
PEREMPUAN  HEBAT  DALAM  

MOMENTUM  PERUBAHAN

for being  a great  women

Ana, S.Pd. M.Pd.

2010 world women’s day



Sekilas tentang hari perempuan sedunia

 Setiap tanggal 8 Maret, seluruh perempuan di dunia
memperingati Hari Perempuan Sedunia atau Women’s 
Day. Dijadikannya tanggal 8 Maret sebagai
International Women’s Day, karena pada tanggal yang 
sama di tahun 1917, perempuan di Rusia, untuk
pertama kalinya diberikan hak suara oleh pemerintah
Rusia. Inilah yang menjadi tonggak awal peringatan
bagi seluruh perempuan dunia. 

 Hari Perempuan Sedunia sesungguhnya merupakan
kisah perempuan biasa menoreh catatan sejarah; 
sebuah perjuangan berabad-abad lamanya untuk
dapat berpartisipasi dalam masyarakat, seperti juga
kaum laki-laki. 



 Peringatan hari perempuan sedunia di negeri kita masih
belum begitu kencang terdengar. Hanya sebagian
perempuan Indonesia atau kalangan tertentu yang 
mengetahui hari perempuan tersebut. Sebagian besar
perempuan tidak tahu sama sekali akan hari perempuan. 
Kerena memang yang biasa kita peringati adalah hari
kartini dan hari ibu sebagai hari nasional, sedangkan
untuk hari perempuan tidak pernah ada di kalendr kita, 
mengingat hari tersebut adalah hari internasional.

 Terlepas dari itu semua sebagai muslimah hebat tentu
semangat hari perempuan sedunia merupakan suatu
momentum untuk melakukan berbagai perubahan dalam
peran kita pada ranah domestik maupun pada ranah
publik.



Positioning Wanita dalam Islam

Hamba Allah yang setara harkat dan

martabatnya dengan laki-laki

Hamba Allah yang mengemban amanah

kekhalifahan di bumi

Hamba Allah yang mengemban amanah amar

ma’ruf nahi munkar

Hamba Allah dengan potensi intrinsik sebagai Ibu

Generasi
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Peran Perempuan Muslimah di Masa Rasulullah
dalam berkontribusi Membangun Peradaban

 BIDANG KEILMUWAN

Q.S. 58 : 11

1. Asma bintu Yazid

2. Aisyah bintu Abi
Bakar

3. Asy Syifa bintu
Abdillah Al Adawiyah

4. Raudhoh
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 BIDANG KEDOKTERAN & KEPERAWATAN

1. Nasibah bintu Ka’ab Al Anshoriyah

2. Rufaidah Al anshoriyah Al Aslamiyah

3. Hamnah bintu Jahsy Al Asadiyah
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 BIDANG EKONOMI

1. Khodijah bintu Khuwalid Al Kubro

2. Zainab bintu Jahsy
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 BIDANG SENI & SASTRA

Al Khonsa

 BIDANG SOSIAL

Khoulah bintu Al Hakim
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 BIDANG DAKWAH

Q.S. 41:33

1. Ummu Habibah

2. Asma’ bintu Ummaisy

3. Asma’ bintu Mani’

4. Nasibah bintu Ka’ab Al Anshoriyah
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 BIDANG MILITER

1. Ummu Athiyah

2. Nashibah bintu Ka’ab Al Anshoriyah

3. Ar Robi’ bintu Muawwidz
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Dalam pandangan saya perempuan hebat harus
mememenuhi prinsip 5 R,

Bener, Bageur, Cageur, Pinter, Singer 

Bener, Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah
manggih beja

(Perempuan harus hidup lurus dengan menempuh jalan yang benar) 

Bageur, Hirup kudu bageur kudu hade laku lampah
supaya alus kacaritakeunana

( Perempuan harus berperilaku yang baik) 

Cageur, Hirup kudu  pait daging, pahang tulang cageur
teu keuna ku panyakit naon bae

