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Abstrak 

Wanita muslimah adalah wanita yang menganut agama Islam. Dalam lintas sejarah, bangsa 
Indonesia pernah dipimpin oleh wanita yang beragama Islam, dengan perkembangan Islam di 
Nusantara pada abad ke-17, contoh kasus antara lain: pada Kesultanan Aceh, yang terjadi pada 
masa penjajahan. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, Indonesia juga memiliki penguasan 
wanita muslimah, yaitu sebagai Presiden RI ke-V, berkisar pada awal abad ke-21. Dari Contoh 
kasus penguasa wanita muslimah tersebut, dalam pemerintahannya mengalami kritikan bagi 
kaum pria, yang melihat dari sudut pandang agama Islam. Hal ini berdampak pada 
pemerintahan yang sedang berjalan dan masyarakatnya. Makalah ini membahas bagaimana 
penguasa wanita muslimah menghadapi kritikan-kritikan dari kaum pria yang melihat dari sudut 
pandang agama Islam dan bagaimana dampaknya bagi pemerintahnya. Untuk itu makalah ini 
diharapkan mampu merekonstruksikan bagaimana penguasa wanita Muslimah menghadapi 
kritikan-kritikan dari kaum pria yang melihat dari sudut pandang agama Islam. Tentunya 
dengan menggunakan langkah-langkah metode sejarah, diawali pencarian sumber, seleksi 
sumber dan interpretasi serta rekonstruksi peristiwa yang diharapkan, yang disebut  
historiography sejarah. Dengan penggunaan sumber-sumber lokal, dokumen, serta tulisan dari 
penulis-penulis yang terkait dengan masalah tersebut. 

Kata Kunci:  Wanita, Muslimah, Kesultanan, Aceh, Indonesia. 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Wanita atau perempuan, menurut Prof. Moh. Yamin, istilah “perempuan”,  
berasal dari kata ‘empu’ atau’pu’ dan suffix ‘an’. Kata perempuan berarti mereka yang 
utama, dimuliakan atau dihormati. Kata lain untuk perempuan adalah wanita. Kata 
wanita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata kerja “wan = menghormati. 
Dari akar kata kerja “wan” kemudian menjadi “wanita” setelah mendapat suffix 
“hita/ita” yang artinya baik, mulia, sejahtera. Dalam makalah ini digunakan istilah 
wanita. 

Wanita muslimah adalah wanita yang menganut agama Islam. Dalam lintas 
sejarah, bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh wanita yang beragama Islam, dengan 
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perkembangan Islam di Nusantara pada abad ke-17, contoh kasus antara lain: pada 
Kesultanan Aceh, yang terjadi pada masa penjajahan. Pada masa Kemerdekaan antara 
lain masa Reformasi bangsa Indonesia pernah diperintah oleh wanita muslimah yaitu 
kasus Penguasa Presiden Republik Indonesia ke V, adalah Megawati Sukarno Putri 
sekitar awal abad ke-21. 

Menurut agama Islam, Islam sangat memuliakan wanita, Al Qur’an dan Sunnah 
memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat 
terhadap wanita baik dia sebagai anak, istri, ibu, saudara maupun peran lainnya. Begitu 
pentingnya hal ini, Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam Al Qur’an kepada Nabi 
Muhammad SAW yaitu Surat An- Nisa, yang sebagian besar ayat dalam surat ini 
membicarakan persoalan yang berhubungan dengan peranan, kedudukan dan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita. Dalam sebuah hadis misalnya Rasullulah 
SAW bersabda; “Salah satu ciri laki-laki yang terhormat adalah yang paling dan 
bersikap lembut terhadap istrinya” (HR. Ahmad bin Hambal). Juga hadis yang lain 
Rasulullah SAW bersabda: ”Surga di bawah telapak kaki ibu” (HR. Ahmad bin Hambal, 
An Nasa’i, Ibnu Majah, Al Hakim. Di samping itu,  M. Qurais Shihab menjelaskan pula 
bahwa ajaran Islam memberikan perhatian dan kedudukan terhormat terhadap wanita. 
Dalam Al Qur’an misalnya, apabila dilihat dari segi pengabdian, maka Islam tidak 
mengadakan perbedaan antara pria dan wanita. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk 
meninggikan dan merendahkan derajat hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya 
kepada Allah SWT (Q.S Al Hujarat: ayat 13).1 

