontak’ yang membahayakan oleh 

para penguasa kolonial.3  Sinisme tersebut perlahan bergeser menjadi  ‘keniscayaan 

zaman’ ketika semakin banyak intektual laki-laki  mengintegrasikan persoalan 

perempuan dalam karya intelektualitasnya seperti Yusuf Qardawi, Abu Syuqah, 

Asgar Ali, Syahrur dan lainnya. Bahkan sebelumnya, para ulama modernis Seperti 

Muhammad Abduh, Rasyid Ridlo, Syayid Ahmad Khan, Qosim Amin telah menelaah 

secara kritis tentang masalah-masalah perempuan yang bernuansa emansipatf. Di 
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Indonesia, para intelektual laki-laki juga meramaikan diskursus gender seperi 

Junahar Ilyas, Mansur Fakih, Masdar Mas’udi dan Nazaruddin Umar.4 

  Teori konstruksi gender yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap 

persoalan gender namun belum memadai  untuk menjelaskan mengapa gender 

mengikat inidivu dan kolompok begitu kuat meski dalam banyak kasus tidak nampak 

mekanisme yang mengendalikan. Perilaku yang terpolakan, termasuk perilaku 

gender dapat dikategorikan sebagai ‘social order’ dalam istilah Connel 5 dan rezim 

dalam istialh Foucault dan Walby.6 Rezim yang selama ini digunakan dalam ranah 

politik negara, dapat pula digunakan dalam ranah ‘politik’ (cara) sosial. Rezim 

gender menganalisis tentang bagaimana gender dikonstruksi, diideologikan, 

dinarasikan, distrukturkan, dipraktekkan dan dikontrol. Semua negara memiliki rezim 

gender, baik yang implisit dan eksplisit tidak terkecuali Indonesia yang menguat dan 

terkontrol dengan baik pada masa Order Baru. Saudi Arabia dan Iran merupakan 

dua negara dengan rezim gender yang paling banyak disorot secara internasional, 

terutama pada masalah akses dan partisipasi perempuan. 

   Di Indonesia, Order Baru merupakan pemerintahan dengan rezim gender yang 

paling sistematis dan dampak yang paling masif dan mendalam. Mulai dari Undang-

Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, GHBN 1984 berbagai peraturan serta 

mekanisme seperti Dharma Wanita, PKK dan sebagainya. Saat ini rezim gender 

negara melalui ‘pengarusutamaan gender’ (PUG) yang dilaksanakan dibawah 

presiden melalui Inpres No. 9 tahun 2000 sampai struktur lurah dan semua institusi 

pemerintah, termasuk universitas milik pemerintah.  Secara internasioanl, rezim 

gender berada di bawah PBB disebut dengan Kesetaraan gender berlaku melalui 

berbagai konvensi dan deklarasi yang disahkan oleh anggotanya termasuk hampir 

semua anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kecuali Saudi Arabia, Termasuk 

Convention on Elimination on All Forms of Discriminatioan Against Women 

(CEDAW), Declaration on Domestic Violence, Konfensi tentang sunat perempuan 

yang membahayakan (genital mutilation),  Beijing Platform of Action on women serta 

perangkat implementasi dan monitoringnya.  

     Disamping negara, rezim gender juga dapat ditemukan dalam konteks sosial 

atau komunitas, baik yang sederhana seperti dalam suku asli maupun dalam 
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masyarakat yang lebih kompleks melalui berbagai organisasi sosial yang dibentuk 

oleh masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU 

dalam Islam dan organisasi serupa dalam agama lain. Organisasi ini memiliki ajaran 

normatif tentang gender yang sekaligus menjadi bagian ideologis serta struktur dan 

mekanisme yang cukup sistemik. Studi yang dilakukan Cannolly tentang gender 

dalam organisasi gereja di Irlandia menegaskan bahwa rezim gender negara banyak 

dipengaruhi institusi agama dimana para elit negara berafiliasi.  