( Perempuan harus sehat jasmani dan rohani ) 

Pinter, Hirup kudu legok tapak genteng kadek, loba
luangna pangalamanana jeung kanyahona

( Perempuan harus pintar banyak pengetahuan dan
pengalamannya) 

Singer, hirup ulah tiis tiis jahe kudu iatna, kudu cingceung
( Perempuan harus cekatan, terampil, gesit) 



Kerangka Implementasi Peran Perempuan

 Keseimbangan: setiap peran berjalan
paralel secara harmonis

 Skala prioritas: dalam konteks time 
constraint untuk efektifitas kerja

 Signifikan: yang dikerjakan adalah
fungsi-fungsi/tugas yg berdaya guna
dan berhasil guna, multiplier effect
besar

 Sistemik: peran yg dilakukan bukan
semata berdasarkan kepentingan
pribadi, tetapi diletakkan dlm
konteks pemberdayaan umat
meningkatkan kualitas kehidupan
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Bekal muslimah untuk beraktivitas

Kekuatan Ruhiyyah. 
Kekuatan ruhiyyah merupakan cermin dari
keimanan yg terimplementasikan dalam
perilaku ubudiyah yg intens kpd Allah

Kekuatan Fikriyah
Seorang aktivis haruslah memiliki
kecerdasan intelektual, keluasan ilmu dan
pengetahuan sehingga ia mampu mengelola
diri, keluarga,  masyarakat dan umat.

Kekuatan Manajerial
Cerdas dan soleh saja tidak cukup apabila
tidak disertai sikap yg profesional dalam
menata aneka urusan dan persoalan

Kekuatan Khuluqiyya
Sebagai aktivis publik, seorang muslimah
akan berhubungan dg banyak pihak. 
Karenanya ia harus menampilkan
keteladanan dalam segala perilaku harian
nya. 



ISLAM SEBAGAI PANGLIMA DALAM 
PENGEMBANGAN PEREMPUAN HEBAT

Prof. Slamet Ph



Daya Kalbu
 Iman & Taqwa kepada 

Allah swt.

 Rasa kasih sayang

 Empati

 Kesopanan

 Kejujuran

 Disiplin diri

 Harga diri/respek

 Tanggung jawab

 Integritas

 Keberanian moral

 Kerajinan

 Komitmen

 Loyalitas

 Seni/estetika
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Daya Pikir
 Berfikir analitis

 Berfikir kritis

 Berfikir kreatif

 Berfikir deduktif

 Berfikir induktif

 Berfikir ilmiah

 Berfikir nalar

 Berfikir lateral

 Berfikir sistem

 Kecakapan belajar secara 
terus menerus.

 Kecakapan membaca, 
menulis, dan 
mendengar.
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Daya Fisik
 Kesehatan

 Kestaminaan

 Ketahanan

 Keterampilan
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 Doa wanita lebih makbul daripada lelaki
karena sifat penyayangnya yang lebih
kuat dari lelaki.

 Wanita yang Sholihah itu lebih baik
daripada 1000  orang lelaki yang sholeh.

 Barang siapa yang menngembirakan
anak wanitanya, derajatnya seumpama
orang yang senantiasa menangis karena
takutkan Allah.

 Barang siapa yang membawa hadiah
(oleh-oleh ) lalu diberikan kepada
keluarganya, hendaklah mendahulukan
anak wanitanya dari anak laki-laki

 Barang siapa mempunyai 2 atau 3 anak
wanita, atau 2 atau 3 saudara wanita lalu
dia bersikap ikhsan dalam pergaulan
dengan mereka dan mendidik mereka
dengan penuh rasa taqwa dan tanggung
jawab maka baginya adalah Syurga.

 Barang siapa yang diuji dengan sesuatu
daripada anak-anak wanitanya, lalu dia
berbuat baik kepada mereka, maka
mereka akan menjadi penghalang
baginya dari api neraka (Aisyah r.a.).

