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SUMMARY

The research about women Islamic prayer group and female religious elite 
is very rare, and for this purpose, this research has been done. This research tries 
to explain the dynamic condition of women Islamic prayer group, conditions that 
emerged female religious elite, relations between female religious elite and male 
religious elite, how social-cultural-historical backgrounds shaped these relations, 
how  the  transformation  of  authority  happened  and  how  the  influence  of  this 
transformation in society.  This research used qualitative methods. Data for this 
research taken from interview from several informants,  which are: the head of 
women’s Islamic prayer group, female religious elites, male religious elites, the 
head of Board of Mosque Prosperity (Dewan Kemakmuran Masjid [DKM]), and 
the member of women Islamic prayer group.

This  research  shows  the  dynamic  picture  happened  inside  the  women 
Islamic  prayer  group.  Basically,  women  Islamic  prayer  group  has  a  unique 
characteristic,  especially in eight  points,  which are:  (1) the variants  of women 
Islamic prayer group based on geographical territories, (2) the variant based on 
organizational or executive order, (3) management, (4) agendas and activities, (5) 
membership, (6) rights and obligations of member, (7) lecturer and subjects, and 
(8) negotiation with stakeholder of women Islamic prayer group. Other dynamic 
condition happened between women Islamic prayer group and Board of Mosque 
Prosperity.  This relation doesn’t always harmonious, especially in choosing the 
lecturer,  subjects,  and  fund  management.  Women  Islamic  prayer  group  has  a 
power to reject interventions from other party and ability to force the negotiation 
that advantage for them. Women Islamic prayer group has a power to refuse the 
intervention of DKM, based on their ability to control economic resources and to 
manage these resources. 

The rise of female religious elite has become another characteristic from 
women Islamic prayer  group. Female religious elite  has a same historical  root 
with male religious elite, both of them are the alumni of educational institution 
founded by kiai  haji  Noer  Alie.  If  Pondok Pesantren  Attaqwa Putra  (Attaqwa 
Islamic boarding school for boys) resulting the male religious elites, then Pondok 
Pesantren Attaqwa Putri (Attaqwa Islamic boarding school for girls) resulting the 
female religious elites. In the other side, a number of female religious elite didn’t 
come from Pondok Pesantren Attaqwa Putri,  but most  of them are the alumni 
from several universities in Middle East.

Female religious elite or the ‘ustazah’ has a significant position in learning 
process in women Islamic prayer group. This position made the ustazah lead an 
important role, as an actor, who has a prerogative right to choose the yellow book 
(kitab kuning) or other sourcebook to teach in women Islamic prayer group. This 
position also made the ustazah as main filter to select and choose a sourcebook 
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which considered tend to gender bias and remove them from the list of books used 
in women Islamic prayer group.

This condition signs an equal position between female religious elite and 
male religious elite. Female religious elite has same rights and obligations with 
male  religious  elite.  Furthermore,  female  religious  elite  also  sheltered  by 
Rusydatul Ummah, an organization sheltered all women Islamic prayer group and 
female religious elite in Bekasi and Jakarta. Equal status and position between 
female religious elite and male religious elite can also seen at religious agenda, 
like mauled the prophet Muhammad. In these religious agenda, both elites have a 
same position, although their position is separated by hijab, but they sit in equal 
position,  separate  but  equal.  Even tough they share an equal  position,  friction 
among  them is  unavoidable.  Friction  between female  religious  elite  and  male 
religious elite tend to be more in cultural conflict, formed by language. Female 
religious elite and male religious elite usually take a different kind of language, 
and this thing also shaped by situation when the friction happened.

At  the  end,  the  religious  transformation  of  authority  pushed  by  the 
increasing number of women Islamic prayer group and female religious elite. In 
the elite stage, the transformation can be seen by the increasing number of the 
ustazah  or  female  religious  elite  and  equal  position  with  male  religious  elite, 
despite of historical condition created the female religious elite. In the community 
stage,  the transformation  can be  seen by the spread  of  women  Islamic  prayer 
group in every corner, and the position of women Islamic prayer group as non 
formal educational institution opened for all women. The significant number of 
women Islamic prayer group also pushing the participation of women in learning 
process of Islamic knowledge, and push them to take a part in maintaining Islamic 
tradition in society, with women Islamic prayer group as main container.
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ABSTRACT

This  research  talked  about  women  Islamic  prayer  group  (majelis  taklim 
perempuan) and female religious elite in Babelan, Regency of Bekasi,  as main 
focus.  Women  Islamic  prayer  group  is  a  non  formal  educational  institution, 
usually teach about Islamic knowledge,  and opened to women’s from different 
status, class and ethnicity. Women Islamic prayer group has a dynamic condition, 
a complex circumstance, which not only involving women Islamic prayer group 
and  female  religious  elite,  but  also  Board  of  Mosque  Prosperity  (Dewan 
Kemakmuran Masjid [DKM]) and male religious elite. In one hand, the influence 
of female religious elite has increase significantly in women Islamic prayer group. 
The existence of female religious elite  also connected with social  and cultural 
backgrounds in society. In the other hand, female religious elite has meet face to 
face with male religious elite to defend their territories and influences in society. 
One thing for sure, both female religious elite and male religious elite share a 
same historical root. Both female religious elite and male religious elite is a part 
of social and cultural mosaic in society, that’s why both of them can survive; but 
in  order  to  survive,  a  friction  and  even  conflict  between  them  is  something 
unavoidable. This friction has demeanor differently between female religious elite 
and male religious elite. At the end, this complex situation leads us to different 
condition,  a  transformation  of  religious  authority  in  society.  Women  Islamic 
prayer  group,  female  religious  elite,  male  religious  elite,  Board  of  Mosque 
Prosperity, and the member of women Islamic prayer group, all of them play a 
different  role  in  a  complex  mosaic  of  society.  Perspective  of  feminist 
anthropology  used  to  documented  and  explained  about  this  mosaic,  how  this 
mosaic shaped, and how the ray of this mosaic shows us a different picture: a 
unique and specific experiences from women’s in the area of field.

Key words: women Islamic prayer group, ustazah, kiai, authority.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian  mengenai  kiai  seringkali  menjustifikasi  kiai  sebagai sosok 

tunggal yang memiliki hak otoritatif terhadap pengajaran dan penafsiran agama 

(lihat  Burhanudin  2003,  Turmudi  2004).  Di  sisi  yang  berbeda  pembahasan 

mengenai sosok tersebut seringkali melupakan persoalan perempuan didalamnya. 

Perempuan  seringkali  tidak  memiliki  peran  dalam  proses  pengajaran  dan 

penafsiran  agama  Islam  di  masyarakat  (Agustina  dan  Marcoes-Natsir  2002, 

Dzuhayatin  2003).  Hal  ini  tentu  merupakan  simplifikasi  atas  persoalan  yang 

sesungguhnya  terjadi,  sebab  perempuan  memiliki  peran  yang  sama  besar  dan 

memiliki satu wadah khusus yang turut membantu dalam proses pengajaran dan 

pelembagaan agama Islam di masyarakat, dalam hal ini majelis taklim perempuan 

(Arimbi  2004,  Noer  2009a,  Weix  1998).  Lebih  spesifik,  penelitian  ini  akan 

mengambil  fokus  mengenai  majelis  taklim  perempuan,  posisi  majelis  taklim 

perempuan  dalam  persoalan  pengajaran  agama  Islam,  dan  dinamika  yang 

berkembang  dalam  majelis  taklim  perempuan.  Penelitian  ini  juga  akan 

memfokuskan pada elite agama perempuan, bagaimana konteks historis dan sosio-

kultural membentuk elite agama perempuan, dan bagaimana interaksi antara elite 

agama perempuan dengan elite agama laki-laki.

1
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Penelitian  ini  akan  mempergunakan  perspektif  feminist  anthropology 

dalam melihat, mengeskplorasi, menjelaskan, sekaligus memberikan argumentasi 

dalam melihat  relasi  yang  muncul  antara  majelis  taklim  perempuan  dan  elite 

agama  perempuan,  serta  bagaimana  interaksi  antara  elite  agama  perempuan 

dengan elite agama laki-laki.  Hal ini krusial untuk dilakukan, mengingat belum 

ada penelitian yang secara signifikan memberikan gambaran yang utuh mengenai 

dinamika majelis taklim perempuan dan interaksi antara elite agama perempuan 

dan elite agama laki-laki.  Persoalan yang muncul  dari dinamika majelis  taklim 

perempuan  dan  relasi  antara  elite  agama perempuan  dan  elite  agama laki-laki 

merupakan refleksi  atas  pergulatan  yang terjadi  dalam domain  pengajaran dan 

penafsiran agama Islam yang dalam hal ini melibatkan kedua belah pihak.

Secara khusus peneliti merasa penting untuk memberikan batasan dalam 

penelitian ini.  Peneliti  hanya membatasi  diri dalam melihat relasi yang muncul 

antara  elite  agama  laki-laki,  dalam hal  ini  kiai1 dan  ustaz,  ketika  berhadapan 
1 Penelitian ini menggunakan istilah baku “kiai”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

istilah kiai memiliki arti sebagai “sebutan bagi alim ulama” atau “cerdik pandai di agama 
Islam” (KBBI, 2005:565), sedangkan istilah ulama sendiri diterjemahkan sebagai “orang 
yang ahli di hal atau di pengetahuan agama Islam,” meskipun KBBI sendiri membedakan 
antara ulama khalaf atau “ulama yang hidup pada masa sekarang”, dan ulama salaf atau 
“ulama  yang  mendasarkan  pandangannya  pada  paham  kemurnian  ortodoks”  (KBBI, 
2005:1239). Istilah kiai memiliki makna yang sangat beragam. Sebagai salah satu sosok 
yang sangat disegani dalam ilmu agama Islam terutama di pulau Jawa, kiai merupakan 
figur  yang  sangat  banyak  dikaji  dan  didefinisikan.  Mas’ud  (2004:3)  misalnya, 
menyatakan bahwa secara esensial tidak terdapat perbedaan makna antara kiai dan ulama, 
meskipun istilah kiai lebih banyak digunakan dalam dunia pesantren (lihat Ensiklopedi 
Islam  Indonesia,  1992:562-563).  Bruinessen  (2008)  mengaitkan  makna  definitif  kiai 
terkait dengan perannya sebagai sosok yang disegani dari kalangan pesantren, dalam hal 
ini, makna kiai lebih terbatas pada mereka yang berkecimpung di dunia pesantren. Hal 
yang berbeda datang dari Moesa (2007:2) yang melihat kiai tidak terbatas pada figur dari 
kalangan pesantren, namun melihat kiai sebagai pemimpin informal bagi umat Islam yang 
memiliki otoritas sentral, dan dalam banyak hal dipersonifikasikan sebagai penerus Nabi 
Muhammad SAW. Hal yang sama juga datang dari Turmudi (2004:1) yang melihat kiai 
sebagai sosok yang memiliki kemampuan terhadap otoritas agama sekaligus sosok yang 
kharismatik.  Kiai  juga  acapkali  dikaitkan  dengan  pengaruhnya,  baik  dalam  lingkup 
regional, nasional, bahkan internasional (Ensiklopedi Islam 1994, Qomar 2005).
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dengan  majelis  taklim  perempuan  dan  elite  agama  perempuan,  dalam  hal  ini 

ustazah.2 Peneliti  juga  akan  mencoba  melihat  bagaimana  relasi  yang  muncul 

terkait  dengan  proses  transformasi  otoritas  keagamaan  yang  terjadi  di  lokasi 

penelitian, baik yang dilakukan oleh majelis taklim perempuan maupun oleh elite 

agama perempuan..

Kiai secara tradisional dikenal sebagai sosok yang memiliki hak otoritatif 

atas pengajaran dan penafsiran agama di masyarakat (Burhanudin 2003, Turmudi 

2004, Qomar 2005). Sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial 

di  masyarakat,  kiai  seringkali  dianggap  sebagai  sosok  yang  paling  mumpuni 

dalam bidang ilmu agama sehingga menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan 

berbagai  persoalan  agama  (Budiwanti  2000,  Geertz  1981,  Mas’ud  2004). 

Penggambaran  kiai  sebagai  figur  yang  paling  mengerti  dalam  bidang  agama 

tentunya tidak dapat dilepaskan dari sisi historis keberadaan kiai di masyarakat 

(lihat Dhofier 1982, Dirdjosanyoto 1999). Dalam sejarahnya, kiai  telah menjadi 

figur sentral dalam penyebaran sekaligus pelembagaan agama Islam di Indonesia.

2 Penelitian  ini  menggunakan  istilah baku  “ustaz”  dan  “ustazah”.  Istilah  ustaz merujuk 
pada  “guru  agama  atau  guru  besar  (laki-laki)”  dan  sebagai  sebutan  “tuan”  (KBBI, 
2005:1255), sedangkan “ustazah” merujuk pada ustaz dengan jenis kelamin perempuan. 
Dalam konteks sosial di mana penelitian dilaksanakan, kiai menempati posisi hierarkis 
yang paling atas,  setelah itu terdapat  ustazah, dan terakhir ustaz. Meskipun demikian, 
patut untuk dicatat, bahwa hierarki tersebut tidak lah bersifat kaku, namun dapat terjadi 
perubahan  kedudukan,  dan  hal  ini  sangat  dimungkinkan  berdasarkan  popularitas 
seseorang di masyarakat. Dalam konteks yang berbeda, posisi hierarkis ini juga sangat 
bergantung pada tingkat keilmuan seseorang. Tingkat keilmuan ini seringkali ditentukan 
dengan  seberapa  banyak  orang  tersebut  memiliki  ‘jam  terbang’  dalam  mengajar. 
Konsekuensinya jelas: sosok kiai yang menempati posisi teratas adalah elite agama laki-
laki yang rata-rata berusia lanjut dan telah mengajar lebih dari tiga puluh tahun, hal ini 
tentu  saja  berbeda  dengan  para  ‘kiai  baru’,  yang  mendapatkan  status  kiai  dari  orang 
tuanya yang telah meninggal. Hal yang sama juga terjadi di kalangan ustazah dan ustaz, 
di mana status mereka ditentukan oleh usia dan ‘jam terbang’ mereka. Dalam banyak 
kesempatan, seorang kiai yang berusia lebih muda sering kali mendapatkan posisi yang 
lebih rendah ketimbang para ustazah yang lebih senior.
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Kiai dengan berbagai varian penyebutannya merujuk pada satu sosok yang 

pada  awalnya  lebih  dikenal  sebagai  seorang  guru  tarekat.  Dalam  sejarahnya, 

keberadaan  guru  tersebut  diterima  oleh  masyarakat  yang  dapat  dilihat  dengan 

banyaknya orang yang datang untuk belajar tarekat kepada guru tersebut. Lambat-

laun tercipta sebuah hubungan saling ketergantungan, namun hal ini tentunya hal 

tersebut  berkaitan  erat  dengan  kondisi  historis  pesantren.3 Dalam  pandangan 

Abdullah dan Azra (2002) misalnya,  keberadaan kiai dengan pesantren sebagai 

ladang persemaian tarekat tidak dapat dipisahkan. Keberadaan pesantren terkait 

erat  dengan  akar  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  berasimilasi  dengan 

pendatang  yang  beragama  Islam  untuk  melakukan  tarekat,  dan  tarekat  ini 

dipimpin  oleh  seorang  figur  yang  dipanggil  dengan  syaikh.4 Dengan  melihat 

konteks  ini,  rasanya  tidak  berlebihan  jika kiai  menempati  posisi  sentral  dalam 

penyebaran agama Islam di Indonesia pada masa itu.

Keberadaan kiai menjadi sangat signifikan di masyarakat, sehingga tidak 

mengherankan  jika  sosoknya  menjadi  tumpuan  utama  dalam  pengajaran  dan 

penafsiran ajaran agama Islam (Lihat Dhofier 1982, Mas’ud 2004). Persoalannya 

setidaknya  menjadi  lebih  jelas,  bahwa  setiap  orang  dapat  bertanya  mengenai 

ajaran  agama Islam kepada  sosok kiai,  sehingga  kiai  menjadi  titik  episentrum 

3 Dalam konteks sejarah, kedatangan para guru sufi menumpang kapal para pedagang dan 
memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Lambat laun, proses pengajaran agama 
Islam  berubah  menjadi  pelembagaan  agama  Islam  di  masyarakat  melalui  jalur 
pendidikan, seperti dayah dan rangkang di Aceh, surau di Mingkabau, pesantren di Jawa, 
dan pondok di Semenanjung Malaka (lihat Tjandrasasmita, 2002 5:19-22).

4

4

Secara etimologis,  syaikh berarti  orang (laki-laki) yang dituakan. Dalam konteks yang 
lain,  syaikh juga  merujuk  pada  orang  yang  rata-rata  berusia  lanjut  yang  memiliki 
kemampuan  dalam  bidang  ilmu  agama  yang  kemampuannya  dianggap  lebih  tinggi 
ketimbang orang kebanyakan.
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kehidupan  masyarakat.5 Kiai  kemudian  lebih  dikenal  melalui  berbagai  forum 

keagamaan atau yang lebih dikenal  dengan majelis  taklim.6 Dalam sejarahnya, 

majelis taklim tidak lain adalah bentuk lanjutan dari majelis tarekat yang dipimpin 

oleh seorang  syaikh,  tentu saja hal ini  berkaitan erat  dengan makna etimologis 

majelis taklim itu sendiri. Sebagai salah satu wahana penyampaian dan pengajaran 

agama  Islam,  majelis  taklim  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  pengajaran 

agama, namun juga berfungsi untuk menunjukkan status kiai tersebut.

Majelis  taklim  pada  dasarnya  berfungsi  sebagai  lembaga  pendidikan 

nonformal  yang  memiliki  kedudukan  penting  di  masyarakat.  Sekurangnya 

terdapat  empat  fungsi  penting  majelis  taklim,  yaitu:  (1)  sebagai  wadah  untuk 

membina dan mengembangkan kehidupan beragama di masyarakat dan bertujuan 

untuk membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah, (2) sebagai wahana 

wisata  rohani,  (3)  sebagai  wadah  silaturrahmi,  dan  (4)  sebagai  medium 

penyampaian  gagasan  yang  bermanfaat  bagi  pembangunan  ummat  dan  bangsa 

(Ensiklopedi Islam, 1994 3:120). Tidak hanya sebatas berfungsi untuk pengajaran 

agama Islam,  majelis  taklim pun menggunakan  metode  pengajaran  yang  tidak 

5 Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan kiai dan pengaruhnya di masyarakat  tidak 
hanya  dalam bidang agama,  namun juga bidang sosial dan politik (lihat  Djamil 2001, 
Fathan dan Basrowi 2004, Geertz 1960, Hidayat dan Haryono 2004, Tanthowi 2005, dan 
Turmudi 2004).

6 Majelis taklim didefinisikan sebagai “lembaga atau organisasi sebagai wadah pengajian” 
dan “sidang pengajian” atau “tempat pengajian” (KBBI, 2005:699). Majelis taklim dapat 
pula didefinisikan sebagai tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama 
Islam  (Ensiklopedi  Islam  1994  3:120).  Definisi  mengenai  majelis  taklim  yang 
dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sidang  dan/atau  lembaga  yang  anggotanya 
seluruhnya perempuan dan/atau laki-laki yang banyak mengkaji mengenai ajaran agama 
Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Harus diperhatikan, bahwa di lokasi 
penelitian  terdapat  dua  tipe  majelis  taklim,  yakni  majelis  taklim  yang  anggotanya 
seluruhnya perempuan atau majelis taklim kaum ibu, dan terdapat majelis taklim yang 
anggotanya seluruhnya laki-laki atau majelis taklim kaum bapak, dan untuk kepentingan 
penelitian ini, maka peneliti hanya membatasi diri pada majelis taklim kaum ibu.
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berbeda dengan yang dilakukan lembaga pendidikan Islam formal seperti pondok 

pesantren.  Majelis  taklim  banyak  mempergunakan  metode  pengajaran  berupa 

ceramah  maupun  halaqah,  yakni  membacakan  suatu  kitab  sekaligus 

menterjemahkan dan menjelaskan makna kitab tersebut.

Pada  awalnya,  kiai  nampaknya  mengadakan  pengajaran  agama  kepada 

masyarakat  secara  luas  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  dengan  demikian 

sosoknya  menjadi  figur  sentral  di  masyarakat  baik  bagi  laki-laki  maupun 

perempuan  (lihat  Ensiklopedi  Islam  1994  3:120-122).  Dalam  perjalanan 

sejarahnya, perkembangan majelis taklim kemudian lebih difokuskan pada laki-

laki,  di  mana  perempuan  lebih  diutamakan  untuk  berada  di  rumah  ketimbang 

berada di pengajian. Meskipun demikian, tidak berarti tertutup kemungkinan bagi 

perempuan  untuk  turut  dalam  majelis  taklim,  hal  ini  dibuktikan  dalam 

perkembangan  majelis  taklim  yang  terbuka  baik  untuk  laki-laki  maupun 

perempuan.

Majelis taklim di wilayah penelitian pada awalnya ditujukan bagi setiap 

orang  tanpa  memandang  jenis  kelamin.  Majelis  taklim pada  saat  itu  dipegang 

langsung oleh kiai haji Noer Alie, sosok yang sangat berpengaruh di wilayah ini. 

Majelis  taklim  yang  semula  dapat  dipergunakan  baik  oleh  laki-laki  maupun 

perempuan untuk mempelajari agama lambat-laun mengalami perubahan dengan 

adanya pemisahan antara majelis taklim laki-laki dan majelis taklim perempuan. 

Dengan  adanya  pemisahan  tersebut,  membawa  satu  konsekuensi  yang  lebih 

mendasar: adanya pembedaan pada pengajar dan tema yang diajarkan. Meskipun 

demikian,  baik majelis taklim laki-laki maupun majelis taklim perempuan pada 
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dasarnya berbagi kesamaan yang khusus: keduanya bertujuan untuk mengajarkan 

sekaligus menyebarluaskan ajaran agama Islam di masyarakat.

Majelis taklim perempuan perlahan berkembang, baik dalam pengajaran 

maupun tenaga pengajar. Perkembangan ini boleh jadi merupakan upaya majelis 

taklim perempuan untuk turut serta dalam proses pengajaran dan penafsiran ajaran 

agama  Islam.  Dalam  pengajaran  atau  materi  ajar  misalnya,  majelis  taklim 

perempuan  tidak  lagi  hanya  memfokuskan  pada  pembacaan  ayat-ayat  suci  al 

Quran saja,  namun juga mempelajari  tafsir  al  Quran,  hadis,  fikih,  akhlak,  dan 

adab. Perubahan juga terjadi pada tenaga pengajar, di mana tidak sedikit majelis 

taklim  yang  telah  mempergunakan  tenaga  pengajar  perempuan  untuk  menjadi 

mentor dalam majelis taklim tersebut.

Tenaga pengajar dengan demikian telah menjadi salah satu fokus utama 

dalam perubahan yang terjadi di  majelis  taklim perempuan.  Munculnya  tenaga 

pengajar perempuan menjadikan majelis taklim perempuan sebagai sebuah wadah 

yang sepenuhnya didedikasikan untuk perempuan.  Hal ini  pun membawa pada 

konsekuensi yang lebih luas:  munculnya  elite  agama perempuan atau ustazah.7 

7 Secara  lebih  luas,  terdapat  dua  tipe  ustazah  di  lokasi  penelitian.  Kedua  tipe  tersebut 
merujuk pada sosok perempuan yang sudah melaksanakan ibadah haji, namun keduanya 
seringkali dibedakan, yakni: Kesatu, mereka yang mengajar di lingkungan pesantren, atau 
majelis  taklim  dan/atau  memimpin  majelis  taklim,  mereka  seringkali  disebut  ustazah 
hajjah. Kedua, mereka yang mengajar hanya di lingkungan pesantren, mereka seringkali 
hanya disebut ustazah. Sebenarnya terdapat kategori lainnya, yakni mereka yang sudah 
melaksanakan  ibadah  haji  dan  umumnya  merupakan  alumni  pesantren  namun  tidak 
mengajar, baik di pesantren maupun di majelis taklim, mereka seringkali hanya disebut 
sebagai hajjah. Satu hal penting yang harus digarisbawahi, bahwa para ustazah tidak sama 
dengan  sebutan  “ibu nyai”  sebagaimana  yang  berlaku  di  kalangan  pesantren  di  Jawa 
Timur.  Para ustazah umumnya adalah sosok yang mendapatkan statusnya  berdasarkan 
kemampuan  keilmuan  yang  ia  miliki.  Sedikit  sekali  para  ustazah  yang  merupakan 
keturunan langsung dari kiai yang dihormati, dalam banyak kejadian, tidak sedikit para 
anak perempuan dari  kiai,  bahkan istri  kiai  itu sendiri yang justru tidak menjadi para 
ustazah.  Hal  ini  tentu  saja  berbeda  dengan  para  ibu  nyai,  yang  secara  langsung 
mendapatkan statusnya dari kiai yang menjadi suaminya (lihat Julijanti 2009).
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Hal ini tentu saja menjadikan majelis taklim sebagai suatu bentuk organisasi yang 

patut diperhitungkan ketika berbicara mengenai posisi kiai di masyarakat. Dalam 

banyak  kesempatan,  majelis  taklim  perempuan  lebih  banyak  mempergunakan 

tenaga  pengajar  perempuan  ketimbang  elite  agama  laki-laki  yang  ada  dalam 

masyarakat tersebut.

Sebagai  sebuah  organisasi  yang  otonom,  majelis  taklim  perempuan 

seringkali  terlepas  dari  berbagai  ikatan  struktural  dengan  organisasi  lainnya. 

Majelis taklim perempuan pun, seringkali, tidak terikat dengan sebuah organisasi 

massa maupun organisasi keagamaan yang lebih besar, meskipun ada pula yang 

tergabung dalam Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).8 Adanya otonomi ini lah 

yang menjadikan majelis taklim sebagai sebuah organisasi yang mampu menyebar 

bahkan ke  tingkat  yang  lebih  luas,  yakni  komunitas.  Adanya  persebaran  yang 

begitu  cepat  menjadikan  majelis  taklim  perempuan  memiliki  posisi  tawar 

sekaligus kemandirian dalam menentukan langkah strategis  yang harus diambil 

oleh  majelis  taklim  tersebut,  hal  ini  tentu  saja  menjadikan  majelis  taklim 

perempuan  sebagai  wujud  organisasi  yang  terbuka  untuk  umum  dengan 

fleksibilitas tinggi.9

8 Hampir  semua,  jika tidak mau dikatakan seluruh, Dewan Kemakmuran masjid adalah 
organisasi otonom, sebab hampir semua masjid didirikan di atas tanah wakaf, sehingga 
seringkali pengurus masjid hanya bertanggungjawab atas diri mereka sendiri, meskipun 
mereka  turut  bertanggungjawab  pada  masyarakat  luas.  Dewan  Kemakmuran  Masjid 
terkadang  berada  di  bawah  naungan  yayasan  pendidikan,  sehingga  mereka 
bertanggungjawab  untuk  memberikan  laporan  kepada  ketua  yayasan.  Di  wilayah 
penelitian, karena berdiri di atas tanah wakaf, tidak ada satu pun yang berada di bawah 
naungan  pemerintah  daerah  maupun  organisasi  keagamaan  milik  pemerintah  seperti 
Majelis Ulama Indonesia (MUI).

9 Di lokasi penelitian, di hampir setiap majelis taklim, terutama majelis taklim perempuan, 
memiliki  otonomi penuh untuk menentukan tenaga pengajar  yang  akan mengajar  bagi 
mereka,  juga  pemilihan  materi  ajar  yang  akan  mereka  pelajari.  Setiap anggota  dalam 
majelis  taklim memiliki  hak untuk mengusulkan pengangkatan atau penggantian guru, 
demikian pula hak untuk mengusulkan penambahan materi  ajar.  Di sisi yang berbeda, 
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Sebagai  sebuah  organisasi,  majelis  taklim  perempuan  memiliki 

karakteristik yang berbeda yang membedakannya dengan organisasi perempuan 

lainnya (lihat Vreede-de Stuers 2008, Wieringa 1999). Sebagai sebuah organisasi 

yang saling otonom, bahkan satu majelis taklim memiliki struktur yang berbeda 

dengan  majelis  taklim  lainnya.  Tidak  hanya  organisasi  yang  berbeda,  setiap 

majelis  taklim memiliki  karakteristik  yang berbeda.  Perbedaan karakteristik  ini 

dapat dilihat dari latar belakang anggota, tenaga pengajar yang menjadi mentor, 

maupun bahan ajar dan sumber acuan yang digunakan.10 Adanya perbedaan ini lah 

yang menjadikan majelis taklim sebagai bentuk organisasi yang sangat unik yang 

justru  terlupakan  ketika  membahas  mengenai  pengajaran  agama  Islam  dan 

eksistensi  elite  agama  Islam  di  Indonesia.  Ketidakperdulian  terhadap  majelis 

taklim,  terutama majelis  taklim perempuan,  merupakan suatu gambaran  betapa 

majelis taklim selalu dipandang sebelah mata; berperan namun tidak mendapatkan 

perhatian yang sesungguhnya, padahal keberadaan majelis taklim ada di hampir 

setiap wilayah di Jawa, termasuk Bekasi.

sebagai sebuah organisasi keagamaan, majelis taklim perempuan pun tidak terlepas dalam 
dinamika  sosial  politik  yang  ada  di  masyarakat,  namun otonomi yang  dimiliki  setiap 
majelis taklim perempuan menjadikan majelis taklim perempuan secara fleksibel dapat 
dengan bebas untuk memilih untuk terjun bebas dalam dunia politik atau hanya sebagai 
organisasi  keagamaan (lihat  Noer 2009a).  Lebih jauh, fleksibilitas majelis  taklim juga 
dapat terlihat dengan model rekrutmen anggota yang relatif longgar sehingga siapa pun 
dapat  menjadi  anggota dari  sebuah majelis  taklim, hal  ini mendorong berkembangnya 
majelis taklim, terutama majelis taklim perempuan di masyarakat luas.

