
 

 

 
 

 

  

PERANAN MUSLIMAT DALAM PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DI BIDANG SOSIAL KEAGAMAN DI BATANG 

TAHUN 1998-2010 

 

 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial 

 

Oleh: 

Dzurotul Qorina 

3111412011 

 

 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



 

 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Semarang,    Agustus 2016 

 

 

      Dzurotul Qorina 

                                                                               NIM. 3111412011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian 

sendiri (QS. Al-Isra:7) 

 Manusia yang paling baik adalah orang yang bersyukur dalam kelapangan dan 

selalu berusaha (Dzurotul Qorina) 

 

Persembahan 

Dengan tidak mengurangi rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karya 

sederhana ini penulis persembahkan untuk: 

 Orang tuaku tercinta, Ibu Musyarofah dan Bapak Khusaini serta adikku Guz 

Mirza yang selalu memberikan doa, materi, dukungan, kebahagian, dan kasih 

sayang yang tiada henti.  

 Ginanjar yang selalu sabar dan memberikan semangat, kebahagiaan untukku. 

 Sahabatku Ifa, Fatimah dan Anissa yang selalu memberikan dukungan serta 

kebahagiaan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kekuatan, semangat dan kesabaran sehingga akhirnya penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan dalam rangka 

menyelasaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada prodi Ilmu Sejarah FIS UNNES. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Peranan Muslimat dalam 

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan di Batang Tahun 1998-

2010”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan dan 

rintangan namun berkat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak 

terima kasih dan penuh hormat kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajat di 

Unnes dengan segala kebijakannya. 

2. Drs. Mohammad Solehatul Mustofa, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang atas semua dukungan yang telah 

diberikan kepada penulis. 

3. Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Sejarah Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian dan dukungannya. 



 

 

vii 
 

4. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.,  selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan motivasi bimbingan kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi. 

5. Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan 

motivasi bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 

6. Pihak-pihak Pengurus Cabang Muslimat Batang yang telah 

memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi 

dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen jurusan sejarah, terima kasih atas ilmu, waktu dan 

kesempatannya. 

8. Rombel Ilmu Sejarah dan teman-teman jurusan Sejarah atas kebersamaan 

dan kebahagiaannya. 

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

penyempurnaan skripsi ini dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca. 

      Semarang,    Agustus 2016 

 

      Dzurotul Qorina 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 
 

SARI 

 

Dzurotul Qorina. 2016. “Peranan Muslimat dalam Pemberdayaan Perempuan di 

Bidang Sosial Keagamaan di Batang Tahun 1998-2010”. Skripsi Jurusan Sejarah, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Dr. 

Suwito Eko Pramono, M. Pd. dan Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum. 

Kata Kunci: Muslimat, Pemberdayaan Perempuan, Sosial Keagamaan 

  

 Arus globalisasi dan derasnya kemajuan teknologi komunikasi telah 

memperlihatkan perkembangan yang menakjubkan disatu sisi, namun disisi lain 

masyarakat nampaknya mulai berhadapan pada benturan budaya, seolah-olah 

perlahan-lahan ilmu pengetahuan mengucapkan selamat tinggal pada agama, 

kehidupan manusia semakin kering akan makna spiritual. Muslimat di Batang 

dengan muatan paham Aswaja menjaga sebuah implementasi tradisi keagamaan 

menyajikan program dalam bentuk sosial keagamaan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan dan menganalisis Muslimat Cabang Batang secara 

Umum, Mendeskripsikan dan menganalisi peran Muslimat Cabang Batang dalam 

kehidupan sosial dan keagamaan tahun 1998-2010, mendeskripsikan dan 

menganalisis pengaruh gerakan Muslimat Cabang Batang tahun 1998-2010 

terhadap Masyarakat.  

  

 Durkheim mengutamakan arti penting masyarakat struktur, interaksi dan 

istitusi sosial dalam memahami pemikiran dan perilaku manusia. Durkheim yang 

ingin melihat hampir seluruh perubahan utama manusia yaitu persoalan hukum, 

moralitas, profesi, keluarga dan kepribadian, ilmu pengetahuan, seni dan juga 

agama dengan menggunakan sudut pandang sosial. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: (1) heuristik, (2) kritik sumber, (3) 

interpretasi, (4) dan historiografi.  

 

Hasil penelitian bahwa Muslimat dalam meningkatkan status perempuan 

yaitu dengan melaksanakan program pemberdayaan di bidang sosial, lingkungan 

hidup, koperasi, organisasi, budaya, dakwah dan penerangan serta ekonomi. 

Program-program yang terlaksana yaitu membangun klinik, program KB yang 

bekerjasama dengan PKK dan BKKBN, mendata majlis ta’lim, mendata 

khafidhoh, menyelenggarakan hari besar Islam, siraman rohani, lomba-lomba 

MTQ dan da’wah, membangun panti asuhan PSAA, bakti sosial, dan membangun 

klinik Siti Rohmah. 

Simpulan dari hasil penelitian adalah Muslimat telah berperan penting di 

Batang seperti mendirikan panti asuhan, pendidikan, kesehatan, dan juga dalam 

hal agama. Muslimat di Batang telah memperhatikan anggotanya yang tercermin 

melalui gerakan yang dilakukan Muslimat selama ini, dibuktikan dengan adanya 

klinik dibawah YKM NU dari sinilah nantinya digalakan KB, sosialisasi 

mengenai kesehatan yang berpengaruh kepada kesehatan masyarakat Batang. 

Mendirikan panti asuhan yang dilandasi dengan tujuan kesejahteraan sosial bagi 

anak-anak terlantar. 
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ABSTRACT 

 

Dzurotul Qorina. 2016. "The role of Muslimat in woman’s Empowerment in 

Religious Social in Batang of the Year 1998-2010". Final Project History 

Departement, Faculty of Social, Semarang State University. Advisor: Dr. Suwito 

Eko Pramono, M. Pd. and Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum. 

Keywords: Muslimat, Women's Empowerment, Social Religious  

Globalization and the rapid advances in communications technology have shown 

an amazing development on the one hand, but on the other hand people seem to 

start dealing on a clash of cultures, as if the science is slowly saying goodbye to 

religion, human life will become drier spiritual meaning. Muslimat in Batang with 

cargo maintaining a familiar Aswaja implementation of religious traditions 

present in the form of socio-religious program. The purpose of this study are to 

describe and analyze the Muslimat’s Batang in General, Describe and analyze the 

role of Muslimat’s Batang in social and religious life in 1998-2010, describe and 

analyze the influence of Muslimat’s of Batang movement years 1998-2010 for the 

Community. Durkheim prioritize the importance of the community structure, 

social interaction and istitusi in understanding human thought and behavior. 

Durkheim who want to see most of the major changes in human beings is a legal 

issue, morality, profession, family and personality, science, art and religion also 

using social point of view. The method in this study using historical research, 

namely: (1) heuristic, (2) source criticism, (3) interpretation, (4) and 

historiography. 