   Ketegangan yang sering terjadi antara rezim gender internasional dan rezim 

gender nasional,  institusi agama seperti komunitas gereja dan institusi adat menjadi 

‘tameng’ kolektif yang sering digunakan sebagai sumber legitimasi negara 

melakukan reservasi atau menolak konvensi kesetaraan gender internasional seperti 

dilakukan oleh Republik Irlandia.7 Predelli juga mensinyalir hal yang sama bahwa 

institusi agama berperan strategis melanggengkan rezim gender patriarkhi seperti 

ditemukan dalam penelitiannya pada organisasi misionaris Norwegia di 

Madagasdar.8  Yang terjadi di Indonesia, terdapat relasi yang dialektis antara negara 

dan organisasi agama dalam membangun rezim gender. Pengaruh organisasi 

agama sangat kuat dalam perumusan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan, 

sebaliknya, pengaruh negara cukup kuat ketika merumuskan konsep keluarga yang 

mengandung unsur relasi laki-laki dan perempuan.  

B. Konstruksi Gender Muhammadiyah dalam Struktur Muhammadiyah 

   Salah satu teori yang digunakan oleh rezim gender secara sosial adalah 

skema relasi gender yang dikembangkan oleh Scanzony9 yang merentangnya 

dalam (1) Property owner dimana keluarga dipandang sebagai hak milik properti 

oleh laki-laki sehingga ia dapat memperlakukanya sekehendak hatinya, termasuk 

memberikan isteri atau anak-anaknya pada pihak lain. Al qur’an juga mensinyalir 

praktek semacam ini dimana perempuan termasuk harga yang diwariskan dan 

menjadi barang rampasan dalam perang. Terjadi juga kebiasaan membarter anak 

perempuan dengan mahar tinggi yang dikuasai walinya. Al Qur’an mengubah 

praktek ini dengan memberikan waris dan mahar menjadi hak perempuan. Praktek 
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semacam itu juga ditemukan di Jawa di masa lalu dimana raja dapat 

menghadiahkan selir atau anaknya sebagai ikatan politik (2)  Head complement : 

Suami sebagai kepala keluarga yang absolut dalam pengambilan keputusan dan 

semua keluarga harus mengikutinya. Posisi pendidikan dan ekonomi suami superior 

dari isterinya. Pada umumnya suami adalah menyedia nafkah kelaurga (3) Senior-

junior complement: Suami-istri berelasi secara asimetris sebagai senior dan junior. 

Berubahan dari head complement menjadi senior-junior complement dipengaruhi 

oleh diperbolehkannya perempuan mengeyam pendidikan secara terbatas. Laki-laki 

masih memegang otoritas teetinggi meski isteri sudah memiliki wewenang terbatas 

pada urusan rumah tangga. Kondisi ini dapat ditemukan pada awal abad 20 dan 

masa emansipasi perempuan yang dimotori Kartini, Kardinah, Dwi Sartika dan 

Rahma el Yunuisia dimana perempuan mendapatkan pendidikan yang terkait 

dengan perannya sebagai ibu dan pendidik. Dalam relasi ini, isteri telah memiliki 

wewenang terbatas dalam keluarga Relasi ini muncul pada masa awal kalangan 

priyayi di dua kerajaan Mataram di Jawa dan menguat pada awal abad 20 pada 

masa politik etis dimana lebih banyak priyayi menjadi pegawai kolonial.10 (4) Equal 

partnership: suami-istri merupakan partner yang setara karena mereka menempuh 

pendidikan yang setara dan keduanya juga memiliki karir dan mendapatkan 

penghasilan ekonomis. Keluarga ini akan harmonis jika mampu melakukan 

pembagian kerja secara gender yang setara dan komplementer dan akan lebih 

berpotensi menimbulkan perceraian jika terjadi ketimpangan gender.  Pada saat ini 

relasi keluarga cenderung menuju pada pola equal partnership dengan berbagai 

varisasi dan implikasinya.  

      Dari teori diatas, Muhammadiyah memiliki karakteristik tersendiri karena 

basis sosio-kultural yang spesifik. Scanzony menelaah fenomena umum dari 

penelitian yang dilakukan di seluruh dunia termasuk di Asia. Namun demikian, Ada 

aspek-aspek khas yang luput dari potret besar yang dirumuskan oleh Scanzony. 