10 Pada dasarnya, majelis taklim perempuan di lokasi penelitian dapat dibedakan menjadi 
tiga kategori utama, yaitu: (1) majelis taklim yang berada di daerah perkotaan atau berada 
tidak jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan, (2) majelis taklim yang berada di daerah 
pedesaan atau pada masyarakat asli daerah tersebut, dan (3) majelis taklim yang berada di 
daerah  perumahan  atau  wilayah  permukiman  penduduk  yang  sebagian  besar 
penduduknya  adalah  para  pendatang.  Adalah  penting  untuk  membedakan  poin-poin 
tersebut,  karena  setiap kategori  memiliki  karakteristik  yang  khusus,  meskipun mereka 
pun umumnya berbagi karakteristik yang sama.
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Majelis  taklim  menjadi  sangat  krusial  dalam  proses  pengajaran  dan 

pengembangan  ajaran  agama  Islam di  masyarakat.  Melalui  majelis  taklim  lah 

penyebaran ajaran Islam dilakukan, dan hal ini lah yang memicu perkembangan 

majelis  taklim  di  Bekasi.  Perkembangan  majelis  taklim  perempuan  pun  tidak 

terlepas dari posisi penting majelis taklim di masyarakat. Hampir semua daerah di 

Bekasi terdapat, setidaknya, sebuah majelis taklim perempuan. Sebagaimana telah 

disebutkan  sebelumnya,  majelis  taklim  perempuan  adalah  sebuah  organisasi 

keagamaan  dengan  jumlah  anggota  yang  sangat  signifikan.  Salah  satu 

pendorongnya  adalah  kemampuan  majelis  taklim perempuan  untuk  menambah 

jumlah anggota tanpa memperhatikan latar belakang suku dan etnisitas seseorang.

Majelis taklim perempuan, yang berada di lokasi penelitian di Kabupaten 

Bekasi, dapat dikatakan ada pada setiap musala yang berdiri di setiap desa dan 

kecamatan. Sebagai gambaran umum, di Kabupaten bekasi terdapat 23 kecamatan 

dan  memiliki  95  desa,  jika  setiap  desa  memiliki  satu  masjid  utama  dan  lima 

musala, setidaknya di Kabupaten Bekasi terdapat tidak kurang dari 570 majelis 

taklim perempuan. Jumlah majelis taklim perempuan yang begitu besar tentu saja 

membutuhkan jumlah tenaga pengajar yang signifikan. Jika setiap majelis taklim 

mempergunakan  seorang  ustazah  sebagai  mentor  mereka,  maka  dibutuhkan 

sekurangnya  570 orang ustazah untuk mengajar  dalam majelis  taklim tersebut. 

Hal  ini  tentu  saja  akan  membawa  pada  angka  yang  lebih  besar  jika 

mempertimbangkan  jumlah  anggota  majelis  taklim.  Jika  setiap  majelis  taklim 

memiliki  anggota aktif  sebanyak 50 orang, maka jumlah anggota aktif  seluruh 

majelis  taklim di  Kabupaten  Bekasi  dapat  mencapai  28.500 orang.  Tentu  saja 
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jumlah  ini  akan  semakin  bertambah  jika  melihat  data  faktual  jumlah  majelis 

taklim di setiap desa dan jumlah anggota yang aktif mau pun yang pasif.

Keberadaan majelis taklim perempuan tidak hanya berdasarkan kuantitas 

yang  mereka  miliki,  namun  juga  berdasarkan  persebaran  yang  terjadi.  Hal  ini 

tidak terjadi dengan majelis taklim laki-laki. Dalam banyak tempat, setiap desa 

rata-rata hanya memiliki  dua atau tiga majelis taklim laki-laki, berbeda dengan 

majelis  taklim  perempuan.  Adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  jumlah 

majelis  taklim  perempuan  dengan  majelis  taklim  laki-laki  menjadikan  majelis 

taklim perempuan memiliki posisi tersendiri di wilayah penelitian. Secara umum 

dapat  dikatakan  bahwa  jumlah  majelis  taklim  laki-laki  memiliki  wilayah 

persebaran yang tidak merata. Hal ini dikarenakan majelis taklim laki-laki tidak 

lah  memiliki  struktur  organisasi  yang  baku  atau  memiliki  karakteristik  yang 

cenderung  berubah-ubah  sehingga  menjadi  persoalan  tersendiri  ketika  harus 

diklasifikasikan.

Dengan  dukungan  massa  yang  relatif  besar,  majelis  taklim  perempuan 

memiliki  kemampuan  tawar  ketika  berhadapan  dengan  pihak-pihak  lain  yang 

terkait,  baik itu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) maupun elite agama laki-

laki.  Kemampuan  majelis  taklim  untuk  mengangkat  seorang  guru,  termasuk 

memberhentikan guru tersebut, atau kemampuan untuk menentukan materi ajar, 

merupakan suatu bentuk kemampuan berdasarkan posisi tawar yang dimiliki oleh 

majelis taklim perempuan. Otonomi yang dimiliki oleh majelis taklim perempuan 

menjadikan  majelis  taklim  tersebut  memiliki  kemampuan  untuk  menentukan 

tenaga pengajar sekaligus materi ajar yang akan mereka pelajari.
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Di  sisi  yang  berbeda,  keberadaan  majelis  taklim  pun  tidak  dapat 

melepaskan  diri  dari  sosok  ustazah  yang  mengajar  di  majelis  taklim  tersebut. 

Kehadiran ustazah sebagai sosok yang integral dalam majelis taklim perempuan 

memiliki sejumlah hak dan kewajiban tertentu yang melekat pada sosok ustazah 

tersebut.  Sebagai  sosok  pengajar  di  majelis  taklim,  para  ustazah  tentu  saja 

memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan para elite agama 

laki-laki, atau dalam hal ini kiai dan ustaz.

Keberadaan para ustazah di majelis taklim perempuan bukan lah sesuatu 

yang ahistoris. Terdapat akar historis yang sama antara elite agama perempuan 

dan  elite  agama  laki-laki,  terutama  di  wilayah  penelitian.  Di  samping  itu, 

keberadaan  seorang  ustazah  juga  ditentukan  oleh  performa  dan  kapabilitas 

keilmuan  ustazah  tersebut,  dan  bagaimana  performa  dan  kapabilitas  tersebut 

dimunculkan dan mendapat tanggapan dari masyarakat. Adanya akar historis yang 

sama  tentu  saja  menjadikan  interaksi  antara  elite  agama  perempuan  dan  elite 

agama  laki-laki  menjadi  interaksi  yang  unik  yang  menarik.  Dalam  interaksi 

tersebut boleh jadi terdapat friksi-friksi, dan solusi macam apa yang muncul akan 

menjadi fokus tersendiri dalam penelitian ini.

Kehadiran  elite  agama  perempuan  dan  majelis  taklim  perempuan  tentu 

saja tidak dapat melepaskan diri dari konteks sosio-kultural masyarakat. Bekasi 

secara tradisional dianggap sebagai salah satu basis massa etnis betawi. Akibatnya 

jelas: di wilayah ini kultur masyarakat betawi sangat kental mewarnai konfigurasi 

sosio-kultural  masyarakat.  Etnis  betawi  dianggap  sebagai  etnis  yang  toleran, 

egaliter dan memegang kukuh agama Islam (lihat Shahab 1997), bahkan agama 
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Islam  dikatakan  sebagai  karakteristik  utama  etnis  ini  (lihat  Melalatoa  1997). 

Dengan  melihat  konteks  sosio-kultural  ini  lah  dapat  dilihat  mengapa  majelis 

taklim perempuan tumbuh begitu pesat, demikian pula majelis taklim laki-laki. Di 

sisi yang berbeda, dengan melihat konteks sosio-kultural ini pula dapat dimengerti 

mengapa terdapat kelompok elite agama perempuan dan kelompok elite agama 

laki-laki. Sikap egaliter yang dimiliki oleh etnis ini secara tidak langsung telah 

menjadikan kelompok elite agama perempuan dan elite agama laki-laki sebagai 

kelompok yang mampu bertahan di masyarakat. 

Keberadaan  majelis  taklim  perempuan  dengan  elite  agama  perempuan 

didalamnya  membawa  pada  perubahan  besar  lainnya:  transformasi  otoritas 

keagamaan  di  masyarakat.  Sebagai  salah  satu  fokus  penelitian,  transformasi 

otoritas  tidak  lah  berarti  mengambilalih  otoritas  keagamaan,  yang  secara 

tradisional dilekatkan pada elite agama laki-laki. Menjadi penting untuk dilihat, 

bahwa  jumlah  majelis  taklim  perempuan  yang  semakin  bertambah  membuka 

kesempatan  bagi  setiap  perempuan  untuk  belajar  berbagai  varian  ilmu  agama 

Islam, dan berkembangnya majelis taklim juga menuntut tersedianya para ustazah 

yang mengajar di majelis taklim tersebut. Hal ini lah yang dicoba untuk dilihat, 

bagaimana  majelis  taklim  perempuan  dan  elite  agama  perempuan  mengambil 

domain yang sebelumnya dipegang oleh elite agama laki-laki.

Domain  pengajaran  berbagai  varian  ilmua  agama  Islam  pada  awalnya 

memang  dipegang  oleh  elite  agama  laki-laki.  Dengan  berkembangnya  majelis 

taklim perempuan dan tumbuhnya elite agama perempuan, lambat laun domain 

tersebut diambil pula oleh para elite agama perempuan. Dalam konteks ini pula 
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penelitian ini dilakukan, yakni bagaimana interaksi yang terjadi antara elite agama 

perempuan  dengan elite  agama  laki-laki  terkait  dengan masuknya  elite  agama 

perempuan dalam domain yang selama ini dikuasai oleh elite agama laki-laki.

Transformasi otoritas yang dimaksudkan dalam penelitian ini terletak pada 

bagaimana majelis taklim perempuan dan elite agama perempuan membuka ruang 

yang lebih luas bagi perempuan untuk mempelajari berbagai varian ilmu agama 

Islam. Transformasi ditujukan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi setiap 

orang untuk turut berpartisipasi  dalam pengajaran dan penafsiran ajaran agama 

Islam,  dan  hal  ini  lah  yang  dicoba  untuk  dilakukan  oleh  majelis  taklim 

perempuan. Transformasi otoritas tidak hanya untuk membuka akses yang lebih 

luas,  namun juga untuk menjadikan  ajaran agama Islam menjadi  lebih terbuka 

bagi  semua  orang.  Meskipun demikian,  tentu  saja  terdapat  berbagai  persoalan 

yang harus  diperhatikan  ketika  melihat  proses transformasi  ini,  terutama  relasi 

yang  muncul  antara  elite  agama  perempuan,  dan  majelis  taklim  yang  ada  di 

belakang mereka, dengan elite agama laki-laki, dalam hal ini kiai dan ustaz.11

Dengan  memperhatikan  konteks  sosio-kultural  ini  pula  dapat  dilihat 

adanya pengalaman yang berbeda yang dialami oleh perempuan yang tergabung 

11 Berbagai  kajian mengenai  kiai,  umumnya,  banyak  mengambil  latar  belakang di  Jawa 
Timur atau berkaitan erat dengan tradisi kiai Jawa Timur. Kajian yang dilakukan oleh 
Bruinessen  (2008),  Dhofier  (1982),  Fealy  (2003),  Feillard  (2008),  Moesa  (2007)  dan 
Turmudi (2004) misalnya,  sangat  kental  nuansa tradisi  Jawa Timur yang menganggap 
kiai  sebagai  figur  sentral  dan  otoritatif.  Hal  ini  lah yang  kemudian dianggap  sebagai 
wujud tradisi universal sehingga ‘menutup’ kemungkinan lainnya. Kajian-kajian ini pun, 
secara  tidak  langsung,  menggambarkan  kiai  sebagai  raja  kecil  yang  duduk  di  atas 
singgasana otoritas mereka. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini akan meninjau 
ulang ‘universalitas’  konsep pesantren  yang selama ‘bias  Jawa Timur’  sehingga  tidak 
memunculkan lokalitas konsep yang unik mengenai dunia pesantren dan dinamika yang 
muncul  di  tingkat  lokal.  Peninjauan  ulang  berbagai  konsep  tersebut  merupakan 
konsekuensi dari penggunaan  feminist anthropology yang mencoba untuk melihat relasi 
antarelite agama tanpa tendensi untuk menghindari bias androsentris yang selama ini ada 
dalam kajian-kajian mengenai dunia pesantren. 
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di  majelis  taklim perempuan.  Konteks  ini  menjadi  sangat  signifikan  manakala 

dikaitkan  dengan  perspektif  feminist  anthropology yang  dipergunakan  dalam 

penelitian ini. Penggunaan perspektif ini bertujuan untuk melihat dan memahami 

pengalaman  perempuan  dengan  mempertimbangkan  aspek  historis  dan  sosio-

kultural wilayah penelitian.  Feminist anthropology secara tegas bertujuan untuk 

mendokumentasikan  kehidupan  perempuan  dan  menceritakan  kembali  kisah 

mereka  (to  documentation  of  women’s  lives  and  exposition  of  their  stories) 

(Lewin, 2006:293). Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penelitian 

akan  mencoba  menggambarkan  pengalaman  perempuan  di  wilayah  penelitian, 

yang dalam hal ini termanifestasi dalam dinamika majelis taklim perempuan dan 

relasi-relasi yang terjadi di sekitar elite agama perempuan.

Dalam konteks  yang  lebih  luas  penelitian  ini  akan  menjadikan  majelis 

taklim perempuan dan elite agama perempuan sebagai subjek yang berbicara atas 

nama dan untuk mereka sendiri. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana 

posisi  majelis  taklim  perempuan  dan  elite  agama  perempuan  dalam  proses 

transformasi otoritas keagamaan yang terjadi, dan bagaimana interaksi antara elite 

agama perempuan dengan elite agama laki-laki. Penggunaan perspektif  feminist  

anthropology tentu saja akan mempertimbangkan aspek sosio-kultural yang ada 

dalam masyarakat Bekasi, terutama bagaimana posisi elite agama perempuan dan 

elite  agama laki-laki  dalam gugus  dunia  sosial  masyarakat.  Hal  ini  tentu  saja 

ditujukan sebagai salah satu cara untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih 

jernih  mengenai  relasi  antarelite  agama  di  masyarakat,  dan  bagaimana  relasi 
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antara  keduanya  berpengaruh  dalam  konstelasi  gugus  sosial  masyarakat  akan 

menjadi bagian integral dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dan dinamika yang terjadi dalam majelis 

taklim perempuan?

2. Bagaimana  interaksi  yang muncul  antara  elite  agama perempuan 

dengan elite agama laki-laki?,

3. Bagaimana  kondisi  historis,  sosial  dan  budaya  berpengaruh 

terhadap majelis taklim perempuan dan interaksi antara elite agama 

perempuan dan elite agama laki-laki? dan,

4. Bagaimana  peran  majelis  taklim  perempuan  dalam transformasi 

otoritas keagamaan yang terjadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diformulasikan  dalam  bentuk 

pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik dan dinamika yang 

terjadi dalam majelis taklim perempuan,

2. Menjelaskan interaksi yang muncul antara elite agama perempuan 

dan elite agama laki-laki,

3. Memetakan  berbagai  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya 

transformasi otoritas keagamaan, dan

4. Menjelaskan  pengaruh  sosial  dan  budaya  dalam  majelis  taklim 

perempuan dan interaksi yang terjadi antara elite agama perempuan 

dengan elite agama laki-laki.

1.4. Manfaat Penelitian

Sekurangnya peneliti dapat memberikan empat manfaat dari penelitian ini, 

yaitu:

1. Memberikan gambaran yang lebih baru dan menyeluruh mengenai 

karakteristik dan dinamika majelis taklim perempuan dalam proses 

pengajaran dan penafsiran ajaran agama Islam di masyarakat,

2. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai majelis 

taklim  perempuan  sebagai  arena  kontestasi  yang  dinamis  di 

masyarakat, 

3. Memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  mengenai 

dinamika  pengajaran  agama  Islam  di  masyarakat  yang 

17

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



digambarkan melalui interaksi antara elite agama perempuan dan 

elite agama laki-laki,

4. Memberikan gambaran mengenai peran majelis taklim perempuan 

dalam mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat dan 

transformasi otoritas keagamaan, dan

5. Merevisi  berbagai  kajian  mengenai  kiai  dan  majelis  taklim 

perempuan serta berbagai relasi yang muncul di antara keduanya.

18

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

Kajian  mengenai  majelis  taklim  perempuan  dan  bagaimana  hubungan 

antara  elite  agama  perempuan  dengan  elite  agama  laki-laki,  dengan  otoritas 

keagamaan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Secara khusus bab ini akan 

terbagi dalam dua subtema: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik.  Tinjauan 

Pustaka  akan  menjelaskan  berbagai  penelitian  dan  tulisan  yang  membahas 

mengenai topik kiai, kajian perempuan, dan majelis taklim perempuan. Sedangkan 

Kajian  Teoritik  akan  menjelaskan  landasan  teoritis  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini.

2.1. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai kiai dapat dikatakan sudah cukup banyak dilakukan, baik 

oleh para peneliti yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berbagai kajian 

mengenai  kiai  yang  dilakukan  umumnya  berkisar  pada  peran  kiai  sebagai 

penyebar agama Islam (Azra 2004, Dhofier 1982, Hurgronje 1983, Mas’ud 2004), 

sebagai  pelembaga  ajaran  Islam  (Budiwanti  2000,  Syam  2004),  sebagai  agen 

perubahan (Fathan dan Basrowi 2004, Geertz 1981, Horikoshi 1987, Kurasawa 

1993,  Ziemek  1986),  kiai  dan  kekuasaan  dan/atau  negara  (Bruinessen  2008, 

Djamil 2001, Feillard 2008, Moesa 2007, Suryana 2000), kiai dan politik (Fealy 
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2003, Hidayat dan Haryono 2004, Kuntowijoyo 1999, Mulkhan 1999, Tanthowi 

2005, Turmudi 2004), kiai dan konflik antarelite di masyarakat (Hudaeri 2003, 

Rozaki 2004), dan perubahan peran kiai  itu sendiri  (Burhanuddin 2004, Thoha 

2003).

Beberapa  kajian  melihat  kiai  dalam  perspektif  historis.  Kajian  yang 

dilakukan oleh Azra (2004) misalnya, melihat keberadaan para penyebar agama 

Islam di Indonesia memiliki hubungan erat dengan para ulama di Timur Tengah 

dengan adanya jaringan ulama, di mana melalui jaringan tersebut terdapat suatu 

hubungan spesial antara ulama di Nusantara dengan ulama di Timur Tengah (Azra 

dan  Fathurrahman  2002).  Hal  ini  terkait  dengan  penguatan  ortodoksi  Islam 

berorientasi syariat yang diketahui dengan terjadinya gerakan neo-sufisme pada 

abad ke-17 dan abad ke-18. Kajian yang dilakukan berbagai kalangan dalam buku 

yang diedit oleh Burhanuddin (2004) dan Masud (2004) juga merupakan kajian 

yang menggunakan perspektif historis. Berbagai tulisan ada menyoroti peran yang 

dimiliki oleh para ulama dalam bidang pengajaran agama Islam, terutama dalam 

bidang pendidikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya wilayah di luar 

pendidikan yang dapat dijangkau oleh para ulama tersebut.

Kajian  yang  lebih  luas  mengenai  peran  kiai  dan  kaitannya  dengan 

kekuasaan dan negara. Kajian ini dapat dilihat dalam kajian yang dilakukan oleh 

Bruinessen (2008), meskipun kajian Bruinessen lebih difokuskan pada organisasi 

keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam tubuh NU. Perubahan yang terjadi tidak hanya berupa perubahan pemikiran 

namun juga perubahan sosial yang terjadi dalam NU itu sendiri. Setidaknya kajian 
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yang  dilakukan  dapat  memberikan  gambaran  terjadinya  dialektika  dalam 

organisasi  keagamaan  terbesar,  dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  masing-

masing kiai NU. Kajian lainnya juga dilakukan oleh Moesa (2007) yang mencoba 

melihat  pandangan  para  kiai  yang  tergabung  dalam  komisi  bahsul  masail di 

PBNU Jawa Timur terhadap persoalan nasionalisme dan konsep negara-bangsa 

(nation-state).  Kajian  ini  menarik  kesimpulan  yang  cukup  menarik,  bahwa 

berbeda dengan anggapan sebagian orang, agama ternyata dapat menjadi faktor 

dalam  mempersatukan  bangsa  sekaligus  menjadi  basis  ikatan  solidaritas  yang 

kuat. Kajian yang juga membahas relasi antara NU dengan kekuasaan dan negara 

juga  dilakukan  oleh  Feillard  (2008).  Feillard  menolak  anggapan  sekaligus 

membongkar  steroetipe  bagi  kalangan  Islam  tradisional  yang  dikatakan 

konservatif.  Feillard  justru  menunjukkan  komitmen  yang  dimiliki  oleh  para 

anggota  NU  terhadap  keterbukaan,  nilai-nilai  kebangsaan,  maupun  dialektika 

hubungan agama dan negara. Tentu saja kajian Feillard ini memberikan gambaran 

yang lebih jauh mengenai peran para kiai NU ketika berhadapan dengan institusi 

negara,  bagaimana  usaha  mereka  dalam  mempertahankan  eksistensi  NU  itu 

sendiri dan bagaimana NU dapat menemukan jati dirinya dalam konteks negara 

yang lebih luas.

Kajian yang dilakukan oleh Suryana (2000) memberikan gambaran yang 

berbeda, di mana para kiai yang memimpin pondok pesantren justru melakukan 

penolakan terhadap infiltrasi negara dalam sistem pendidikan pesantren. Suryana 

melakukan kajian di  PP. Miftah Kabupaten Tasikmalaya  dan PP. Darul Fallah 

Kabupaten Bogor. Suryana menggambarkan betapa institusi di akar rumput dapat 
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berkembang  jika  tidak  diintervensi  oleh  negara.  Menurutnya  pesantren  justru 

dapat tumbuh menjadi lembaga yang mandiri sekaligus independen tanpa adanya 

campurtangan negara. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi yang lebih jauh: 

para kiai yang memimpin pesantren justru menjadi agen penggerak yang dinamis 

di masyarakat (lihat Djamil 2001). Kajian yang hampir sama juga dilakukan oleh 

Fathan dan Basrowi (2004),  yang meneliti  mengenai  tindakan kiai  yang justru 

membelot  dari  perintah  pemerintah  di  pedesaan  di  Jawa.  Kajian  ini  melihat 

bagaimana  para  kiai  justru  melakukan  penolakan  terhadap  kewajiban  yang 

gariskan oleh negara dalam proses penanaman padi di pedesaan.1 

Kajian  yang  secara  khusus  membahas  peran  kiai  dalam  dunia  politik 

dilakukan  oleh  Turmudi  (2004)  yang  meneliti  mengenai  pengaruh  kiai  dalam 

dunia politik di Jombang. Dalam kajiannya, Turmudi melihat bahwa kiai, sebagai 

pemegang otoritas keagamaan di Jombang, memiliki posisi yang sangat terhormat 

sehingga  kiai  tersebut  memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi  sekaligus 

menggerakkan  para  pengikutnya  untuk  memilih  atau  terlibat  dalam suatu  aksi 

sosial  tertentu.  Keterlibatan  kiai  dalam  dunia  politik  seringkali  bersifat 

problematis, dan hal ini pula yang menjadi kajian Mulkhan (1999) dan Tanthowi 

(2005)  yang  melihat  hubungan yang  dialektis,  bahkan problematis  antara  para 

santri  dengan  dunia  politik.  Mempergunakan  konsep  trikotomis  sebagaimana 

digagas oleh Geertz (1981), Mulkhan melihat bahwa posisi santri yang selama ini 

1 Dalam kajiannya, Fathan dan Basrowi (2004) menunjukkan kebijakan yang diambil kiai 
yang menyimpang dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanaman padi, 
yakni  para  petani  diwajibkan untuk menanam padi sebanyak  tiga  kali  dalam setahun, 
namun para  kiai  ini  justru memerintahkan masyarakat  untuk melakukan teknik tanam 
silang  atau  multiple  cropping ketimbang  melakukan  penanaman  padi  tiga  kali  dalam 
setahun.
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dianggap oposan,  bahkan apolitis,  tidak lah dapat  dipertahankan lagi.  Alih-alih 

bersifat oposan, para santri justru dengan senang hati terjun dalam dunia politik, 

dan menjadikan politik  sebagai salah satu agenda utama yang mereka lakukan 

(lihat Hidayat dan Haryono 2004). 

Sejauh ini peneliti telah memberikan gambaran singkat mengenai berbagai 

referensi  mengenai  kiai  dengan  berbagai  topik  kajian.  Meskipun  demikian, 

seluruh referensi tersebut tidak memberikan tempat pada persoalan gender. Kajian 

mengenai  majlis  taklim,  baik  yang  terkait  sebagai  suatu  gerakan  perempuan 

maupun sebagai  counter terhadap dominasi  kiai  dapat  dikatakan sangat  sedikit 

bahkan  tidak  berkembang.  Kurangnya  kajian  mengenai  majelis  taklim sebagai 

suatu  gerakan  perempuan  sangat  terasa.  Umumnya  kajian  mengenai  gerakan 

perempuan lebih  terkait  dengan dunia  politik,  seperti  kajian Saptandari  (2005) 

yang  mencoba  melihat  keterkaitan  antara  gerakan  perempuan  dan  partisipasi 

politik. Kajian lainnya berhubungan erat dengan gerakan perempuan yang sangat 

terkenal dalam sejarah Indonesia, Gerwani. Seperti yang dilakukan oleh Wieringa 

(1999) misalnya, mengkaji mengenai berbagai organisasi perempuan yang ada di 

Indonesia  pasca  tahun  1950,  dan  bagaimana  organisasi-organisasi  tersebut 

‘dihancurkan’ secara sistematis oleh negara.

Kajian mengenai perempuan pun lebih banyak berbicara dalam perspektif 

antara hubungan perempuan, ekonomi dan pasar kerja (Hardjono 2004, Holzner 

2004,  Saptari  dan  Holzner  1977,  Sihite  2007).  Kajian-kajian  ini  lebih  banyak 

mengambil  topik  yang  membahas  marginalisasi  perempuan  dalam  bidang 

ekonomi. Meskipun demikian, ada pula yang mengkaji dari sudut pandang yang 
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berbeda.  Kajian Alexander  (1999)  misalnya,  melihat  perempuan sebagai  sosok 

pengusaha yang mandiri,  demikian pula kajian Kutanegara (2003) yang banyak 

menggambarkan  adanya  benang  merah  antara  dunia  pasar  dengan  dunia 

perempuan.  Kajian  yang  lebih  menarik  datang  dari  Oey  (2004)  yang  melihat 

perubahan pola kerja perempuan pada dasarwarsa 1970-an, dan Abdullah (2001) 

yang melihat kemandirian perempuan bakul dalam memutuskan apa yang menjadi 

prioritas bagi dirinya dan keluarganya.

Kajian lainnya lebih banyak membahas mengenai perempuan dan keluarga 

(Roberts 1995, Salman 2005), perempuan dalam persoalan hukum (Irianto 2003, 

Nasution 2002), perempuan dalam pandangan agama (Kadarusman 2005, Mulia 

2002),  perempuan dan politik (Marcoes-Natsir 2005, Said 2005), perempuan dan 

seksualitas  (Suryakusuma  2004a),  perempuan  dan  kekerasan  negara  (Heryanto 

2000),  perempuan  dan  militer  (Katjasungkana  2000),  maupun  dinamika  yang 

terjadi antara perempuan,  komunitas lokal dan negara (Ida 2001, Martin 2004, 

Martyn  2005,  Suryakusuma  2004b),  dan  berbagai  topik  lainnya.  Meskipun 

demikian, kajian yang melihat adanya dinamika hubungan antara perempuan dan 

elite  agama Islam dapat  dikatakan  cukup banyak,  namun  yang  secara  spesifik 

membahas dinamika hubungan antara alite agama perempuan dengan kiai dapat 

dikatakan sangat sedikit.