Kesultanan Aceh Darussalam (Kesultanan Aceh)  mengalami puncak kekuasaan 
di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), pada masa menghadapi 
VOC, yang ingin mengusai monopoli perdagangan lada di Aceh (masa penjajahan). 
Sultan ini terkenal di bidang politik, ekonomi-perdagangan, hubungan internasional, 
memperkuat angkatan perangnya dan mengembangkan kebudayaan serta memperkuat 
kehidupan keagamaan Islam. Setelah Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh diatur 
oleh beberapa wanita yang berperan dalam kehidupan pemerintahan, di antaranya 
dikenal Laksamana Keumalahayati, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, Sultanah 
Nurul Alam Naqiatuddin Syah, Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah, Sultanah Zinatuddin 
Kamalat Syah.2 

Republik Indonesia, mengalami kemerdekaan tahun 1945, mengalami masa 
pembangunan dan masa Reformasi. Masa reformasi merupakan masa pasca orde baru, 
yang dipimpin oleh B.J. Habibie (sebagai President Indonesia ketiga (1998-1999)), 
setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. B.J. Habibie, digantikan oleh 
Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke-4, dan Megawati sebagai wakil Presiden dari 
tahun (1999-20001). Selanjutnya Megawati menjadi Presiden Indonesia ke-5 yang 
menjabat sejak 23 Juli 2001 – 24 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita 
Indonesia pertama dan anak presiden Indonesia yang pertama yang mengikuti jejak 
ayahnya menjadi presiden. Pada 20 September 2004, ia kalah oleh Bambang Susilo 
Yudhoyono dalam tahap kedua pemilu presiden 2004. 

Untuk itu makalah ini membahas bagaimana penguasa wanita muslimah 
menghadapi kritikan-kritikan dari kaum pria yang melihat dari sudut pandang agama 

                                                 
1 library.usu.ac.id/download/fh/perdata-utarymaharany.pdf 
2 Marwati Djoened  Poesponegoro, Nugraho Notosusanto, Sejarah Nsional Indonesia III, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1984, hlm. 31. 
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Islam dan bagaimana dampaknya bagi pemerintahnya.Tentunya dengan menggunakan 
langkah-langkah metode sejarah, diawali pencarian sumber, seleksi sumber dan 
interpretasi serta rekonstruksi peristiwa yang diharapkan, yang disebut historiography 
sejarah. Dengan penggunaan sumber-sumber lokal, dokumen, serta tulisan dari penulis-
penulis yang terkait dengan masalah tersebut. 

B.  Wanita Muslimah dalam Kepemimpinan Pemerintahan Dulu dan 
Sekarang: Kasus Penguasa Kesultanan Aceh dan Penguasa 
Republik Indonesia (RI) Ke-V 

1.  Kasus Penguasa Kesultanan Aceh. 

Dalam sumber sejarah disebutkan pada masa Islam antara lain dari Kesultanan 
Aceh pada abad ke-16, yang mulai berkembang akibat Malaka dikuasai oleh Portugis 
1511 M. Hal ini tidak diabaikan oleh Aceh yang berusaha mengusir orang Portugis dari 
wilayah itu. Untuk menunjang perdagangan dan pertahanan Negara, Sultan Aceh 
memperkuat dan memperbesar kekuatan armada lautnya. Salah seorang pemimpin 
armada Aceh adalah seorang perempuan yang berpangkat laksamana, yaitu 
Keumalahayati. Prestasi Laksamana Keumalahayati antara lain tahun 1599, berhasil 
mengalahkan dua buah kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis dan Frederik de 
Houtman. Laksamana Keumalahayati juga mendapat tugas untuk menerima dan 
menghadapi utusan Ratu Inggris, yaitu Sir James Lancaster yang datang ke Banda Aceh 
pada tahun 1602.3 Dari sini Nampak bahwa kemampuan perempuan di bidang diplomasi 
tidak diragukan lagi. 