Misalnya, meski relasi priyayi jawa bersifat senior-junior complement namun suami 

seringkali hanya memiliki ‘kekuasaan simbolis’ sedangkan ‘kekuasaan substantif’ 

ada ditangan isteri sesuai konsep kekuasaan Jawa dimana yang nampak dilayar 

hanya berperan sebagai wayang sedangkan pemain sebenarnya adalah 

dalangnya.11  

                                                           
10

  Kumari Jayawadena,  Feminism and Nationalism in the Third World (London: Zed 

Books, 1986), hlm, 3. 
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 Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa (Yogyakarta: 

LkiS,  2004). 
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      Penelitian terhadap rezim gender Muhammadiyah memunculkan perluasan 

teori relasi gender Scanzony yaitu senior-junior partnership dengan basis sosial 

komunitas Kauman Yogyakarta pada masa pendirian Muhammadiyah. Berpijak 

pada teori Cliffort Geertz tentang masyarakat Jawa, komunitas Kauman merupakan 

golongan “priyayi-santri  urban” yang berbeda dengan komunitas Laweyan 

Surakarta sebagai ‘wong dagang santri urban’.  Kauman merupakan kampung yang 

disediakan bagi abdi dalem pamethaan atau pegawai keraton yang bertugas 

mengurus masalah-masalah keislaman yang berpusat di  Masjid Gede 

Yogyakarta.12  Kedudukan mereka di Keraton Yogyakarta sebagai abdi dalem dapat 

dikategorikan sebagai priyayi. Sedangkan tugas khusus yang terkait dengan 

kepenghuluan dapat dikategorikan dalam varian santri. Komunitas Kauman memiliki 

karakteristik yang unik dibandingkan dengan priyayi pada umumnya maupun 

kelompok saudagar atau wong dagang santri.  Disamping memiliki jabatan struktural 

sebagai priyayi, kelompok ini juga melakukan aktifitas membatik dan berdagang 

sebagai tambahan penghasilan  yang pada umumnya tidak disukai kelompok 

priyayi.13 Oleh sebab itu, aktifitas perdagangan Ahmad Dahlan dipandang sebagai 

pekerjaan tambahan.14 Aktifitas berdagang dilakukan para isteri dari upaya pengisi 

waktu luang para istri abdi dalem dan kemudian menjadi sumber tambahan ekonomi 

keluarga yang mampu bersaing dengan penghasilan suaminya”.15  

       Sebaliknya, Laweyan merupakan tanah otonom yang dihadiahkan Sultan 

Pajang dan lebih tua dari Kerajaan Mataram Surakarta.16 Secara kultural, 

masyarakat Laweyan tidak tertarik gaya hidup priyayi dan gelar-gelarnya . Mereka 

juga bersikap antagonis dan sinis terhadap para priyayi, terutama para mbokmase. 

Mbokmase adalah para suadagar perempuan yang memegang kendali ekonomi dari 

produksi batik, emas dan perak. Sedang para suami bertugas mengurusi masalah 

pendidikan, sosial dan juga politik. Komunitas ini memunculkan organisasi politik 

Sarekat Dagang Islam yang kemudian berganti nama Sarekat Islam. 

     Meski memiliki persamaan sebagai santri urban namun kedua komunitas ini 

memunculkan konstruksi gender yang berbeda secara signifikan. Di Kauman, akses 
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 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung 

Muhammadiyah (Yogyakarta: Terawang, 2000), hlm. 9. 
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 Susan April Brenner, The Domestification of  Desire: Women, Wealth and Modernity 

in Java (New Jersey, Princeton University Press), 1998),  hlm. 140. 
14

 Sutrisno Kutoyo, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 42. 
15
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16

 Heddy Lugito, Arief Ardiansyah dan Mukhlison S. Widodo, “Monumen Kejayaan 

Juragan Batik”, Gatra , edisi khusus, Oktober 2006, hlm. 34-35. 
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pendidkan dan ekonomis perempuan memunculkan sosok mandiri sebagai partner 

suami seperti yang tergambar pada relasi Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah 

ketika membentuk Muhammadiyah dan Sopo Tresno sebagai cikal bakal ‘Aisyiyah, 

Panti yatim piatu dan rumah sosial yang menjadi cikal bakal Pusat Kesehatan 

Umum (PKU). Namun kultur priyayi Kauman membentuk relasi partnership yang 

hirarkhis dimana suami adalah senior dari isterinya. Seperti priyayi pada umumnya 

status sosial berlangsung secara convergent (menyatu) yang bermuara pada posisi 

struktural suami. Kontribusi ekonomi isteri betapapun besarnya tidak menjadi faktor 

determinan status sosial.  