The results of the research that's Women in improving the status of women is to 

implement development programs in the areas of social, environmental, 

cooperation, organization, culture, propaganda and lighting as well as the 

economy. The programs are implemented is to build a clinic, family planning 

program in cooperation with the PKK and the BKKBN, record mosque 

committees, khafidhoh record, organize Islamic holidays, spiritual spray, 

competitions MTQ and proselytizing, build orphanages PSAA, devotion social, 

and build clinics Siti Rohmah 

The conclusions of the study are Moslem has played an important role in 

Batang such as setting up orphanages, education, health, and also in matters of 

religion. Muslimat in Batang have noticed members reflected through Moslem 

movements performed during this time, evidenced by the clinic under YKM NU 

from where will digalakan KB, socialization of health that affect the public health 

Trunk. Established orphanages are based on the goal of social welfare for 

abandoned children. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kajian gerakan wanita Islam yang membahas bagaimana 

gerakan tersebut bergerak beriringan dengan sosial 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.  

Di Indonesia, gerakan wanita Islam terbesar adalah salah satunya 

Muslimat NU. Muslimat merupakan organisasi wanita non politik 

yang terkemuka. Muslimat NU adalah salah satu organisasi 

kewanitaan yang cukup tua di Indonesia. Organisasi ini bertekad untuk 

meningkatkan kwalitas perempuan indonesia yang cerdas, terampil, 

dan kompetitif, mempersatukan gerak kaum perempuan indonesia 

khususnya perempuan Islam Ahlusunnah Waljama’ah serta organisasi 

ini banyak bergerak dibidang sosial, pendidikan, dan dakwah.
1
 

Banyaknya organisasi yang bermunculan di kalangan elit terpelajar 

sebagian Nahdlatul Ulama (NU).
2
 

                                                           
1
 http://www.muslimat-nu.or.id. 24 Agustus 2016 

2
 M. C. Rickles, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi 

Ilmu Semesta, 2005), cet. Ke-3, h.369.  

http://www.muslimat-nu.or.id/
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Organisasi ini didirikan oleh ulama pesantren dengan kesamaan 

sikap, tatacara, dan pemahaman, serta penghayatan Islam dengan 

berpegang teguh pada ajaran Ahlusunnah wal Jamaah. Didirikan pada 

31 Januari 1926, salah satunya oleh K. H. Hasyim Asy’ari. Organisasi 

kemasyarakatan ini didirikan atas basis keagamaan yang tergabung 

dari para kyai di Jawa Timur untuk membela kaum tradisionalis.
3
  

Adanya Muslimat Nahdlatul Ulama yang semula adalah bagian 

dari organisasi Nahdlatul Ulama dengan nama Nahdlatul Ulama 

Muslimat (NUM). Muslimat berdiri atas prakarsa kaum perempuan 

Nahdlatul Ulama yang ingin memajukan perempuandalam berbagai 

bidang dengan tetap berprinsip pada ajaran Islam. Misalnya, Muslimat 

di Batang yang memimiliki peran dalam membangun dan 

mengembangkan Islam di Batang. Organisasi Muslimat di Batang ini 

sangat mendukung kemajuan pendidikan Islam tradisional, 

pemeliharaan fakir miskin, dan usaha ekonomi di Batang.  

Salah satu alasan terbentuknya Muslimat NU di Batang adalah 

kurangnya pengetahuan kaum perempuan Batang mengenai agama, 

sehingga membuat perempuan NU tergerak untuk membentuk sebuah 

wadah bagi kaum perempuan agar dapat menuntut ilmu serta 

mengabdikan diri untuk kemaslahatan masyarakat.  

                                                           
3
 Kacung Marijan, Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926, 

(Jakarta:Erlangga, 1992), h. 1.  
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Muslimat di Batang telah berperan dalam pemberdayaan 

perempuan dalam sosial dan keagamaan terhadap masyarakat sudah 

sejak sebelum berdirinya Muslimat di Batang. Muslimat membagi 

kegiatannya kedalam pendidikan dakwah, sosial keagamaan. 

Arus globalisasi dan derasnya kemajuan teknologi komunikasi 

telah memperlihatkan perkembangan yang menakjubkan disatu sisi, 

namun disisi lain masyarakat nampaknya mulai berhadapan pada 

benturan budaya, seolah-olah perlahan-lahan ilmu pengetahuan 

mengucapkan selamat tinggal pada agama, kehidupan manusia 

semakin kering akan makna spiritual. Nahdlatul Ulama adalah ciri dari 

sebuah komunitas Islam moderat, pluralis dan akomodatif.
4
 

Muslimat NU di Batang dengan muatan paham Ahlusunnah 

Waljamaa’ah menjaga sebuah implementasi tradisi keagamaan yang 

sesungguhnya lebih memiliki kepastian dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara syar’iyah. Hal ini dapat dilihat dari 

upaya organisasi Muslimat di Batang menyajikan program dalam 

bentuk sosial keagamaan guna meningkatkan kepastian anggotannya. 

Proses pencarian makna transendantal dalam logika modern, 

nampaknya telah memunculkan ragam fenomena keagamaan di 

Indonesia. Proses pencarian yang dimaksud sangat naif jika kemudian 

                                                           
4
 Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muslimat NU Masa Bakti 

2006-2011, disampaikan pada Kongres XVI MUSLIMAT NU di Asrama 

Haji Bandar Lampung 13-18 Juli 2011, h. 10. 
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melahirkan bentuk-bentuk aliran pemahaman dan sekte-sekte baru 

yang nyaris lepas dari akar keyakinan agama wahyu. Hal ini sangat 

mengkhawatirkan, terutama bagi komunitas nahdliyin. Keprihatinan 

ini pula yang memberi inspirasi pada Muslimat Cabang Batang untuk 

selalu mengingatkan dan menghimbau agar pengurus Muslimat di 

seluruh Batang baik tingkat anak cabang maupun ranting untuk 

mewaspadai dan menjaga komunitas binaannya untuk tetap berada 

pada posisinya sebagai jam’iyyah.  

Saya berusaha mendeskripsikan dan menganalisa 

bagaimanakah Peran Muslimat Cabang Batang ini dalam 

memberdayakan anggotanya dalam sosial keagamaan apakah ada 

perubahan kegiatan-kegiatan dari sebelum tahun 1998-2010. 

B. Perumusan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan tentang topik yang digunakan 

dalam skripsi ini yakni mengenai Muslimat di Kabupaten Batang maka 

perumusan masalah dalam penyusunan ini terbatas pada pertanyaan 

berikut : 

1. Bagaimanakah latar belakang berdirinya Muslimat Cabang 

Batang? 

2. Bagaimanakah Peran Muslimat Cabang Batang dalam 

pemberdayaan sosial keagamaan tahun 1998-2010? 

3.  Bagaimanakah pengaruh gerakan Muslimat Cabang Batang 

terhadap masyarakat tahun 1998-2010? 
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C. Tujuan 

Sebuah penelitian akan efektif apabila sebelum penelitian 

berlangsung, peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan 

tersebut merupakan penunjuk arah penelitian agar tidak membias pada 

bidang lain. Sehubungan dengan ini maka tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang berdirinya 

Muslimat Cabang Batang secara Umum. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis peran Muslimat Cabang 

Batang dalam pemberdayaan sosial keagamaan tahun 1998-2010. 

5. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh gerakan Muslimat 

Cabang Batang terhadap masyarakat tahun 1998-2010. 

D. Manfaat 

Selain tujuan ada pula manfaat yang diharapkan oleh penulis 

dalam penyusunan karya ilmiah. Manfaat penulisan ini selain bersifat 

teoritis , tidak bisa dipungkiri ada pula bersifat praktis. Adapun 

manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

 Memperkaya khasanah sejarah lokal  

 Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti lainnya 

yang meneliti tentang Peranan Muslimat dalam Pemberdayaan 

Perempuan di Bidang sosial keagamaan di Batang. 



6 

 

 
 

 Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa dan 

masyarakat umum tentang Peranan Muslimat dalam 

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan di 

Batang tahun 1998-2010. 

 Mengenalkan peran-peran organisasi perempuan Muslimat 

kepada masyarakat luas khususnya tentang pemberdayaan 

perempuan. 

E. Kajian Pustaka 

Buku berjudul “Aisyiyah dan sejarah pergerakan perempuan di 

Indonesia: sebuah tinjauan awal”, yang di editori oleh A. Adaby 

Darban ini diterbitkan oleh Eja Publisher di Yogyakarta tahun 2010. 

Buku ini membahas mengenai sejarah Aisyiyah sebagai organisasi 

tertua di Indonesia. Perjalanan panjang dan sepak terjang organisasi ini 

hingga bertahan sampai sekarang. Dalam buku ini juga dijelaskan 

bahwa aisyiyah merupakan sebuah organisasi yang berkontribusi di 

bidang pendidikan dan kesehatan. Pada dasarnya isi buku ini ialah 

menganalisis posisi Aisyiyah dalam peta pergerakan perempuan 

Indonesia. Gerak dan perjuangan Aisyiyah itu dapat dilihat mulai dari 

masa sebelum Abad Kedua puluh, masa Pergerakan Nasional, masa 

Pasca Kemerdekaan, sampai tahun 1970, masa Orde Baru, hingga 

masa kini atau masa Reformasi.  

Dalam buku ini tampak bahwa dalam setiap periode muncul 

wacana atau agenda baru dalam gerakan perempuan. Wacana baru itu 
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dipengaruhi oleh banyak faktor yang umumnya merupakan respon 

terhadap perubahan kebijakan dan perkembangan aktual peristiwa-

peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak itu saja, dari 

waktu kewaktu gerakan perempuan meluas tidak hanya wacana yang 

mempermasalahkan seperti poligami, perkawinan sederajat, 

kesetaraan, KDRT dan agenda perempuan lain tetapi juga masalah-

masalah umum seperti demokrasi, nasionalisme, HAM, hingga 

masalah lingkungan hidup.
5
 Alasan memakai buku ini ialah karena 

Aisyiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang sampai sekarang 

masih aktif dan menjadi gerakan perempuan modern dengan karakter 

social religiusnya yang kuat.  

Buku selanjutnya ialah berjudul Perempuan Indonesia dulu dan 

Kini yang ditulis oleh Mayling Oey Gardiner pada 1996 di Jakarta 

yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ada 

pembahasan mengenai sejarah Muslimat NU yang semula adalah 

bagian dari NU dengan nama NU Muslimat. Tidak hanya Muslimat 

saja tetapi juga banyak organisasi-organisasi Islam lain yang ditulis 

dalam buku ini sehingga pemakaian buku ini merupakan sebuah 

perbandingan atas kajian Peran Muslimat dalam sosial keagamaan di 

Batang. 

                                                           
5
A. Adaby Darban, Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan 

Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal, (Yogyakarta: Eja Publisher, 

2010) h. 5. 



8 

 

 
 

 Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai permasalahan 

mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta program kerja 

yang dikukuhkan dalam setiap muktamar. Organisasi wanita Islam 

seperti Aisyiyah, Muslimat NU, Wanita Tarbiyah dan Wanita Islam 

telah mampu menjalankan program pemerintah, khususnya yang 

berkaitan langsung dengan kehidupan wanita dan keluarga.
6
  

Kiprah organisasi wanita Islam dalam buku ini adalah contoh 

kiprah beberapa organisasi wanita dalam pembangunan di Indonesia. 

Organisasi-organisasi wanita Islam ini mengantisipasi kegiatan 

pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing. Ada 

yang menonjol dalam satu bidang, kurang di bidang lain. Dinilai dari 

tolak ukur jender, semua kegiatan pembangunan yang sudah 

dilaksanakan beberapa organisasi wanita Islam ini baru mencapai 

tingkat akses dan belum mencapai tingkat kekuasan. Namun apa yang 

sudah dicapai tersebut kemudian memberikan dampak positif bagi 

wanita, terutama dalam meningkatkan peranannya disatu pihak dan 

mengambil manfaatnya di pihak lain sesuai dengan kebijakan 

pemerintah dalam upaya mengintegerasikan wanita dalam 

pembangunan. Pengemban programnya dalam pembangunan yang 

akan datang diharapkan dapat lebih menempatkan kemampuan wanita.  

F. Ruang Lingkup 

                                                           
6
 Mayling Oey Gardiner, Perempuan Indonesia Dulu dan Kini, 

(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1996). H. 341. 
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Dalam penyusunan penelitian ini perlu adanya pembatasan 

wilayah penelitian yang disebut Scope Spatial dan lingkup waktu yang 

disebut Scope Temporal. Scope Spatial berkaitan dengan daerah atau 

tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Organisasi Perempuan 

Muslimat di Batang. Saya memilih Batang sebagai objek penelitian 

karena Batang mempunyai basic NU yang sangat kental dan sudah bisa 

dibilang maju.  

Untuk Scope Temporal atau waktu, berkaitan dengan 

pembatasan waktu yang dibuat. Kurun waktu dalam penelitian ini 

adalah tahun 1998-2010. Tahun 1998 merupakan tahun berakhirnya 

masa Orde Baru kemudian berganti menjadi masa Reformasi. Pada 

masa ini semakin terbuka karena semakin bebas berekspresi daripada 

sebelum orde baru yang banyak aturan mengenai perempuan. Peran 

Muslimat pada masa Reformasi yang semakin maju akan dijelaskan 

dalam penelitian ini. Apakah ada perubahan peranan sosial keagamaan 

di Batang di tahun 1998-2010 dengan sebelum masa Reformasi. 

G. Landasan Teori dan Pendekatan  

Dalam kerangka teorinya, Durkheim mengutamakan arti 

penting masyarakat struktur, interaksi dan istitusi sosial dalam 

memahami pemikiran dan perilaku manusia. Hal ini dapat dicermati 

dari penekanan Durkheim yang ingin melihat hampir seluruh 

perubahan utama manusia yaitu persoalan hukum, moralitas, profesi, 

keluarga dan kepribadian, ilmu pengetahuan, seni dan juga agama 
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dengan menggunakan sudut pandang sosial. Durkheim mengklaim 

bahwa tanpa adanya masyarakat yang melahirkan dan membentuk 

semua itu, maka tak ada satupun yang akan muncul dalam kehidupan. 