Pada sekitar abad ke-17. Islam sudah begitu berkembang dalam peradabannya di 
Kesultanan Aceh (Darussalam). Pemerintahan Kepemimpinan Kesultanan Aceh, sering 
disebut Sultan, tapi kalau yang berkuasa sebagai penguasa wanita sering disebut 
Sultanah. Dalam kenyataan sejarah terdapat banyak bukti bahwa kaum perempuan pada 
masa lalu berperan aktif dalam berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial 
budaya dan militer. Sementara Kesultanan Aceh pada abad ke 17, yang memerintah 
para Sultanah. Sultanah pertama adalah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-
1675), putri Sultan Iskandar Muda. Ia gemar  ilmu pengetahuan dan sastra. Ia juga 
memusatkan pemerintahannya dengan bidang pendidikan, ekonomi, militer dan sosial, 
terutama pengembangan agama Islam di masyarakat. 

Dalam pengembangan agama ia dibantu oleh Syeikh Nuruddin Al Raniri dan 
Syeikh Abdul Rauf Singkel. Sultanah yang kedua Sultanah Nurul Alam Naqiyatuddin 
Syah (1675-1678). Pada masa ini banyak mendapat serangan dari Belanda (VOC) dan 
dihadapi oleh sultanah dibantu oleh para bawahannya, serta banyak daerah bawahannya 
melepaskan diri. Sultanah yang ketiga adalah Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1678-
1688). Pada masa ini datang seorang Belanda William Dampier yang melaporkan 
bahwa “negeri ini diperintah oleh seorang Ratu, di bawahnya 12 orang kaya atau 
pembesar. Mereka bertindak di perbagai daerah dengan kuasa masing-masing.” Dan 
yang terakhir adalah Zinatuddin Kamalat Syah (1688-1699). Pada masa Sultanah 
terakhir, terlihat memburuknya keadaan ekonomi  dan politik membuat rakyat Aceh 
tidak puas ditambah lagi dengan fatwa dari mufti Mekkah yang mengharamkan 

                                                 
3 H.M. Atho Mudzhar, ed, Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan,  

Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001, hlm.  287-288 
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pemimpin kerajaan seorang perempuan, akhirnya Sultanah Zinatuddin turun tahta 
digantikan oleh suaminya bergelar Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamalulail.  
Masing-masing Sultanah yang memerintah itu mengeluarkan mata uang emas yang 
disebut deureuham (dirham). 4 

2.  Kritikan dan Dampak Bagi Pemerintahan Kesultanan dengan Empat (4) 
Penguasa Wanita Muslimah.  

Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah merupakan wanita pertama yang diangkat 
menjadi sultanah di Kesultanan Aceh, yang diangkat pada waktu itu Aceh mengalami 
pergolakan politik sosial budaya, karena kaum pria belum siap dipimpin oleh seorang 
wanita. Juga terjadi krisis politik. Hal ini terjadi karena Sultan Iskandar Muda yang 
memerintah dari tahun 1607 – 1636 sebagai Sultan Aceh yang cukup berhasil 
memerintah kesultanan Aceh dengan kekuatan angkatan lautnya sebagai kesultanan 
Maritim, dan berhasil memonopoli lada dari saingan mereka, Belanda dan Portugis. 
Sultan Iskandar Muda tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang menggantikannya 
adalah menantunya anak raja Pahang bernama Sultan Iskandar Tsani pada tahun 1636. 
Sultan Iskandar Tsani berkuasa sampai tahun 1641, yang kemudian digantikan oleh 
istrinya bernama Sultanah Tajul Alam Safiatuddin yang merupakan satu-satunya puteri 
Sultan Iskandar Muda, memerintah dari tahun 1641-1676 M.5 