 Syurga dibawah telapak kaki Ibu
(Hadits)

 Wanita yang taat berkhidmat kepada
suaminya akan tertutup pintu-pintu
neraka dan terbuka pintu-pintu syurga, 
maka masuklah dari pintu yang 
dikehendaki.

KEISTIMEWAAN PEREMPUAN DALAM ISLAM



 Wanita yang taat akan suaminya serta
menjaga sholat dan puasanya, semua
ikan-ikan dilaut, burung di udara, 
malaikat di langit, matahari dan bulan, 
semuanya beristighfar baginya selama
dia taat pada suaminya dan direlakanya.

 Apabila memanggil akan engkau dua
orang Ibu Bapakmu, maka jawablah
panggilan Ibumu dahulu.

 Aisyah r. a. berkata “ Aku bertanya
kepada Rasulullah SAW,  siapakah yang 
lebih besar haknya terhadap wanita ?  “  
Jawab Baginda, “ Suaminya “  Siapa pula 
berhak terhadap lelaki ? Jawab
Rasulullah “ Ibunya “

 Wanita apabila sholat 5 waktu, puasa 1 
bulan Ramadhan, memelihara
kehormatannya serta taat akan
suaminya, masuklah dia dari pintu
Syurga mana saja yang dia kehendaki.

 Tiap wanita yang menolong suaminya
dalam urusan agama, maka Allah S.W.T 
memasukkan dia kedakam Syurga 10.000 
tahun lebih dahulu dari suaminya.

 Apabila seorang wanita mengandung
janin dalam rahimnya, maka
beristighfarlah para malaikat untuknya. 
Allah S.W.T mencatatkan baginya setiap
hari dengan 1000 kebaikan dan
menghapuskan darinya 1000 kejahatan.

 Apabila seorang wanita mulai sakit
hendak bersalin, maka Allah S.W.T 
mencatatkan baginya pahal orang yang 
berjihad pada jalan Allah.

 Apabila seorang wanita melahirkan
anak, keluarlah dia daripada dosa-dosa
seperti keadaan ibunya melahirkannya

 Apabila telah lahir anaknya lalu
disusuinya, maka bagi ibu itu setiap satu
tegukan dari pada susunya diberi satu
kebajikan.

 Apabila ibu semalaman tidak tidur
karena memelihara anaknya yang sakit, 
maka Allah S.W.T memberinya pahala
seperti memerdekakn 70 orang hamba
dengan ikhlas untuk membela agama 
Allah.   

KEISTIMEWAAN PEREMPUAN DALAM ISLAM



pra nikah : lakukan
semuanya !!!!

Muslimah harus memiliki
visi kehidupan dan rencana
masa depan dirinya,cinta
belajar agar berwawasan
luas

Terampil : managemen-
waktu, uang, perasaan, 
kesehatan diri, 
komunikasi, bersikap
mandiri
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Tips menjadi
perempuan hebat:



Setelah menikah :Nikmati !!

Setelah menikah :

Memahami hak dan
kewajiban istri, terampil: 

memasak ,menata
rumah, mengurus anak
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Jadi Ibu :Bersyukur !!!

Setelah jadi IBU :

Berpengetahuan tentang ilmu mendidik anak, 
mendidik sesuai visi keluarga (pegang lokomotif), 
terampil mengurus anak, figur pusat teladan di
keluarga
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Rambu-rambu untuk muslimah
 Niat lillahi taála dan ibadah

 Berpakaian islami: menutup
aurat, tidak ketat, tidak
tranparan, tidak menarik
perhatian, tidak menyerupai
laki-laki

 Bersikap islami dan
menjauhi hal2 yang 
memunculkan fitnah

 Mendapat izin dari mahram : 
ortu/ suami

 Hindari berkhalwat/ berdua-
duaan



FATHIMAH AZ-ZAHRA RHA DAN GILINGAN GANDUM

Suatu hari masuklah Rasulullah S.A.W. menemui anandanya Fathimah az-zahra rha. 
Didapatinya anandanya sedang menggiling syair (sejenis padi-padian) dengan
menggunakan sebuah penggilingan tangan dari batu sambil menangis. 