Di sisi lain, Durkheim juga mengungkapkan bahwa fakta sosial itu 

jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individual dan fakta 

sosial sama nyatanya dengan fakta fisik dan individu sering salah 

dipahami ketika pengaruh masyarakat begitu kuat terhadapnya 

dikesampingkan atau tidak dipahami dengan teliti.
7
 Durkheim berharap 

untuk memperlihatkan bagaimana sebuah konsensus sosial baru dapat 

menciptakan kembali nilai-nilai komunitas dan tatanan sosial, tanpa 

mengorbankan emansipasi manusia yang berasal dari keambrukan 

feodalisme. 
8
 

Dalam penelitian ini menggunakan ilmu sosial sebagai 

pendekatannya yaitu karena kajiannya mencangkup golongan sosial 

yang berperan, peranan dan status sosial dan sebagainnya. Bila 

pendekatan ini digunakan dalam penggambaran tentang peristiwa masa 

lalu, maka didalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa 

yang dikaji. 

H. Metode Penelitian 

                                                           
7
 Hujair Sanaky. Sakral (Sacred) dan Profan (Studi pemikiran Emile 

Durkheim tentang Sosiologi Agama. Diunduh pada Rabu 24 Agustus 

2016. 
8
 Emile Durkheim, Sosiologi dan Filsafat, terj. Soedjono Dirdjosiswono, 

(Jakarta: Erlangga, 1989), h. 76.  
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis. 

Menurut Louis Gottschalk, yang dinamakan metode sejarah adalah 

proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau.
9
 

1. Heuristik 

Adapun langkah-langkah heuristik yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan jenis data yang diperlukan, meliputi :  

1) Dokumentasi adalah alat alat pengumpulan data yang berupa foto-

foto dan gambar-gambar. 

2) Sumber lisan adalah alat pengumpulan data yang berupa informasi 

dari para informan. Bukti-bukti lisan memberikan cara pandang 

baru pada pilihan yang telah ada selama berabad-abad, antara 

penyajian lewat suara dan tulisan. Dimasa mendatang, mungkin 

menjadi lebih mudah untuk meng gabungkan keduannya, misalnya: 

penerbitan rekaman intisari-intisari wawancara sebagai 

pendamping buku.
10

 

b. Menentukan tempat penelitian. 

c. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
9
Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1985), h. 32. 
10

Paul Thompson, Suara dari masa silam, Teori dan Metode Sejarah Lisan 

(Yogyakarta:Ombak, 2007), h.270. 
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1) Sumber primer  

Sumber primer merupakan sumber asli, karena kesaksiannya tidak 

bersumber dari sumber lain, tetapi dari tangan pertama. Sumber 

Primer adalah sumber yang disampaikan oleh pelaku sejarah atau 

saksi mata.
11

 

Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota 

Muslimat yang berkecimpung di dalam gerakan partai politik di 

Batang atau anggota yang menjadi pengurus Muslimat di Batang 

selama tahun 1998-2010. Sumber primer tidak diterima dengan 

mentah (diambil apa adanya) tetapi juga melalui prosedur kritik 

sumber yang telah ditentukan yang merupakan alat analisis dalam 

ilmu sejarah. 

2) Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapa pun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata dari seseorang yang tidak hadir 

pada peristiwa yang dikisahkannya. Dalam hal ini penulis 

menggunakan buku, surat kabar, majalah, dan arsip yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. 

Dalam usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang 

dibutuhkan maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

                                                           
11

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Yogyakarta:Ar-

Ruzz, 2007), h. 65. 
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a) Metode Dokumenter 

Dalam melakukan metode documenter peneliti harus berhati-hati 

agar tidak terjebak oleh adanya dokumen itu sendiri. Dalam 

metodologi sejarah telah dibekali dalam melakukan kritik sumber, 

maka studi tentang dokumen harus melakukan kritik intern maupun 

kritik ekstern agar dokumen itu benar-benar dokumen yang 

dibutuhkan dan mempunyai nilai validitas dan kredibilitas yang 

handal. 

b) Metode Lisan 

Metode lisan adalah alat pengumpulan data yang berupa informasi 

dari para informan atau responden. Sumber lisan dapat diperoleh 

melalui wawancara, yaitu metode yang digunakan dalam rangka 

pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara 

langsung dengan anggota Muslimat yang telah dipilih menjadi 

objek penelitian. 

c) Metode Studi Kepustakaan 

Melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga 

bahan tentang pendapat, teori, dalil dan sebagainya yang 

berhubungan dengan masalah yang diselidiki. 

2. Kritik Sumber 

Adapun caranya adalah dengan melakukan dua kritik.Yang 

dimaksudkan dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional 
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yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas 

suatu kejadian. 

Ada dua langkah yang harus ditempuh untuk membuktikan 

validitas sumber, yaitu (1) mengadakan kritik intern yang bertujuan 

untuk mencari kebenaran isinya, dan (2) mengadakan kritik ekstern 

yang bertujuan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran suatu 

sumber. 

Sedangkan kritik ekstern dilakukan terhadap data dengan 

menganalisa kebenaran sumber atau hubungan dengan persoalan 

apakah sumber itu asli atau tidak. Dalam penelitian ini lebih 

ditekankan pada kritik intern. Hal ini dilakukan karena ingin 

memperoleh jawaban dengan nilai pembuktian dari isi atau sumber 

tersebut. Apakah relevan dengan penelitian yang dimaksud atau 

tidak. Cara melakukan kritik intern disini ialah dengan 

membandingkan data yang diperoleh di lapangan dari hasil 

wawancara  dengan data tertulis. Selain itu, dalam melakukan 

kritik sumber melalui wawancara dilakukan pengecekan silang 

antar sumber.Sebagai pendukung perlu juga diketahui situasi, baik 

di dalam memberikan keterangan, bagaimana kemampuan serta 

daya ingat dan juga bagaimana tingkah laku informan dalam 

keseharian. 

Dalam menentukan kriteria asli maupun tidaknya sumber 

tersebut di lapangan adalah diperoleh dari seorang informan yang 
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lainnya mengenai suatu peristiwa yang sama. Sebab kadangkala 

informasi yang diberikan oleh informan yang satu dengan yang 

lainnya tidak sama. Dalam hal ini, perlu dicari terlebih dahulu 

persamaan persepsi dan informasi. Selanjutnya dibandingkan 

dengan sumber tertulis yang ada. 

1) Pemilihan informan yang memberikan keterangan mengenai 

peranana Muslimat dalam pemberdayaan perempuan di bidang 

politik pada masa reformasi di Batang. Keadaan informan juga 

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.  

2) Data atau sumber tertulis yang berhasil dikumpulkan dalam 

penelitian ini, adapun cara melakukan kritik dalam penelitian 

ini adalah membandingkan data yang berhasil dikumpulkan 

dan dihimpun. 