Pergolakan politik terjadi, karena adanya pertentangan ideologi di kalangan 
ulama. Sebagian ada yang mengatakan bahwa wanita dilarang menjadi pemimpin, 
sedangkan sebagian lagi memperbolehkan wanita menjadi pemimpin. Ulama yang 
membolehkan berargumentasi bahwa wanita hanya dilarang menjadi imam dalam shalat 
sedangkan untuk menjadi pemimpin urusan dunia seperti menjadi sultanah tidak di 
larang. Apa lagi pada masa itu satu-satunya orang yang berhak mewarisi tahta adalah 
Tajul Alam Safiatuddin Syah, karena Sultan Iskandar Muda hanya meninggalkan 
seorang puteri.6 Di samping itu menurut orang Belanda (Nicolaus de Graaf) yang 
pernah datang ke Aceh pada waktu, dikatakan bahwa krisis suksesi di Kesultanan ini, 
membuat orang-orang Kaya7 saling berkompetisi untuk kekuasaan tertinggi, antara lain 
menjadi sultan Aceh. Karena masing-masing mereka berlomba untuk menjadi penguasa 
(sultan ) Aceh.8 

Sesungguhnya perang sesama kelompok elit ini terlihat sepanjang sejarah Aceh. 
Periode selama satu decade, yaitu antar tahun 1579 sampai 1589, umpamanya, dikenal 
oleh para sejarawan sebagai masa kekacauan politik di kesultanan tersebut, bahwa 
semua sultan yang berkuasa terbunuh, dan ini semua sangat terkait dengan munculnya 
era Orang Kaya sebagai pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Mereka adalah 
kelompok yang dikenal kaya dan kuat, dan ini membawa mereka kepada kecenderungan 
dan berambisi untuk mengontrol Negara. Demikian kuatnya kelompok ini, sehingga 

                                                 
4 Hj. Pocut Haslinda Syahrul, MD. binti H. Teuku Abdul Hamid Azwar, Perempuan Aceh Dalam Lintas 

Sejarah Abad VIII-XXI, Jakarta: Pelita Hidup Insani, 2008, hlm. 75-100. 
5 H.M.Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, Cetakan I. Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1961, hal. 

404-406 
6 Hj. Pocut Haslinda Syahrul, MD. binti H. Teuku Abdul Hamid Azwar,  Perempuan Aceh Dalam Lintas 

Sejarah Abad VIII-XXI, Jakarta: Pelita Hidup Insani, 2008, hlm. 75.   
7 Kelompok ini dikenal sebagai “bangsawan” yang umumnya juga adalah para pedagang. Sepanjang 

sejarah Aceh, mereka sangat kuat dan berpengaruh dalam konteks ekonomi dan politik.  
8 Prof. Dr. Amirul Hasdi, M.A. Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi. Jakarta:  Yayasan Pustaka  Obor 

Indonesia, 2010, hal. 127. 
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selama dekade itu mereka mampu menurunkan penguasa (sultan) dan menggantikannya 
dengan yang lain, meskipun hal itu harus dilakukan dengan cara membunuh.9 Sewaktu 
pengangkatan janda Iskanda Thani adalah putri dari Sultan Iskandar Muda), yang 
bernama Puteri Sri Alam Permaisuri, sebagai penguasa (sultanah) dengan gelar Taj al-
Alam Safiyya al-Din (memerintah 1641-1675), terjadi kesepakatan antara mereka.10 

Tradisi pengangkatan wanita sebagai penguasa Aceh terus berlanjut ketika 
sultanah pertama meninggal tahun 1675. Ia digantikan oleh Sultanah Nur Alam 
Naqiyyatuddin Syah memerintah (1675-1678). Penunjukkan pemerintahan wanita untuk 
yang kedua kali, karena tidak adanya pewaris tahta kerajaan yang laki-laki, menurut 
data yang ada dikatakan pengangkatan Sultanah yang ke-2 ini diterima baik oleh rakyat. 
Pemerintahan Sultanah Nur Alam Naqiyyatuddin Syah ditandai dengan 2 peristiwa 
penting, yaitu yang pertama munculnya beberapa titik kekuatan politik yang baru di 
kawasan pedalaman yang nantinya menjadi ancaman bagi pemerintahan di Banda Aceh. 
Kekuatan baru ini disebut Sagi, yang membagi Aceh menjadi 3 wilayah otonomi yaitu: 
Sagi yang tertdiri 22 mukim, 26 mukim, dan 25 mukim. Peristiwa ke dua adalah 
terbakarnya mesjid Bayt-al Rahman dan istana kerajaan dengan segala isinya yang di 
dalamnya.11 