Kajian  yang  lebih  mendekati  pada  persoalan  dinamika  antara  elite 

perempuan dan kiai adalah kajian mengenai peran kiai dalam transformasi wacana 

gender  yang  dilakukan  oleh  Suraji  (2003)  di  Pekalongan.  Kajian  tersebut 

memperlihatkan bahwa transformasi wacana gender di kalangan kiai tidak lebih 
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dari delusi, di mana kiai menyetujui hal-hal yang secara sosial-keagamaan tidak 

menjatuhkan posisi dirinya. Kekurangan kajian Suraji terletak pada kiai sebagai 

titik  berat  kajian  tanpa  mempertimbangkan  para  elite  perempuan  sebagai 

pembanding. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kusuma (2005) yang meneliti 

pandangan para ulama  NU di  Kauman,  Bojonegoro terhadap peran dan posisi 

perempuan di masyarakat. 

Kajian yang mempertimbangkan elite  agama perempuan sebagai bagian 

dari upaya pemberdayaan perempuan dilakukan oleh Salman (2005) yang melihat 

adanya  dinamika wacana gender di  lingkungan organisasi  perempuan Aisyiyah 

yang notabene adalah bagian dari Muhammadiyah. Kajian lainnya dilakukan oleh 

Noer  (2007)  yang  mengkaji  dinamika  diskursus  gender  di  pondok  pesantren, 

terutama dari sudut pandang santri yang masih belajar di pondok pesantren,  di 

mana pandangan para santri merupakan refleksi atas dinamika diskursus gender 

yang  terjadi  di  kalangan  elite  pesantren  tempat  santri  tersebut  belajar.  Kajian 

lainnya  yang  cukup menarik  dilakukan  oleh  Hamdanah  (2005)  yang  mengkaji 

mengenai  pandangan  ulama  perempuan  Jember  mengenai  hak  reproduksi 

perempuan. Kajian Hamdanah menemukan fakta bahwa para ulama perempuan 

banyak  berselisih-paham  dengan  ulama  laki-laki  mengenai  hak  reproduksi 

perempuan.  Dapat  dikatakan  bahwa  kajian  Hamdanah  menjadi  penting  untuk 

diperhatikan karena Hamdanah melakukan kajian pada ulama perempuan, sebuah 

terminologi yang cukup jarang mendapatkan perhatian.

Pada umumnya,  istilah ulama acapkali  merujuk pada satu jenis kelamin 

tertentu: laki-laki. Tentu saja reduksi ini pernah dipertanyakan oleh Azra (2002), 
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bahwa istilah ulama yang notabene adalah istilah yang merujuk pada dua jenis 

kelamin namun belakangan justru diambilalih  oleh laki-laki.  Hamdanah sendiri 

pun  mengakui,  bahwa  ia  mengalami  kesulitan  dalam  kerangka  konseptualnya 

karena istilah ulama perempuan bukan lah istilah yang lazim ada di masyarakat. 

Tentu saja ini membawa pada implikasi yang lebih jauh, bahwa kajian mengenai 

posisi perempuan ketika berhadapan dengan kiai (atau ulama laki-laki) menjadi 

tidak  seimbang.  Kajian  yang  dilakukan  oleh  Dzuhayatin  (2003)  misalnya, 

mengakui adanya ketidakseimbangan ketika perempuan harus berhadapan dengan 

para elite agama, atau dalam hal ini kiai.

Hal  ini  lah  yang  menjadi  perhatian  tersendiri  oleh  peneliti,  bahwa 

dinamika  perempuan,  melalui  majelis  taklim  perempuan  ketika  berhadapan 

dengan elite agama laki-laki tidak lah menjadi perhatian yang penting dan serius. 

Majelis  taklim perempuan sebagai  arena kontestasi  antara  perempuan dan elite 

agama  laki-laki  justru  terpinggirkan,  di  mana  majelis  taklim  dan  peran  yang 

dimainkannya tidak pernah diperhatikan dengan seksama. Hal ini terlihat dengan 

sangat sedikitnya kajian yang dilakukan mengenai topik majelis taklim, terutama 

majelis taklim perempuan.

Kajian mengenai majelis taklim pernah dilakukan oleh Weix (1998) yang 

mengkaji  majelis  taklim  terkait  dengan  pengajaran  agama  Islam  untuk  lebih 

mamahami makna ajaran dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.  Kajian 

Weix terlihat lebih menitikberatkan pada peran pengajian terhadap pelaksanaan 

tugas domestik perempuan yang banyak disponsori oleh ideologi negara mengenai 

sosok  perempuan  ideal,  meskipun  Weix  sendiri  menyatakan  bahwa  pengajian 
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merupakan  bentuk  gerakan  Islam  reformis,  namun  ia  juga  menyadari  bahwa 

majelis  taklim pun dapat  bertindak sebagai  perpanjangan tangan negara  dalam 

mengintroduksi  ideologi  negara.  Kajian  Weix  nampaknya  sangat  dipengaruhi 

adanya kekuasaan ideologi negara yang merasuk dalam jejaring majelis  taklim, 

sehingga  majelis  taklim  dilihat  sebagai  aparatus  negara  dalam  menekan 

perempuan untuk selalu berada dalam ruang domestik dan menjadi sosok yang 

diidealkan dan diinginkan oleh negara.

Kajian lainnya dilakukan oleh Arimbi (2004), yang mengikuti pemikiran 

Benhabib.  Arimbi  mencoba  melihat  majelis  taklim  sebagai  suatu  praktek 

keagamaan yang berpengaruh terhadap pendidikan kaum perempuan atas status 

dan peranan mereka. Dalam konteks ini, Arimbi mencoba melihat bahwa majelis 

taklim  merupakan  sarana  yang  ideal  bagi  perempuan  untuk  menghilangkan 

dikotomi ruang publik  vis-à-vis ruang privat. Tentu saja kajian Arimbi memiliki 

konsekuensi yang lebih jauh, bahwa majelis taklim pun berfungsi sebagai ajang 

menjadikan  hal-hal  yang  ada  di  ruang  privat  dibawa  ke  ruang  publik.  Kajian 

Arimbi mencoba melihat  peran ganda majelis  taklim,  yakni  bagaimana majelis 

taklim melakukan transformasi makna ruang publik-ruang privat dan bagaimana 

majelis  taklim  menjadikan  ajaran  agama  dibawa  pada  ruang-ruang  publik. 

Meskipun demikian,  Arimbi tidak memperhatikan adanya kemungkinan,  bahwa 

peran  ganda majelis  taklim merupakan  salah  satu  bentuk  perlawanan terhadap 

usaha marjinalisasi perempuan. Kajian ini pun tidak jauh berbeda dengan yang 

dilakukan oleh Bennett (2005) mengenai hak reproduksi dan pengajaran agama 

Islam. Hal yang menarik adalah, bahwa Arimbi dan Bennett sama-sama meyakini 
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bahwa  kajian  mengenai  agama  harusnya  dibawa  pada  ruang  publik,  atau 

setidaknya  pada  tingkat  yang  lebih  rendah,  dalam hal  ini  komunitas.  Bennett 

secara implisit menyatakan bahwa salah satu cara untuk mendorong pemenuhan 

hak  reproduksi  bagi  perempuan  adalah  pembahasan  ajaran  agama  yang  lebih 

emansipatoris dan dilaksanakan di ruang-ruang publik.

Kajian lainnya dilakukan oleh Noer (2009a) yang melihat peran majelis 

taklim  perempuan  dalam  dinamika  politik  lokal  di  Kabupaten  Bekasi.  Noer 

mengkaji mengenai tarik-menarik dukungan di kalangan internal majelis taklim 

perempuan,  dan  bagaimana  elite  politik  memanfaatkan  jaringan dan  dukungan 

massa riil yang dimiliki oleh majelis taklim perempuan. Kajian ini juga melihat 

bagaimana  hubungan  antara  elite  politik,  majelis  taklim  perempuan,  dan 

organisasi  induk majelis  taklim perempuan,  atau Rusydatul  Ummah.  Meskipun 

mengkaji  mengenai  majelis  taklim  dengan  cukup  mendetail,  namun  kajian  ini 

tidak  lah  membahas  secara  mendetail  peran  majelis  taklim  perempuan  dalam 

pengajaran  agama  Islam  di  masyarakat,  dan  tidak  memberikan  tempat  bagi 

pembahasan  mengenai  elite  agama  perempuan  dan  interaksinya  dengan  elite 

agama laki-laki. 

Minimnya  penelitian  yang  menggambarkan  dinamika  hubungan  antara 

kiai dan majelis taklim perempuan sedikit banyak memberikan gambaran betapa 

bidang  kajian  ini  dianggap  tidak  penting  untuk  dilakukan.  Padahal  bidang  ini 

memperlihatkan  adanya  dinamika  tersendiri  antara  kiai  dan  majelis  taklim 

perempuan  yang  tidak  selalu  harmonis.  Hal  ini  menimbulkan  persoalan  pelik 

ketika harus membahas relasi antara majelis taklim dan elite agama perempuan 
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ketika berhadapan dengan elite agama laki-laki, dan untuk ini lah penelitian ini 

dilakukan,  yakni  sebagai  sarana  yang  menjembatani  minimnya  informasi 

mengenai relasi antara elite agama laki-laki dan majelis taklim perempuan.

2.2. Kerangka Teoritik

Penelitian ini mencoba memberikan gambaran dialektika hubungan yang 

terjadi antara elite agama laki-laki dan majelis taklim perempuan dalam perspektif 

feminist anthropology. Hal ini tentu saja membawa pada konsekuensi yang lebih 

jauh:  penggunaan  feminist  anthropology menuntut  penulis  untuk  mengambil 

langkah awal penelitian ini dari sisi ustazah – termasuk majelis taklim – dan kiai, 

dan menjadikan ustazah dan kiai sebagai subjek yang berbicara atas nama mereka 

sendiri. Alih-alih menjadikan menjadikan majelis taklim perempuan sebagai objek 

penelitian,  peneliti  justru menjadikan majelis  taklim perempuan sebagai subjek 

penelitian  yang  mendefinisikan  diri  mereka  sendiri,  termasuk  relasi  mereka 

dengan elite agama laki-laki.

Feminist  anthropology menjadi  penting  untuk  mendefinisikan  ulang 

berbagai konsep yang ada mengenai ‘dunia kiai’ dan majelis taklim. Relevansi 

penggunaan  feminist  anthropology terletak  pada  posisi  peneliti  yang  meninjau 

ulang “universalitas”  konsep  kiai  dan majelis  taklim,  sejauhmana  universalitas 

konsep  yang  selama  ini  ada  dan  berkembang  ketika  diaplikasikan  di  lokasi 

penelitian.  Ketika  perspektif  ini  dipergunakan,  maka  peneliti  akan  mengambil 

posisi  sebagai  “outsider”  yang  mencoba  untuk  belajar  mengenai  sesuatu  dari 
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“point  native  of  view”,2 di  mana  subjek  penelitian  adalah  para  elite  agama 

perempuan dan laki-laki,  dan bagaimana mereka mendefinisikan posisi  mereka 

dan relasi mereka dengan orang lain.

Konsekuensi logis  dari  penggunaan  feminist  anthropology adalah posisi 

peneliti  untuk  meninjau  ulang  berbagai  konsep  yang  berkembang  dan 

mengusahakan diri untuk tidak terjebak dalam penggunaan konsep yang seakan 

universal  tanpa  melihat  konteks  historis  maupun  budaya  lokal  yang  terjadi  di 

masyarakat (lihat Mohanty 2005). Tentu saja hal ini membawa dampak yang lebih 

serius, bahwa peneliti tidak boleh terjebak dalam representasi gambaran figur kiai 

yang  selama  ini  digambarkan  sekaligus  tidak  dapat  menerima  secara langsung 

gambaran  perempuan  yang  dikonstruksikan  oleh  para  feminis  Barat.3 Dalam 

konteks penelitian ini, dapat dikatakan peneliti  akan menempatkan setiap pihak 

sebagai  subjek  yang  berbicara  dan  mendefinisikan  dirinya  sendiri,  di  samping 

peneliti harus memperhatikan konteks historis maupun budaya lokal yang khas.

Sebagai subjek yang berbicara, menjadi sangat logis jika persoalan yang 

ada  di  lokasi  penelitian  akan sangat  berbeda  dengan persoalan  yang  terjadi  di 

lokasi  lainnya.  Dalam istilah  yang  lebih  sederhana,  fenomena  yang  terjadi  di 

lokasi penelitian boleh jadi sama dengan yang terjadi di lokasi lain, namun tentu 

saja selalu terdapat motif dan faktor lainnya yang membedakan antara fenomena 

2 Hal ini menjadi model penelitian antropologis yang mencoba melihat sesuatu berdasarkan 
sudut pandang emik, yakni bagaimana seorang melihat sebuah dunia dari sudut pandang 
orang yang tinggal di dalam dunia tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 
mendalam (lihat Crapo 2002, Geertz 1984, Koentjaraningrat 2002, Spradley 2001)

3 Mohanty  (2005)  secara  tegas  menolak  gambaran  yang  diberikan  oleh  feminist  barat 
mengenai perempuan dunia ketiga sebagai sosok yang perlu dikasihani, tidak berdaya, 
homogen,  korban  langsung  dari  sistem  budaya  dan  ekonomi,  sebuah  wacana  yang 
disebutnya sebagai “wacana kolonial”.
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di  lokasi  penelitian  dengan  di  tempat  lainnya.  Penelitian  ini  tentu  saja  tidak 

dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  yang  universal  mengenai  relasi 

antarelite  agama  di  masyarakat.  Hal  ini  tentu  saja  mudah  di  mengerti,  sebab 

universalitas adalah salah satu point yang ditolak dalam model pemikiran feminist  

anthropology (lihat Hayat dan Surur 2005).

Meskipun  feminist  anthropology memberikan  kerangka  berpikir  yang 

ketat,  tidak  berarti  feminist  anthropology menolak  seluruh  konsep  yang  ada. 

Feminist anthropology lebih memfokuskan pada cara bagaimana konsep tersebut 

diaplikasikan di lokasi penelitian sambil terus waspada terhadap berbagai jebakan 

konsep dan aplikasi yang digunakan. Dalam konteks penelitian, peneliti  merasa 

penting untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai otoritas, bagaimana otoritas 

tersebut didapatkan dan bagaimana otoritas tersebut digunakan.

2.2.1. Otoritas

Berbicara mengenai otoritas, maka secara langsung atau pun tidak, akan 

berbicara  mengenai  konsep tripartit  mengenai  otoritas  yang  dikemukakan  oleh 

Weber. Secara sederhana, otoritas dapat didefinisikan sebagai hak untuk meminta 

sekaligus menerima kepatuhan yang umumnya atas dasar kesepakatan bersama 

(Gissurarson, 2008:51). Weber mengetengahkan suatu konsep, di mana keyakinan 

atas  sebuah legitimasi  dari  dominasi  atas  suatu sistem tidak  hanya  merupakan 

urusan filosofis, namun juga memiliki kontribusi atas otoritas dan stabilitas sistem 

(Weber 1978). Secara sederhana, otoritas dapat didefinisikan sebagai:
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“1. kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga di masyarakat 
yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; 2. hak 
untuk bertindak; 3. kekuasaan; wewenang; 4. hak melakukan tindakan 
atau hak membuat  peraturan untuk memerintah orang lain.” (KBBI, 
2005:805)

Weber  membedakan  tiga  kategori  legitimasi  yang  dapat  dipergunakan 

untuk mendapatkan justifikasi hak untuk memerintah, yakni: (1) legal domination, 

(2)  traditional  domination,  dan  (3)  charismatic  domination.  Dalam 

pengembangannya, konsep ini pun dapat menjelaskan pendapat Weber mengenai 

tiga tipe otoritas, yakni: (1) otoritas legal-rasional (rational-legal authority), (2) 

otoritas tradisional (traditional authority), dan (3) otoritas karismatik (charismatic  

authority).

Otoritas  tradisional  mendapatkan  legitimasi  yang  datang  dari  tradisi, 

diwariskan  dari  satu  generasi  ke  generasi  lainnya,  di  mana  otoritas  tradisional 

diturunkan berdasarkan adat kebiasaan dan struktur sosial yang telah lama ada dan 

mengakar  dalam  masyarakat  (Poggi,  2006:29).  Dalam  kajiannya,  otoritas 

tradisional  memiliki  keterkaitan  dengan  dominasi  tradisional  (traditional 

domination), di mana Weber menderivasikan konsep ini dari dominasi patriarki 

atas diri perempuan. Baik dominasi tradisional maupun otoritas tradisional pada 

dasarnya  mengacu  pada  satu  kondisi  di  mana  terdapat  satu  figur  yang  diakui 

secara luas,  berdasarkan keinginan  para anggota masyarakat  untuk tunduk dan 

hormat atas otoritas yang dimilikinya, di mana para anggota masyarakat tersebut 

umumnya memiliki hubungan dengan figur tersebut. 

Otoritas  legal-rasional  mendasarkan  legitimasi  yang  dimilikinya  pada 

aturan-aturan formal dan supremasi hukum pada suatu negara. Otoritas ini diatur 
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dalam  sebuah  konstitusi  khusus  dengan  berbagai  aturan  yang  terkait  dengan 

mekanisme  dan pelaksanaan  otoritas  tersebut  (Poggi,  2006:29).  Otoritas  legal-

rasional  merupakan  satu  sistem  di  mana  para  pemiliki  otoritas  dipatuhi 

berdasarkan  legitimasi  yang  diberikan  oleh  masyarakat  secara  luas  melalui 

mekanisme yang bersifat konstitusional (Weber, 1978:217-218).

Otoritas karismatik mendapatkan legitimasi dari masyarakat berdasarkan 

karisma  yang  dimiliki  oleh  satu  figur  tertentu.  Dalam  konteks  ini,  otoritas 

karismatik adalah otoritas yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan figur atau 

kekuatan adikodrati yang mewujud pada figur tersebut (Poggi, 2006:29). Dalam 

otoritas karismatik, elemen adikodrati tidak selalu berdasarkan pada ‘wahyu’ yang 

diberikan oleh Tuhan,  namun lebih spesifik  pada kepercayaan masyarakat  atas 

kemampuan yang dimiliki figur tersebut atas ‘dunia lain’ atau kekuatan yang tidak 

dimiliki  oleh  masyarakat  secara  umum  (Weber  2006).  Weber  (2006:65) 

mendefinisikan  otoritas  karismatik  mengacu  pada  suatu  kekuasaan  di  atas 

manusia  yang  berkuasa  baik  internal  maupun  external,  yang  mengatur 

ketertundukan  mereka  disebabkan  keyakinan  mereka  atas  orang-orang  tertentu 

yang memiliki kemampuan spesial dan acapkali luar biasa. Otoritas ini didasarkan 

pada karisma yang dimiliki seseorang (lihat Weber 1978) yang dianggap suci oleh 

orang-orang yang mematuhinya.

Otoritas karismatik merupakan ciri utama yang dimiliki oleh seorang kiai. 

Kajian Turmudi (2004) misalnya, menyatakan bahwa otoritas kiai pada dasarnya 

adalah  otoritas  karismatik,  di  mana  masyarakat  mengikuti  dan/atau  mentaati 
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berbagai perintah berdasarkan karisma yang dimiliki oleh kiai tersebut. Karisma 

didefinisikan sebagai: 

“1. keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang 
luar  biasa  di  hal  kepemimpinan  seseorang  untuk  membangkitkan 
pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya; 2. atribut 
kepemimpinan  yang  didasarkan  atas  kualitas  kepribadian  individu.” 
(KBBI, 2005:509)

Weber (1978:241) mendefinisikan karisma sebagai:

“a certain quality of an individual personality, by virtue of which he is  
considered extraordinary and treated as endowed with supernatural,  
superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities.  
These are such as are not accessible to the ordinary person, but are  
regarded as of divine origin or as exemplary, and on the basis of them 
the individual concerned is treated as a leader (kualitas yang dapat 
dipercaya  dari  seorang  individu,  dengan  kebaikan  yang 
membedakannya dengan orang biasa dan diperlakaukan sebagai sosk 
dengan  kekuatan  supernatural,  manusia  super,  atau  setidaknya 
memiliki kekuatan ata kualitas yang luar biasa. Hal-hal ini tidak dapat 
ditemukan pada orang biasa, namun dihormati sebagai pemberian dari 
tuhan [atau  bersifat  ketuhanan],  dan pada  dasar  bahwa orang-orang 
memperlakukan individu tersebut sebagai pemimpin)”

Sebagai seorang pemimpin agama Islam yang disegani, kiai mendapatkan 

otoritasnya melalui jalur karismatik. Satu hal yang patut diperhitungkan, bahwa 

terdapat  pola  yang  berbeda  antara  kiai  di  wilayah  Jawa  Barat  dengan  kiai  di 

wilayah  Jawa  Timur.  Kiai  di  Jawa  Timur  umumnya  lebih  mendasarkan 

otoritasnya berdasarkan genealogis yang dimilikinya (lihat Mas’ud 2004, Turmudi 

2004), dengan demikian kesempatan bagi seseorang untuk ‘menjadi kiai’ melalui 

jalur  non-genealogis  menjadi  sulit  untuk  dilakukan.  Di  wilayah  Jawa  Timur, 

terutama  di  wilayah  Madura,  keberadaan kiai  dapat  ditelusuri  dari  generasi  ke 

generasi (lihat Kuntowijoyo 2002). Di wilayah Jawa Barat, ‘menjadi kiai’ tidak 
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semata berdasarkan genealogis, namun juga berdasarkan kemampuan individual 

(lihat Burhanuddin 2003). 

Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  kiai  dengan  otoritas  karismatik  yang 

dimilikinya  umumnya  mempunyai  pengaruh  lintasdaerah,  yakni  tidak  hanya 

terbatas di wilayah tempat domisili kiai itu sendiri, namun juga berpengaruh di 

wilayah  di  luar  domisilinya.  Meskipun  demikian,  terdapat  perbedaan  derajat 

otoritas yang dimiliki  oleh masing-masing kiai,  terutama jika dikaitkan dengan 

dua tipe kiai yang ada di lokasi penelitian. Kiai pesantren memiliki otoritas yang 

lebih tinggi dan lebih berpengaruh ketimbang kiai taklim, terutama para kiai yang 

menjadi  pimpinan  pondok pesantren.  Pondok pesantren  dalam hal  ini  menjadi 

nilai  tambah tersendiri bagi kiai yang bersangkutan, di mana pondok pesantren 

menjadi suatu pusat episentrum atas kekuasaan dan otoritas kiai sekaligus menjadi 

lambang  atas  legitimasi  ketokohan  kiai  tersebut  (Ensiklopedi  Islam Indonesia, 

1992:563).  Kiai  taklim,  meskipun  memiliki  otoritas  karismatik,  namun 

kekuasaannya hanya lah sebatas pada orang yang menjadi jamaahnya.

Otoritas  karismatik  boleh  jadi  hanya  berlangsung bagi  para kiai  sepuh, 

meskipun ada pula yang mendapatkan status kiai yang berasal dari orang tuanya.4 

Namun hal ini bermuara pada posisi kiai sebagai pemilik otoritas. Berdasarkan 

otoritas yang dimiliki, para elite agama laki-laki, atau dalam hal ini kiai, memiliki 

posisi yang signifikan dalam proses pengajaran maupun penafsiran ajaran agama 

Islam.  Hal  ini  lah  yang  menjadikan  kiai  memiliki  otoritas,  yang  bersifat 

4 Agaknya pada model ini yang berlaku adalah otoritas tradisional, yakni otoritas tersebut 
diwariskan secara turun temurun, dan hal ini dapat dilihat dengan status kiai yang dimiliki 
oleh seseorang yang secara faktual diwariskan dari orang tuanya, yang juga kiai (dengan 
otoritas karismatik dan/atau tradisional), yang telah meninggal dunia.
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tradisional,  dan  memiliki  “hak”  untuk  melakukan  monopoli  pengajaran  agama 

Islam. Persoalan otoritas menjadi sangat penting,  mengingat pada persoalan ini 

lah  terdapat  kegamangan  posisi  elite  agama  perempuan.  Jika  otoritas  menjadi 

milik  elite  agama laki-laki  sepenuhnya,  hal  ini  tentu  saja  merupakan  tindakan 

marjinalisasi perempuan, termasuk elite agama perempuan di dalamnya.

Kajian ini  akan mencoba melihat  bagaimana model  otoritas  karismatik, 

yang dimiliki oleh sebagian kecil kiai, dan otoritas tradisional, yang dimiliki oleh 

sejumlah besar kiai, ketika berhadapan dengan elite agama perempuan. Posisi elite 

agama perempuan di sini adalah posisi elite yang tidak memiliki latar belakang 

otoritas, sebab otoritas tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi jatuh 

ke tangan anak laki-laki,  bukan anak perempuan.  Lebih jauh, para elite agama 

perempuan pun sangat jarang yang merupakan keturunan langsung dari kiai yang 

memiliki  otoritas.  Kondisi  ini  menjadikan  elite  agama perempuan  yang  hanya 

menyandarkan pada kapabilitas keilmuan yang ia miliki ketika harus berhadapan 

dengan  elite  agama  laki-laki  yang  tidak  hanya  bersandar  pada  kapablitas 

keilmuan, namun juga otoritas tradisional yang mereka miliki.

2.2.2. Feminist Anthropology

Feminisme,  secara  umum,  melihat  adanya  ketidakseimbangan  dan 

ketidakadilan dalam melihat posisi perempuan di masyarakat (lihat Tong 2005). 

Pengertian ini meliputi dua aspek utama: (1) berbagai usaha dalam pengembangan 

teori sosial yang berusaha untuk menjelaskan adanya subordinasi pada perempuan 
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secara universal, dan (2) sebagai gerakan sosial yang memiliki kepentingan untuk 

meningkatakan posisi  perempuan,  baik melalui  aksi  politik  maupun usaha lain 

dengan tujuan yang sama (Christian 2006). 

Feminisme  cukup  banyak  memberikan  sumbangan  dalam  kajian  ilmu 

sosial. Sumbangan yang terpenting dari feminisme adalah menjadikan “persoalan 

perempuan” sebagai isu penting dalam penelitian (lihat Lewin 2006, Tong 2005). 

Meskipun demikian,  tidak berarti  feminisme tidak luput  dari  kritik.  Salah satu 

kritik  terbesar  feminisme,  terutama  feminisme  Barat,  adalah  usaha  untuk 

melakukan generalisasi pengalaman perempuan kulit putih di negara maju sebagai 

sesuatu yang universal (Barrett 2008, Mohanty 2005). Kritik yang muncul, bahwa 

feminisme barat justru gagal melihat persoalan perempuan dalam perspektif yang 

lebih luas memicu para feminis  lainnya  untuk melihat  persoalan perempuan di 

berbagai  belahan  dunia  dengan  perspektif  lintas-budaya  (lihat  Adian  2005, 

Budiman 2005), yang pada akhirnya memicu tumbuhnya kajian feminisme yang 

lebih  memperhatikan  aspek  historis-sosio-kultural,  atau  dalam hal  ini  feminist  

anthropology.5

Feminist  anthropology pada  dasarnya  merupakan  kritik  atas  bias 

androsentris  dalam  penelitian  antropologi  (lihat  Moore  1995).  Feminist  

anthropology dapat  dilihat  dalam  dua  perspektif:  (1)  kajian  perempuan  yang 

dilakukan oleh antropolog perempuan, dan (2) kajian antropologi yang mengambil 

5 Dalam  banyak  kesempatan,  feminist  anthropology berbagi  karakteristik  yang  sama 
dengan  multicultural  feminism dan  postcolonial  feminism yang  melihat  persoalan 
perempuan  bukan  sebagai  persoalan  yang  monolitik,  sekaligus  sebagai  counter atas 
feminisme  barat  yang  melakukan  universalisasi  persoalan  perempuan  tanpa  melihat 
konteks historis dan budaya lokal di tempat perempuan dan persoalan yang dimilikinya 
muncul (lihat Hayat dan Surur 2005, Lewin 2006, Tong 2005).

37

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



fokus pada persoalan perempuan sebagai subjek utama. Secara sederhana, kajian 

feminist anthropology dapat dilihat dalam empat kategori, yaitu: (1) studi tentang 

perempuan dan hubungannya dengan laki-laki terkait dengan peranan gender, (2) 

penelitian  lintas  budaya  dalam skala  besar  mengenai  posisi  perempuan  secara 

global,  (3)  studi  mengenai  aktivitas  perempuan  yang  bermakna  bagi  mereka 

maupun orang di sekitar mereka, dan (4) studi perempuan dengan kerangka kerja 

gender  dan  bagaimana  hubungannya  dengan  dimensi  budaya  yang  melingkupi 

perempuan  tersebut  (Luis,  2006:132).  Feminist anthropology melihat  adanya 

ketidakseimbangan  dalam  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan. 

Ketidakseimbangan  ini  muncul  bersamaan  dengan  ketidakseimbangan  dalam 

kelas,  kesukubangsaan,  dan  etnisitas.  Dalam konteks  yang  lebih  luas,  feminist 

anthropology berusaha melihat  adanya ketidakseimbangan yang terjadi  sebagai 

konsekuensi perbedaan historis dan budaya yang terjadi di setiap daerah, di mana 

setiap daerah memiliki persoalannya masing-masing (lihat Moore 1995).