      Sebaliknya, Laweyan membentuk kontruksi gender yang bersifat equal 

partnership secara vernacular (khas dan spesifik) dimana status sosial dicapai 

secara divergent (menyebar) dimana isteri memegang kendali ekononomi dan 

kekerabatan keluarga matrilocal memunculkan fenomena mbokmase yang otoritatif 

dan suami mendapatkan status sosialnya sendiri dari aktifitas pendidikan, sosial dan 

politik seperti tergambar dalam sosok Haji Samanhudi, pendiri Sarekat dagang 

Islam. Secara substantif perbedaan prototipe ini juga mempengaruhi relasi tawar 

perempuan dalam dua komunitas, misalnya pada masalah poligami. Dalam 

komunitas Kauman, perkawinan poligami nampak lazim ditemukan, dan dalam suatu 

riwayat Ahmad Dahlan memiliki tiga isteri.17 Meski poligami bukan atas keinginan 

pribadi, tak urung  Siti Walidah sangat berat hati menerimanya dan memerlukan 

nasehat dari saudara-saudaranya untuk menerimanya.18 Sebaliknya, fenomena 

tersebut tidak lazim ditemukan di Laweyan karena mbokmase sangat tidak 

menyukai kehidupan keraton yang poligamis.  

   Relasi gender senior-junior partnership dan cerminan keluarga batih (nuclear 

Kauman) priyayi yang patrilocal menjadi ‘backborn stucture’ Muhammadiyah yang 

tercermin dalam mekanisme organisasi, terutama dengan masuknya perkumpulan 

‘sopo tresno’ yang pada awalnya independen menjadi organisasi subordinat dalam 

Persyarikatan Muhamamdiyah dan berganti nama dengan ‘Aisyiyah. 

Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah diimajinasikan dalam pola relasi gender hirarkhis 

namun berkemitraan. Setelah itu muncul Nasyiatul Aisyiyah dan Pemuda 

Muhammadiyah sebagi cermin anak perempuan dan anak laki-laki. Relasi 

Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah tidak selalu bersifat harmonis terutama ketika 

menyangkut pengelolaan organisasi dan amal usaha yang mengubah status dari 

                                                           
17

 Suratmin, Nyai Dahlan: Amal dan Perjuangannya (Yogyakarta: PP Aisyiyah, 1980), 

hlm. 38. 
18

 Ibid, hlm. 38; wawancara dengan Ahmad Adaby Darban, 15 Pebruari 2010.  
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organisasi otonom dan organisasi otonom khusus, bahkan, ada wacana pemisahan 

diri menjadi organisasi independen atau organisasi mandiri.  

C. Kontestasi Rezim Gender di Muhammadiyah 

Dalama usianya yang mencapai satu abad Muhamamdiyah menghadapi 

berbagai perubahan dengan rezim gender yang kontestatif, baik secara kultural 

maupun politis yang tercermin dalam buku-buku sebagai landasan ideologis: 

1.  ‘Toentoenan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti mengandung asusmsi: pertama, 

laki-laki digambarkan sebagai ‘omnipresent’ yang mengatasi wacana. Buku ini 

lebih meref leksikan sosok perempuan ndoro dan priyayi dengan kategori relasi 

gender head complement dan gambaran Ibu rumah tangga merupakan 

kombinasi submisif priyayi dan ajaran gereja Kristen. Tidak nampak sosok 

perempuan Kauman yang aktif dan berkontribusi ekonomis seperti Siti Walidah. 

Meski tidak sekuat sosok mbokmase di Laweyan, perempuan Muhammadiyah 

bukan perempuan pasif, terdomestikasi dan canggung dengan berbagai aturan 

khalwat dan mahram. Dalam istilah Kuntowijoyo, buku ini disusun dengan ‘tidak 

sadar konteks’ karena tidak menggambarkan semangat pembaharuan yang 

dilakukan oleh ‘Aisyiyah pada waktu itu.19  Cukup mengherankan karena buku 

tuntunan bernuansa konservatif ini justru terbit setelah ‘Aisyiyah berusia  lebih 

dari 20 tahun yang menunjukkan gerakan sosial yang progresif.  