Setelah Sultanah Nur Alam Naqiyyatuddin Syah wafat pada tahun 1678, 
digantikan oleh wanita yang lain yaitu Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (memerintah 
1678-1688), yang merupakan sultanah ke-3. Pada masa ini juga timbul kekaburan dan 
tidak ada suksesi untuk laki-laki, maka Lembaga Panglima Sagi yang sudah terbentuk 
bermusyawarah mengangkat sultanah ke 3 sebagai penguasa Kesultanan Aceh bergelar 
Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah. Pengangkatan ini didukung oleh seluruh rakyat 
Aceh, melalui wakilnya yang duduk dalam lembaga panglima Sagi. Menurut T.J. 
Vieltmen dari Sagi yang berpengaruh adalah Panglima Polem, yang masih keturunan 
Sultan Iskandar Muda.12 

Selama berkuasa Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah tetap konsisten meng-
gunakan peraturan perundangan-undangan yang telah dijalankan oleh pendahulunya. 
Majelis Orang Kaya dan Panglima Tiga Sagi yang berfungsi seperti yang ditentukan 
dalam peraturan Adat Meukota Alam. Berbeda dengan anggota lembaga Panglima Tiga 
Sagi yang hanya terdiri atas 3 (tiga) orang, anggota Majelis Orang Kaya terdiri atas 12 
orang. Mereka adalah para tokoh yang berpengaruh di daerah masing-masing. Fungsi 
lembaga ini sama dengan lembaga kementrian dalam negara modern yakni membantu 
dan melaksanakan  kebijakan yang dibuat sultanah.13  

Sultanah ini menerima kehormatan dari satu utusan dari Mekah. Mula-mula 
utusan ini bermaksud bukan untuk mengunjungi Sultanah tetapi untuk menolong Sjech 
Abdul Rauf seorang ulama besar (yang mendukung sultanah), tetapi selalu mendapat 
tantangan dari ulama-ulama dan bangsawan-bangsawan yang hendak mengambil 
kekuasaan dari wanita.14  

                                                 
9 Ibid., hal, 127-128. 
10 Ibid., hal, 128. 
11 Ibid., hal, 128-129. 
12 Hj. Pocut Haslinda Syahrul, MD. binti H. Teuku Abdul Hamid Azwar,  Perempuan Aceh Dalam Lintas 

Sejarah Abad VIII-XXI, Jakarta: Pelita Hidup Insani, 2008, hlm. 91.  
13 Ibid., hlm. 92.  
14 H.M.Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, Cetakan I. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961: 109.  
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Inayat Syah wafat pada tahun 1688 dan digantikan oleh sultanah yang lain, yaitu 
Kamalat Syah (memerintah 1688-1699). Sebagaimana halnya dengan pendahulunya, 
asal-usul penguasa tokoh perempuan ini juga masih misteri. Namun, tidak seperti 
pendahulunya, yang diterima baik oleh masyarakat, penempatan Kamalat Syah di 
puncak kekuasaan mendapat tantangan yang serius, terutama dari golongan Orang 
Kaya. Mereka menuntut agar kepemimpinan kesultanan dikembalikan kepada laki-laki, 
sebuah tuntutan yang akhirnya terwujud pada tahun 1699. Point yang menarik untuk 
dicermati adalah pengunduran diri ratu pada tahun tersebut bukan atas tekanan oposisi, 
akan tetapi dengan kekuatan “fatwa” yang datang dari Mekah yang menegaskan bahwa 
pemerintahan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam. Peristiwa ini menandakan 
akhir dari pemerintahan sultanah di kesultanan setelah berlangsung selama 59 tahun 
berturut-turut. Pemerintahan Aceh selanjutnya dipegang oleh keturunan Arab, yaitu 
Sultan Badr al-Alam Sharif Hashim Jamal al-Din (memerintah 1699-1702). Selanjutnya 
kesultanan Aceh mengalami kemunduran.15 