Pada umumnya,  penelitian antropologi,  terutama penelitian klasik,  tidak 

memasukkan perempuan sebagai bagian dari penelitian mereka. Hal ini lah yang 

menyebabkan  perempuan  ‘seakan’  luput  dari  pandangan  (lihat  Ardener  2006). 

Meskipun  demikian,  tidak  berarti  perempuan  hilang  sama  sekali,  karena 

antropologi  memiliki  ketertarikan  tersendiri  dengan  penelitian  mengenai 

kekerabatan  dan  perkawinan,  namun  ketiadaan  ini  berawal  dari  representasi 

perempuan  yang  sangat  minim  (lihat  Lewin  2006).  Dalam  kajian  yang  lebih 

kontemporer,  kajian  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  subjek  dalam 

antropologi perlahan bertambah. Meskipun demikian,  terjadi simplifikasi  dalam 
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kajian ini, yakni orang-orang yang melihat kajian ini hanya sebatas pada etnografi 

tentang  perempuan  dan  tidak  menghasilkan  konklusi  apapun  mengenai  kajian 

tersebut atau pun solusi mengenai posisi perempuan di masyarakat (lihat Moore 

1995).

Kajian  feminist  anthropology memiliki  akar  pada  feminisme,  baik  itu 

feminisme gelombang pertama atau  first  wave feminism,  feminisme gelombang 

kedua atau  second wave feminism, dan feminisme gelombang ketiga atau  third 

wave feminism (lihat Rizvi 2006). Di sisi yang berbeda, kajian ini mengambil akar 

pada  kajian  klasik  antropologi  yang  menjadikan  ‘penduduk  asli’  sebagai  guru 

dalam mempelajari kebudayaan. Dengan demikian, hubungan yang muncul antara 

antropologi dan feminisme dapat diformulasikan sebagai upaya yang dilakukan 

untuk menjadikan  perempuan berbicara atas nama dirinya  sendiri  sebagaimana 

kajian antropologi yang menjadikan masyarakat asli berbicara untuk diri mereka 

sendiri.

Kajian  feminist  anthropology dengan demikian bertujuan untuk mencari 

berbagai faktor yang menyebabkan persoalan terhadap perempuan secara lintas 

budaya,  sekaligus memberikan gambaran yang komprehensif  dan holistik (lihat 

Lewin  2006).  Dalam konteks  yang  lebih  luas,  kebudayaan  merupakan integral 

dalam kehidupan manusia, hanya saja kebudayaan lebih sering ditulis oleh laki-

laki. Hal ini lah yang menjadi kritik oleh Abu Lughod (2006), bahwa persoalan 

posisi  seorang antropolog menentukan apa yang ia lihat  dan deskripsikan,  dan 

bagaimana dalam posisi tersebut menentukan seorang antropolog berbicara ‘dari’ 

atau  ‘untuk’.  Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana,  posisi  seorang  antropolog 
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mempengaruhi cara pandang dia dan bagaimana ia melakukan representasi  diri 

dari sudut pandang tertentu.

Kritik  Abu-Lughod  (2006)  mengenai  ‘culture’  sebagai  bentuk  relasi 

kekuasaan  yang  tidak  seimbang,  sebab  secara  tidak  langsung  pendefinisian 

‘culture’  menjadikan  perempuan  sebagai  subordinat.  Kritik  ini  pula  yang 

dimunculkan oleh Ortner (2006) yang juga mempertanyakan dikotomi ‘culture’ 

versus ‘nature’. Secara lugas Ortner bertanya “is female to male as nature is to  

culture?”. Dalam pandangan Ortner, subordinasi yang diterima oleh perempuan 

boleh  jadi  bersifat  tidak  universal,  namun  hampir  selalu  identik,  mengingat 

perempuan selalu diidentikkan dengan ‘nature’, ketimbang laki-laki yang selalu 

diidentikkan dengan ‘culture’. Kritik Abu-Lughod maupun Ortner pada dasarnya 

merupakan  kritik  yang  muncul  dari  adanya  subordinasi  perempuan  yang 

mengatasnamakan ‘culture’ dalam konteks relasi kuasa yang timpang.

Feminist  anthropology dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti 

persoalan  perempuan  sebagai  subjek  utama  dikaitkan  dengan  persoalan  posisi 

perempuan dalam proses pengajaran dan penafsiran ajaran agama dalam cakupan 

yang  lebih  luas  dan  bagaimana  relasi  yang  muncul  antara  perempuan  dengan 

otoritas yang dimiliki oleh elite agama laki-laki. Persoalan mengenai relasi yang 

muncul antara laki-laki dan perempuan tidak lah sesederhana yang dibayangkan. 

Hal  ini  tidak  hanya  melibatkan  aspek  sosio-kultural,  namun  juga  dimensi 

ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan penelitian 

ini, akan dilihat bagaimana bentuk relasi yang muncul antara elite agama laki-laki 

40

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



dengan  otoritas  yang  dimilikinya  dengan  elite  agama  perempuan  dan  majelis 

taklim perempuan. 

Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  otoritas  menyiratkan  adanya 

superordinasi  versus  subordinasi,  maka  mereka  yang  memiliki  otoritas  yang 

superordinat  dapat  mengontrol  sekaligus  memaksa  orang-orang  yang  ada  di 

bawahnya. Karena adanya dikotomi ini, maka mereka yang ada di superordinat 

cenderung untuk melakukan status quo, sedangkan mereka yang berada di posisi 

subordinat cenderung untuk melakukan penolakan (Ritzer, 2007:26). Dikotomi ini 

membawa implikasi  yang  lebih jauh,  bahwa kedua kelompok tersebut,  dengan 

nilai dan aturannya masing-masing, cenderung untuk saling bertentangan dalam 

mencapai tujuan yang secara substantif berbeda.

Relasi  yang muncul  dari  pertemuan antara elite  agama laki-laki dengan 

majelis taklim perempuan, tentunya dengan elite agama perempuan, menjadikan 

kajian  ini  menjadi  titik  tolak  dalam  memandang  persoalan  posisi  perempuan 

dalam diskursus gender di ranah publik. Penggunaan feminist anthropology secara 

khusus akan digunakan dalam melihat relasi yang muncul dari pertemuan antara 

elite agama laki-laki di satu sisi dengan majelis taklim perempuan dan elite agama 

perempuan di sisi yang lain. Lebih jauh, penggunaan model feminist anthropology 

diharapkan dapat membongkar bias yang muncul dari penelitian sebelumnya yang 

menempatkan perempuan sebagai liyan dalam proses pengajaran dan penafsiran 

ajaran agama Islam. Hal ini tentu saja merupakan tujuan yang umum dilakukan 

ketika perspektif ini digunakan, yakni bagaimana  feminist anthropology mampu 
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menguak tabir yang selama menutupi peran perempuan, dan mengidentifikasikan 

peran dan status perempuan secara lintas budaya (lihat Ramji, 2007:72-75).

Feminist  anthropology juga  dimaksudkan  sebagai  sarana  bagi  peneliti 

untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kompleksitas persoalan 

yang  terjadi  di  lokasi  penelitian,  di  samping  sebagai  sebuah  usaha  untuk 

memberikan horizon baru bagi penelitian mengenai kiai dan berbagai relasi yang 

ada  di  sekeliling  kiai  tersebut.  Feminist  anthropology juga  bertujuan  untuk 

menggambarkan  dinamika  yang  terjadi  di  suatu  daerah,  sebuah  dinamika 

perempuan  yang  khas  yang  secara  gamblang  menolak  universalitas  fenomena 

yang  banyak  dipaksakan  tanpa  terjatuh  dalam  perangkap  “romantisme 

feminisme”, mengutip Spivak (dalam Budiman 2005:85), bahwa feminisme pasti 

akan berbicara tentang perempuan, terlepas dari batas geografis, etnis dan kelas. 

Feminisme  harus  dapat  menghindari  godaan  untuk  mengatasnamakan  semua 

perempuan, juga tidak dapat terpaku hanya pada ketertindasan; pada saat yang 

sama, feminisme pun harus berupaya mengenali “batasan esensialisme itu sendiri 

dan  memanfaatkannya sejauhmungkin.”
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BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penggunaan 

metode  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  pengertian  tentang  individu  dan 

berbagai kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan, dan bertujuan 

memahami  fenomena  sosial  melalui  gambaran  holistik  dan  memperbanyak 

pemahaman mendalam (lihat Sumner 2006).

3.1. Pemilihan Lokasi Penelitian

Penentuan  lokasi  penelitian  adalah  hal  yang  sangat  krusial  dalam 

penelitian  kualitatif  (Bryman,  2004:269).  Dibutuhkan  ketelitian  khusus  dalam 

penentuan lokasi, hal ini dikarenakan lokasi penelitian akan sangat mempengaruhi 

hasil dari penelitian itu sendiri. Lokasi penelitian sedapat mungkin adalah lokasi 

yang dimungkinkan terjadinya pengumpulan data yang relevan dengan tujuan dan 

pertanyaan  penelitian,  sehingga  berbagai  persoalan  yang  hendak  diteliti  dapat 

ditemukan jawabannya (Neuman, 2000:352). 

Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Kecamatan  Babelan,  Kabupaten 

Bekasi.  Sekurangnya  peneliti  dapat  memberikan  dua  alasan  khusus  mengapa 

wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian:
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Kesatu,  secara  kultural  Bekasi  memiliki  latar  belakang  budaya  yang 

berbeda dengan lokasi lainnya. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, misalnya, 

Bekasi  memiliki  keunikan  dalam  persoalan  posisi  kiai  dan  elite  agama 

perempuan, di mana kedudukan seseorang dan status yang dimilikinya sering kali 

lebih ditekankan pada kemampuan seseorang. Berbagai konsep seperti “ibu nyai” 

atau “gus” dapat dikatakan tidak lah bermakna apa-apa di Bekasi,  sebab status 

seseorang lebih  banyak  ditentukan  dari  usaha  dan  kemampuan  orang tersebut, 

bukan status bawaan yang bersifat askriptif yang dimilikinya.

Hal  lain  yang juga penting  untuk dilihat  adalah munculnya  pembedaan 

yang  tegas  antara  majelis  taklim  perempuan  dan  majelis  taklim  laki-laki. 

Pembedaan  ini  seringkali  tidak  muncul  di  lokasi-lokasi  lain.  Tidak  hanya 

pemisahan yang  tegas  yang menjadikan  Bekasi  sebagai  lokasi  yang  ideal  bagi 

penelitian,  namun  juga  bagaimana  pemisahan  yang  tegas  tersebut  justru 

memunculkan elitenya masing-masing. Jika majelis taklim laki-laki memiliki elite 

agama  laki-laki  seperti  ustaz  dan  kiai,  maka  majelis  taklim  perempuan  pun 

memiliki ustazah sebagai elite agama perempuan.

Kedua,  secara  geografis  dapat  dikatakan  Bekasi  merupakan  salah  satu 

wilayah yang bertetangga dengan Daerah Ibu Kota Jakarta. Kedekatan wilayah ini 

tentu saja akan menjadikan masyarakat Bekasi sebagai masyarakat yang sangat 

heterogen.  Heterogenitas  ini  lah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  kunci  dalam 

penelitian ini. Bagaimana para elite agama, baik laki-laki maupun perempuan, dan 

majelis  taklim dapat  mempergunakan  heterogenitas  ini  sebagai  faktor  penguat 

atau  justru  sebagai  faktor  pelemah  dalam  kaitannya  dengan  posisi  dan  peran 
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mereka.  Tentu  saja  hal  ini  akan  sangat  berbeda  jika  dibandingkan  dengan 

masyarakat  yang  relatif  homogen,  sehingga  kemampuan  masing-masing  pihak 

tidak terlihat dan sulit diidentifikasi.

Penelitian  ini  mengambil  subjek  penelitian  majelis  taklim  perempuan. 

Mengingat begitu luasnya wilayah penelitian, dan begitu besarnya jumlah majelis 

taklim perempuan,  maka penulis  memutuskan untuk mengambil  majelis  taklim 

yang  memenuhi  persyaratan  yang  telah  penulis  tetapkan.  Adapun  persyaratan 

yang penulis tetapkan adalah: Kesatu, majelis taklim tersebut harus melaksanakan 

kegiatan  taklim secara reguler  dalam waktu yang sama secara berkala.  Kedua, 

majelis taklim harus melaksanakan kegiatan taklim secara berkala di tempat yang 

sama. Ketiga, majelis taklim tersebut harus berada di salah satu wilayah, baik itu 

wilayah  pedesaan,  perkotaan  (atau  wilayah  aktivitas  ekonomi),  maupun 

perumahan,  yang  dikategorikan  berdasarkan  karakteristik  pengelolaan  dan 

pelaksanaan majelis taklim (lihat BAB 5). Keempat, majelis taklim tersebut harus 

melaksanakan  kegiatan  taklim  sekurangnya  dua  kali  dalam  setiap  bulannya. 

Kelima,  majelis  taklim tersebut harus diajarkan sekurangnya oleh satu ustazah. 

Keenam, majelis taklim tersebut harus membahas mengenai ajaran agama Islam. 

Ketujuh, majelis taklim tersebut harus mengambil rujukan dari kitab-kitab kuning 

atau  kitab  klasik.  Kedelapan,  pengurus  dan  jemaah  majelis  taklim  seluruhnya 

perempuan.  Kesembilan, jemaah taklim yang ada adalah jemaah tetap meskipun 

tidak  harus dibuktikan  dengan keanggotaan  formal.  Terdapat  syarat  kesepuluh, 

namun hal ini tidak lah mengikat, yaitu majelis taklim tersebut bernaung di bawah 

Dewan Kemakmuran Masjid.
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Argumentasi  dasar  dari  adanya  sepuluh  persyaratan  di  atas  telah 

mempertimbangkan  aspek informasi  yang  hendak  di  dapat.  Informasi  tersebut 

berkenaan  dengan  bagaimana  karakteristik  majelis  taklim  perempuan,  dan 

bagaimana interaksi  yang terjadi antara majelis  taklim perempuan dengan elite 

agama laki-laki dan elite agama perempuan, serta bagaimana posisi majelis taklim 

di masyarakat luas. Persyaratan tersebut penulis anggap penting sebab bertujuan 

untuk membatasi diri sekaligus mencari majelis taklim yang tepat untuk dijadikan 

subjek penelitian. Dengan persyaratan ini saja terdapat tidak kurang dari empat 

puluh majelis  taklim di wilayah penelitian yang memenuhi persyaratan,  namun 

penulis  akhirnya  memilih  sembilan  majelis  taklim  perempuan  dengan 

mempertimbangkan  faktor  persebaran  majelis  taklim.  Keputusan  ini  tentu  saja 

membawa konsekuensi  lain:  majelis  taklim perempuan  yang  dijadikan  sebagai 

subjek penelitian tersebar di enam desa di wilayah Kecamatan Babelan, dengan 

waktu pelaksanaan taklim yang berbeda-beda. 

Penelitian  ini mengambil  subjek  penelitian  di  sembilan  majelis  taklim 

yang  tersebar  di  tiga  wilayah  yang  berbeda,  seluruhnya  berada  di  wilayah 

Kecamatan  Babelan.  Sembilan  majelis  taklim  perempuan  ini  tersebar  di  tiga 

wilayah, di mana setiap wilayah terdapat tiga buah majelis taklim. Ketiga wilayah 

yang diambil  sebagai subjek lokasi penelitian adalah majelis taklim di wilayah 

pedesaan, perumahan, dan majelis taklim yang berada di sekitar wilayah aktivitas 

ekonomi.  Lebih  jauh,  dari  sembilan  majelis  taklim  yang  dijadikan  lokasi 

penelitian,  enam  majelis  taklim  secara  struktural  berada  di  bawah  Dewan 

Kemakmuran Masjid (DKM), sedangkan tiga majelis taklim lainnya tidak berada 

46

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



di bawah DKM. Pemilihan lokasi majelis taklim di wilayah penelitian didasarkan 

pada tiga alasan, yaitu: 

Kesatu,  pemilihan  lokasi  penelitian  ini  didasarkan  pada  perbedaan 

karakteristik antara majelis  taklim di wilayah pedesaan,  perumahan dan sekitar 

aktivitas ekonomi (lihat  BAB 5).  Perbedaan karakteristik  antara  majelis  taklim 

yang  berada  di  wilayah  pedesaan,  majelis  taklim  di  wilayah  perumahan,  dan 

majelis taklim di wilayah aktivitas ekonomi tidak hanya pada perbedaan pengurus 

taklim, atau pada materi taklim dan tenaga pengajar di majelis taklim, namun juga 

pada persoalan pelaksanaan taklim itu  sendiri.  Perbedaan karakteristik  ini  pula 

yang  menyebabkan  munculnya  keunikan  setiap  majelis  taklim  di  wilayah 

penelitian.

Majelis  taklim  di  wilayah  pedesaan  adalah  majelis  taklim  yang  secara 

reguler melaksanakan kegiatan di wilayah perkampungan penduduk asli dengan 

pengurus taklim dan  jemaah majelis taklim yang juga adalah penduduk sekitar. 

Majelis taklim di wilayah perumahan adalah majelis taklim yang secara reguler 

melaksanakan  kegiatan  taklim  di  wilayah  perumahan  yang  dibangun  oleh 

pengembang, umumnya penduduk perumahan tersebut adalah para pendatang dari 

luar daerah Bekasi, di mana pengurus taklim dan jemaah taklim adalah penduduk 

sekitar majelis taklim. Ada pula majelis taklim di wilayah perkotaan atau berada 

di sekitar pusat aktivitas pemerintahan. Namun karena wilayah penelitian bukan 

lah  wilayah  perkotaan  maka  penulis  menyebutnya  dengan  majelis  taklim  di 

wilayah aktivitas  ekonomi  dan perdagangan,  seperti  wilayah sekitar  pasar atau 

pusat perdagangan. Tentu saja penulis telah mempertimbangkan aspek kesamaan 
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karakteristik antara majelis taklim di wilayah perkotaan dengan majelis taklim di 

wilayah sekitar aktivitas ekonomi.

Kedua,  perbedaan karakteristik  juga muncul  antara  majelis  taklim yang 

berada di bawah naungan DKM sebuah masjid dengan majelis taklim yang tidak 

berada di bawah naungan DKM. Perbedaan ini terkait erat dengan posisi majelis 

taklim di wilayah penelitian yang bernaung di bawah DKM yang membutuhkan 

jalur birokrasi  khusus terkait  dengan majelis  taklim. Perbedaan tersebut,  antara 

majelis  taklim di bawah DKM dan majelis  taklim yang tidak berada di bawah 

DKM, memicu  terjadinya  perbedaan  interaksi  antara  keduanya.  Interaksi  yang 

terjadi  terkait  dengan  pengelolaan  dan  pelaksanaan  majelis  taklim,  di  mana 

masing-masing  majelis  taklim  tentu  saja  memiliki  aturan-aturan  dan  model 

pendidikan tersendiri. Hal ini lah yang menyebabkan mengapa perbedaan majelis 

taklim yang berada di bawah DKM dan yang tidak menjadi menarik untuk diteliti.

Ketiga, sembilan majelis taklim tersebut seluruhnya dipimpin oleh seorang 

pimpinan  majelis  taklim yang  seluruhnya  perempuan.  Posisi  ini  dimungkinkan 

sebab  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah  majelis  taklim  perempuan, 

sedangkan majelis taklim laki-laki pimpinan majelis taklimnya laki-laki. Seluruh 

kepala  DKM  yang  menaungi  majelis  taklim  perempuan  seluruhnya  laki-laki. 

Konfigurasi  ini  menggambarkan  sedikit  dari  kompleksitas  persoalan  majelis 

taklim.  Bagaimana majelis  taklim perempuan dapat  berinteraksi  dengan DKM, 

bagi yang bernaung di bawah DKM, yang notabene dipegang oleh laki-laki, dan 

bagaimana interaksi antara majelis taklim perempuan dengan elite agama laki-laki 

dan elite agama perempuan. Persoalan-persoalan ini lah yang menjadi landasan 
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pemilihan  lokasi  penelitian,  atau  dalam  hal  ini  majelis  taklim  sebagai  subjek 

penelitian.

Adapun  majelis  taklim  perempuan  yang  dijadikan  subjek  penelitian 

adalah: (1) Majelis Taklim Baitur Rahim yang bernaung di bawah DKM Baitur 

Rahim,  terletak di wilayah aktifitas ekonomi, (2) Majelis Taklim Bustanul Ibad 

yang  bernaung  di  bawah  DKM  Bustanul  Ibad,  terletak  di  wilayah  aktifitas 

ekonomi, (3) Majelis Taklim Raudatul Ummahat, tidak bernaung di bawah DKM 

dan terletak  di  wilayah  aktifitas  ekonomi,  (4)  Majelis  Taklim At  Taufiq  yang 

bernaung di bawah DKM At Taufiq,  terletak di wilayah pedesaan,  (5) Majelis 

Taklim At Taubah yang bernaung di bawah DKM At Taubah, terletak di wilayah 

pedesaan, (6) Majelis Taklim Ummahatul Kubra, tidak bernaung di bawah DKM 

dan terletak di wilayah pedesaan, (7) Majelis Taklim Al Ridwan yang bernaung di 

bawah DKM Al Ridwan, terletak di wilayah perumahan, (8) Majelis Taklim Al 

Fath yang bernaung di bawah DKM Al Fath, terletak di wilayah perumahan, dan 

(9)  Majelis  Taklim An Nisaa,  tidak  bernaung  di  bawah DKM dan  terletak  di 

wilayah perumahan.

Kesembilan  majelis  taklim  ini  melaksanakan  kegiatan  taklim  dua  kali 

setiap  bulannya,  dan  diasuh oleh  dua  orang  ustazah.  Dengan demikian,  setiap 

majelis taklim memiliki  materi ajar yang berbeda satu dengan lainnya.  Adapun 

materi ajar yang diajarkan oleh majelis taklim tersebut adalah: (1) Majelis Taklim 

Baitur Rahim mengajarkan materi fikih dan akidah, (2) Majelis Taklim Bustanul 

Ibad mengajarkan materi  tafsir al Quran dan adab, (3) Majelis Taklim Raudatul 

Ummahat  mengajarkan  materi  hadis  dan  fikih,  (4)  Majelis  Taklim At Taubah 
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mengajarkan materi fikih dan akidah, (5) Majelis Taklim At Taufiq mengajarkan 

materi  hadis (dengan dua kitab yang berbeda),  (6) Majelis  Taklim Ummahatul 

Kubra  mengajarkan  materi  tafsir  dan  akidah,  (7)  Majelis  Taklim  Al  Ridwan 

mengajarkan  materi  fikih  dan hadis,  (8)  Majelis  Taklim Al  Fath mengajarkan 

materi adab dan hadis, dan (9) Majelis Taklim An Nisaa mengajarkan materi adab 

dan akidah.  Penggunaan bahan ajar di setiap majelis  taklim tentu saja berbeda 

yang disesuaikan dengan kondisi setiap majelis taklim.

3.2. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan konsep yang diajukan oleh Koentjaraningrat 

mengenai  informan.  Bagi  Koentjaraningrat  (1990),  informan  adalah  individu 

sasaran wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu tersebut 

untuk  keperluan  informasi.  Pendapat  Koentjaraningrat  memiliki  persamaan 

dengan pendapat Lewis (1986), yang menjelaskan informan adalah orang yang 

mampu memberikan informasi  mengenai kebudayaan mereka atau informasi di 

luar diri mereka, sedangkan Crapo (2002) berpendapat bahwa seorang informan 

adalah orang berbicara dengan dialeknya sendiri, seorang native speaker.

Dalam penelitian ini terdapat lima kelompok orang yang disasar sebagai 

informan. Mereka adalah: (1) elite agama laki-laki (dalam hal ini kiai dan ustaz), 

(2)  pimpinan  DKM,  (3)  elite  agama  perempuan  (dalam  hal  ini  ustazah),  (4) 

pimpinan majelis taklim perempuan, dan (5) jemaah majelis taklim perempuan. 

Pemilihan informan tersebut tentu saja mempertimbangkan aspek informasi yang 
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mereka miliki seputar dinamika dan kegiatan majelis taklim yang menjadi subjek 

penelitian.

Penelitian  ini  mengambil  tiga  orang  kiai  dan  tiga  orang  ustaz  sebagai 

informan. Para kiai dan ustaz yang dijadikan informan adalah para kiai dan ustaz 

yang  mengajar  di  majelis  taklim  laki-laki.  Memang  ada  sejumlah  ustaz  yang 

mengajar di majelis taklim perempuan namun majelis taklim tersebut tidak berada 

di wilayah penelitian dan/atau majelis taklim tersebut tidak dilaksanakan secara 

reguler,  yakni hanya sebatas peringatan hari besar keagamaan saja. Ketiga kiai 

tersebut adalah: kiai haji Ahmad Mursyidi,  kiai  haji Muhammad Ghufron, dan 

kiai  haji  Jadzuli  Qarib.  Sedangkan  tiga  orang ustaz  adalah:  ustaz  haji  Junaidi 

Mukhtar, ustaz haji Ahmad Turmizi, dan ustaz haji Marzuqi. 

Pemilihan  informan  juga  mempertimbangkan  aspek  cakupan  wilayah 

taklim yang mereka ajarkan, tentu saja majelis taklim laki-laki, dan juga materi 

yang mereka ajarkan. Seluruh kiai yang dijadikan informan mengajar di wilayah 

pedesaan dan perkotaan,  kecuali  kiai  haji  Jadzuli  Qarib yang juga mengajar di 

perumahan;  sedangkan  ustaz  yang  dijadikan  informan  mengajar  di  wilayah 

pedesaan dan perumahan. Para kiai dan ustaz pun mengajarkan materi taklim yang 

berkaitan  dengan ajaran  agama Islam yang  bersumber  dari  kitab  kuning  (lihat 

Lampiran  3).  Poin  ini  menjadi  penting,  sebab  salah  satu  tujuan  penelitian  ini 

adalah  untuk  melihat  hubungan  dan  interaksi  antara  elite  agama  laki  dengan 

majelis taklim perempuan dan elite agama perempuan.

Penelitian ini mengambil enam orang informan yang berasal dari Dewan 

Kemakmuran  Masjid  (DKM),  yakni  pada  ketua  DKM.  Mereka  adalah:  haji 
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Ahmad Murtadho dari  DKM Baitur  Rahim di  wilayah  aktivitas  ekonomi,  haji 

Zubair Asnan dari DKM Bustanul Ibad di wilayah aktivitas ekonomi, haji Ahmad 

Muqaddas dari DKM At Taufiq di wilayah pedesaan, haji Muhammad Nawawi 

dari  DKM At Taubah di  wilayah  pedesaan,  haji  Ahmad  Sayuti  dari  DKM Al 

Ridwan di wilayah perumahan, dan haji Basuki dari DKM Al Fath di wilayah 

perumahan.  Posisi  mereka  sebagai  pimpinan  DKM menjadikan  posisi  mereka 

penting  untuk  diteliti,  terutama  yang  berhubungan  dengan  interaksi  mereka 

dengan pengelolaan dan persoalan pelaksanaan majelis  taklim perempuan yang 

bernaung di bawah DKM yang mereka pimpin.

Penelitian  ini  mengambil  sepuluh  orang  ustazah  yang  mengajar  di 

berbagai majelis taklim perempuan, baik di wilayah penelitian maupun wilayah 

lain di Bekasi, Jakarta, dan Karawang. Dari jumlah tersebut, empat orang adalah 

ustazah senior yang telah mengajar lebih dari dua puluh tahun di berbagai majelis 

taklim. Keempat orang ustazah senior itu adalah: ustazah hajjah Rohmani, ustazah 

hajjah Sulaihah, ustazah hajjah Salimah, dan ustazah hajjah Ruqayyah. Sedangkan 

enam orang ustazah lain adalah murid dari dari ustazah di atas, mereka adalah: 

ustazah  hajjah  Tihanah,  ustazah  hajjah  Zulaiha,  ustazah  hajjah  Nurussaadah, 

ustazah  hajjah  Mimin,  ustazah  hajjah  Suryani  dan  ustazah  hajjah  Dedeh. 

Kesepuluh ustazah ini mengajarkan ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab 

kuning dan kitab lainnya dalam majelis taklim yang mereka asuh.

Penelitian  ini  mengambil  sembilan  orang  pimpinan  majelis  taklim 

perempuan dan seorang jemaah dari setiap majelis taklim. Adapun informan yang 

berasal dari pimpinan majelis taklim adalah: hajjah Maemunah pimpinan Majelis 
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Taklim  Bustanul  Ibad,  hajjah  Fatimah  pimpinan  Majelis  Taklim  Raudatul 

Ummahat,  hajjah Munawwarah pimpinan Majelis  Taklim Baitur Rahim,  hajjah 

Habibah pimpinan Majelis  Taklim Ummahatul  Kubra,  hajjah Soleha  pimpinan 

Majelis Taklim At Taubah, hajjah Aminah pimpinan Majelis Taklim At Taufiq, 

hajjah Aisyah pimpinan Majelis Taklim Al Ridwan, hajjah Maryanih pimpinan 

Majelis Taklim Al Fath, dan hajjah Khodijah pimpinan Majelis Taklim an Nisaa. 