Kedua, adanya kesenjangan antara teks dan konteks yang disebabkan 

oleh sakralisasi khazanah keislaman yang berlebihan, terutama pada aspek 

yang terkait dengan perempuan. Buku ini tidak memberikan gambaran 

Muhammadiyah sebagai gerakan reformis karena kental dengan nuansa Fiqh 

klkanasik. Ketiga, jika dibandingkan dengan buku-buku dimasanya buku 

tuntunan ini nampak lebih moderat. Misalnya, kitab Uqqud al-Lujain fi Huqquq az 

Zaujain yang ditulis oleh Imam Nawawi al-Bantani yang lahir di Banten pada 

abad ke 18. Buku yang memuat relasi suami dan istri lebih banyak 

menempatkan perempuan pada posisi objek seksual suaminya.20 Buku ini juga 

lebih moderat jika dibandingkan dengan ajaran-ajaran Jawa tentang perempuan 

submisif dalam Serat Condrorini, Serat Piwulang Isteri dan yang sejenisnya.21   

                                                           
19

 Kuntowijoyo, “Arah Pengembangan Organisasi Wanita Arah Pengembangan 

Organisasi Wanita Islam Indonesia “ (1993), hlm. 131. 
20

 Uqud al-Lujain fi Huqquq az-Zaujain diterjemahkan dan ditelaah kritis oleh Forum 

Kajian Kitab Kuning (FK3) dan diberi judul Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab ‘Uqud 

al-Lujjayn ( Yogayakarta: FK3 dan LKiS, 2001. 
21

 Sri Suhanjati Sukri dan Ridin Sofwan, Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa  

(Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 46. 
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2. Adabul Mar’ah fil Islam: Respon Kebijakan Peran Ganda Wanita  

          Diterbitkan pada tahun 1975 yang berarti 40 tahun setelah buku pertama 

dan mencerminkan fenomena meningkatnya partisipasi publik dalam proses 

modernisasi yang dicanangkan Orde Baru. Buku ini menegaskan perbedaan fisik 

dan psikis laki-laki dan perempuan secara oposisi biner seperti kuat dan lemah, 

halus dan kasar, teliti dan tegas agar saling melengkapi. Pada relasi keluarga 

buku ini tidak banyak bergeser dari buku pertama yang menekankan 

penghormatan pada suami dan tidak ada tuntunan sebaliknya pada isteri. 22 

Yang menarik pada aspek pergaulan masyarakat adalah  adanya keseimbangan 

antara laki-laki dan perempuan kecuali penekanan pada masalah busana 

perempuan yang diharuskan menutup aurat meski masih boleh mengikuti mode 

dan model yang aktual.23 

Buku ini membuka akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan secara 

progresif dan positif tentang pendidikan kebolehan perempuan bekerja diluar 

rumah sebagai hakim, direktur, lurah, camat, menteri, walikota, bupati sebagai 

bagian dari kholifah dimuka bumi. 24  namun demikian, perempuan menjadi 

presiden masih berstatus mauquf (ditangguhkan) karena ada yang belum  

menyetujui. Keputusan tentang presiden atau kepala negara perempuan baru 

diputuskan secara bulat pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih tahun 2010 di 

Malang sebagai persiapan Muktamar 1 abad pada tahun 2010. Meski 

dimaksudkan untuk menyempurnakan buku pertama namun basis ideologi 

gendernya belum bergeser secara substantif menuju kesetaraan gender. 

Terutama tidak adanya keseimbangan laki-laki atau suami dalam berbagi peran 

dalam urusan keluarga dan rumah tangga. Oleh sebab itu, perluasan peran 

perempuan tidak secara signifikan mengubah status perempuan dalam ideologi 

gender senior-juniar partnership.Jika tidak dibarengi rekonsstruksi ideologi 

gender yang adil, buku ini justru menyebabkan beban ganda pada perempuan.25  

                                                           
22

 Majelis Tardjih, Adabul Mar’ah fil Islam ( Yogyakarta: Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, 1975), hlm. 7-15. 

23
 Ibid, hlm. 36-37. 

24
 Ibid, hlm. 46-51. 

25
 Kartini Syahrir, “Wanita: Beberapa Catatan Antropologis” dalam Liza Hadi (ed,), 

Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru (2004), hlm. 80. 



9 
 

3. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah: Hegemoni Rezim  Gender Orde Baru 

Buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah disusun dan diterbitkan pada 

tahun 1989 oleh ‘Aisyiyah sebagai suplemen buku sebelumnya.26  Oleh banyak 

kalangan, buku ini justru menunjukkan kemunduran (setback) dari buku 

sebelumnya. Kemunduran tersebut dapat diamati pada: pertama, 

kecenderungan dari publikisasi ke dometifikasi. Buku Adabul mar’ah fil Islam 

lebih memberi spirit ‘publikisasi’ perempuan dari kecenderungan domestifikasi 

buku sebelumnya. Sebaliknya, buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah justru 

mendomestifikasi perempuan yang telah ter’publikisasi’ dari buku sebelumnya. 