3.  Kasus Penguasa Republik Indonesia (R.I) ke-V. 

Pada masa penguasa Republik Indonesia (R.I) ke-V ini, terjadi pada masa 
reformasi16, yaitu masa setelah orde baru. Masa orde baru adalah masa yang dipimpin 
oleh Soeharto sebagai Presiden R.I., yang mengalami krisis politik, ekonomi sosial, 
budaya dan pertahanan keamanan. Penguasa Republik Indonesia ke-v ini adalah seorang 
wanita muslimah yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri atau dikenal sebagai Mega 
(lahir di Yagyakarta, 23 Januari 1947), yang menjabat  sebagai presiden sejak 23 Juli 
2001-20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak 
presiden Indonesia pertama yang mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden.  Ia menjadi 
presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang 
Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurahman Wahid (Gus 
Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada tanggal 
23 Juli 2001, sebelumnya dari  tahun 1999-2001, ia menjadi Wakil Presiden di bawah 
Gus Dur. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada yahun 
1999. 

Pada pemilu tahun 1999, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan, dan 
berhasil memenangkan pemilu. Meskipun bukan menang mutlak, tetapi berhasil meraih 
lebih dari 30 %  suara. Masa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. 
Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi. Namun alur 
yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain: memilih KH 
Abdurrahman Wahid  sebagai Presiden. Megawati kalah tipis dalam voting pemilihan 
Presiden: 373 banding 313. Berkenaan dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden dan 
kegagalan Megawati menjadi presiden pada tahun 1999, proses pemilihan presiden 
diubah, dari dipilih MPR ke dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu dimaksudkan 

                                                 
15 Prof. Dr. Amirul Hasdi, M.A. Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Pustaka  Obor 

Indonesia, 2010, hlm. 129-130.  
16 Reformasi adalah gerakan untuk melakukan berbagai perbaikan melalui perubahan-perubahan 

struktural dan prosesual terhadap  semua gatra kehidupan berbangsa dan bernegara di luar gatra idologi/ 
dasar negara atau filosofi bangsa. Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A. dan Dr. Ir. Wahyudi Ruwiyanto. 
Reformasi Sosial Budaya dalam Era Globalisasi,  Jakarta: PT. Wacha Widia Perdana, 1999, hlm 5. 
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agar lebih demokratis, mekanisme demikian  dilakukan agar presiden yang terpilih 
memiliki posisi kuat  karena dipilih secara langsung oleh rakyat.17 

Masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri, setelah diangkat menjadi presiden 
dalam sidang istimewa MPR tahun 2001, Megawati membentuk cabinet yang dinama-
kan Kabinet Gotong Royong. Langkah langkah Politik Presiden Megawati antara lain: 
1). Memelihara dan memantapkan stabilitas Nasional. Usaha ini dilakukan dengan 

meningkatkan kerukunan antar sesama anak bangsa dan membenahi stabilitas 
ekonomi. Usaha ini mendapat pukulan berat akibat peristiwa Bom Bali tanggal 12 
Oktober 2002; 

2). Menjaga keutuhan NKRI. Usaha ini dilakukan dengan menindak tegas terhadap 
gejala-gejala daerah, yang akan memisahkan diri;misalnya kasus Aceh, Papua, 
Maluku, Poso, dan lain-lain; 

3). Membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan 
undang-undang baru yakni: a. UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum; b. 
UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR.: c. UU No. 23 
Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.Di samping itu, 
Megawati juga mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya 
penerapan UU tersebut. Segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik; 

4). Melanjutkan amandemen UUD 1945. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan 
zaman dan dinamika masyarakat, maka dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. 
Amandemen ini dilakukan melalui empat tahap. Amandemen ke-1 dan ke-2 telah 
disahkan masa pemerintahan sebelumnya, sedang amandemen ke-3 dan ke-4 
disahkan masa pemerintahan Megawati; 

5). Meluruskan otonomi daerah.  