Rasulullah S.A.W. bertanya pada anandanya, "apa yang menyebabkan engkau menangis
wahai Fathimah?, semoga Allah S.W.T tidak menyebabkan matamu menangis".
Fathimah rha. berkata, "ayahanda, penggilingan dan urusan-urusan rumah tanggalah
yang menyebabkan ananda menangis".

Lalu duduklah Rasulullah S.A.W. di sisi anandanya. Fathimah rha. melanjutkan
perkataannya, "Ayahanda sudikah kiranya Ayahanda meminta 'aliy (suaminya)
mencarikan ananda seorang jariah untuk menolong ananda menggiling gandum dan
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah".

Mendengar perkataan anandanya ini maka bangunlah Rasulullah S.A.W. mendekati
penggilingan itu. Beliau mengambil syair (sejenis gandum) dengan tangannya yang
diberkati lagi mulia dan diletakkannya di dalam penggilingan tangan itu seraya
diucapkannya "Bismillaahirrahmaanirrahiim". Penggilingan tersebut berputar dengan
sendirinya dengan izin Allah S.W.T. Rasulullah S.A.W. meletakkan syair ke dalam
penggilingan tangan itu untuk anandanya dengan tangannya sedangkan penggilingan
itu berputar dengan sendirinya seraya bertasbih kepada Allah S.W.T dalam berbagai
bahasa sehingga habislah butir-butir syair itu digilingnya.



Ya Fathimah, perempuan mana yang menggiling tepung
untuk suaminya dan anak-anaknya, maka Allah S.W.T
menuliskan untuknya dari setiap biji gandum yang
digilingnya suatu kebaikan dan mengangkatnya satu derajat.

Ya Fathimah perempuan mana yang berkeringat ketika ia
menggiling gandum untuk suaminya maka Allah S.W.T
menjadikan antara dirinya dan neraka tujuh buah parit.

Ya Fathimah, perempuan mana yang meminyaki rambut
anak-anaknya dan menyisir rambut mereka dan mencuci
pakaian mereka maka Allah S.W.T akan mencatatkan
baginya ganjaran pahala orang yang memberi makan kepada
seribu orang yang lapar dan memberi pakaian kepada seribu
orang yang bertelanjang.



Ya Fathimah, apabila seseorang perempuan mengandung
janin dalam rahimnya maka beristighfarlah para malaikat
untuknya dan Allah S.W.T akan mencatatkan baginya tiap-
tiap hari seribu kebaikan dan menghapuskan darinya
seribu kejahatan. Apabila ia mulai sakit hendak
melahirkan maka Allah S.W.T mencatatkan untuknya
pahala orang-orang yang berjihad pada jalan Allah yakni
berperang sabil. Apabila ia melahirkan anak maka
keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti keadaannya pada
hari ibunya melahirkannya dan apabila ia meninggal
tiadalah ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berdosa
sedikitpun, dan akan didapatinya kuburnya menjadi
sebuah taman dari taman-taman sorga, dan Allah S.W.T
akan mengkaruniakannya pahala seribu haji dan seribu
umrah serta beristighfarlah untuknya seribu malaikat
hingga hari kiamat.



Ya Fathimah, yang lebih utama dari itu semua adalah
keridhaan suami terhadap istrinya. Jikalau suamimu
tidak ridha denganmu tidaklah akan aku do'akan
kamu. Tidaklah engkau ketahui wahai Fathimah
bahwa ridha suami itu daripada Allah S.W.T dan
kemarahannya itu dari kemarahan Allah S.W.T?.