3. Interpretasi  

Pada tahapan penafsiran sejarah (interpretasi), sumber-

sumber sejarah yang didapat kemudian dianalisis dan disintesiskan 

menjadi fakta-fakta sejarah. Adapun bentuk-bentuk analisis dan 

sintesis terhadap sumber sejarah yang didapat adalah sebagai 

berikut:  

a. Analisis yaitu menguraikan fakta-fakta sejarah yang 

didapatkan.
12

 Pada tahapan ini penulis melakukan pemaparan 

                                                           
12

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang 

Budaya, 1995), h. 103. 
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dari fakta-fakta yang didapat sehingga fakta tersebut dapat 

terungkap. 

b. Sintesis yaitu menyatukan fakta-fakta sejarah yang tercerai-

berai.
13

 Pada tahapan ini penulis merangkai fakta-fakta yang 

sulit berdiri sendiri atau bahkan tidak dapat berdiri sendiri 

kemudian dirangkai sehingga tercipta fakta yang tersembunyi.  

4. Historiografi 

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau 

melaporkan hasil-hasil dari penelitian sejarah yang telah dilakukan 

oleh peneliti. Menurut Abdurahman Penulisan sejarah 

(historiografi) yaitu memaparkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan sistematika yang sudah disajikan. Penulisan 

hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal sampai 

dengan akhir.
14

 

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir 

dari metode sejarah. Hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta-

fakta sejarah yang telah dilakukan kemudian dituliskan menjadi 

suatu kisah yang selaras.

                                                           
13

 Ibid., h. 103. 
14

Dudung Abdurrahman, op. cit, h. 67. 
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    BAB II 

LATAR BELAKANG BERDIRINYA MUSLIMAT CABANG 

BATANG 

 

A. Sejarah Muslimat NU 

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan 

terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 

1926 di kampung Kertopaten Surabaya, tepatnya di rumah KH. Abdul 

Wahab Hasbullah.
15

 Faktor lahirnya NU  didorong oleh kalangan 

pesantren dalam mempertahankan kelangsungan madzhab dan menolak 

keputusan raja Ibn Su’ud atas penghapusan mazdhab. Hal tersebut telah 

membuat NU dikenal sebagai organisasi bercorak tradisionalis.
16

   

NU didirikan oleh kalangan Ulama sebagai wadah bagi kalangan 

pesantren. Sejak awal kelahirannya tidak terlepas dari budaya patriarki. 

Terlihatnya budaya patriarki dalam NU terwujud pada eksistensi kaum 

laki-laki yang lebih menonjol dari kaum perempuan dalam organisasi 

tradisional tersebut. Kurang terangkatnya kaum perempuan di dalam NU 

dapat ditelusuri melalui perkembangan perempuan di dalam organisasi 

ini.
17

                                                           
15

Mansyur Amin, NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya (Yogyakarta: al-

amin, 1996), h. 52 
16

Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan 

Kekuasaan (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010), h. 33-46. 
17

Abraham Silo Wilar, NU Perempuan: kehidupan dan Pemikiran Kaum 

perempuan NU (bandung: Pyramida Media Utama, 2009), h. 32. 
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Eksistensi perempuan NU mulai terlihat setelah dua belas tahun 

pasca lahirnya NU tepatnya kongres di Menes tahun 1938. Pada kongres 

tersebut terdapat catatan tentang kiprah para perempuan di forum resmi 

itu, sehingga acara kongres itu menjadi tonggak penting lahirnya Muslimat 

NU. Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya tampil seorang anggota  

Muslimat NU diatas podium berbicara tentang perlunya wanita NU 

mendapat hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam menerima didikan 

agama melalui organisasi NU.
18

 

Sejarah mencatat bahwa kongres NU di Menes tahun 1938 itu 

merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis 

terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya di tahun 1926, 

NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka. 

Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya 

aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di 

rumah saja masih kuat melekat pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu 

terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat 

tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi.
19

 

Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya tampil seorang muslimat 

NU di atas podium, berbicara tentang perlunya wanita NU mendapatkan 

                                                           
18

 Website Pimpinan Pusat Muslimat NU, diakses pada 19 April 2016 

dalam http://www.muslimat-nu.or.id 

19
http://www.mwcnujepara.org/sejarah-muslimat-nu.html diakses pada 2 

Juni 2016  

 

http://www.mwcnujepara.org/sejarah-muslimat-nu.html
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hak yang sama dengan kaum lelaki dalam menerima didikan agama 

melalui organisasi NU. Sejak kongres NU di Menes, wanita telah secara 

resmi diterima menjadi anggota NU meskipun sifat keanggotannya hanya 

sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki 

kursi kepengurusan. Hal seperti itu terus berlangsung hingga Kongres NU 

XV di Surabaya tahun 1940. Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan 

yang cukup sengit tentang usulan Muslimat yang hendak menjadi bagian 

tersendiri, mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh NU. Dahlan 

termasuk pihak-pihak yang secara gigih memperjuangkan agar usulan 

tersebut bisa diterima peserta kongres. Begitu tajamnya pro-kontra 

menyangkut penerimaan usulan tersebut, sehingga kongres sepakat 

menyerahkan perkara itu kepada PB Syuriah untuk diputuskan. 

Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut 

penerimaan Muslimat belum lagi didapat. Dahlanlah yang berupaya keras 

membuat semacam pernyataan penerimaan Muslimat untuk ditandatangani 

Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. A. Wahab Hasbullah. 

Dengan adanya secarik kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar 

NU itu, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar. Bersama A. Aziz 

Dijar, Dahlan pulalah yang terlibat secara penuh dalam penyusunan 

peraturan khusus yang menjadi cikal bakal Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Muslimat NU di kemudian hari. Bersamaan dengan hari 

penutupan kongres NU XVI, organisasi Muslimat NU secara resmi 

dibentuk, tepatnya tanggal 29 Maret 1946 / 26 Rabiul Akhir 1365. Tanggal 
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tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU sebagai 

wadah perjuangan wanita Islam Ahlus Sunnah Wal Jama`ah dalam 

mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. Pada tanggal 29 Maret 1946 

telah diresmikan adanya bagian wanita dalam NU dengan nama NU 

Muslimat.
20

 Sebagai ketuanya dipilih Chadidjah Dahlan asal Pasuruan, 

isteri Dahlan. Ia merupakan salah seorang wanita di lingkungan NU itu 

selama dua tahun yakni sampai Oktober 1948. Sebuah rintisan yang sangat 

berharga dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaumnya di 

lingkungan NU, sehingga keberadaannya diakui dunia internasional, 

terutama dalam kepeloporannya di bidang gerakan wanita. Pada Muktamar 

NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom dari 

NU dengan nama baru Muslimat NU.
21

 Mereka tergerak untuk 

mengikutsertakan wanita dalam dalam organisasi guna untuk mengangkat 

derajat wanita, karena pada waktu itu pengetahuan wanita memang sangat 

memprihatinkan.
22

 

Pada tahun 1952 setelah NU menjadi partai politik telah meningkat 

kedudukan Muslimat yang semula berstatus bagian dari NU meningkat 

menjadi badan otonomi dari partai NU. Dengan status otonomi ini 

Muslimat ini Muslimat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

                                                           
20

 KOWANI, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia 

(Jakarta: PN balai Pustaka, 1978) h.341. 