Keberadaan  informan  dari  pimpinan  majelis  taklim  bertujuan  untuk  melihat 

bagaimana  relasi  antara  majelis  taklim perempuan yang mereka  pimpin  ketika 

berhadapan  dengan DKM, jika  berada  di  bawah DKM, dan bagaimana  ketika 

mereka berhadapan dengan para ustazah yang mengajar mereka.

Sedangkan para informan yang berasal dari jemaah majelis taklim adalah: 

Ibu Etty dari Majelis Taklim Raudatul Ummahat, hajjah Zubaedah dari Majelis 

Taklim Bustanul Ibad, hajjah Maryamah dari Majelis Taklim Baitur Rahim, hajjah 

Saamah  dari  Majelis  Taklim  At  Taubah,  Ibu  Maswanih  dari  Majelis  Taklim 

Ummahatul  Kubra, hajjah Amiroh dari  Majelis Taklim At Taufiq,  Ibu Sri dari 

Majelis  Taklim  Al  Ridwan,  Ibu  Lastri  dari  Majelis  Taklim  Al  Fath,  dan  Ibu 

Sukmini dari Majelis Taklim An Nisaa. Keberadaan informan dari jemaah majelis 

taklim tentu  saja  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  interaksi  mereka  dengan 

majelis taklim, sejauhmana implikasi pengajaran di majelis taklim bagi kehidupan 

mereka,  dan  bagaimana  dinamika  dalam  majelis  taklim  berpengaruh  di 

masyarakat luas.
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3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Data Primer

Data  primer  didapatkan  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  dan 

observasi  partisipasi.  Wawancara  mendalam  menyesuaikan  dengan  jadual  dan 

kegiatan  para  kiai  dan  ustazah  di  lokasi  penelitian,  juga  dengan  ketua  DKM, 

pimpinan  majelis  taklim  dan  jemaah  taklim  yang  dilaksanakan  pada  saat 

pelaksanaan majelis taklim. Khusus mengenai kiai, mengingat jadwal taklim kiai 

umumnya  pada  sore  hari  atau  malam  hari,  maka  wawancara  lebih  banyak 

dilakukan pada pagi atau siang hari. Sedangkan untuk mewawancarai para ustazah 

menyesuaikan dengan variasi  jadwal pengajian,  terkecuali  pada malam hari,  di 

mana  umumnya  mereka  tidak  bersedia  untuk  diwawancarai.  Wawancara 

mendalam dilaksanakan beberapa kali, hal ini terutama untuk melaksakan teknik 

trianggulasi,  di  mana  berbagai  pertanyaan  akan  peneliti  ajukan  untuk 

mendapatkan berbagai pandangan yang menjadi fokus kajian.

Wawancara  mendalam  juga  dilaksanakan  seusai  pelaksanaan  kegiatan 

majelis taklim, terutama bagi informan dari pimpinan taklim dan jemaah majelis 

taklim.  Khusus  untuk  informan  yang  berasal  dari  unsur  pimpinan  DKM, 

wawancara umumnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan majelis taklim atau di 

waktu  lain  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  penulis  dengan  informan. 

Wawancara  bagi  pimpinan  majelis  taklim  umumnya  dilaksanakan  sebelum 

kegiatan  taklim  dilaksanakan,  dan  umumnya  dilaksanakan  di  majelis  taklim. 

Sudah  menjadi  kebiasaan,  bahwa  pimpinan  majelis  taklim  datang  lebih  awal 

sebelum  pelaksanaan  taklim,  sehingga  hal  ini  memudahkan  penulis  untuk 
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melakukan  wawancara.  Jemaah  taklim  umumnya  diwawancarai  setelah 

pelaksanaan taklim, meskipun ada pula wawancara yang  dilaksanakan sebelum 

atau bahkan di luar waktu pelaksanaan majelis taklim, utamanya dilaksanakan di 

majelis taklim, meskipun ada pula yang dilaksanakan di kediaman informan.

Seluruh  nama  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  sesuai  dengan 

kesepakatan antara penulis dengan informan, bukan lah nama yang sebenarnya. 

Hal ini akan berbeda ketika penulis secara spesifik menyebutkan nama orang yang 

menduduki  posisi  struktural  atau  dalam  konteks  historis,  bisa  pula  nama 

sebenarnya  muncul  bukan dalam konteks  hasil  wawancara dari  para  informan, 

misalnya  informan  menyebutkan  nama  ketika  wawancara,  hal  ini  pun  akan 

penulis hindari terkecuali data tersebut penulis anggap penting untuk ditulis secara 

jelas.

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka 

penulis  mengkhususkan  diri  untuk  mengamati  berbagai  fenomena  sosial  yang 

berkaitan  dengan dinamika  hubungan antara  majelis  taklim perempuan dengan 

DKM, elite  agama laki-laki,  dan elite  agama perempuan.  Observasi  partisipasi 

dilakukan  dengan  mengikuti  berbagai  pengajian  yang  dilakukan  oleh  majelis 

taklim perempuan, tentu saja yang diajarkan oleh ustazah. Penulis juga mencoba 

mengikuti, meskipun tidak intens, majelis taklim laki-laki yang diajarkan oleh kiai 

dan/atau ustaz. Penulis juga mengikuti dua kegiatan tahunan, yaitu maulid Nabi 

Muhammad  SAW  di  mana  pada  saat  peringatan  tersebut  yang  menjadi 

penceramah adalah para kiai yang bermukim di wilayah Bekasi dan sekitarnya, 

dan para jemaah yang datang berasal dari berbagai majelis taklim laki-laki dan 
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perempuan  di  wilayah  Bekasi  dan  sekitarnya.  Kegiatan  lainnya  yang  penulis 

datangi adalah peringatan isra dan mikraj sekaligus  milad (peringatan hari lahir) 

Rusydatul  Ummah,  di  mana seluruh penceramah yang berbicara pada kegiatan 

tersebut  adalah  para  ustazah  hajjah  yang  disegani  yang  berasal  dari  berbagai 

pesantren  di  wilayah  Bekasi  dan  sekitarnya.  Secara  umum,  pada  peringatan 

maulid Nabi Muhammad SAW dapat dilihat adanya jumlah jemaat laki-laki yang 

mendominasi,  meskipun jemaat  perempuan pun tidak kalah dari  sisi  kuantitas, 

namun pada peringatan isra dan mikraj lah dapat dilihat jumlah jemaat perempuan 

yang sangat mendominasi.

Penulis  juga  mengikuti  berbagai  kegiatan  maulid  nabi  yang  juga 

diselenggarakan oleh berbagai majelis taklim perempuan maupun kegiatan maulid 

yang  dilaksanakan  oleh  berbagai  DKM  untuk  mendapatkan  gambaran 

pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  dan  juga  varian  ceramah-ceramah  yang 

disampaikan.  Penulis  juga mengikuti  kegiatan  haul  umum haji  Anwar bin haji 

Layu dan kiai haji Noer Alie bin haji Anwar, yang pada tahun ini dilaksanakan 

pada 14-15 Mei 2009, bertempat di Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Penulis juga 

mengikuti  berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan majelis  taklim dan 

hubungannya dengan kiai, ustaz, dan ustazah di lingkungan wilayah penelitian. 

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini tidak lain adalah 

berbagai  informasi  mengenai  demografi  penduduk di  kecamatan  yang  menjadi 
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lokasi  penelitian.  Peneliti  mencari  berbagai  data  monografi  kecamatan  dengan 

rentang  tahun  yang  cukup  panjang  sehingga  peneliti  dapat  melihat  adanya 

dinamika  kependudukan  maupun  dinamika  okupasi  lahan  yang  ada  di  tiga 

kecamatan  tersebut.  Berbagai  data  ini  dimaksudkan  sebagai  penguat  dari 

argumentasi  yang  dimunculkan  dalam  penelitian  ini  (lihat  Brady,  2006:247). 

Selain  itu  peneliti  pun  akan  menelaah  ulang  berbagai  topik  yang  di  bahas  di 

majelis taklim yang ada di lokasi penelitian dan berbagai kitab yang digunakan. 

Hal ini menjadi relevan untuk dilakukan ketika peneliti harus memetakan posisi 

kiai dan majelis taklim dalam satu diskursus wacana gender yang lebih luas.

3.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan melakukan abstraksi berbagai data 

yang  terkumpul  berdasarkan  kategori-kategori.  Data  yang  ada  kemudian 

dimasukkan dalam kelompok-kelompok tertentu untuk melihat adanya gambaran 

yang lebih luas dari  berbagai  potongan data yang telah didapatkan.  Mengingat 

penelitian  ini  bukan  lah  penelitian  survei,  maka  penelitian  ini  menjadi  sangat 

bergantung  pada  kemampuan  wawancara,  kejelian  observasi,  dan  interpretasi 

peneliti. Sebagai bagian dari instrumen penelitian, peneliti sedapat mungkin akan 

menjaga objektivitas sehingga data yang dimunculkan tidak bias.

Analisis data penelitian ini berkaitan langsung dengan data yang peneliti 

dapatkan.  Dengan demikian seluruh analisis  harus berdasarkan pada data  yang 

tersedia bukan pada berbagai ide yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. 
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Konsekuensinya adalah, hasil yang diperoleh sewaktu-waktu dapat berubah sesuai 

dengan entri  data  terbaru.  Berbagai  data  yang  masuk,  baik dari  observasi  dan 

wawancara  disusun  dalam  kategori-kategori  tertentu,  dan  dipecah  dalam  sub-

kategori  yang  mengacu  pada  pokok-pokok  penelitian  yang  telah  ditetapkan. 

Pembagian  dalam  kategori  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  peneliti  dalam 

melihat,  memahami  dan  menginterpretasi  data.  Dalam  melakukan  analisis, 

peneliti  melakukan  interpretasi  berupa  pemberian  makna  terhadap  fenomena 

sosial yang ada melalui keterkaitan antara berbagai fenomena, dan melihat data 

yang di dapat sesuai dengan konteks aslinya. Melalui usaha ini diharapkan bahwa 

berbagai  fenomena  atas  dinamika   majelis  taklim  perempuan,  dan  hubungan 

antara  elite  agama  perempuan  dan  elite  agama  laki-laki  dapat  dideskripsikan 

secara jelas sehingga kualitas penelitian diharapkan dapat mendekati realitas.
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BAB 4

KONTEKS SOSIAL BUDAYA DAN 

ORGANISASI PEREMPUAN DI WILAYAH BEKASI

Kabupaten  Bekasi,  sebagai  wilayah  secara  geografis  bersebelahan 

langsung dengan ibu kota Jakarta, memiliki  sejarah yang panjang. Bekasi telah 

ada sejak masa  klasik dan terus  berkembang hingga  saat  ini.  Wilayah  Bekasi, 

sebagai  sebuah  wilayah  yang  terus  mengalami  perkembangan  dan  perubahan, 

tentu  saja  memiliki  kondisi  sosial  dan  budaya  yang  spesifik,  yang 

membedakannya dengan wilayah lain di Indonesia. Di sisi yang berbeda, dalam 

konteks historis, perkembangan wilayah ini pun sedikit banyak terpengaruh oleh 

dinamika  sejarah  yang  terjadi,  termasuk  didalamnya  adalah  perkembangan 

organisasi perempuan. Pada perkembangan selanjutnya, adanya dinamika historis 

dan konstalasi sosial budaya memunculkan kelompok elite, dan dari dinamika ini 

pula kemunculan elite  agama dan juga majelis  taklim perempuan mendapatkan 

momentumnya. Bab ini akan membahas mengenai wilayah Bekasi dalam konteks 

historis,  sosial  dan  budaya;  kemunculan  elite  agama,  dan  juga  perkembangan 

organisasi perempuan, baik di tingkat makro dan pengaruhnya di wilayah ini.
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4.1. Bekasi dalam Konteks Historis, Sosial dan Budaya

Kabupaten  Bekasi,  pada  era  penjajahan  Belanda  dimasukkan  sebagai 

distrik yang berada di bawah naungan  Regentschap Mester Cornelis,  Residensi 

Batavia  (lihat  Anwar  2006).  Sebelum dimasukkan  dalam peta  Batavia,  Bekasi 

adalah sebuah wilayah yang telah ada jauh sebelum pendirian kota Batavia oleh 

Jan Pieterszoon Coen pada 28 Mei 1619 (lihat Ricklefs 2005).1 Pada era klasik, di 

sepanjang  aliran  sungai  Citarum  telah  berdiri  sebuah  kerajaan  bernama 

Tarumanegara, dengan rajanya yang terkenal Purnawarman. Hal ini dapat dilihat 

dengan  adanya  prasasti  Tugu  di  wilayah  Cilincing.  Prasasti  tersebut 

menggambarkan rasa syukur raja atas selesainya penggalian sebuah kanal yang 

bernama Chandrabagha dan Gomati, yang diyakini berada di wilayah Bekasi saat 

ini (lihat Alrasyid 2006). Kerajaan Tarumanegara nampaknya memiliki wilayah 

yang cukup luas, membentang dari wilayah Bekasi, Banten, Karawang dan Bogor; 

kerajaan  ini  mencapai  masa  keemasannya  pada  abad  ke-5  hingga  abad  ke-8 

masehi.

Perkembangan  selanjutnya  dapat  dilihat  dengan  kemunduran 

Tarumanegara,  dan  kemunculan  kerajaan  Galuh  (abad  ke-8)  dan  Pakuwan 

Padjajaran  (abad  ke-13).  Wilayah  Tarumanegara  kemudian  menjadi  vassal 

1 Nama  Batavia  diambil  dari  nama  suku  nenek  moyang  bangsa  Belanda,  yakni  suku 
Batavieren,  yang  pada  masa  Romawi  tinggal  di  daerah  antara  dua  sungai  besar  di 
Belanda, yakni Sungai Rijn dan Sungai Maas. J.P. Coen sendiri ingin memberi nama kota 
yang  ia  dirikan  dengan  nama  Nieuw  Hoorn,  sesuai  dengan  daerah  tempat  dirinya 
dilahirkan, namun Heeren XVII di Amsterdam menolak usulan tersebut dan memberikan 
nama Batavia pada kota yang baru berdiri tersebut (lihat Lohanda 2007, Suratminto 2008, 
Taylor 2009).
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Padjajaran, dan berubah nama menjadi Baghasasi (lihat Alrasyid 2006).2 Ketika 

Padjajaran  runtuh  setelah  mendapat  serangan Fatahillah,  dan  pelabuhan Sunda 

Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta,  wilayah Bekasi pun beralih di bawah 

kekuasaan  Fatahillah  (lihat  Ricklefs  2005).3 Hal  ini  nampaknya  tidak  lah 

berlangsung lama, sebab ketika pasukan Banten yang diperintah untuk menjaga 

Sunda Kelapa kalah dari pasukan Belanda, maka sejak saat itu bandar ini direbut, 

dan  kemudian  dimulai  lah  sebuah  proyek  raksasa  untuk  memantapkan  posisi 

Belanda, yakni dengan didirikannya Batavia, dan sejak saat itu Bekasi pun berada 

di bawah kekuasaan Belanda.4

Perkembangan Bekasi sebagai  wilayah semakin jelas  ketika pada tahun 

1620an, atas perintah Gubernur Jenderal, dilakukan pembersihan lahan yang ada 

di  wilayah  ommelanden Batavia,  atau  wilayah  di  luar  tembok  kota  Batavia, 

termasuk  diantaranya  Bekasi.  Pembersihan  wilayah  ommelanden,  termasuk 

wilayah sepanjang kali Ciliwung hingga Bekasi, bertujuan sebagai wilayah tempat 

tinggal bagi golongan Bumi Putra dan Timur Jauh atau Timur Asing5 yang selama 
2 Hal ini masih muncul perdebatan, apakah nama Baghasasi  (yang sering diterjemahkan 

sebagai  ‘bagian dari  bulan’) merupakan nama dari  kali  Chandrabagha yang dibangun, 
mengingat  di  mana  letak  kali  ini  pun  masih  diperdebatkan.  Sebagian  sejarawan 
mengatakan  kali  ini  adalah  yang  sekarang  menjadi  kali  Bekasi,  sedangkan  sebagian 
lainnya mengatakan bahwa kali yang dimaksud adalah muara kali Bekasi yang berakhir 
di Laut (lihat Alrasyid 2006).

3 Ketika pelabuhan Sunda Kelapa akhirnya di bawah kekuasaan Fatahillah, tidak diketahui 
dengan  pasti  apakah  seluruh  wilayah  yang  menjadi  vassal  Padjajaran  merdeka  atau 
diambilalih  oleh  Fatahillah.  Para sejarawan agaknya  belum sepakat  mengenai  hal  ini, 
mengingat nama Bekasi pada saat itu masih bernama ‘Baghasasi’.

4 Nama  Bekasi  agaknya  diambil  dari  kesulitan  orang  Belanda  melafalkan  ‘Baghasasi’, 
sehingga  disebut  dengan  ‘Bacassie’,  yang  lambat  laun berubah  nama menjadi  Bekasi 
(lihat Alrasyid 2006).

5 Istilah ini muncul seiring dengan keputusan Gubernur Jendral yang membagi penduduk 
Batavia  dan  sekitarnya  dalam tiga  golongan:  (1)  Orang  Eropa,  termasuk  didalamnya 
Belanda dan Portugis, (2) Timur Jauh atau Timur Asing, termasuk di dalamnya orang 
Tionghoa, Arab, Benggali, Gujarat, Persia, dan (3) Bumi Putra atau penduduk asli (lihat 
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ini  tidak  pernah  diperhatikan  (lihat  Raben  2007).6 Pada  perkembangan 

selanjutnya,  hampir  sebagian  besar  golongan  Bumi  Putra  dan  Timur  Asing 

bermukim di wilayah  ommelanden Batavia,7 terutama dengan semakin sesaknya 

Batavia sehingga pembukaan wilayah-wilayah di sekitar Batavia menjadi solusi 

yang paling memungkinkan.

Di  sisi  yang  berbeda,  pembukaan  wilayah  ommelanden bagi  golongan 

Timur  Asing  pun  dimaksudkan  untuk  mencegah  terulangnya  peristiwa 

pemberontakan  Cina  yang  dilakukan  oleh  etnis  Tionghoa  pada  1740.8 Hal  ini 

memicu terjadinya pembunuhan terhadap orang Tionghoa, dan pengusiran orang 

Tionghoa dari dalam tembok kota Batavia (lihat Hoetink 2007, Onghokham 2008, 

Ricklefs 2005). Adanya pemberontakan ini juga berpengaruh di wilayah Bekasi, 

Ricklefs 2005).

6 Batavia  merupakan  tempat  tinggal  bagi  golongan  Eropa,  atau  dalam hal  ini  Belanda, 
termasuk  juga  Portugis  (lihat  Taylor  2009).  Hal  ini  misalnya  dapat  dilihat  dengan 
berbagai makam Belanda yang terletak di dalam kota Batavia, saat ini berada di Museum 
Taman  Prasasti,  Gereja  Salib  (Museum  Wayang),  Gereja  Sion,  dan  Pulau  Onrust, 
seluruhnya berada di Jakarta (lihat Suratminto 2008).

7 Pada  awal  pendirian  Batavia,  hingga  abad  ke-17,  Batavia  terdiri  atas  orang  Eropa 
(Belanda,  Perancis,  Jerman  dan  lain  sebagainya),  ada  pula  golongan  Timur  Asing, 
Mardjiker,  Bumi Putra, dan para budak (Suratminto 2008, Taylor  2009). Hal ini terus 
berlangsung hingga terjadi pemberontakan Cina pada tahun 1740, dan semua golongan 
Timur Asing keluar dari tembok kota Batavia (lihat Ricklefs 2005).

8 Pemberontakan  Cina atau  Chineesche  troebelen,  terjadi  pada masa Gubernur  Jenderal 
Adriaan  Valckenier,  dipicu  oleh  kebijakan  yang  diusulkan  Baron  van  Imhoff  untuk 
merazia  surat  izin  tinggal  (permissie-briefje)  orang  Tionghoa,  dan  mereka  yang  tidak 
memiliki izin tersebut akan dideportasi ke Srilanka. Keresahan muncul dari para orang 
Tionghoa  yang  bermukim  di  wilayah  Batavia  dan  ommelanden bahwa  mereka  akan 
dideportasi  ke  Srilanka  sebagai  akibat  begitu  besarnya  jumlah  orang  Tionghoa  di 
wilayah-wilayah  tersebut  yang  tidak  memiliki  izin.  Isu  yang  muncul  bahwa deportasi 
tersebut  hanya  lah  akal-akalan  dari  Gubernur  Jenderal,  bahwa  yang  akan  terjadi 
sebenarnya adalah jung yang mereka tumpangi akan ditenggelamkan. Maka pada tanggal 
7 Oktober 1740 terjadi bentrokan antara orang Tionghoa dengan pasukan VOC, kondisi 
ini tidak ditangani dengan baik oleh Velckenier, yang justru memerintahkan pembunuhan 
bagi orang Tionghoa yang dianggap memberontak. Velckenier jutru menuduh Nie Hoe 
Kong, kapitan Cina yang justru diangkat oleh VOC, menjadi otak atas pemberontakan 
tersebut.  Kejadian  ini  memicu  dipecatnya  Adriaan  Velckenier  dari  jabatannya  yang 
kemudian digantikan oleh Baron van Imhoff (lihat Hoetink 2007, Lohanda 2008). 

62

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



yakni  dengan ditahannya sekitar  seribu orang Tionghoa di wilayah Bekasi dan 

Tanjung  Priok.  Pemberontakan  ini  membawa  implikasi  yang  lebih  luas:  para 

orang  Tionghoa  yang  melarikan  diri  dari  Batavia  menjadi  sangat  tersebar  di 

wilayah sekitar Batavia, termasuk Bekasi. Keberadaan para pelarian ini dianggap 

meresahkan sebab sebagian dari mereka datang ke rumah-rumah penduduk untuk 

melakukan  perampokan  dan  pembunuhan  terhadap  penduduk  dan  serdadu 

Belanda (lihat Anwar 2006).

Pada masa selanjutnya,  terutama pada akhir abad 18 dan awal abad 19, 

wilayah Bekasi menjadi sangat terbuka bagi setiap orang. Hal ini terjadi terutama 

setelah Gubernur Jendral memberikan hak  erfacht bagi setiap orang yang ingin 

membeli  tanah  di  wilayah  ommelanden,  termasuk  wilayah  Bekasi  (Anwar 

2006:5).  Hak  erfacht atau  hak untuk memiliki  tanah sekaligus  penduduk yang 

bermukim di  tanah  tersebut  menjadikan  wilayah  Bekasi  sebagai  wilayah  yang 

diminati  oleh bagi  golongan Eropa  dan Timur  Asing,  terutama  para pedagang 

Eropa dan Tionghoa.9 Bukti  dari  adanya pedagang di wilayah ini  dapat  dilihat 

dengan adanya komplek pemakaman tua yang berada di wilayah Teluk Buyung 

maupun Babelan, yang merupakan komplek pemakaman Tionghoa dan pribumi.10

9 Hak  erfacht yang  diberikan  oleh  Belanda  terkait  dengan  kebijakan  Gubernur  untuk 
menyewakan  tanah  partikelir,  yang  berlangsung  sejak  masa  VOC  hingga  perempat 
pertama abad ke-19 (lihat Ricklefs 2005).

10 Menarik untuk dilihat, di berbagai komplek pemakaman yang terletak di Teluk Buyung, 
Babelan, Kebalen, dan beberapa pemakaman kuno lainnya, tidak (atau setidaknya belum) 
ditemukan nisan makam orang Eropa. Di komplek pemakaman Teluk Buyung misalnya, 
hanya terdapat dua jenis makam, makam Orang Tionghoa dan makam penduduk sekitar 
yang beragama Islam. Hal ini boleh jadi menunjukkan bahwa para pedagang Eropa tidak 
tinggal  di  wilayah  ini,  tidak  seperti  pedagang  Tionghoa  yang  tinggal,  bahkan 
dimakamkan di wilayah  ini. Boleh jadi  pula hal ini  menunjukkan bahwa orang Eropa 
yang memiliki tanah di wilayah ini lebih memusatkan perdagangan mereka di Batavia 
ketimbang di ommelanden. Hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

63

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



Hak  erfacht yang dimiliki  oleh tuan tanah menyebabkan sebagian besar 

dari  mereka  bertindak  sewenang-wenang.  Para  tuan  tanah  memiliki  hak  untuk 

menaikkan pajak dan memerintahkan kerja paksa tanpa perlu meminta izin dari 

Residen yang tinggal di Meester Cornelis. Akibat dari adanya tekanan ekonomi 

ini  menyebabkan  munculnya  pemberontakan  di  kalangan  pribumi,  yakni 

pemberontakan  petani  di  Tambun  pada  bulan  April  1869  yang  menewaskan 

asisten  Residen  Meester  Cornelis,  C.E.  Kuyper  (Anwar  2006:5-6).  Setelah 

pemberontakan  ini  berhasil  dipadamkan,  penjagaan  wilayah  Bekasi  semakin 

ditingkatkan, dan hal ini memicu penetrasi para tuan tanah di wilayah pedesaan 

menjadi semakin kuat, di mana mereka membeli tanah dan menanamkan modal 

mereka di wilayah Bekasi.

Bertambahnya  tuan  tanah  dan  masuknya  modal  di  wilayah  Bekasi 

menjadikan wilayah Bekasi sebagai salah satu penyangga utama Batavia.11 Hal ini 

semakin  diperkuat  dengan  dihubungkannya  Batavia  dan  Bekasi  dengan 

pembuatan  sarana  transportasi  kereta  api  pada  tahun  1887  dan  pembangunan 

pelabuhan Tanjung Priok pada  tahun 1898 (Anwar 2006:6).  Akibatnya  mudah 

diduga: pada abad ke 19 Bekasi telah dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat 

yang berasal dari berbagai etnis dan suku bangsa.12 Keberadaan berbagai etnis, 

11 Dalam konteks historis, keberadaan Bekasi adalah daerah punghubung dari maupun ke 
arah  pelabuhan  Sunda  Kelapa,  fungsi  ini  masih  terus  bertahan  pada  era  penjajahan 
Belanda maupun pendudukan Jepang (lihat Alrasyid 2006).

12 Sejak awal kedatangan pengaruh Islam yang dibawa oleh Demak, terutama sekitar tahun 
1500an,  wilayah  sekitar  Bandar  Cimanuk,  yang  terletak  tidak terlalu  jauh dari  Sunda 
Kelapa, sudah dihuni oleh para pendatang dan pedagang Muslim (lihat Lombard 2005). 
Kedatangan armada Portugis di wilayah ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran 
agama Islam,  namun kedatangan  mereka  terlambat,  sebab  pada  tanggal  22 Juni  1527 
wilayah Sunda Kelapa jatuh ke tangan Fatahillah (lihat Ricklefs 2005). Perkembangan 
agama  Islam  di  wilayah  Bekasi  terkait  erat  dengan  kedatangan  Fatahillah,  di  mana 
penyebar Islam di wilayah Jakasampurna dan Jatibening dilakukan oleh keturunan Sultan 

64

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



terutama Sunda dan Melayu-Betawi, di tambah juga dengan kedatangan berbagai 

etnis lain seperti Batak, Padang, Arab, dan Tionghoa yang umumnya bermukim di 

sekitar  wilayah  aktivitas  perekonomian.13 Pada  tahun  1927  misalnya,  tercatat 

162.000 jiwa yang bermukim di wilayah Bekasi, terdiri atas 30 orang Eropa, 7500 

orang Timur Asing, dan 154.470 orang pribumi. Jumlah ini bertambah mennjadi 

lebih dari 200.000 jiwa pada tahun 1940 (lihat Alrasyid 2006:19) 

Pada era pendudukan Jepang, dimulai dengan kedatangan armada Jepang 

di  wilayah  Eretan  Kulon,  Indramayu.  Berlanjut  pada  pernyataan  takluk  oleh 

pemerintah  Belanda  kepada  Jepang  di  wilayah  Kalijati,  Subang  pada  8  Maret 

1942.14 Kedatangan  armada  perang  Jepang  di  wilayah  Bekasi  mendapatkan 

sambutan yang sangat baik, terutama setelah keluarnya perintah untuk melakukan 

‘penggedoran’15 terhadap  tuan  tanah  Tionghoa.  Penggedoran  ini  dimaksudkan 

untuk  menyita  seluruh  harta  tuan  tanah,  di  tambah  pula  dengan  penguasaan 

Jepang atas  berbagai  instrumen  ekonomi.  Lebih  jauh,  pemerintah  Jepang juga 

Abdul Fatah dari Banten (lihat Alrasyid 2006:4-6).

13 Secara historis, keberadaan berbagai etnis ini utamanya berada di sekitar wilayah-wilayah 
ekonomi, yang secara geografis berada di sekitar wilayah pantai, sebab sejak era klasik, 
pertumbuhan  wilayah  pantai  jauh  lebih  pesat  ketimbang  pertumbuhan  wilayah 
pedalaman, di mana hal ini terkait erat dengan posisi geografis pantai sebagai wilayah 
yang perlintasan yang terbuka bagi semua orang, termasuk di antaranya para pedagang 
muslim (lihat Lombard 2005, Tjandrasasmita 2005), dan juga para pendatang Tionghoa 
(lihay Carey 2008, Onghokham 2008).