Dalam keyakinan saya, Islam memberikan pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan nilai dalam bekerja. Bagi saya

bekerja itu merupakan kehidupan dan bekal bagi siapa saja
yang mengingikan hidupnya lebih berarti bukan hanya

didunia tetapi untuk bekal diakhirat

Mun teu ngakal moal ngakeul,
(Bekerja itu harus punya pengetahuan)

Mun teu ngoprek, moal nyapek,
(Bekerja itu harus kreatif)

Mun teu ngarah moal ngarih, 
(Bekerja itu harus mau mencari peluang)

Mun teu digawe nyiar kipayah tangtu pisusaheun pikeun
hirup,

(Bekerja itu harus giat)

Mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup,
(Kalau tidak berusaha untuk menggali sumber,  tidak akan

bertemu
dengan rejeki untuk bekal hidup)

Mun teu junun tangtu moal pinanggih kabageaan dunia jeung
akherat

(Bekerja itu harus mau bersungguh-sungguh untuk
kebahagiaan di dunia

dan akhirat kelak)

My beliefs 
about 
work

Ana



Kecerdasan Naturalis

Pola Pikir Kesukaan Kebutuhan

Melalui alam dan pola-

pola alam
Bermain dengan 

binatang, 

berkebun,melakukan 

penyeledikan 

terhadap alam, 

memelihara binatang, 

menghargai planet 

bumi

Kesempatan 

berhubungan dengan 

alam, kesempatan 

berinteraksi dengan 

binatang, alat untuk 

menyelidiki alam 

(misalnya kaca 

pembesar, teleskop)

Firman Allah (QS At-Taubah, 9 : 105):

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang
mengetahui akan yang gaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan”



“MAAFKAN IBU, ANAKKU”
( PUISI SEORANG IBU )

Saat pulas tidurmu kucium lembut pipi mungilmu dan
kuusap rambutmu
sungguh anakku, ibu mencintaimu

Maafkan ibu, anakku ketika tadi siang
engkau kubentak karena adik baru tidur dalam pelukanku
sedangkan badanku penat bukan main lantas engkau
menjauh sambil tetap memandangku



Maafkan ibu, anakku yang menolak bercerita saat engkau ingin
mendengar kisah yang bisa membuatmu tertawa gembiraatau
menitikkan air mata,
hanya karena ibu sedang lelah....

Maafkan ibu, anakku yang tidak lebih awal menjumpaimu untuk
sekedar duduk dan bermain bersama hanya karena ibu ingin
melakukan sesuatu untuk diri ibu...
anakku,  betapa ibu merasa bersalah
begitu ibu tahu engkau sangat dan sangat rindu duduk
dipangkuanku

Maafkan ibu, anakku, ketika jari ibu meninggalkan
bekas merah di pahamu
hanya karena engkau makan sembari bermain-main
lalu nasimu tumpah ke lantai tapi engkau tak menangis,
hanya mata beningmu menatapku dengan takut-takut



Maafkan ibu, anakku yang marah kepadamu
hanya karena kesalahan yang sebenarnya bukan
kesalahanmu...
ibu marah hanya karena ibu letih mengerjakan pekerjaan
seorang ibu

Maafkan ibu, anakku
terkadang ibu ingin bisa membagi tubuhku agar segala
keinginanmu terpenuhi...
sedang sebagian tubuhku yang lain mengerjakan tugas dan
pekerjaan yang lain lagi..

Maafkan ibu, anakku
yang tidak mampu memberikan seluruh waktuku untukmu...



Andai engkau tahu sayangku...
betapa ibu sangat mencintaimu,

Sering ibu bertanya,
marahkah engkau pada ibu yang telah marah kepadamu..
gelengan kepalamu membuat ibu lega,
walau tetap tak akan mampu menghapus rasa sesal dihatiku

Sungguh anakku,
cinta ibu padamu hanya Allah yang tahu...
tak pernah seseorangpun bisa mengukur dalamnya
cinta seorang ibu pada anaknya,
sampai ia kelak menjadi seorang ibu.
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