Masa pemerintahan Megawati sebagai presiden ditandai dengan semakin 
menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, pemerintahan langsung dilaksanakan 
dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokrasi di 
Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40 %-60 %) dalam pemilihan umum Presiden  
2004 dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang 
Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.18 

4.  Kritikan dan Dampak bagi Pemerintahan Penguasa Republik Indonesia (RI) 
ke-V. 

Masa lalu Megawati yang dipenuhi dengan berbagai macam petualangan politik, 
membuat Mega begitu tegar dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Saat menjabat 
sebagai presiden Republik Indonesia, Megawati dikritik habis-habisan karena gaya 
kepemimpinannya yang lebih banyak diam, selalu menghindari wartawan dan tidak mau 
berbicara banyak dalam forum-forum resmi19. Masa pemerintahan Megawati Soekarno 
Putri dari tahun 2001 ditandai dengan sedikit pencapaian. Megawati tidak mewarisi 
karisma dari Ayahnya, Soekarno, tidak teralu kompeten dalam urusan administrasi dan 
kepemimpinan serta dalam sikap yang pasif dan tertutup, tidak jauh berbeda dengan 
gaya Soeharto.20  

                                                 
17 Prof. Dr. Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: 

Kencana, 2011, hlm. 106.  
18 http://biografi.rumus.web.id/biografi-presiden-megawati-soekarnoputri/ 
19 Khoirudin. 2004. Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm 124-125.  
20 M.C. Ricklefs. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi, hlm 718. 
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Salah satu hal yang paling mencolok dalam pemerintahan Megawati 
Soekarnoputri adalah tentang maraknya privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN 
oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau 
pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi 
kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN 
adalah salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus dipertimbangkan dengan 
seksama. Penyimpangan ini terjadi misalnya dalam kebijakan privatisasi PT. Semen 
Gresik dan PT Indosat. Privatisasi juga banyak dikecam karena dipandang merugikan 
negara triliunan rupiah akibat harga jualnya yang terlalu murah. Keputusan pemerintah 
pada waktu itu, untuk menjual PT Semen Gresik dan PT Indosat sebagai cara cepat, 
untuk mendapatkan dana segar guna menutupi defisit APBN, cenderung tidak 
menunjukkan langkah strategis ke depan yang ingin dicapai pemerintah dalam konteks 
perencanaan pembangunan, khususnya di sektor industri. Privatisasi tersebut juga 
sangat elitis dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam hal kepemilikan 
saham.21  

Banyak kalangan menilai pemerintahan Megawati gagal, walaupun Megawati 
berpendapat bahwa Ia hanya meneruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid sehingga 
tidak optimal. Kegagalan itu dapat dilihat dari aksi-aksi mahasiswa yang mengkritisi 
pemerintahan Megawati. Protes mahasiswa menyangkut KKN yang diindikasikan 
semakin marak, privatisasi BUMN yang semakin intensif, harga-harga barang yang 
terus membumbung tinggi.22 Hal ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang 
menaikan harga BBM dan kemudian disusul kenaikan harga barang-barang dan telepon 
sehingga kehidupan, khususnya kaum bawah menjadi susah. Dapat disimpulkan, 
kegagalan dapat pula terlihat dengan menurunnya suara PDI-P pada pemilu 2004 dan 
kegagalan Megawati untuk terpilih menjadi presiden pada periode berikutnya. Hal ini 
adalah indikasi kepercayaan rakyat yang menurun dengan melihat penyelenggaraan 
pemerintahan sebelumnya.23 

