
 

    
       

ABSTRAK 
 

Dinda Rahayu Putri W, Kontribusi Wanita Syarikat Islam Indonesia Cabang 

Banjarnegara dalam Bidang Pendidikan, Sosial Ekonomi, dan Keagamaan   

2010-2016. 

 

 Syarikat Islam Indonesia adalah organisasi yang menjadi tombak semangat 

nasional, semangat perjuangan Indonesia dalam melawan penjajah. Peran Syarikat 

Islam dalam kemerdekaan Indonesia sangatlah penting, Syarikat Islam dibawah 

H.O.S Tjokroaminoto telah melahirkan banyak tokoh Nasional. Setiap kesuksesan 

lelaki ada peran wanita dibelakangnya. Pada masa itu, kehadiran wanita masih 

banyak mengalami diskriminasi, tetapi berkat kehadiran Wanita Syarikat Islam 

yang sebagain anggotanya merupakan istri-istri dari para kader Syarikat Islam. 

Organisasi Wanita Syarikat Islam sedikit demi sedikit mengangkat derajat wanita, 

jika R.A Kartini dianggap sebagai Tokoh emansipasi, organisasi ini menjadi wadah 

atau temat bagi wanita untuk melebarkan sayapnya. Dari membina wanita-wanita 

yang ada di lingkungan sekitar hingga mempertahankan hak dan kewajiban wanita. 

Bahkan Wanita Syarikat Islam turut serta dalam mengurus pernikahan, percerian, 

rujuk. Dan mengusahakan membimbing dalam urusan pernikahan yang adil dan 

seimbang  sampai adanya UU perkawinan dan pernikahan yang memadai 

diadakannya perjanjian pernikahan sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist yang 

disusun oleh partai Syarikat Islam Indonesia. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kontribusi apa yang 

Wanita Syarikat Islam Indonesia berikan pada pendidikan, ekonomi sosial, dan 

keagamaan di Banjarnegara dalam kurun waktu tujuh tahun 2010-2016. Dalam 

penelitian ini pendekatananya menggunakan teori kelembagaan/organisasi. 

Berbicara lembaga pasti terdapat stuktur dan tidak hanya melibatkan dan 

mencukupi aktivitas indivudu di dalamnya, tetapi juga aktivitas yang dibutuhkan 

oleh lembaga itu sendiri sebagai pelaksananya. 

 Penelitian ini berasal dari pemikiran sebagai warga Banjarnegara yang 

melihat bahwa di sekitar  kabupaten ini, gerak laju Syarikat Islam Indonesia masih 

terlihat dan memiliki cukup ruang di hati masyarakat lokal, dan yang menjadi 

fokusnya adalah organisasi wanita SI Indonesia yang ternyata cukup memiliki 

kontribusi dalam mewarnai jagad pendidikan, ekonomi sosial dan keagamaan di 

Banjarnegara. Waktu yang dipilih dalam penelitiannya adalah mulai tahun 2010-

2016 dimana Syarikat Islam Indonesia cabang Banjarnegara mulai 

mengikutsertakan membiarkan Wanita Syarikat Islam Indonesia berdiri mandiri. 

 Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan yang telah 

disimpulkan bahwa Wanita Syarikat Islam Indonesia memiliki kontribusi yang 

cukup baik di bidang pendidikan Banjarnegara, tetapi pada bidang lain masih harus 

belajar kepada bidang pendidikan. Bidang sosial ekonomi dan keagamaan sudah 

berkontribusi cukup banyak hanya belum dapat semaksimal dalam pelaksanaanya. 

  