Alih-alih menyelesaikan masalah beban-ganda dengan mengatur pola relasi 

suami-istri yang mencerminkan kemiterasetaraan, buku ini justru menafikan 

peran publik perempuan. Tidak berlebihan jika buku ini dipandanga sebagai 

hegemoni rezim gender Orde Baru dengan Panca Tugas Wanita dalam GBHN 

tahun 1984 dimana perempuan sebagai (a) pendamping suami yang setia (b) 

pencetak generasi penerus bangsa (c) pelaksana tugas-tugas rumah tangga (d) 

pencari nafkah tambahan (e) anggota masyarakat. 27   

Posisi asimetris ini nampak pada status laki-laki dalam pengambilan 

keputusan dan kewajiban dalam keluarga. Suami hanya memiliki dua kewajiban 

terhadap terhadap istri dengan uraian setengah halaman.28 Bandingkan dengan 

kewajiban istri terhadap suami yang mencapai enam bagian dengan uraian 

empat halaman.29 Kewajiban suami bersifat superior seperti menjadi pemimpin 

keluarga dan mencari nafkah utama, sedangkan peran-peran istri lebih 

subordinat, karikarif dan instrumental. Seperti mengulang tuntunan pada buku 

pertama yang menekankan kepatuhan istri namun tidak bertimbal balik sebagai 

kewajiban suami.30  

Kuntowijoyo menengarai bias elitis klas menengah kota dalam 

penyusunan buku ini dengan gambaran karier suami/ayah yang mapan, seorang 

ibu rumah tangga yang berkecukupan yang tidak perlu bekerja. Keluarga ini 

memiliki mushola, kamar anak-anak yang terpisah. Ia mengkritik bahwa “apakah 

memang Muhammadiyah sungguh-sungguh tahu akan basis sosialnya—

                                                           
26

 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (Yogyakarta: 

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 1989), hlm. ii. 
27

 Lihat Norma Sullivan, “Gender and Politics In Indonesia”, dalam Maila Steven (ed), 

Why Gender Matters in Southeast Asian Politics (1991), hlm. 63.  
28

 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (1989), hlm. 16. 
29

 Ibid, hlm. 17-22. 
30

 Ibid, hlm. 18. 



10 
 

termasuk mobilitas vertikal dan horisontal anggotanya”. Pada kenyataannya, 

sebagian besar perempuan Muhammadiyah dan anggota ‘Aisyiyah adalah 

perempuan aktif, baik sebagai guru, pegawai, pedagang atau wiraswata 

lainnya.31 

D. Abad ke 2 Muhamamdiyah: Menuju Rezim Kesetaraan Gender 

      Oleh banyak kalangan, Muktamar ke 46 tahun 2010 dipandang sebagai 

muktamar melintas zaman menuju progresifitas berkemajuan, terutama pada 

masalah gender dan perempuan. Pertama,  Disusunnya Fikih Perspektif  

Muhammadiyah sebagai buku keempat yang masih diperdebatakan untuk diganti 

judul alternanif “Fikih Relasi laki-laki dan Perempuan” pada musyawarah nasional 

Majelis Tarjih menjelang Muktamar. Secara umum, buku ini menggambarkan 

keinginan pergeseran peran instrumental dari Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah 

yang banyak mendapatkan kritik dari kalangan generasi muda menuju penguatan 

peran yang lebih substantif dan setara. Dalam draft buku ini dibahas beberapa 

masalah yang selama seratus tahun tidak terbahaskan seperti imam sholat, 

penetapan presiden perempuan, poligami, pencatatan perkawinan dan usia nikah. 