21
 http://www.mwcnujepara.org/sejarah-muslimat-nu.html diakses pada 2 

Juni 2016  

22
 Mayling Oey-gardiner, op cit, h.336. 

http://www.mwcnujepara.org/sejarah-muslimat-nu.html
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yang bertujuan meningkatkan peranan organisasi dalam membina para 

anggotanya dan menggiatkan organisasi dalam pengabdiannya kepada 

negara. Muslimat NU kemudian masuk menjadi anggota Kowani pada 

tahun 1956, dan pada saat pengganyangan PKI menjadi salah satu dari 

pimpinan pengganyangan Gestapu PKI. Tidak hanya itu, ketika gerakan-

gerakan ditingkatkan menjadi berbagai aksi, Muslimat NU turut 

mendirikan KAWI dan menjadi salah seorang ketuannya.
23

 

Keorganisasian Muslimat sama dengan keorganisasian NU yaitu 

berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya 

memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang 

sesuai dengan kultur Indonesia. Dengan kata lain NU menetapkan diri 

sebagai pengawal tradisi dengan mempertahankan faham Ahlusunnah Wal 

Jama’ah.
24

 

Pada tahun 1952 setelah NU menjadi partai politik, kedudukan 

organisasi ini meningkat menjadi badan otonom dari partai NU dan ada 

pergantian nama menjadi Muslimat NU. Dengan status otonomi ini 

muslimat dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan yang bretujuan 

untuk meningkatkan peranan organisasi dalam membina para anggotanya 

dan mengabdi pada negara. Tujuan dari perjuangan organisasi ini adalah 

melaksanakan program NU dikalangan wanita, membawa wanita islam 

                                                           
23

 KOWANI, op cit, h.341. 
24

 Fathurin Zen, NU Politik Analisis Wacana (Yogyakarta:LKIS, 2004), 

h.15. 
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kearah kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara, serta sadar akan 

hak dan kewajibannya menurut hukum.
25

 

Muslimat NU merupakan salah satu organisasi perempuan di 

lingkungan nahdliyin yang menjadikan organisasi NU sebagai induknya. 

Dengan demikian maka dalam keorganisasiannya Muslimat memiliki 

prinsip keorganisasian yang sama dengan organisasi NU. Perjalanan 

menuju tegaknya tujuan tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi dari 

organisasi tersebut sehingga mampu melewati perkembangan sosial dan 

politik di Indonesia.
26

 Untuk mencapai visi dan misi yang dimaksudkan 

muslimat menentukan strategi seperti dibawah ini.
27

 

1. Mempersatukan gerak perempuan Indonesia, khususnya 

Perempuan Ahlusunnah Wal Jama’ah. 

2. Meningkatkan kualitas perempuan indonesia yang cerdas, trampil, 

dan kompetitif, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap agama, 

bangsa, negara dan membentuk generasi penerus bangsa yang taat 

beragama. 

3. Bergerak aktif dalam kegiatana pelayanan masyarakat di bidang: 

a. Peribadatan, dakwah, dan penerangan 

b. Sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup 

c. Pendidikan 

d. Hukum dan advokasi 
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e. Usaha kemasyaraatan lainnya yang tidak bertentangan dengan 

organisasi. 

4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan badan-badan 

lembaga/organisasi yang tidak bertentangan dengan visi dan isi 

organisasi. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU dibagi dalam 

Pendidikan, Da’wah dan Sosial Kemasyarakatan. Muslimat NU telah 

mengiringi perjalanan bangsa pada era Reformasi, khususnya pada era 

Demokrasi (prosedural) menuju demokrasi (substantif). Disebut 

demokrasi prosedural karena proses demokrasi di Indonesia sudah berada 

pada sistem dan mekanisme demokrasi yang sudah terlembagakan. Ada 

KPU, KPUD, Panwas, ada Lembaga Yudisial yang terdiri atas MA dan 

MK, ada lembaga eksekutif dan legislatif. Tetapi secara substantif masih 

ditemukan ketidakadilan dan ketidakjujuran terhadap pelaksanaan 

kedaulatan rakyat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan 

sebagainnya. Sesuai dengan keberadaannya sebagai eksponen perempuan 

dan bagian dari civil society yang memiliki jumlah anggota lebih dari 12 

juta yang tersebar di seluruh Indonesia, organisasi ini memiliki 33 

wilayah, 516 cabang di tingkat kabupaten/kota, 4.750 anak cabang di 

tingkatan kecamatan serta lebih 26 ribuan ranting di tingkatan desa atau 

kelurahan. Bahkan di beberapa cabang sudah mengembangkan di tingkat 

anak ranting. Dalam mewujudkan tujuannya, Muslimat NU telah membina 

kurang lebih 9.800 taman kanak-kanak dan Roudhotul Athfal, 14.350 



24 

 

 
 

taman pendidikan al-Quran dan 4.600 pendidikan anak usia dini, 103 pusat 

pelayanan kesehatan, 106 panti asuhan, 10 asrama putri, 10 panti jompo, 

59.956 majlis ta’lim, koperasi an-nisa yang sudah berbadan hukum terdiri 

dari 1 induk koperasi, 9 koperasi sekunder, 162 koperasi primer yang 

berbadan hukum, 355 TPK (tempat pelayanan koperasi), 146 kelompok 

bimbingan ibadah haji (KBIH) dan 8 balai latihan kerja (BLK).
28

 

B. Muslimat NU Cabang Batang dan Perkembangannya 

Sejarah muslimat NU di Batang sendiri dimulai dari Karena 

budaya dan karakter NU dan ajaran faham ahlussunah wal jamaah yang 

sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Maka sebelum Muslimat 

lahir di tingkat pusat, di daerah – daerah. Telah terbentuk kelompok – 

kelompok dengan kegiatan perempuan NU seperti pengajian, tadarusan, 

dibaan, dan sebagainya. Hal ini sebagai cikal bakal berdirinya cabang 

Muslimat NU di daerah-daerah terutama di Kabupaten Batang. Sehingga 

ketika di pusat Muslimat NU resmi berdiri, maka secara cepat di berbagai 

daerah jawa maupun luar jawa dengan mudah dan cepat  muslimat NU 

berdiri. Hal ini dilatar belakangi pula oleh semangat kemerdekaan yang 

masih membara pada setiap jiwa bangsa Indonesia pada masa itu, 

khususnya perempuan NU untuk berperan lebih banyak di ranah publik. 