14 Menurut catatan sejarah, pada tahun yang sama, ketika Jepang mengambilalih Batavia, 
nama Batavia berubah nama menjadi Djakarta, dan pada tahun 1972, berdasarkan EYD 
nama ini berubah menjadi Jakarta (Suratminto, 2008:13).

15 Istilah ini nampaknya merupakan istilah lokal yang dipergunakan secara luas di wilayah 
penelitian,  sebab tidak penulis belum menemukan istilah lain atas peristiwa ini secara 
nasional. Beberapa saksi sejarah mengatakan bahwa ‘penggedoran’ yang mereka lakukan 
selain  atas  perintah  Jepang,  juga  sebagai  bentuk balas  dendam mereka  terhadap  tuan 
tanah  Tionghoa.  Mereka  yang  ‘digedor’  adalah  tuan  tanah  di  mana  harta  mereka 
kemudian  disita,  dalam  banyak  kasus  bahkan  terjadi  pula  pembunuhan  (lihat  Anwar 
2006).
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menyita  semua  tanah  pertikelir  dan  pengambilalihan  lahan dan hasil  pertanian 

maupun perkebunan (Alrasyid 2006).

Pemerintah Jepang juga membagi wilayah Batavia menjadi tiga wilayah 

setingkat kabupaten (Ken), dan dibagi lagi ke dalam wilayah seingkat kawedanan 

(Gun),  dan  dibagi  lagi  ke  dalam wilayah  setingkat  kecamatan  (Son).  Wilayah 

Meester Cornelis  (Jatinegara)  dibagi  dalam tiga  Gun,  yakni  Cawang-Jatinegara 

Gun, Bekasi Gun, dan Cikarang Gun. Wilayah Cawang-Jatinegara Gun terdiri atas 

Pondok Gede, Pasar Rebo, Pulo Gadung dan Pasar Minggu; Bekasi  Gun terdiri 

atas  Bekasi,  Cibitung  dan  Cilincing;  sedangkan  Cikarang  Gun terdiri  atas 

Cikarang, Sukatani, dan Cabang Bungin. Hingga saat ini, wilayah Bekasi Gun dan 

Cikarang  Gun tergabung dalam wilayah Bekasi,  demikian pula dengan Pondok 

Gede;  sedangkan wilayah  Cawang-Jatinegara  (terkecuali  Pondok Gede)  masuk 

dalam wilayah Jakarta.

Pada era perjuangan kemerdekaan, wilayah Bekasi  ikut turut serta dalam 

perjuangan merebut kemerdekaan. Di wilayah ini misalnya, terdapat laskar rakyat 

yang bernama Hizbullah,  sebuah laskar  yang dipimpin  langsung oleh kiai  haji 

Noer Alie (lihat Anwar 2006). Keberadaan laskar rakyat terkait erat dengan sosok 

(alm)  kiai  haji  Noer  Alie,  dan  di  tangannya  lah  terletak  perubahan  besar  di 

masyarakat  Bekasi,  terutama yang terkait  dengan dunia pendidikan.  Perubahan 

yang  terjadi  dalam  konstelasi  dunia  sosial-keagamaan,  yang  menjadi  fokus 

penelitian  ini,  terjadi  sejak  era  penjajahan  Belanda,  pendudukan  Jepang, 

perjuangan merebut kemerdekaan, bahkan hingga saat ini.
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Sebagai  wilayah  yang  secara  geografis  bersebelahan  langsung  dengan 

Jakarta,  wilayah  Bekasi  memiliki  sejarah  yang  panjang  sebagai  wilayah 

perlintasan, di mana melalui Bekasi lah rute paling mudah dari dan ke Batavia 

(lihat Anwar 2006). Sebagai sebuah wilayah, demografi penduduk Bekasi boleh 

dikatakan sangat beragam, namun setidaknya terdapat etnis yang keberadaannya 

cukup  menonjol:  Betawi.  Etnis  ini  boleh  jadi  adalah  etnis  yang  dominan, 

meskipun tidak dapat dipastikan jumlahnya secara kuantitas, namun rasanya tidak 

berlebihan  jika  etnis  ini  dianggap memiliki  porsi  yang  besar  dalam konstelasi 

dunia sosial budaya di Bekasi.

Keberadaan etnis Betawi baru terlihat di awal 1800an, ketika pemerintah 

Hindia  Belanda  melakukan  sensus  yang  membedakan  masyarakat  berdasarkan 

etnisitasnya  (lihat  Shahab  1997).  Etnis  Betawi,16 secara  tradisional  dianggap 

sebagai  etnis  yang  mendiami  Ibu  Kota  Jakarta  sebagai  penduduk  asli  kota 

tersebut.17 Di wilayah Jakarta sendiri, jumlah etnis Betawi diperkirakan mencapai 
16 Istilah Betawi sendiri diyakini berasal dari derivasi kata Batavia atau istilah yang merujuk 

pada  orang  yang  tinggal  di  Batavia  (Wikipedia  t.t.a).  Ada  pendapat  lain  yang 
menyebutkan bahwa nama Betawi mempunyai sastra lisan yang berawal dari peristiwa 
sejarah  yang bermula dari  penyerangan  Sultan Agung (Mataram) ke kota berbenteng, 
Batavia. Karena dikepung berhari – hari dan sudah kehabisan amunisi, maka anak buah 
(serdadu)  J.P.  Coen  terpaksa  membuat  peluru  meriam dari  kotoran  manusia  Kotoran 
manusia yang ditembakkan kepasukan Mataram itu mendatangkan bau yang tidak sedap. 
Kemudian dalam percakapan sehari – hari sering disebut Kota Batavia dengan kota ‘bau 
tai’ dan selanjutnya berubah dengan sebutan Betawi (lihat Visit Jakarta t.t.). Secara umum 
boleh  dikatakan  bahwa  pendapat  kedua  ini  tidak  populer  di  kalangan  orang  Betawi 
sendiri, hal ini tentu saja mudah di mengerti mengingat versi ini sarat dengan kontroversi.

17 Posisi etnis betawi sebagai penduduk asli kota Jakarta masih berupa perdebatan, terutama 
asal  muasal  etnis itu sendiri.  Castles (2007)  misalnya,  sampai  pada suatu kesimpulan 
bahwa etnis Betawi boleh jadi memiliki asal muasal dari pada budak yang berdiam di 
Batavia.  Pendapat Castles boleh jadi berdasarkan fakta bahwa sejak awal kota Batavia 
memang  dipenuhi  budak  dari  berbagai  wilayah  kekuasaan  VOC (lihat  Taylor  2009), 
namun pendapat ini dibantah oleh Kanumoyoso (2007) yang melihat bahwa jumlah budak 
di  Batavia  boleh jadi  dominan,  namun tidak di  wilayah  ommelanden di  mana jumlah 
budak di wilayah tersebut tidak pernah lebih 30% dari total jumlah penduduk. Barangkali 
pendapat  yang  lebih dapat  dipercaya  adalah  bahwa etnis  betawi  lahir  dari  etnis  yang 
secara sanguin (darah) berasal dari campuran beragam suku bangsa yang ada di Batavia 
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tiga juta jiwa dari 8,5 juta jiwa penduduk Jakarta (lihat Melalatoa 1997), hal ini 

tentu saja akan bertambah jika etnis Betawi yang bermukim di wilayah Bekasi, 

Depok, dan Tanggerang turut dihitung.

Pada tahun 2000, berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS, 

yang  juga  mencantumkan  mengenai  etnisitas,  diketahui  bahwa  jumlah  etnis 

Betawi  di  Jakarta  berjumlah  5,042 juta,  atau lima  kali  lebih  besar  pada tahun 

1930,  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk  mencapai  2,34%  pertahun. 

Persebaran  jumlah  etnis  Betawi  di  Jakarta  mencapai  27,65%,  lebih  kecil 

ketimbang etnis Jawa. Di sisi yang berbeda, keberadaan etnis Betawi lebih banyak 

tersebar di luar Jakarta, meskipun jumlah etnis Betawi yang bermukim di Jakarta 

sekitar  45,65%  (Suryadinata,  Arifin dan Ananta, 2003:58-60).18 Secara umum, 

dapat dikatakan bahwa mayoritas etnis Betawi bermukim di wilayah Jakarta, Jawa 

Barat, dan Banten. Meskipun demikian, adalah penting untuk melihat jumlah riil 

etnis  Betawi  di  masing-masing  provinsi  untuk memahami  perkembangan  etnis 

Betawi di tingkat nasional.19

Sebagai salah satu etnis di Indonesia, Betawi memiliki kebudayaan yang 

berbeda dengan etnis lainnya,  meskipun terdapat pula beberapa hal yang sama. 

Secara historis, Betawi adalah etnis yang muncul dari percampuran berbagai etnis 

(lihat Melalatoa 1997, Shahab 1997).

18 Secara kuantitas, jumlah etnis Betawi berjumlah 5.041.688 jiwa, di mana 2.301.587 jiwa 
bermukim di  Jakarta,  1.901.930  bermukim di  Jawa Barat,  dan  777.403  bermukim di 
banten.  Sedangkan  sisanya  tersebar  di  berbagai  provinsi  lain  di  Indonesia  (lihat 
Suryadinata, Arifin, dan Ananta, 2003:61).

19 Suryadinata, Arifin dan Ananta (2003:13) mencatat, bahwa pada sensus penduduk tahun 
1930,  jumlah  etnis  Betawi  mencapai  1,66%  dari  total  penduduk  Indonesia,  dan 
mengalami  peningkatan  pada  tahun  2000  dengan  total  mencapai  2,51%  dari  total 
penduduk Indonesia.
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yang  telah  mendiami  Jakarta  jauh  sebelum  nama  Jakarta  digunakan.  Dalam 

sejarahnya,  Betawi muncul sebagai etnis yang berasal dari pembauran berbagai 

etnis di Batavia (Wikipedia t.t.a). Ketika Batavia didirikan oleh Jan Pieterszoon 

Coen pada tahun 1619, hampir  semua etnis  di Indonesia memiliki  wakilnya  di 

Batavia,  termasuk etnis  Tionghoa – meskipun kemudian  etnis  Tionghoa diusir 

keluar dari Batavia setelah terjadi pemberontakan pada tahun 1740 (lihat Ricklefs 

2005).  Adanya pembauran berbagai etnis,  apakah itu Melayu,  Tionghoa,  Arab, 

Gujarat,  dan  Eropa  menciptakan  sebuah  varian  etnis  baru,  sebuah  etnis  yang 

‘gado-gado’ yang lebih dikenal dengan nama Betawi.20

Sebagai  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  etnisitas  yang  secara 

spesifik berbeda dengan etnis lain, keberadaan etnis Betawi boleh jadi tersebar di 

wilayah Jakarta dan wilayah  sekitarnya seperti Depok, Tanggerang dan Bekasi. 

Meskipun demikian, adalah sebuah simplifikasi yang berlebihan jika menganggap 

bahwa  etnis  Betawi  mendiami  seluruh  wilayah-wilayah  tersebut.  Di  wilayah 

20 Hal  ini  dapat  dilihat  dalam bidang kesenian.  Dapat  dikatakan  dalam bidang kesenian 
masyarakat  Betawi  boleh berbangga hati, mengingat  kesenian yang muncul di  Betawi 
merupakan hasil ‘campur-baur’ berbagai  etnis yang ada di Batavia.  Berbagai  kesenian 
yang ada dapat ditarik latar historisnya hingga ke masa kedatangan para pedagang dari 
luar negeri, baik Eropa, Gujarat, maupun Arab. Kesenian tanjidor misalnya, merupakan 
bentuk alih budaya yang berasal dari Belanda dan Portugis, sedangkan kesenian gambang 
kromong  memiliki  latar  historis  dari  Tiongkok,  sebagaimana  musik  kroncong  Tugu 
berlatar  belakang  Portugis-Arab,  dan  kesenian  rebana  dan  marawis  yang  berasal  dari 
Timur  Tengah.  Berbagai  kesenian  lainnya  pun  tidak  dapat  lepas  dari  latar  belakang 
budaya  yang  berbeda.  Pakaian  pernikahan  orang  Betawi  misalnya,  terlihat  adanya 
pengaruh  Arab-Tionghoa-Melayu.  Pakaian  laki-laki  yang  memakai  turban  dan  gamis 
merupakan ciri Arab yang kental, demikian pula dengan rumbai penutup muka pengantin 
perempuan yang diambil dari budaya Tionghoa, terlebih dengan pemilihan warna merah 
dan kuning yang merupakan warna khas Tionghoa dan Melayu. Kesenian tari cokek juga 
merupakan perpaduan gerak tari Melayu dan Tionghoa, juga dengan kostum yang kental 
dengan nuansa Melayu-Tionghoa.
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Bekasi misalnya, keberadaan etnis Betawi tidak lah dapat dipetakan secara pasti, 

baik secara geografis maupun demografis.21

Sebagai  sebuah  wilayah  administratif,  Bekasi  terus  mengalami 

perkembangan  jumlah  penduduk.22 Perkembangan  wilayah  Bekasi  juga 

berimplikasi pada konstelasi sosial dan budaya masyarakat. Sejak awal wilayah 

ini adalah wilayah yang sangat terbuka terhadap para pendatang.  Posisi Bekasi 

yang melintang merupakan daerah perlintasan yang sangat strategis, dan potensi 

ini  telah  berkembang  sejak  masa  klasik  pemerintahan  Tarumanegara.  Tidak 

mengherankan jika di wilayah ini pun terus berkembang, bahkan sebelum Batavia 

secara resmi berdiri.23 Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan tersebut, 

keberadaan sosial budaya di Bekasi tidak terlepas dari konteks historisnya.

Dalam bidang bahasa misalnya, Betawi memiliki bentuk bahasa tersendiri 

jika dibandingkan dengan etnis lainnya.  Bahasa Betawi tidak lain adalah dialek 
21 Berdasarkan sejarah lisan yang berkembang, wilayah Bekasi terbagi dalam dua bagian 

yang  sama-sama besar.  Di  satu sisi,  terdapat  wilayah-wilayah  yang  secara  tradisional 
dianggap  sebagai  kantung  etnis  Betawi  seperti  Babelan,  Tarumajaya,  Sukawangi, 
Tambelang, Tambun Utara, Tambun Selatan, Sukatani dan lain sebagainya. Di sisi yang 
berbeda, sebagian wilayah Bekasi,  juga secara tradisional, merupakan kantung wilayah 
etnis  Sunda  seperti  Cibitung,  Cikarang  Barat,  Cikarang  Utara,  Cikarang  Selatan, 
Cibarusah, dan Setu. Ada pula wilayah  yang dianggap sebagai  perpaduan antara etnis 
Betawi dengan etnis Sunda seperti wilayah Sukawangi, Sukakarya, Kedung Waringin dan 
Pebayuran. Hal ini pun masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.

22 Berdasarkan  proyeksi  data  kependudukan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Provinsi 
Jawa Barat  misalnya,  pertumbuhan jumlah penduduk mencapai  lebih dari  70.000 jiwa 
pertahunnya. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 1.707.930 
jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk diperkirakan mencapai 2.610.130 jiwa  (BPS 
Jawa Barat 2000). Dalam data yang sama pada tahun 2005, tercatat 1.953.380 jiwa, terdiri 
atas 992.508 (50.81%) laki-laki, dan 960.872 (49.19%) perempuan.

23 Secara teoritik, karena wilayah Bekasi telah ada jauh sebelum wilayah Batavia didirikan, 
rasanya tidak berlebihan jika dianggap keberadaan “etnis Betawi” di wilayah Bekasi telah 
ada  sebelum  etnis  tersebut  secara  resmi  diakui  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda. 
Barangkali pula karena sensus tersebut dilaksanakan di wilayah Batavia, maka penduduk 
Batavia dan ommelanden yang tidak tergabung dalam etnis manapun diakui sebagai etnis 
Betawi, namun hal ini pun masih bersifat kontestatif.
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Melayu Jakarta atau Melayu Batavia (Wikipedia t.t.b), merupakan anak bahasa 

yang memiki akar dari rumpun bahasa Melayu. Adanya kesamaan bahasa antara 

bahasa Betawi dengan bahasa Melayu populer diperkirakan terjadi setelah adanya 

serangan kerajaan Sriwijaya yang berbahasa Melayu ke kerajaan Tarumanegara – 

yang secara tradisional  dianggap sebagai  kerajaan Sunda (lihat  Ricklefs 2005). 

Serangan  ini  menjadikan  bahasa  Melayu  menjadi  lingua  franca atau  bahasa 

pergaulan dalam kehidupan sehari-hari di Sunda Kelapa.

Wilayah  Bekasi sejak  masa  klasik  merupakan  wilayah  pertanian,  yang 

dalam derajat tertentu masih bertahan hingga saat ini.24 Dapat dikatakan, hampir 

sebagian  besar  penduduk  Bekasi  yang  tinggal  di  wilayah  pedesaan  berprofesi 

sebagai  petani  maupun  pedagang,  sedangkan  mereka  yang  tinggal  di  wilayah 

perkotaan  umumnya  bergerak  di  sektor  perdagangan  dan  jasa.  Di  wilayah 

penelitian,  kecamatan  Babelan,  matapencaharian  yang  paling  utama  adalah 

pertanian,  meskipun  cukup  banyak  pula  yang  bergerak  di  bidang  jasa  dan 

perdagangan.

24 Secara historis wilayah Bekasi sendiri merupakan wilayah sentra pertanian (lihat Alrasyid 
2006). Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada 
tahun 2006, di wilayah ini terdapat 96.748 ha lahan pertanian (504.259 ton/tahun), 96.200 
ha lahan sawah (502.834 ton/tahun), dan 548 ha lahan perladangan (1.425 ton/tahun). Di 
sisi yang berbeda, wilayah ini juga memproduksi jagung dari lahan 42 ha (138 ton/tahun), 
ubi kayu 260 ha (3.240 ton/tahun), ubi jalar 22 ha (199 ton/tahun), kedelai  23 ha (23 
ton/tahun), kacang hijau 42 ha (40 ton/tahun), kacang tanah 91 ha (120 ton/tahun) (lihat 
BPS Jawa Barat 2006).
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4.2. Islam dan Masyarakat Betawi 

Secara umum, dapat dikatakan terdapat kesamaan, dalam derajat tertentu, 

bagi  masyarakat  Betawi  yang  tinggal  di  wilayah  Jakarta  maupun  di  wilayah 

Bekasi. Mayoritas orang Betawi menganut agama Islam, bahkan Islam menjadi 

sebuah identitas kebetawian seseorang (Melalatoa 1997). Meskipun demikian, hal 

ini tidak menutup kemungkinan adanya orang Betawi yang memeluk agama selain 

Islam  walaupun  jumlahnya  sangat  sedikit  (lihat  Shahab  2008).  Pelembagaan 

agama Islam dalam masyarakat Betawi dapat dikatakan merupakan pengaruh dari 

para pedagang dari Arab dan Gujarat, hal ini misalnya masih dapat dilihat dengan 

adanya para habib yang bermukim di Jakarta secara turun-temurun.25 

Bagi  masyarakat  Betawi  di  wilayah  Bekasi,  agama  Islam  merupakan 

penanda yang paling mudah terlihat. Di hampir setiap bagian wilayah yang dihuni 

oleh  etnis  ini  selalu  terdapat  musala,  dan  di  antara  musala-musala  tersebut 

terdapat sebuah masjid utama yang dipergunakan untuk ibadah shalat jumat dan 

hari raya.26 Keberadaan tempat ibadah menjadi titik episentrum kehidupan agama 

di masyarakat,  dan melalui tempat ibadah ini lah dilaksanakan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran  agama.  Berbagai  kegiatan  seperti  pelatihan  baca  al  Quran  dan 

25 Meskipun demikian, berbeda dengan wilayah Jakarta di mana para habib memperoleh 
posisi  yang  istimewa,  di  wilayah  Bekasi,  keberadaan  habib dapat  dikatakan  tidak lah 
terlalu signifikan. Posisi paling signifikan dalam pengajaran ajaran agama Islam terletak 
di tangan para kiai, ustazah, dan ustaz yang mengajarkan ajaran agama Islam di tingkat 
lokal atau komunitas.

26 Pada dasarnya  keberadaan musala tidak selalu berdasarkan perbedaan RT/RW, namun 
dapat dipastikan bahwa di hampir setiap RW memiliki musala, bahkan masjid tersendiri. 
Di sisi yang berbeda, fungsi masjid dan musala pun seringkali dibedakan. Masjid lebih 
banyak difungsikan untuk kegiatan-kegiatan ibadah dalam skala besar seperti shalat jumat 
maupun shalat ied. Selain itu, masjid juga sering menjadi pusat kegiatan agama dengan 
fungsinya sebagai tempat pelaksanaan peringatan hari besar Islam. Musala dalam hal ini 
lebih berfungsi untuk tempat sholat lima waktu bagi lingkup komunitas, dan tempat bagi 
pelaksanaan kegiatan agama seperti majelis taklim.
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majelis taklim dilaksanakan di masjid maupun musala yang ada di setiap tempat 

di wilayah penelitian.

Sebagai sebuah sarana ibadah, masjid dan musala juga merupakan tempat 

yang  paling  banyak  digunakan  untuk  pelaksanaan  majelis  taklim.  Meskipun 

demikian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan bagi pelaksanaan 

majelis  taklim di masjid atau musala  pada majelis  taklim laki-laki dan majelis 

taklim perempuan. Majelis taklim perempuan lebih sering mengadakan pengajian 

di masjid atau musala di hampir setiap pengajian, sedangkan majelis taklim laki-

laki cenderung untuk mempergunakan mempergunakan masjid atau musala hanya 

bagi  majelis  taklim  yang  besar,  sebab  majelis  taklim  laki-laki  lebih  sering 

dilaksanakan  di  tempat  kediaman  orang  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan 

pengajian tersebut.

Keberadaan  majelis  taklim yang  dilaksanakan  di  hampir  setiap  tempat, 

yang  juga  dilaksanakan  di  hampir  setiap  hari.  Kondisi  ini  menjadikan  majelis 

taklim menjadi bagian integral dalam budaya masyarakat di wilayah penelitian. 

Majelis  taklim  dilaksanakan  tanpa  mempertimbangkan  latar  belakang  jamaah 

taklim itu sendiri, atau dengan kata lain, majelis taklim di wilayah ini terbuka bagi 

setiap orang, tidak hanya bagi penduduk asli daerah tersebut. Keberadaan majelis 

taklim yang terbuka bagi setiap orang tentu saja membuat majelis taklim menjadi 

satu-satunya  institusi  pengajaran  ajaran  agama  Islam yang  terbuka  bagi  setiap 

orang tanpa memandang maupun usia. Di sisi yang bersamaan, majelis taklim pun 

berperan sebagai lembaga pengajaran yang bersifat non formal yang terbuka bagi 

setiap orang tanpa memperhatikan kedudukan maupun status. Hal-hal ini lah yang 
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merupakan ciri utama majelis taklim, yang juga mendasarkan pada sosio-kultural 

etnis Betawi yang cenderung egaliter dalam pergaulan sehari-hari.27

Majelis  taklim  pun  memiliki  fleksibilitas  tersendiri  terkait  dengan 

persoalan waktu dan tempat. Kondisi ini memungkinkan majelis taklim tersebar di 

berbagai  wilayah.  Tersebarnya  majelis  taklim di  berbagai  wilayah,  mendorong 

kesempatan yang semakin besar bagi setiap orang untuk bergabung dalam majelis 

taklim tersebut.  Perkembangan majelis taklim, meskipun tidak dapat dipastikan 

jumlahnya  secara  kuantitas,  namun  ada  di  hampir  setiap  musala  yang  ada  di 

lingkungan  penelitian.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  pengaturan  waktu  yang 

fleksibel,  bahkan dapat  dikatakan hampir  setiap waktu,  entah  pagi,  siang,  sore 

atau pun malam, terdapat majelis  taklim yang mengadakan kegiatan di rentang 

waktu tersebut.

Majelis  taklim  yang  tersebar  merata  di  berbagai  wilayah  di  lokasi 

penelitian juga membawa implikasi  yang lebih jauh: adanya sosok pengajar di 

majelis taklim. Sosok pengajar di majelis taklim, terlepas apakah mereka laki-laki 

atau perempuan, memiliki konteks historis tersendiri yang memunculkan mereka, 

dan konteks sosial budaya masyarakat lah yang mempertahankan posisi mereka. 

Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa keberadaan  para  pengajar  di  majelis 

taklim semakin dibutuhkan manakala jumlah majelis taklim semakin bertambah. 

Posisi  mereka  yang  begitu  penting  di  masyarakat  dikarenakan  dalam konteks 

sosial  budaya  masyarakat  yang  menempatkan  orang-orang  yang  memiliki 

27 Secara umum, etnis Betawi dianggap sebagai etnis yang mempertahankan sikap egaliter 
dan terbuka bagi setiap orang, di mana hal ini besar kemungkinan terkait dengan konteks 
historis  etnis  ini  yang  memang berasal  dari  perpaduan  berbagai  suku dan  etnis  (lihat 
Melalatoa 1997, Shahab 1997).
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kemampuan  dalam  mengajarkan  agama  Islam  memiliki  posisi  yang  cukup 

istimewa.  Hal  ini  misalnya  dapat  dilihat  dengan  panggilan  khusus  yang 

menunjukkan status mereka di masyarakat, di mana panggilan-panggilan tersebut, 

seperti kiai, ustazah, atau ustaz. Panggilan tersebut merupakan bentuk status yang 

mereka  sandang  terdasarkan  pengakuan  masyarakat  atas  kualitas  keilmuan 

seseorang,  dan  dalam  konteks  ini  lah  keberadaan  mereka  mendapatkan 

momentumnya.

4.3. Melacak Akar Historis Elite Agama di Wilayah Penelitian

Keberadaan  elite  agama  di  Bekasi  tidak  lah  muncul  secara  tiba-tiba, 

namun  memiliki  sejarah  tersendiri.  Histiografi  elite  di  Bekasi  tidak  hanya 

melibatkan  keberadaan elite  agama,  sebagaimana  menjadi  fokus  penelitian  ini, 

namun juga melibatkan keberadaan elite ekonomi dan elite politik. Kemunculan 

elite  agama  harus  dilihat  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  yakni  bagaimana 

keberadaan  elite  tersebut  muncul  dan  mendapatkan  posisinya  di  masyarakat. 

Lebih jauh, kemunculan elite  agama,  terutama di wilayah Kecamatan Babelan, 

tidak dapat  melepaskan diri  dari  elite  ekonomi,  di  samping adanya  keterikatan 

hubungan antara elite agama dengan dinamika Islam pada era tersebut, terutama 

pada awal abad ke-19. Dalam konteks yang berbeda, keberadaan elite agama pun 

tidak dapat melepaskan diri dari dinamika politik kebangsaan dan politik lokal di 

Bekasi, terutama di wilayah Kecamatan Babelan. 
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Pada era kolonial, berbagai konsesi ekonomi lebih banyak dipergunakan 

oleh orang Eropa dan Tionghoa,28 terutama di wilayah ommelanden, termasuk di 

antaranya adalah wilayah Bekasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban kota 

Batavia sekaligus sebagai penyokong kota tersebut, terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan  hidup  penduduk  kota  (lihat  Raben  2007,  Ricklefs  2005).  Sebagai 

wilayah  penyangga  Batavia,  keberadaan  Bekasi  tidak  dapat  dipandang sebelah 

mata,  mengingat  wilayah  ini  merupakan  salah  satu  penyangga  utama  yang 

memasok berbagai kebutuhan penduduk Batavia. Sebagai wilayah yang terletak di 

luar  tembok  kota  Batavia,  posisi  Bekasi  sangat  strategis  karena  merupakan 

wilayah perlintasan bagi penduduk Batavia, yang sebagian besar Eropa, dengan 

penduduk lokal dan pedagang dari Timur Asing, utamanya orang Tionghoa.

Keberadaan orang Tionghoa di wilayah Bekasi telah ada sejak akhir abad 

ke-17. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pemakaman Tionghoa yang cukup 

luas  di  wilayah  Teluk  Buyung,  tidak  jauh  dari  wilayah  Babelan.  Keberadaan 

orang  Tionghoa  yang  datang  ke  wilayah  Bekasi,  sebagaimana  tercatat  dalam 

nisan, sebagian datang dari Hokkian, dan telah beranak-pinak pada awal abad 18. 