Masalah imam sholat perempuan bagi jamaah laki-laki merupakan isu paling serius 

dan menimbulkan perdebatan sangat tajam antara kelompok yang melarang dan 

yang membolehkannya. Perdebatan tersebut berakhir dengan kompromi dari kedua 

kelompok diatas dengan rumusan keputusan yang disepakati yaitu ‘hukum umum 

imam sholat adalah laki-laki. Dalam keadaan tertentu perempuan boleh menjadi 

imam sholat bagi laki-laki dewasa’.32  

        Disamping itu, musyawarah ini juga menetapkan kebolehan perempuan 

sebagai presiden yang telah seratus tahun berstatus mauquf (ditangguhkan). Hampir 

semua peserta menyetujui kecuali dua utusan dari wilayah Sumatera Barat dan 

Wilayah Sulawesi Selatan yang menyatakan keberatan. Namun pada akhirnya 

mereka dapat menerima setelah mendengarkan argumentasi dari beberapa peserta 

lain, termasuk ketua Majelis Tarjih.33  Masalah lain yang cukup fenomenal adalah 

keputusan mengenai poligami yang meski tidak dilarang namun Muhammadiyah 

secara resmi menyatakan menganut norma keluarga monogami yang dipandang 

                                                           
31

 Kuntowijoyo, Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam, Lies M. Marcoes-Natsir 

dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), Wanita Islam Indonesia: Dalam Kajian Tekstual dan 

Kontekstual, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 133. 

 
32

 Observasi partisipatif  Musyawah Nasional Majelis Tarjih PP Muhammdiyah ke 27 di 

Malang, 1-4 April 2010. 
33

 Ibid 
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lebih mampu menciptakan keluarga sakinah. Junahar Ilyas menegaskan bahwa 

Muhammadiyah, terutama pengurus dari pimpinan pusat sampai tingkat ranting 

harus memberikan tauladan untuk tidak berpoligami.34 Usia nikah juga menjadi 

keputusan krusial yang menandai langkah maju Muhammadiyah yang 

menetapkannya pada  usia 18 tahun yang disesuaikan dengan Undang-Undang 

perlindungan Anak di Indonesia. Demikian pula sikap Muhammadiyah terhadap 

pencatatan nikah yang dimasukkan dalam syarat sahnya perkawinan secara 

kumulatif.35 

          Kedua, secara organisatoris, masuknya perempuan dalam Pimpinan 13 pada 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saat ini secara ex officio dijabat oleh ketua 

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Keterlibatan perempuan dalam struktur Muhammadiyah 

telah dirintis Majelis Tarjih Muhammadiyah pada periode 2000-2005 dan diikuti 

majelis-majelis yang lain. Proses ini membawa pesan progresif dalam berkemajuan 

yang berbanding lurus dengan dibolehkannya perempuan menjadi presiden dan 

menjadi imam dalam keluarganya. Setelah lima tahun, diharapkan agar Majelis Tarjih 

segera mentanfidz buku ini dengan judul yang lebih responsif “Relasi laki-laki dan 

perempuan dalam Muhamamdiyah” dan melakukan sosialisasi pada wilayah dan 

daerah. Kedua langkah strategis ini diharapkan dapat membawa Muhammadiyah 

pada misinya menuju Islam berkemajuan yang menjadikannya ikon organisasi 

modern reformis . Karakter reformis bukan semata-mata persoalan praksis 

instrumentalis namun yang lebih fundamental adalah kesadaran mentalitas yang 

dijelaskan oleh Kurzan dan Brenner sebagai prasyarat keterlibatan (engagement) 

dalam era yang disebut modern. Brenner mengingatkan adanya jebakan modernitas 

jika unsur relevansi diabaikan. Banyak masyarakat yang pada awalnya berkembang 

menjadi modern lantas mengalami kemadegan dan tidak mampu menjaga karakter 

reformisnya. Jebakan tersebut bersumber dari pandangan bahwa modernitas (state 

of being modern) merupakan suatu hasil final (end product) dari proses kemajuan 

yang secara evolutif terus berlangsung sehingga sesuatu yang dahulu dipandang 

modern digantikan dengan kemodernan yang baru lagi.36 Akankah Muhamamdiyah 

bergeser pada Rezim kesetaraan gender? Muktamar ke 47 yang akan menjawabnya. 

 

                                                           
34

 Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat  Muhammadiyah periode 2005-2010 dalam 

Musyawarah Nasional Majelis Tarjih, Malang  
35

 Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Draft Materi Fiqh Perempuan Dalam Perspektif 

Muhammadiyah, dibahas dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke 27 di Malang, 1-4 April 

2010. 
36

 Suzanne April Brenner, The Domestification of Desire (1998), hlm. 11. 
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