Pimpinan Cabang adalah pimpinan Muslimat NU ditingkat 

kabupaten dan kota atau daerah yang disamakan tingkatanya. Dalam 
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 Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muslimat NU Masa 

Bakti 2006-2011, disampaikan pada Kongres XVI MUSLIMAT NU di 
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kabupaten atau kota daerah disamakan tingkatannya dapat didirikan satu 

cabang kecuali secara historis telah terbentuk dari satu cabang atau alasan 

lain yang telah disahkan oleh PP. Di tiap cabang NU harus didirikan 

cabang Muslimat NU.
29

 

Pimpinan Cabang tugasnya yaitu membentuk ranting didaerahnya, 

melaksanakan organisasi. Dalam melaksanakan organisasinya Muslimat 

Cabang Batang mengadakan rapat kerja untuk membahas masalah-

masalah yang terjadi dan penyelesaiannya, serta melakukan monitoring 

dan evaluasi kepada anggota-anggotannya dan juga pengurus YKM NU.
30

 

Cikal-bakal keberadaan NU di Batang bermula pada sebuah 

perkumpulan (organisasi) yang bernama Jam’iyyatun Nasikhin. 

Perkumpulan tersebut didirikan oleh KH. Shiddiq Ismail untuk mewadahi 

para kiai/ulama/dai di Batang. Aktivitas perkumpulan ini tidak jauh dari 

kegiatan-kegiatan dakwah. Diperkirakan perkumpulan ini beraktivitas 

antara tahun 1930 – 1940-an. Misi perkumpulan Jam’iyyatun Nasikhin 

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama yaitu sebagai 

sebuah organisasi yang mewadahi para ulama/kyai. tahun 1949 secara 

resmi dibentuk kepengurusan NU di Batang. Rois Syuriyah yang pertama 
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adalah KH. Shiddiq Ismail sedangkan jabatan Ketua PCNU yang pertama 

dipegang oleh KH. Bakir.
31

 

Sejarah Muslimat di batang seperti yang dijelaskan oleh hanifah sebagai 

berikut: 

Muslimat NU di Batang dimulai dari kepemimpinan Fatimah 

kemudian saya menjadi ketua antara tahun 1984/1985 selama 3 

periode berturut turut. Berarti saya memimpin Muslimat selama 15 

tahun terus digantikan oleh Umi Badriyah tetapi karena Umi 

Badriyah sakit dan akhirnya meninggal digantikan oleh Makrifah.
32

 

Demikian juga dijelaskan oleh makrifah mengenai sejarah Muslimat di 

Batang: 

Sejarah Muslimat dimulai dari Fatimah kemudian Barokah dari 

Setono,dulu Setono masih ikut Batang ya. Selanjutnya Muslimat 

dipimpin oleh Hanifah kemudian selanjutnya lagi yaitu Badriyah. 

Baru kemudian saya memimpin selama 2 periode bertrut turut 

yaitu tahun 2005-2010 dan 2010-2015.
33

 

Jadi kita mendapat kesimpulan bahwa Muslimat di Batang pertama 

dipimpin oleh Fatimah kemudian Barokah, baru tahun 1985-1989 

dipimpin oleh Hanifah, kemudian 1989-1993 juga masih dipimpin oleh 

hanifah, tahun 1993-1997 diketuai oleh Hanifah.
34

 Periode selanjutnya 

dipimpin oleh Umi Badriyah akan tetapi karena Umi badriyah meninggal 

kemudian digantikan oleh Makrifah. Mengenai latar belakang Muslimat 

                                                           
31

Tulisan ini dipersiapkan dalam rangka konfercab NU dalam M. Arif 

Rahman Hakim, https://hakimbao.wordpress.com. Diunduh pada 19 Juni 

2016. 
32

 Wawancara dengan Hanifah Ketua Muslimat Cabang Batang Periode 

1985-1999 pada tanggal 30 Mei 2016. 
33

Wawancara dengan Makrifah Ketua Muslimat Cabang Batang Periode 

2005-2010 dan periode 2010-2015 pada tanggal 2 Mei 2016. 
34

Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, Susunan Pimpinan Cabang 

Muslimat NU batang Masa Khidmah 1993-1997. 

https://hakimbao.wordpress.com/


27 

 

 
 

cabang Batang sendiri diketahui dalam wawancara Ibu Makrifah sebagai 

berikut:  

Muslimat NU di Batang itu didirikan ya karena untuk membangun 

perempuan agar bisa lebih religius atau sosial keagaamaannya biar 

meningkat. Biar perempuan itu mengerti banyak mengenai agama 

islam.
35

 

Tidak diketahui secara pasti kapan terbentuknya Muslimat NU di 

Kabupaten Batang ini karena terbentuknya muslimat ini dimulai dari 

sebuah perbincangan antar wanita dikalangan NU. Muslimat NU di Batang 

itu terbentuk dikarenakan kesamaan pemikiran perempuan-perempuan NU 

untuk membangun perempuan agar lebih mengerti persoalan-persoalan 

agama Islam. Seperti arti dari Muslimat sendiri yang berarti perempuan 

muslim. 

Muslimat adalah sebuah organisasi dibawah Nahdlatul Ulama 

(NU) yaitu sebuah organisasi perempuan yang membidangi sosial 

keagamaan. Muslimat di Kabupaten Batang belum memiliki kantor 

sekretariat akan tetapi masih ikut dengan Pimpinan Cabang Nahdlatul 

Ulama Batang yang terletak di jalan KH. Ahmad Dahlan No. 9A Kauman 

Batang. Muslimat NU ini sudah banyak menyebar di Kabupaten Batang 

dari anak cabang di tingkatan kecamatan serta lebih dari ratusan ranting di 

tingkatan desa atau kelurahan. 

Susunan pengurus harian pimpinan cabang Muslimat NU cabang 

Batang yaitu terdiri dari pimpinan harian yang terbagi Ketua, Ketua I, 
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Ketua II, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II serta Bendahara, Bendahara 

I. Bidang-bidangnya meliputi bidang organisasi, bidang pendidikan dan 

pengkaderan, bidang sosial, budaya dan lingkungan hidup, kemudian 

bidang kesehatan dan kependudukan, bidang da’wah dan penerangan dan 

bidang ekonomi dan koperasi. Muslimat dilahirkan oleh NU senantiasa 

untuk mengabdi kepada agama bangsa dan Negara dan menselaraskan 

kiprah perjuangannya sejalan dengan perkembangan jaman.  

Berdirinya Muslimat NU di Batang yaitu karena budaya dan 

karakter NU dan ajaran faham ahlussunah wal jamaah yang sangat relevan 

dengan kehidupan masyarakat Batang. Mengingat di Kabupaten Batang 

mayoritas adalah beragama Islam, maka sebelum Muslimat tingkat pusat 

lahir pun di daerah – daerah khususnya di Kabupaten Batang telah 

terbentuk kelompok – kelompok dengan kegiatan perempuan NU seperti 

pengajian, tadarusan, Dibaan dan sebagainya. Hal ini sebagai cikal bakal 

berdirinya cabang Muslimat NU di daerah-daerah terutama di Kabupaten 

Batang. Sehingga ketika di pusat Muslimat NU resmi berdiri, maka secara 

cepat di berbagai daerah jawa maupun luar jawa dengan mudah dan cepat  

muslimat NU berdiri.  