C.  Kesimpulan 

Wanita Muslimah dalam Kepemimpinan Pemerintahan dulu dan Sekarang: 
Kasus Penguasa Kesultanan Aceh dan Penguasa Republik Indonesia (R.I) ke-V. Kedua 
penguasa ini sama-sama terjadi pada masa krisis politik, yang terjadi berlainan masa 
(zaman). Kesultanan Aceh pada masa perlawan terhadap VOC (Perusahaan Dagang 
Hindia Belanda) yang ingin menguasai perdagangan lada di Kesultanan Aceh sekitar 
abad ke-17. Sementara yang lain terjadi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke 21 
pada masa reformasi, yang ingin mengadakan perubahan, akibat krisis politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya serta pertahanan keamanan. 

Pemerintahan wanita pertama Kesultanan Aceh berasal dari putri penguasa yang 
cukup berkuasa, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sementara Presiden Wanita pertama 
Republik Indonesia adalah Putri dari Presiden Pertama R.I. yaitu Presiden Soekarno. 
Dalam keagamaan, wanita muslimah sebagai penguasa ini mendapat dukungan dari 
                                                 
21 http://www.averroes.or.id/uncategorized/kebijakan-privatisasi-bumn-relasi-state-market-dan-civil-

society.html. 
22 Tjipta Lesmana. 2009. Dari Soekarno Sampai SBY Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa. Jakarta: 

Gramedia, hlm 267-268.  
23 Ibid. , hlm. 274.  
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kaum ulama. Hanya perbedaannya adalah Sultanah Kesultanah Aceh berakhir karena 
ada mufti dari Mekah yang melarang wanita menjadi pemimpin (sultanah). Selanjutnya 
Presiden Megawati berakhir karena masa jabatannya (diatur oleh Unadang-Undang 
Dasar 1945, yang sudah diamandemen).  
 
 
 
 
Daftar Pustaka 

Hasdi, Prof. Dr. Amirul,  M.A. (2010). Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi. Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Haslinda Syahrul, Hj. Pocut, MD. binti H. Teuku Abdul Hamid Azwar. (2008). 
Perempuan Aceh Dalam Lintas Sejarah Abad VIII-XXI. Jakarta: Pelita Hidup 
Insani. 

Ihromi, T.O. (1995). Kajian Wanita Dalam Pembangunan. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 

Kartodirjo, Sartono. Marwati Djoenet Poesponegoro. Nugroho Notosusanto. (1977). 
Sejarah Nasional Indonesia, III. Jakarta: Balai Pustaka. 

Lombard, Denys. (1996). Nusa Jawa: Silang Budaya: Kajian Sejarah Terpadu, Bagian 
III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: P.T. Gramedia. 

Marijan, Prof. Dr. Kacung. (2011). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi 
Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana. 

Mudzhar, H.M. Atho, Sajida S. Alvi, Saparinah Sadli. (2001). Wanita dalam 
Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan. Yogyakarta: 
Sunan Kalijaga Press. 

Nababan, Panda. (2002). Tanpa Rakyat Pemimpin Tak Berarti Apa-apa: Jejak Langkah 
60 tahun Taufiq Kiemas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Thoha, Mifta. (2008). Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: 
Kencana. 

Sudarsono, Prof. Dr. Juwono, M.A. dan Dr. Ir. Wahyudi Ruwiyanto (1999). Reformasi 
Sosial Budaya dalam Era Globalisasi, Jakarta: PT. Wacha Widia Perdana. 

Wijaya, Ronny. “Biografi Presiden Megawati Soekarno Putri,” dalam Biografi Web, 
URL <http://biografi.rumus.web.id/biografi-presiden-megawati-soekarnoputri/> 

Zainuddin, H.M. Tarich Atjeh dan Nusantara. Cetakan I. (1961). Medan: Pustaka 
Iskandar Muda.  

Swasono, Meutia Hatta. (2008) “Potret Kebangkitan Perempuan Indonesia,” 
Kementerian Sekretariat Negara RI. URL 
<http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2260
&Itemid=219> 

http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-utarymaharany.pdf 
 
 