Meskipun demikian, tidak mudah melacak secara pasti sejak kapan keberadaan 

orang Tionghoa di wilayah Bekasi,  mengingat cukup banyak makam tua milik 

orang Tionghoa yang telah rusak atau nisannya tidak lagi dapat terbaca. Sebuah 

28 Posisi  orang  Tionghoa pada  era  kolonial  dapat  dikatakan  sangat  istimewa,  mengingat 
posisi orang Tionghoa mitra dagang Belanda. Harus dipahami, kedatangan orang Belanda 
ke Indonesia tidak lah datang secara besar-besaran, oleh karena itu, untuk menjalankan 
usaha  dagang  mereka  membutuhkan  mitra  dagang  yang  berfungsi  sebagai  distributor 
barang ke tangan penduduk. Posisi ini  menjadikan orang Tionghoa menguasai  hampir 
seluruh jalur distribusi  perdagangan di Indonesia (lihat Onghokham 2008:1-2).  Di sisi 
yang  berbeda,  posisi  ini  juga  memicu sentimen anti  orang Tionghoa karena  dianggap 
memonopoli  jalur  distribusi  perdagangan  hingga  menyebabkan  pembunuhan  besar-
besaran terhadap orang Tionghoa di Batavia pada 1740 (lihat Ricklefs 2005).
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nisan Lie Tjian Siong (1877-1962) bertuliskan bahwa orang tuanya berasal dari 

Hokkian yang kemudian bermukim di wilayah Bekasi hingga melahirkan dirinya 

dan  adik-adiknya,  demikian  pula  makam  Tan  Ban  Ten  (w.1911)  pun 

mengkonfirmasikan  hal  yang  sama.  Beberapa  makam  lainnya,  terutama  dari 

marga Nio dan Houw telah ada sejak tahun 1860an.29

Keberadaan elite ekonomi yang berasal dari etnis Tionghoa memiliki arti 

penting  dalam  pengembangan  wilayah  Bekasi.  Arti  penting  keberadaan  elite 

ekonomi Tionghoa dapat dilihat dengan adanya berbagai wilayah yang dibangun 

oleh orang Tionghoa sebagai basis perdagangan dan permukiman, hal ini dapat 

dilihat setidaknya dapat dilihat dari berbagai peninggalan makam dan rumah yang 

tersebar  di  wilayah  Bekasi.  Wilayah  Ujungharapan  misalnya,  dahulu  disebut 

dengan Ujungmalang, dikatakan demikian karena posisi Ujungharapan berada di 

perlintasan  antarwilayah  yang  dipergunakan  para  pedagang  untuk  melakukan 

perdagangan  (lihat  Anwar  2006).  Beberapa  wilayah  muncul  sebagai  wilayah 

perdagangan, seperti wilayah Tambun maupun wilayah Bekasi Barat yang hingga 

saat ini masih menjadi salah satu pusat perdagangan di Bekasi.

Keberadaan  etnis  Tionghoa  di  wilayah  Bekasi  memiliki  posisi  penting 

tidak  hanya  dalam bidang ekonomi,30 mereka  pun memiliki  posisi  yang cukup 

29 Dalam penelusuran  yang  penulis  lakukan,  keberadaan  etnis  ini  sudah  ada  di  wilayah 
Babelan setidaknya sejak tahun 1880an, tercatat dalam nisan Lie Tjin Houw (w. 1881) di 
wilayah  Ujungharapan,  penulis  menduga  lebih  dari  itu,  terutama  dengan  banyaknya 
makam tua yang nisannya tidak lagi terbaca.

30 Keberadaan etnis Tionghoa di wilayah nusantara, termasuk di wilayah Bekasi agak sulit 
untuk dijelaskan secara pasti, namun sebagaimana diakui oleh Lombard (2005), bahwa 
sulit untuk menentukan posisi etnis Tionghoa dalam konteks perkembangan masyarakat 
di Indonesia. Meskipun demikian, Lombard sendiri menyatakan adanya warisan Cina di 
Indonesia.
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signifikan  dalam pengembangan  wilayah  Bekasi  sebagai  wilayah  ommelanden 

Batavia. Keberadaan elite ekonomi Tionghoa nampaknya tersebar cukup merata 

di  berbagai  kecamatan  di Bekasi,  dan keberadaan mereka  pun memiliki  posisi 

yang  kurang  lebih  sama  di  setiap  daerah,  yakni  sebagai  para  pedagang  yang 

memiliki  lahan  luas  dengan  posisi  ekonomi  yang  dominan.  Dalam  konteks 

masyarakat di wilayah Kecamatan Babelan misalnya, keberadaan orang Tionghoa 

memiliki  posisi  strategis,  hal  ini  disebabkan  keberadaan  orang  Tionghoa 

merupakan para pemilik  lahan pertanian yang paling besar di  antara  penduduk 

pribumi. Keberadaan orang Tionghoa perlahan menjadi golongan elite ekonomi 

yang  eksklusif.  Mereka  memonopoli  perdagangan  bahan-bahan  pertanian 

sekaligus menjadi patron bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan dukungan 

ekonomi dari mereka.

Keberaadan elite ekonomi Tionghoa di wilayah Babelan lebih dapat dilihat 

perannya pada masa kolonial. Peran yang diemban oleh elite Tionghoa lah yang 

menjadi tulang punggung perkembangan wilayah, terutama dengan kepemilikan 

lahan pertanian yang mereka miliki. Di sisi yang berbeda, keberadaan mereka pun 

lebih  sebagai  patron,  yang  juga  berfungsi  sebagai  rentenir,  yang  memberikan 

pinjaman uang bagi masyarakat luas dengan jaminan lahan dan/atau hasil lahan 

yang  mereka  miliki  (lihat  Anwar  2006).  Posisi  orang  Tionghoa  sebagai  elite 

ekonomi  mendorong  terciptanya  sebuah  struktur  baru  di  masyarakat,  yakni 

dengan  posisi  mereka  sebagai  patron,  dan  juga  rentenir,  menyebabkan  posisi 

mereka menjadi sangat penting di masyarakat. Hal ini disadari pula oleh pejabat 

kolonial Belanda yang memberikan konsesi yang lebih jauh bagi orang Tionghoa 
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yakni dengan memberikan hak  erfacht dan memberikan perlindungan bagi para 

elite ekonomi dari musuh-musuh mereka.31

Salah  satu  elite  ekonomi  yang  cukup  berpengaruh  di  wilayah 

Ujungharapan dan desa-desa di sekitarnya adalah Wat Siong.32 Wat Siong dikenal 

banyak memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi di masyarakat, bahkan 

tidak jarang masyarakat menjadikan tanah mereka sebagai jaminan atas pinjaman 

tersebut  (lihat  Anwar  2006).  Keberadaan  Wat  Siong  besar  artinya  bagi 

kemunculan  elite  agama di wilayah Kecamatan  Babelan.  Melalui  bantuan Wat 

Siong lah muncul seorang elite agama paling penting di wilayah ini: Noer Alie.33 

Dalam  hal  ini,  arti  penting  keberadaan  Wat  Siong,  lagi-lagi,  dalam  konteks 

ekonomi, di mana Wat Siong memberikan sejumlah uang kepada keluarga Noer 

Alie agar mampu mengirim Noer Alie untuk belajar di Mekkah.34

31 Hal  ini  terkait  erat  dengan  posisi  orang  Tionghoa  yang  menguasai  simpul-simpul 
distribusi  barang,  baik dari  tangan  VOC ke penduduk maupun sebaliknya,  akibatnya, 
untuk mengamankan  jalur  tersebut,  maka para  pejabat  berkepentingan  untuk menjaga 
keamanan orang Tionghoa (lihat Anwar 2006, Onghokham 2008).

32 Keberadaan Wat Siong seakan lenyap dalam sejarah Ujungharapan setelah ‘penggedoran’ 
oleh  penduduk.  Wat  Siong  sendiri  diketahui  telah  melarikan  diri  dari  wilayah 
Ujungharapan (lihat Anwar 2006). Nama Wat Siong sendiri barangkali bukan lah nama 
yang  sebenarnya,  mengingat  nama  keluarga  Siong  tidak  lah  terlalu  banyak  secara 
kuantitas. Hingga saat ini makam Wat Siong belum dapat diidentifikasi secara pasti.

33 Noer Alie, atau lebih dikenal dengan almaghfurlah kiai haji Noer Alie, merupakan sosok 
ulama karismatik. Penelitian ini tidak menyinggung sosok beliau secara biografis, namun 
jelas  keberadaannya  berpengaruh  sangat  besar  dalam  masyarakat,  terutama  wilayah 
Kabupaten Bekasi.  Kiai haji Noer Alie lahir dan wafat  di Ujungharapan pada 15 Juni 
1913, dan wafat pada 29 Januari 1992. Almaghfurlah lahir dari lingkungan keluarga desa, 
dari keluarga Anwar bin Layu dan Maimunah binti Tarbin. Memiliki istri Rahmah binti 
kiai  haji  Mughni  (guru  dari  Almaghfurlah),  dan  memiliki  sepuluh  orang  anak  yang 
hampir  semuanya  merupakan  elite  agama  penting  di  wilayah  Bekasi  dan  sekitarnya. 
Biografi mengenai kiai haji Noer Alie telah ditulis oleh Anwar (2006).

34 Pada waktu itu, Mekkah merupakan pusat pengajaran dan pendidikan ajaran agama Islam 
(lihat Azra 2004). Meskipun demikian, biaya untuk menuju Mekkah, terutama ada era 
kolonial boleh dikatakan sangat  mahal sekitar 95 rupiah, sehingga banyak  orang yang 
sengaja meminjam uang dan/atau berhutang ke pihak lain untuk berangkat, demikian pula 
para  penduduk yang  hendak  melaksanakan  ibadah  haji  (lihat  Anwar  2006 dan  Majid 
2008).
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Pada  era  pendudukan  Jepang,  terutama  ketika  Jepang  telah  masuk  ke 

Indonesia dan menguasai pemerintahan, terjadi perubahan yang sangat signifikan 

terkait dengan kebijakan pemerintah Jepang terhadap elite ekonomi yang berasal 

dari etnis Tionghoa. Pemerintah Jepang meminta para orang Tionghoa, terutama 

yang  bermukim  di  pedesaan,  untuk  keluar  dari  wilayah  tersebut.  Lebih  jauh, 

pemerintah  Jepang  pun  memerintahkan  para  penduduk  desa  untuk  melakukan 

pengusiran dan penyitaan harta mereka untuk pemerintah. Perintah ini nampaknya 

mendapat  dukungan  luas  di  masyarakat  Bekasi,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan 

pengusiran para orang Tionghoa di antara permukiman penduduk sebagai bentuk 

balas  dendam atas  penindasan  orang  Tionghoa  terhadap  mereka  (lihat  Anwar 

2006).

Pengusiran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  elite  ekonomi 

Tionghoa membawa suatu implikasi yang lebih jauh, yakni munculnya golongan 

pengajar  dan  guru  agama  yang  semakin  memantapkan  basis  mereka  di 

masyarakat,  dan perlahan menjadi  kelompok elite  baru:  elite  agama.35 Dengan 

35 van Niel (2009) memberikan catatan khusus mengenai guru agama di wilayah pedesaan 
sebagai  kelompok elite  yang  mendapatkan  pendidikan  di  sekolah  mengaji  dan,  besar 
kemungkinan,  orang yang telah melaksanakan ibadah haji.  Keberadaan elite agama di 
wilayah  pedesaan  erat  kaitannya  dengan  pendidikan  agama  dan  status  haji  yang 
disandang.  Dalam  konteks  historis,  keberadaan  seorang  santri  kelana,  santri  yang 
berpindah  tempat belajar  dari  satu tempat  ke tampat  lain,  dan jumlah pesantren  yang 
dikunjunginya,  menambah posisi  orang tersebut  di  masyarakat.  Lebih  jauh, kebesaran 
nama seorang kiai bergantung pada cerita mengenai pengelanaannya untuk mendapatkan 
pengetahuan agama (lihat Sayono 2002). Status haji membedakannya dengan orang lain 
yang  menandai  ‘tingkat  pengetahuan  agama’  sekaligus  ‘aplikasi  ilmu  agama’  yang 
dimilikinya. Hal ini dapat dikaitkan dengan konteks pada era penjajahan Belanda maupun 
pendudukan Jepang, di mana mereka yang mampu berhaji adalah mereka yang mampu 
secara materil  dan/atau memiliki semangat  keagamaan yang tinggi (lihat Majid 2008). 
Akibatnya,  mereka  yang  telah  menunaikan  ibadah  haji  memiliki  ‘kelebihan’  tertentu 
ketimbang mereka yang belum berhaji, di samping adanya tuntutan peran-peran tertentu 
yang harus dilakukan oleh mereka agar dikatakan mendapatkan ‘haji yang mabrur’, dan 
mereka ini lah yang menjadi tolak-ukur masyarakat luas mengenai agama. Di sisi yang 
berbeda, mereka yang baru pulang dari Mekkah yang tidak hanya berhaji namun juga 
menuntut  ilmu  lebih  diposisikan  sebagai  guru  agama  sekaligus  elite  agama  yang 
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demikian,  terdapat  hubungan antara  kejatuhan elite  ekonomi  Tionghoa  dengan 

kebangkitan  elite  agama lokal,  di  mana keberadaan  elite  agama muncul  untuk 

mengisi kekosongan yang muncul setelah tumbangnya elite ekonomi Tionghoa.36 

Setelah  peristiwa  pengusiran  tersebut,  keberadaan  elite  agama  menjadi  lebih 

penting dari sebelumnya, dan melalui elite agama ini lah terjadi perubahan yang 

lebih luas di masyarakat: muncul dan berkembangnya pendidikan.

Kemunculan elite agama37 di Bekasi, terutama di wilayah Babelan, boleh 

jadi berhutang budi pada dua kejadian penting yang terjadi: Pertama, kedatangan 

Jepang dan dimulainya masa pendudukan; dan Kedua, tumbangnya dominasi elite 

ekonomi  Tionghoa  (lihat  Anwar  2006).  Kedua  hal  ini  menciptakan  sebuah 

berpengaruh  di  masyarakat,  sebab  selain dianggap  lebih saleh,  mereka  juga  dianggap 
lebih mampu menjawab persoalan agama di masyarakat. Hal yang sama juga terjadi bagi 
kiai haji Noer Alie, di mana dirinya menjadi guru agama bagi masyarakat sekitar setelah 
kepulangannya dari menuntut ilmu (dan berhaji) di Mekkah. Posisi ini semakin menguat 
sehingga menjadikannya sebagai  kelompok elite agama, bersama dengan para gurunya 
yang lain. Di lain sisi, kemunculan elite agama seperti kiai haji Noer Alie banyak memicu 
pertentangan dengan para elite ekonomi Tionghoa (lihat Anwar 2006).

36 Dalam penelitian yang  dilakukan  oleh Anwar  (2006),  diketahui  bahwa keluarga  K.H. 
Noer Alie termasuk dalam golongan ekonomi menengah, dan sebagian yang berangkat 
untuk belajar  ke  Mekkah,  yang  nantinya  akan  menjadi  elite  agama,  juga  berasal  dari 
golongan  ekonomi menengah.  Hal  ini  membuka peluang untuk penarikan  kesimpulan 
sementara  bahwa  kejatuhan  elite  ekonomi  utama  di  wilayah  Babelan,  yakni  orang 
Tionghoa, digantikan oleh elite ekonomi lokal, yang sebagian dari mereka juga adalah 
elite  agama.  Meskipun  demikian,  dalam  penelitian  yang  sama  juga  diketahui  bahwa 
seringkali muncul konflik antara elite agama dengan elite ekonomi Tionghoa, sehingga 
gerakan rakyat untuk mengusir orang Tionghoa turut memuluskan jalan elite agama untuk 
memantapkan  posisi  mereka  di  masyarakat.  Meskipun hanya  sedikit  dari  elite  agama 
tersebut  yang  mapan  secara  ekonomi,  namun  tidak  adanya  orang  Tionghoa  sebagai 
‘musuh’ sekaligus ‘ganjalan’ bagi mereka untuk ‘mendominasi’ wilayah tersebut sedikit-
banyak membantu posisi mereka, dan bukan tidak mungkin mereka pun berperan sebagai 
elite ekonomi lokal yang membantu masyarakat lokal.

37 Penulis sengaja menggunakan istilah ‘elite agama’ yang merujuk pada sekelompok orang 
yang ditokohkan oleh masyarakat dikarenakan kemampuan mereka dalam bidang agama 
sehingga menjadi tumpuan masyarakat dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
masalah  agama.  Istilah  yang  dahulu  sering  dipakai  adalah  ‘Guru’  atau  ‘Tuan  Guru’, 
sedangkan istilah  ‘Kiai’  atau ‘Kiai  Haji’  setidaknya  baru  digunakan  pada  era  1960an 
sebagai  sebutan  bagi  tokoh-tokoh  tersebut.  Istilah  elite  agama  dipergunakan  ketika 
merujuk  sekelompok  orang,  sedangkan  istilah  ‘guru’  dan  ‘kiai’  dipergunakan  ketika 
merujuk pada perseorangan.
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konstelasi  baru  dalam dunia  sosial  politik  di  masyarakat,  terutama  pada  awal 

kedatangan Jepang yang diharapkan mampu mengubah kesejahteraan masyarakat. 

Kedatangan Jepang, pada awalnya  memang memberikan gerak yang lebih luas 

dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Pemerintahan  Jepang  memberikan 

kebebasan,  meskipun  sangat  terbatas,  bagi  penduduk  untuk  berkumpul  atau 

belajar  (lihat  Ricklefs  2005).  Hal  ini  tentu  saja  dimanfaatkan  oleh  para  guru 

agama untuk mengajarkan ilmu yang mereka miliki, termasuk Noer Alie.

Keberadaan  elite  agama  memang  telah  ada  jauh  sebelum  kedatangan 

Jepang. Pada awal masa penjajahan Belanda misalnya, terutama pada abad ke-17 

dan ke-18 memang telah ada elite agama di Nusantara, hal ini dapat dilihat dengan 

adanya  jaringan  ulama,  sebuah  jaringan  persaudaran  berdasarkan  genealogis 

keilmuan  antara  ulama  di  Nusantara  dengan  ulama  yang  ada  di  Mekkah  dan 

belahan dunia Islam lainnya (lihat Azra 2004). Pada masa itu, para ulama seperti 

Syaikh Maqassari  dan Palimbani  merupakan bagian dari  jaringan ulama dunia, 

sehingga tidak mengherankan jika jaringan ulama yang muncul terus berkembang 

hingga  era  pendudukan,  kemerdekaan  bahkan  hingga  saat  ini  (lihat  Azra  dan 

Fathurrahman 2002, Masud 2004).

Keberadaan elite agama di Bekasi setidaknya telah ada pada pertengahan 

abad ke-19, di mana saat itu telah ada banyak guru38 yang tersebar di  wilayah 

38 Istilah ini merujuk pada seseorang yang hanya mengajarkan satu atau lebih materi tentang 
agama Islam, di mana mereka lebih banyak menggunakan metode pengajaran  halaqah 
dengan  sistem  non-klasikal.  Seorang  murid  dianggap  lulus  oleh  guru  tersebut  jika 
dianggap  telah  menguasai  ilmu  yang  diajarkan  kepada  mereka.  Setelah  lulus  murid 
tersebut  berpindah  ke  guru  lain  untuk  mempelajari  ilmu  yang  lain,  dalam  banyak 
kesempatan, sang guru lah yang menyarankan murid tersebut untuk berguru ke guru yang 
lain.  Hal  ini  lah  yang  menyebabkan  seorang  murid  membutuhkan  waktu  yang  tidak 
terbatas dalam menuntut ilmu, dalam konteks Jawa Timur sosok ini dikenal dengan istilah 
santri  kelana  (lihat  Sayono  2002),  meskipun  istilah  ini  tidak  di  kenal  di  wilayah 
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Bekasi  dan  sekitarnya.  Pada  era  1920an  misalnya,  terdapat  guru  Maksum  di 

Bulak, guru Mughni di Kaliabang, guru Marzuki di Klender, guru Abdul Majid di 

Salemba,  guru  Abdul  Hamid  di  Bekasi,  guru  Zahruddin  di  Pancoran  dan  lain 

sebagainya.  Dalam konteks  ini,  keberadaan  mereka  dapat  dimasukkan  sebagai 

elite  agama  karena  jumlah  murid  yang  mereka  miliki.  Meskipun  demikian, 

pengaruh  mereka  di  masyarakat  tidak  lah  terlalu  luas,  mengingat  masih 

berkuasanya elite ekonomi di wilayah mereka masing-masing.39

Kemunculan elite agama sebagai sebuah kelompok elite muncul sebagai 

akibat  desakan  kebutuhan  masyarakat  akan  keberadaan  tokoh  yang  mampu 

melindungi  sekaligus  menjadi  tumpuan  masyarakat.40 Dalam  konteks  historis, 

keberadaan elite ekonomi, meskipun dianggap menyusahkan masyarakat, namun 

keberadaan mereka sebagai patron merupakan bagian integral dalam masyarakat, 

penelitian.

39 Dalam  catatan  yang  diberikan  oleh  Hurgronje  (1983)  kalangan  elite  merupakan 
sekelompok  orang  yang  memiliki  sejumlah  pengikut  yang  setia  dan  luasnya  cakupan 
pengaruh mereka, berbeda dengan van Niel (2009) yang melihat elite sebagai sekelompok 
orang  yang  ‘tercerahkan’  sebagai  akibat  dari  pendidikan  yang  mereka  dapatkan. 
Meskipun demikian, keduanya nampaknya sepakat pada cakupan pengaruh dan implikasi 
atas kemunculan elite tersebut. Dalam konteks ini, munculnya kontestasi antarelite boleh 
jadi merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Keberadaan guru agama, sebagai sosok 
yang tercerahkan dalam pendidikan, di mata elite ekonomi Tionghoa dianggap merugikan 
sebab  keberadaan  mereka  dikhawatirkan  akan  ‘menghasut’  masyarakat  luas  untuk 
memerangi  mereka  (lihat  Anwar  2006),  hal  ini  menyebabkan  para  elite  ekonomi 
Tionghoa sedapat mungkin menghalangi keberadaan para guru tersebut.

40 Dalam konteks yang sama, kemunculan seseorang menjadi elite di masyarakat terkait erat 
dengan  kondisi  masyarakat  yang  membutuhkan  seseorang  yang  dianggap  mampu 
memberikan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Munculnya pemberontakan 
petani di Banten (Kartodirdjo 1984a) dan gerakan ratu adil (Kartodirjo 1984b), hal ini 
juga dapat memicu munculnya ‘true believers’ di antara para pengikut elite tersebut (lihat 
Hoffer 1993) memberikan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat atas adanya orang-
orang tertentu sebagai pemimpin mereka. Meskipun demikian, keberadaan elite agama, 
terutama di wilayah penelitian, lebih pada kebutuhan masyarakat terhadap seorang yang 
mampu  menjadi  ‘patron’,  sosok  yang  dianggap  mampu  melindungi  masyarakat  dari 
berbagai bahaya sekaligus menjadi tumpuan dalam pemecahan masalah sosial dan agama, 
termasuk juga, barangkali, dalam masalah ekonomi.
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sehingga kejatuhan mereka menyisakan sebuah ruang kosong yang nantinya akan 

diisi  oleh  elite  agama.  Adalah  penting  untuk  memperhatikan  bahwa  sebelum 

kejatuhan elite ekonomi, telah ada para guru agama, yang dalam derajat tertentu 

seringkali  berkonflik  dengan  elite  ekonomi,  terutama  terkait  dengan 

pengembangan  wilayah  dan  pendidikan  di  wilayahnya  masing-masing  (lihat 

Anwar 2006).

Ketika masa pendudukan dimulai,  kehadiran para guru ini mendapatkan 

respon yang cukup baik dari kalangan militer Jepang. Hal ini dapat dilihat dengan 

dilibatkan  para  guru  agama  tersebut  dalam  penyebaran  informasi  kedatangan 

Jepang sebagai ‘saudara tua’ yang akan membebaskan rakyat dari cengkeraman 

Belanda (lihat Anwar 2006). Keberadaan para guru agama ini menjadi salah satu 

instrumen  yang  dipergunakan  oleh  pemerintah  pendudukan  Jepang  untuk 

mengabarkan  kedatangan  sekaligus  usaha  untuk  menjaga  stabilitas  daerahnya 

masing-masing.  Dalam konteks  yang  lebih  luas,  keberadaan  elite  agama  juga 

dimanfaatkan  untuk  mendapatkan  jaminan  loyalitas  masyarakat  luas  terhadap 

pemerintah  pendudukan  Jepang  melalui  para  elite  yang  mengakui  keberadaan 

mereka  (lihat  Kurasawa  1993).  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  dilakukannya 

berbagai  upaya  pemerintah  menarik  perhatian  dari  kalangan  elite  dengan 

melakukan  kunjungan  untuk  menciptakan  hubungan  baik  dengan  para  elite 

tersebut.

Keberadaan elite agama di wilayah Bekasi semakin terasa justru pada awal 

masa  kemerdekaan.  Para  elite  agama  ini  bersama  dengan  para  santri  dan 

masyarakat luas turut serta dalam usaha-usaha perjuangan mencapai kemerdekaan 
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(Anwar 2006). Noer Alie41 misalnya, turut serta dalam berbagai usaha perjuangan 

dengan  membentuk  barisan  pejuang  yang  bernama  ‘Laskar  Hizbullah’  dan 

berjuang  pula  dalam  bidang  politik  dengan  bergabung  dengan  partai  politik 

Masjumi. Keberadaan elite agama dengan demikian memantapkan posisi mereka 

dengan  turut  serta  bersama  masyarakat  untuk  berjuang  bersama  meraih 

kemerdekaan dari para penjajah.

Penetrasi posisi elite agama di wilayah Bekasi semakin kuat ketika mereka 

berusaha melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan 

agama,  dalam  hal  ini  pondok  pesantren  pun  dibangun.  Keberadaan  berbagai 

pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang secara formal 

ditujukan untuk mengembangkan ilmu agama di masyarakat. Di wilayah Babelan, 

pondok pesantren yang terbesar adalah pondok pesantren Attaqwa yang didirikan 

oleh kiai haji Noer Alie pada tahun 1940. Wilayah ini merupakan titik episentrum 

pengajaran  agama  di  wilayah  Bekasi,  mengingat  di  wilayah  ini  lah  terdapat 

Yayasan Attaqwa, sebuah yayasan yang didirikan pada tahun 1956. Yayasan ini 

setidaknya memiliki  lebih dari seratus cabang yang tersebar di wilayah Bekasi, 

Karawang, dan Jakarta dengan lebih dari 25.000 murid dan alumni yang tersebar 

di wilayah Jawa Barat dan Jakarta (Yayasan Attaqwa 1994). 

Pada tahun 1940, setelah kembali dari Mekkah untuk belajar,  K.H. Noer 

Alie membentuk sebuah pesantren kecil di dekat rumah. Jumlah murid pada saat 

41 Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Anwar  (2006:58-61)  tertulis  sebuah  catatan  menarik, 
bahwa gelar ‘kiai haji’ bagi Noer Alie diberikan oleh Bung Tomo dalam tulisannya “10 
November 1951”. Dahulu Noer Alie lebih banyak dipanggil guru Noer Alie, namun sejak 
saat  itu perlahan berubah menjadi kiai haji Noer Alie.  Istilah ini pun kemudian mulai 
dipergunakan bagi para guru-guru yang lain yang ada di wilayah Bekasi, sehingga istilah 
ini perlahan menjadi istilah baku di masyarakat, seperti kiai haji Mukhtar Tabrani, kiai 
haji Mughni dan lain sebagainya.
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itu telah mencapai 300 orang pada awal 1941, dan untuk mengajar jumlah murid 

yang  terus  bertambah,  beliau  mengangkat  beberapa  orang sebagai  badal-nya,42 

yakni Yakub Gani, Muhammad Arsyad, Muhammad Ma’ruf, Muhammad Anwar, 

Ahmad  Dumyati,  Ahmad  Murtado,  dan  Abu  Bakar  (Anwar  2006:42).  Beliau 

kemudian  mendirikan  sebuah  yayasan  yang  bernama  Yayasan  Pembangunan, 

Pemeliharaan dan Pertolongan Islam (YP3I).  Yayasan ini  tertuang dalam Akte 

Notaris  Eliza  Pondang  SH  pada  tahun  1956.  Jauh  sebelum  yayasan  tersebut 

didirikan secara formal, telah berdiri sebuah pesantren tradisional yang terletak 

tidak jauh dari rumah kiai haji Noer Alie.43 Proses belajar dan mengajar dilakukan 

secara sederhana dengan model non-klasikal, materi yang diajarkannya pun hanya 

sebatas membaca Al Quran dan terjemahnya.

Ketika Belanda datang kembali  untuk melakukan agresi  militer,  seluruh 

kegiatan  pendidikan  terhenti.  Pada tahun 1950 kiai  haji  Noer Alie  mendirikan 

Madrasah  Ibtidaiyah  (setingkat  SD)  dan  Pesantren  Islam  Bahagia  (setingkat 

Madrasah Tsanawiyah /  SMP).  Tahun 1962 didirikan lah Madrasah Menengah 

Attaqwa (MMA) yang merupakan perubahan sistem dan kurikulum dari Pesantren 

Islam Bahagia, dan pada MMA ini lah sistem kurikulum yang telah diperbaharui 

mematok  masa  belajar  selama  enam  tahun.  Tahun  1964  secara  resmi  berdiri 

Pondok  Pesantren  Albaqiyatussalihat,  yang  pada  tahun  1986  berubah  nama 
42 Badal merupakan pengganti seorang guru jika guru tersebut berhalangan untuk mengajar. 