Berdirinya organisasi wanita Islam seperti Muslimat adalah untuk 

mengantisipasi kebutuhan pada saat berdirinya, baik merupakan bagian 

dari organisasi induknya maupun tidak. Pada awalnya tujuan serta 

kegiatan organisasi mengacu kepada pendidikan agama sebagai ciri 
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organisasi keagamaan serta mengantisipasi kebutuhan baik dari segi 

pendidikan, ekonomi dan sosial budaya yang diperlukan wanita saat itu.
36

 

Muslimat Cabang Batang sebagai organisasi memerlukan adanya 

struktur organisasi dan hal tersebut sudah tertera dalam AD/ART Pasal 10. 

Pada tahun 2005 Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama surat 

keputusan kepada Pimpinan Cabang Muslimat di Batang dengan Nomor: 

270/SK/A/PPM/IX/2005 tentang SK Kepengurusan Pimpinan Cabang 

Muslimat NU di Batang untuk periode 2005-2010. 

Anggota Muslimat NU di Batang ialah anggota perempuan yang 

berasal dari Nahdlatul Ulama dan sudah berpengalaman dalam 

berorganisasi. Profesi Jama’ah Muslimat di Batang rata-rata adalah ibu 

rumah tangga dan tentu saja dari Nahdlatul Ulama. 

Struktur Muslimat NU ialah Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan 

Wilayah (PW), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Cabang Istimewa (PCI), 

Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Ranting (PR), Pimpinan Anak 

Ranting (PAR). Masing-masing jenjang pimpinan melakukan kewajiban 

dan tugas yang telah ditentukan dalam organisasi. Susunan pengurus 

Pimpinan Cabang Muslimat Batang periode 1998-2010 diketuai oleh 

Makrifah AW.
37
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BAB V 

KESIMPULAN 

Eksistensi perempuan NU mulai terlihat setelah dua belas tahun 

pasca lahirnya NU tepatnya kongres di Menes tahun 1938. Pada kongres 

tersebut terdapat catatan tentang kiprah para perempuan di forum resmi 

itu, sehingga acara kongres itu menjadi tonggak penting lahirnya Muslimat 

NU. Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya tampil seorang muslimat 

NU diatas podium berbicara tentang perlunya wanita NU mendapat hak 

yang sama dengan kaum laki-laki dalam menerima didikan agama melalui 

organisasi NU. Muslimat semula merupakan bagian wanita dari Nahdlatul 

Ulama dengan nama NU Muslimat. Organisasi ini didirikan pada tahun 

1946. Pada tahun 1952 setelah NU menjadi partai politik, kedudukan 

organisasi ini meningkat menjadi badan otonom dari partai NU dan ada 

pergantian nama menjadi Muslimat NU. Dengan status otonomi ini 

muslimat dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan yang bretujuan 

untuk meningkatkan peranan organisasi dalam membina para anggotanya 

dan mengabdi pada negara. Tujuan dari perjuangan organisasi ini adalah 

melaksanakan program NU dikalangan wanita, membawa wanita islam 

kearah kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara, serta sadar akan 

hak dan kewajibannya menurut hukum.  

Muslimat NU di Batang didirikan untuk membangun perempuan-

perempuan agar lebih religius atau sosial keagamaannya semakin
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meningkat. Sebelum Muslimat di pusat lahir, sudah terdapat cikal bakal 

berdirinya Muslimat NU di Batang diantaranya yaitu terdapat kelompok 

perempuan yang kegiatanya mengaji, tadarus, dibaan. Saat Muslimat pusat 

resmi berdiri maka dengan cepat di berbagai daerah terutama di Jawa 

Muslimat NU berdiri. 

Dalam memberdayakan anggotanya Muslimat NU di Batang 

melaksanakan program-program meliputi bidang organisasi, bidang 

pendidikan dan pengkaderan, bidang sosial budaya dan lingkungan hidup, 

bidang kesehatan dan kependudukan, bidang dakwah dan penerangan dan 

bidang ekonomi dan koperasi. Program-program yang terlaksana yaitu 

membangun klinik, program KB yang bekerjasama dengan PKK dan 

BKKBN, mendata majlis ta’lim, mendata khafidhoh, menyelenggarakan 

hari besar Islam, siraman rohani, lomba-lomba MTQ dan da’wah, 

membangun panti asuhan PSAA, bakti sosial, dan membangun klinik Siti 

Rohmah. Muslimat mempunyai tujuan mengangkat harkat dan martabat 

perempuan untuk berperan dalam segala bidang kehidupan untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan, keadilan serta mendapatkan 

porsi yang sepadan dengan laki-laki dalam mengambil keputusan. 

Muslimat di Batang telah memperhatikan anggotanya yang tercermin 

melalui gerakan yang dilakukan Muslimat selama ini, dibuktikan dengan 

adanya klinik dibawah YKM NU dari sinilah nantinya digalakan KB, 

sosialisasi mengenai kesehatan yang berpengaruh kepada kesehatan 

masyarakat Batang.
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Mendirikan panti asuhan yang dilandasi dengan tujuan kesejahteraan 

sosial bagi anak-anak terlantar. 

Dalam memberdayakan anggota-anggotanya terdapat hambatan 

yang dirasakan oleh Muslimat Cabang Batang ini, misalnya pada masalah 

keuangan dalam menjalankan program kerja Muslimat NU, peran ganda 

sebagai wanita dan ibu atau faktor domestik yang masih dialami 

perempuan misalnya mendapatkan izin dari suami, mengasuh anak yang 

harus diselesaikan terlebih dahulu dalam menjalankan perannya sebagai 

ibu sehingga tidak bisa menghadiri rapat atau mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Muslimat Cabang Batang.  
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Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana proses berdirinya Muslimat NU di Batang? 

2. Latar belakang berdirinya Muslimat NU di Batang? 

3. Apa pandangan anda mengenai peran perempuan di ruang publik? Bahsul 

masail tahun 1997 dan 1999. 

4. Apakah sulit bagi perempuan memasuki dunia politik daripada laki-laki? 

Hambatan-hambatan bagi perempuan memasuki bidang politik di batang? 

5. Apakah laki-laki dan perempuan itu dapat memberikan kontribusi dan 

pengaruh yang sama dalam bidang politik? 

6. Pendapat anda mengenai peran perempuan dalam bidang politik ? 

7. Bagaimana perubahan muslimat dari tahun ke tahun di batang? Akankah 

mengalami kemajuan dari program-programnya? 

8. Selama periode 1998-2010 bagaimana bentuk usaha yang dilakukan oleh 

Muslimat NU cabang Batang? 

9. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Muslimat batang dalam upaya 

pemberdayaan perempuan? 

10. Tujuan dilakukanya kegiatan tersebut? 

11. Bagaimana keterlibatannya atau peran aktif dalam kegiatan tersebut? 

12. Bagaimana kendala atau hambatan yang di hadapi Muslimat cabang 

batang dalam menjalankan programnya? 

13. Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi Muslimat cabang Batang 

dalam pemberdayaan perempuan? Terutama dalam bidang politik? 



 

 

 
 

 

 