Pada masa itu, setiap guru memiliki seorang atau lebih badal yang diangkat secara pribadi 
oleh guru tersebut.

43 Secara  formal,  keberadaan  Yayasan  Attaqwa  berpusat  di  Kelurahan  Bahagia,  namun 
cabang dari induk organisasi ini tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, 
Kota  Bekasi,  dan  Kabupaten  Karawang.  Yayasan  Attaqwa  membawahi  Perguruan 
Attaqwa,  organisasi  induk  yang  menangani  seluruh  sekolah  dari  seluruh  jenjang 
pendidikan,  termasuk  di  antaranya  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putra  dan  Pondok 
Pesantren Attaqwa Putri yang menjadi salah satu fokus penelitian ini.
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menjadi Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Pada tahun 1986, YP3I berubah nama 

menjadi  Yayasan  Attaqwa berdasarkan Akta Notaris  Soedirdja,  SH Nomor  16 

Tanggal  17  Desember  1986.  Sejak  saat  itu  lah  semua  organisasi  dibawahnya 

berubah nama dengan mempergunakan nama Attaqwa (Yayasan Attaqwa 1994).

Pondok  Pesantren  Attaqwa,  secara  tegas  terpisah  menjadi  Pondok 

Pesantren  Attaqwa  Putra  dan  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putri  dengan  lokasi, 

kurikulum, dan struktur organisasi yang terpisah (lihat Noer 2007). Melalui dua 

pondok pesantren ini lah, pembibitan setiap santri dilakukan. Mereka diajarkan 

berbagai ilmu agama dan umum, sehingga ketika mereka berada di masyarakat 

mereka  mampu  mengembangkan  dan  mengajarkan  ilmu  mereka.  Melalui  dua 

pondok ini lah transmisi ilmu pengetahuan dilakukan, dan melalui dua pondok ini 

lah kelompok elite agama terbentuk dan diteruskan.44

Pondok Pesantren Attaqwa Putra adalah pesantren pertama yang didirikan, 

merupakan  kelanjutan  dari  Madrasah  Menengah  Attaqwa  (MMA).  Pada  awal 

didirikan,  santri  yang belajar  di  pondok ini  hampir  seluruhnya  penduduk desa 

yang  berada  di  sekitar  pondok.  Seiring  dengan  perkembangan  pesantren  dan 

semakin banyaknya  santri  yang belajar,  maka dimulai  lah berbagai  perubahan, 

terutama yang terkait dengan kurikulum dan pemondokan.45 Perubahan kurikulum 
44 Meskipun  penulis  belum  dapat  memastikan  secara  pasti,  setidaknya  secara  kuantitas 

formal, dapat dikatakan bahwa hampir semua elite agama, baik laki-laki (ustaz) maupun 
perempuan (ustazah), terutama di tingkat lokal atau komunitas di setiap wilayah di Bekasi 
adalah  alumni  dari  dua  pondok  ini.  Para  elite  laki-laki  adalah  lulusan  dari  Pondok 
Pesantren  Attaqwa  Putra  dan  elite  perempuan  adalah  lulusan  dari  Pondok  Pesantren 
Attaqwa Putri, khusus untuk elite agama perempuan, memang tidak seluruhnya adalah 
alumni Pondok Pesantren Attaqwa Putri, terutama yang berada di wilayah perkotaan.

45 Dalam terminologi dunia pesantren, dikenal dua macam santri, yakni santri mukim dan 
santri kalong. Santri mukim adalah santri yang bermukim di asrama yang disediakan oleh 
pesantren.  Sedangkan  santri  kalong  adalah  santri  yang  melakukan  tindakan  komuter, 
santri tersebut berangkat dari rumah pada pagi hari dan pulang pada malam hari. Santri 
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yang paling mendasar adalah ditambahnya berbagai materi  yang terkait dengan 

agama Islam,  tidak  hanya  sebatas  Al  Quran,  namun  juga  kitab  kuning46 yang 

mengajarkan berbagai disiplin ilmu (Pondok Pesantren Attaqwa Putra t.t.). Lebih 

jauh, pada awal masa pendirian, setiap santri juga diajarkan ilmu bela diri sebagai 

bentuk pertahanan diri terhadap musuh. Pada saat itu kondisi memang tidak aman, 

mengingat  masih  sering  terjadinya  pembunuhan  dan  perampokan  di  sekitar 

lingkungan  pesantren,  dan  masih  berlanjutnya  masa  pendudukan  Jepang  dan 

agresi militer Belanda (Anwar 2006).

Ketika  pesantren  ini  didirikan  oleh  kiai  haji  Noer  Alie,  almaghfurlah 

berkeinginan untuk membentuk sebuah lembaga pendidikan yang menghasilkan 

santri  yang  ikhlas,  berzikir,  berpikir,  dan  beramal.  Dalam misi  yang  diemban 

pesantren ini adalah menciptakan santri yang mampu membina, mengembangkan 

dan memelihara masyarakat madani yang ikhlas, berzikir,  berfikir,  dan beramal 

sholeh melalui pendidikan, dakwah, kegiatan ekonomi dan sosial dalam menuju 

baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur (Pondok Pesantren Attaqwa Putra, t.t:2).47 

kalong  umumnya  adalah  penduduk  sekitar  pesantren  yang  rumahnya  tidak  jauh  dari 
lingkungan pesantren,  sedangkan santri mukim umumnya mereka yang rumahnya jauh 
dari lingkungan pesantren. Namun demikian, ada pula mereka yang rumahnya jauh dari 
lingkungan  pesantren  namun  memilih  untuk  menginap  di  rumah  penduduk  sekitar 
pesantren bukan di asrama yang disediakan oleh pesantren, mereka digolongkan sebagai 
santri kalong (lihat Ensiklopedi Islam 1994).

46 Kitab kuning adalah ciri khas dari sistem pendidikan pesantren, merujuk pada kitab yang 
menggunakan  bahasa  Arab  namun  tanpa  tanda  baca  alias  ‘gundul’,  kitab  ini  juga 
seringkali  dicetak di  atas  kertas yang  berwarna kekuningan  atau putih pucat  sehingga 
bernama kitab kuning, namun istilah ini juga merujuk pada kitab yang berusia sangat tua 
sehingga  kertas  yang  ada  berwarna  kekuningan.  Kitab  kuning  adalah  bagian  integral 
dalam sistem pendidikan  pesantren,  di  mana  melalui  kitab  kuning  lah  seorang  santri 
belajar mengenai ajaran dan interpretasi agama yang berpengaruh terhadap sudut pandang 
santri itu dalam menghadapi berbagai persoalan (lihat Noer 2007).

47 Dalam  sebuah  wawancara  dengan  Pimpinan  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putra,  K.H. 
Nurul  Anwar,  putra  dari  K.H.  Noer  Alie,  dinyatakan  bahwa  visi  dan  misi  Pondok 
Pesantren  Attaqwa  Putra  tidak  pernah  mengalami  perubahan  sejak  awal  didirikan. 
Perubahan terjadi  hanya  pada struktur  kepengurusan dan kebijakan kurikulum, namun 
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Sebagai  wujud  implementasi  visi  dan  misi  tersebut,  maka  kurikulum  Pondok 

Pesantren Attaqwa Putra pun mengalami perkembangan yang signifikan, terutama 

dengan masuknya kurikulum nasional dalam sistem kurikulum, termasuk dengan 

masih bertahannya kurikulum lokal.

Sebagai  sebuah lembaga pendidikan agama,  Pondok Pesantren  Attaqwa 

Putra, sejak awal didirikan memfokuskan pada ilmu agama Islam. Hal ini dapat 

dilihat  dengan  masih  bertahannya  kurikulum  lokal  yang  dipergunakan  oleh 

pondok.  Baik  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putra  maupun  Pondok  Pesantren 

Attaqwa  Putri  masih  mempertahankan  berbagai  materi  yang  mempergunakan 

kitab kuning. Sekurangnya terdapat empat  bidang ajaran yang mempergunakan 

kitab  kuning,  yakni:  (1)  mataajaran  yang  berkaitan  dengan dogma atau  ajaran 

agama Islam seperti tafsir Al Quran, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, dan usul 

fikih.48 (2) mataajaran yang berkaitan dengan ketuhanan dan etika seperti  ilmu 

tauhid  dan akidah,  tasawuf dan  suluk,  adab  dan akhlak.49 (3)  mataajaran  yang 

berkaitan  dengan ilmu  alat  dan  bahasa  seperti  ilmu nahwu,  sharaf,  balaghah,  

tidak pada tujuan utama didirikannya pondok tersebut. Visi dan misi yang diemban oleh 
Attaqwa Putra memiliki perbedaan yang cukup besar dengan visi dan misi yang diemban 
oleh Attaqwa Putri. 

48 Tafsir  al  Quran  mempelajari  makna  satu  kata  dan/atau  satu  ayat  dari  al  Quran  yang 
diberikan berdasarkan interpretasi pengarangnya atau  mufassir. Ilmu tafsir mempelajari 
sejarah perkembangan tafsir al Quran sekaligus metode-metode yang dipergunakan dalam 
menafsirkan al Quran. Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi 
Muhammad SAW terhadap segala sesuatu,  sedangkan ilmu hadis mempelajari  sejarah 
perkembangan  studi  hadis,  sejarah  para  periwayat  hadis  dan  metode  yang  mereka 
pergunakan dalam meriwayatkan hadis, sekaligus juga mempelajari tingkatan-tingkatan 
hadis.  Fikih mempelajari  berbagai  masalah hukum atau perkara,  sedangkan usul  fikih 
mempelajari dasar-dasar pengambilan keputusan suatu perkara fikih.

49 Ilmu tauhid dan aqidah mempelajari mengenai keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Tasawuf 
dan  suluk mempelajari  metode  untuk mendekatkan  diri  kepada  Allah,  seringkali  pula 
disebut dengan mistisisme a la pesantren. Sedangkan adab dan akhlak mempelajari etika 
dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. 
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mantiq, dan arudh.50 dan (4) mataajaran yang berkaitan dengan ilmu umum seperti 

tarikh (sejarah) dan ilmu falaq (astronomi) (lihat Noer 2007).51

Kurikulum lokal  yang  tetap  dipertahankan  oleh  pesantren  ini  membuat 

para santrinya memahami berbagai persoalan agama berdasarkan apa yang telah 

mereka pelajari, dan hal ini berpengaruh terhadap posisi mereka di masyarakat. 

Seberapa besar pengaruh mereka di masyarakat, boleh jadi ditentukan seberapa 

banyak mereka menguasai ilmu agama yang telah diajarkan di pesantren ini, dan 

hal  ini  yang  membuat  posisi  pesantren  ini  menjadi  lebih  penting  manakala 

berbicara  mengenai  kelompok  elite  agama  laki-laki  di  wilayah  Bekasi  dan 

sekitarnya, sebab hampir semua lulusan, terutama angkatan awal, telah menjadi 

elite agama yang disegani di wilayahnya masing-masing.52 Kemampuan mereka 

dalam mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan ketika di pesantren, sekaligus 

keinginan  masyarakat  luas  untuk  mendapatkan  ilmu  agama,  membuat  posisi 

mereka sebagai kalangan elite agama menjadi semakin luas. Mereka tidak hanya 

mengajar  di  lingkungan  pondok maupun  sekolah  yang  bernaung di  Perguruan 

50 Ilmu nahwu dan sharaf mempelajari gramatika bahasa Arab dan penggunaan bahasa Arab 
dalam teks dan kehidupan sehari-hari.  Balaghah,  mantiq dan arudh mempelajari bahasa 
Arab dari sisi semantik, pembacaan karya sastra dan prosa Arab, hingga persoalan kritik 
syair dan bahasa.

51 Tarikh mempelajari sejarah Nabi dan Rasul, juga mempelajari sejarah para sahabat. Ilmu 
falaq mempelajari mengenai astronomi, cara menghitung kalender dengan sistem solar 
dan lunar, penentuan waktu shalat, hingga penentuan arah kiblat.

52 Secara kasar dapat dikatakan bahwa para alumni laki-laki yang ‘dituakan’, itu pun dengan 
catatan mereka  yang bergerak di  bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal, 
telah  memantapkan  posisi  mereka  di  wilayahnya  masing-masing.  Meskipun tidak  ada 
batasan  secara  jelas,  seringkali  mereka  yang  ‘lebih  muda’  cenderung  menolak  untuk 
melakukan ‘perluasan wilayah kerja’ jika ada ‘senior’ mereka yang melakukan aktivitas 
pendidikan di wilayah tersebut.
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Attaqwa,  mereka  juga  mengisi  ceramah  di  berbagai  tempat  dan  acara-acara 

khusus, terutama yang berkaitan dengan pengajian kaum bapak.53

Berbeda dengan Pondok Pesantren Attaqwa Putra yang banyak melahirkan 

elite  agama laki-laki,  Pondok Pesantren Attaqwa Putri  melahirkan banyak elite 

agama  perempuan.  Keberadaan  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putri  terasa  lebih 

spesial,  bahkan  sejak  awal  berdirinya.  Pada  awalnya,  bahkan  hingga  hari  ini, 

Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putri  lebih  memiliki  intensitas  hubungan  dengan 

almaghfurlah kiai haji Noer Alie ketimbang Attaqwa Putra. Hal ini disebabkan 

pesantren putri berada di sekitar rumah  almaghfurlah, meskipun dengan tujuan 

pengawasan yang lebih mudah, jika dibandingkan dengan pesantren putra yang 

terletak  kurang  lebih  800  meter  dari  rumah  almaghfurlah.  Jika  semua  tenaga 

pendidik di pesantren putra adalah laki-laki, maka hampir 85% tenaga pendidik di 

pesantren  putri  adalah  perempuan,  yang  hampir  seluruhnya  adalah  alumni 

pesantren  putri  (Huda  2001).  Sejak  awal  didirikan,  pesantren  putri  telah 

mengalami  lima  kali  pergantian  pimpinan  pondok,  yaitu:  kiai  haji  Ahmad 

Tadjuddin (1964-1969), Drs. H. Masud Abdullah (1969-1977), kiai haji Madrais 

Hajar,  Lc (1977-1980),  kiai  haji  Amin  Noer,  Lc  (1980-1986),  dan Hj.  Atiqoh 

Noer Alie, MA (1986-sekarang). 

53 Para elite agama laki-laki umumnya mengajar pada majelis taklim kaum bapak, sangat 
jarang terdapat elite agama laki-laki yang juga mengajar, secara reguler, di majelis taklim 
kaum ibu.  Demikian  pula  sebaliknya,  elite  agama  perempuan  mengajar  pada  majelis 
taklim kaum ibu, meskipun belum didapati adanya elite agama perempuan yang mengajar 
secara reguler di majelis taklim kaum bapak (lihat BAB 5).
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Sejak  awal  pendirian, pesantren  ini  didedikasikan  bagi  pendidikan 

perempuan yang saat itu sangat minim.54 Pada tahun 1964 didirikanlah pesantren 

Albaqiyatussalihat, dan secara resmi berjalan pada tahun 1965. Meskipun secara 

resmi  telah ada sejak tahun 1964, kesulitan utama yang harus dihadapi  adalah 

ketidakpahaman  masyarakat  mengenai  pendidikan  bagi  perempuan  (Pondok 

Pesantren  Attaqwa  Putri  t.t.).  Umumnya  anak  gadis  segera  dinikahkan  ketika 

sudah  mengalami  menarche,  sehingga  sangat  sedikit  orang  yang  mau 

menyekolahkan anaknya di pesantren putri tersebut.55 Hal ini dapat dilihat dengan 

jumlah  angkatan  pertama  yang  belajar  di  pesantren  ini  yang  hanya  berjumlah 

tujuh  orang.  Meskipun  demikian,  lambat-laun  pesantren  ini  pun  mengalami 

pertumbuhan jumlah santri, yang pada gilirannya memaksa pihak pesantren untuk 

mengubah arah kebijakan pendidikan di pesantren ini.

Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putri  memiliki  visi  yang  sama  dengan 

pesantren  putra,  yakni  membentuk  santri  yang  ikhlas,  berzikir,  berpikir,  dan 

beramal.  Pesantren  ini  memiliki  misi  untuk  membentuk  muslimah  dan  insan 

salehah  yang  mampu  menegakkan  ajaran  agama  Islam  dalam  seluruh  aspek 

kehidupannya,  insan  yang  mampu  berzikir  dan  berpikir,  insan  yang  mampu 

menerima dan memberi nasehat, tidak rendah diri dan tidak pula otoriter (Pondok 

54 Pada masa itu, pendidikan untuk perempuan di wilayah Bekasi adalah sesuatu yang tidak 
terpikirkan  sebelumnya,  di  mana  perempuan  umumnya  menikah  muda  sehingga 
kemampuan  untuk  mengurus  rumah  tangga  dan  anak  pun  sangat  minim (lihat  Huda 
2001).

 
55 Dalam  banyak  kesempatan,  tidak  sedikit  orang  tua  yang  telah  menyekolahkan  anak 

mereka di sana mengambil kembali anak tersebut karena takut dibilang ‘perawan tua’. 
Hingga akhirnya K.H. Noer Alie mengambil keputusan yang melarang setiap santri yang 
belajar untuk berhenti kecuali  setelah menyelesaikan studi selama empat tahun (Huda, 
2001:7).
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Pesantren Attaqwa Putri t.t.:2-3).56 Lebih jauh, sejak awal didirikan, pesantren ini 

juga memiliki tujuan-tujuan spesifik, yakni meningkatkan SDM perempuan untuk 

bekal mereka ketika terjun di masyarakat yang dicapai melalui pendidikan formal 

dan keterampilan,  membentuk calon guru dan daiyah siap pakai di masyarakat 

yang  dicapai  melalui  pelatihan  dakwah  dan  praktek  mengajar,  dan  mencetak 

pemimpin Islam yang istiqamah sebagai iqamatuddin (lihat Huda 2001).

Pesantren  putri  pun  memiliki  kurikulum  yang  hampir  sama  dengan 

pesantren  putra,  hanya  saja  terdapat  perbedaan  spesifik  antara  keduanya. 

Pesantren  putri  memiliki  mataajaran  Wanita  Islam  yang  secara  spesifik 

mengajarkan ‘pedoman’ berperilaku bagi perempuan muslimah,  hal  yang tidak 

dipelajari  di  pesantren  putra.  Di  pesantren  putri  pun  akses  bagi  para  santri 

terhadap  koleksi  kitab  kuning  pun  jauh  lebih  luas  dan  terbuka  ketimbang  di 

pesantren putra (lihat  Noer 2007). Perbedaan kurikulum antara pesantren putra 

dengan pesantren putri, dapat dikatakan, tidak mengalami perubahan berarti sejak 

awal  pendirian.  Kurikulum  pesantren  putri  hanya  menambahkan  persoalan-

persoalan ‘rumah tangga’ yang tidak diajarkan di pesantren putra, demikian pula 

pesantren putra memiliki materi astronomi yang tidak diajarkan di pesantren putri.

Alumni  pesantren  putri,  sebagaimana  alumni  pesantren  putra,  banyak 

tersebar  di  masyarakat,  baik  itu  di  Bekasi,  Karawang,  maupun  Jakarta  dan 

sekitarnya. Persebaran yang hampir merata di setiap wilayah menjadikan alumni 

pesantren  putri  turut  mewarnai  wilayah  di  sekitar  mereka,  dan  sebagian  dari 
56 Menurut  Pimpinan  Pondok Pesantren  Attaqwa  Putri,  implementasi  dari  visi  dan  misi 

tersebut  adalah  menciptakan  santri  yang  cerdas,  benar,  terampil  dan  disiplin. 
Sebagaimana pesantren putra, visi dan misi pesantren putri pun belum pernah mengalami 
perubahan sejak awal pendirian, hanya saja yang dilakukan adalah perubahan kebijakan 
yang berkaitan dengan kurikulum dan kebijakan administratif.
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mereka terjun ke masyarakat dan dunia pendidikan, menjadikan mereka sebagai 

kelompok  elite  agama  perempuan  yang  juga  memiliki  pengaruh  besar  di 

masyarakat  di  sekitar  mereka  (lihat  Noer  2009b).  Kemampuan  mereka  dalam 

menjawab berbagai persoalan agama dibangun berdasarkan kemampuan mereka 

ketika  masih  bersekolah  di  pesantren  putri.  Mereka  tidak  hanya  mempelajari 

berbagai persoalan agama, namun juga pendidikan khusus mengenai “persoalan 

perempuan”.  Mereka  terdaftar  sebagai  tenaga  pengajar  di  berbagai  institusi 

pendidikan  formal  maupun  di  berbagai  majelis  taklim perempuan  yang  ada di 

tingkat lokal.

Pondok Pesantren  Attaqwa Putra  dan  Pondok Pesantren  Attaqwa Putri, 

keduanya memiliki akar historis yang sama, keduanya bersumber dari usaha kiai 

haji Noer Alie untuk memajukan pendidikan di wilayahnya. Kedua pesantren ini 

memberikan  bekal  yang  sama:  pengetahuan  dalam  bidang  agama  dan  umum. 

Bekal  tersebut  diharapkan  mampu  dipergunakan  oleh  setiap  alumninya  untuk 

menjawab  berbagai  persoalan  yang  mereka  hadapi  di  masyarakat.  Lebih  jauh, 

keduanya pun menghasilkan hasil yang, kurang-lebih, sama: menciptakan alumni 

yang berpengaruh di  wilayah  tempat  mereka  tinggal,  dan mereka  ini  lah yang 

perlahan menjadi kelompok elite agama lokal di wilayahnya masing-masing.

Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  keberadaan  para  alumni  ini,  terutama 

alumni  pesantren  putri,  di  masyarakat  ikut  pula  mendorong  perubahan  yang 

terjadi  di  masyarakat,  yakni  terbukanya  pengajaran  ajaran  agama  Islam  bagi 

semua orang (lihat Noer 2009a). Tentu saja hal ini tidak hanya pengajaran, namun 

juga pengembangan, bahkan pelembagaan ajaran agama Islam di masyarakat luas, 
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yang dalam konteks penelitian ini adalah melalui pendidikan non-formal berupa 

majelis taklim. Dalam konteks ini lah penelitian ini dimaksudkan, bagaimana para 

elite  agama,  baik  laki-laki  dan  perempuan,  yang  notabene  berasal  dari  akar 

historis yang sama saling berinteraksi dan wilayah dan domain yang sama, dan 

bagaimana interaksi tersebut terjadi dan menghasilkan perubahan yang lebih luas 

di masyarakat.

4.4. Organisasi Perempuan di Bekasi

Organisasi perempuan merupakan aspek lain yang tidak dapat terpisahkan 

dalam  penelitian  ini.  sebagaimana  arus  perubahan  yang  terjadi  di  bidang 

pengajaran agama yang ditandai dengan munculnya kelompok elite agama, maka 

organisasi  perempuan  pun  menyisakan  riak  yang  sama:  perubahan  sosial  di 

masyarakat  luas.  Di  sisi  yang  berbeda,  organisasi  perempuan  tidak  hanya 

memiliki  kaitan  historis  lokal  wilayah  penelitian,  namun  juga  memiliki  akar 

historis yang, kurang-lebih sama, dalam konteks nasional.

Sejak  era  kolonial,  terutama  sebelum  era  kemerdekaan,  lebih  banyak 

ditandai  dengan  gerakan  perempuan,  baik  dalam  tingkat  komunitas  maupun 

organisasi  formal,  yang  menuntut  adanya  perubahan  pandangan  masyarakat 

mengenai makna pentingnya pendidikan bagi perempuan (lihat Vreede-de Stuers 

2008). Hal ini misalnya dapat dilihat dengan kemunculan Kartini di wilayah Jawa 

Tengah  maupun  Dewi  Sartika  di  wilayah  Jawa  Barat.  Di  sisi  yang  hampir 

bersamaan,  gerakan  ini  pun  banyak  berbicara  mengenai  pentingnya  posisi 
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perempuan  sebagai  ibu  yang  merupakan  pendidik  bagi  anak-anak,  yang  kelak 

akan menjadi penerus bangsa. Perdebatan mengenai posisi perempuan merupakan 

topik yang terus diperbincangkan. Meskipun tidak mencapai sebuah konsensus, 

namun  diperkirakan  bahwa  posisi  perempuan  yang  lebih  difokuskan  pada 

persoalan  rumah  tangga  telah  ada,  setidaknya,  sejak  masa  klasik.57 Pada  era 

tersebut,  wilayah  nusantara  lebih  banyak  difungsikan  sebagai  wilayah  yang 

menggantungkan pada sektor pertanian dan perdagangan (lihat Ricklefs 2005). 

Sebagai  wilayah  agraris,  terdapat  sebuah  kemungkinan  bahwa  posisi 

perempuan  banyak  bergerak  di  bidang  pertanian,  yakni  mereka  yang 

bertanggungjawab  pada  pengelolaan  pertanian  dan  penjualan  hasil  pertanian 

tersebut.58 Dapat  dikatakan  bahwa  posisi  perempuan  lebih  banyak  diatur  oleh 

tradisi,  di  mana  hak  dan  kewajiban  perempuan  diposisikan  lebih  rendah 

ketimbang  laki-laki  (Vreede-de  Stuers  2008:45-47).  Dalam konteks  ini,  posisi 

perempuan merupakan hasil dari sebuah kontruksi yang menempatkan perempuan 

sebagai subordinat, yakni perempuan dianggap sebagai kanca wingking bagi laki-

57 Hal  ini  pun  nampaknya  masih  berupa  perdebatan,  sebab  pada  era  klasik  pun  cukup 
banyak perempuan yang menduduki posisi penting di pemerintahan, seperti Ratu Suhita 
yang memerintah pada era akhir Majapahit (lihat Lombard 2005). Beberapa perempuan 
penting  nampaknya  lebih  berupa  legenda,  meskipun  berkaitan  erat  dengan  posisi 
seseorang  sebagai  raja,  seperti  Ken  Dedes  pada  awal  masa  Singosari.  Meskipun 
demikian, persoalan jauh lebih pelik jika dikatakan para era Islam, sebab di wilayah Aceh 
terdapat  beberapa  orang  perempuan  yang  juga  menjabat  sebagai  sultan  (lihat 
Burhannuddin 2003). Lebih jauh, beberapa peneliti memang mendapatkan fakta, bahwa 
di  beberapa  daerah  di  nusantara,  perempuan  memiliki  posisi  yang  sama  pentingnya 
dengan  laki-laki.  Di  wilayah  Aceh  misalnya,  terkenal  Laksamana  Malahayati  yang 
memimpin pasukan janda atau  inongbale yang turut  serta berjuang melawan penjajah, 
maupun  perempuan  Bali  yang  berhak  mengelola  keuangannya  sendiri  sekaligus 
menikmati hasil atas pengelolaannya tersebut (lihat Vreede-de Stuers 2008).

58 Dalam tradisi agraris, perempuan bertanggungjawab pada masa tanam dan masa panen, 
hal ini boleh jadi terkait dengan kultur agraris yang menghormati ibu bumi, perempuan 
juga  bertanggungjawab atas  pengelolaan  rumah tangga.  Hal  ini  terjadi  sejak manusia, 
secara  kultural,  hidup  menetap  di  suatu  wilayah,  maka  perempuan  mengalami 
domestikasi peran dan posisi dalam rumah (lihat Crapo 2002).
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laki  (Saptandari  2000).  Akibatnya  jelas:  perempuan tidak  pernah mendapatkan 

kesempatan  yang sama dengan laki-laki,  terlebih lagi,  perempuan tidak pernah 

dianggap sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki.

Sejak  era  1900an  telah  banyak  perbincangan  yang  serius  untuk 

meningkatkan posisi perempuan, terutama jika dikaitkan dengan rencana politik 

etis yang berkembang di kalangan kolonial tersendiri.  Hal ini juga dipengaruhi 

oleh  surat-surat  seorang  perempuan  desa  di  Jepara:  Kartini.  Dapat  dikatakan 

bahwa  surat-surat  Kartini  kepada  Stella  Zeehandelaar  dan  persahabatannya 

dengan J.H. Abendanon membawa pada implikasi  yang lebih luas:  pentingnya 

bagi setiap perempuan untuk meningkatkan potensi diri terlebih dahulu agar dapat 

menjadi  ibu yang dapat diandalkan dalam mendidik generasi  selanjutnya  (lihat 

Vreede-de Stuers 2008).

Sejak era Kartini telah banyak perubahan yang terjadi, terutama dengan 

bangkitnya  berbagai  organisasi  perempuan.  Organisasi-organisasi  ini  banyak 

bersifat  sosial  dan  non  politis,  dan  dalam  bentuknya  yang  paling  riil  adalah 

lembaga pendidikan bagi perempuan. Kartini misalnya, pernah mengatakan pada 

Nyonya Abendanon bahwa dirinya memiliki kelas kecil di rumahnya. Demikian 

pula dengan Dewi Sartika yang juga mendirikan sekolah pada tahun 1904, dan 

jumlahnya  terus  bertambah,  hingga  tahun  1912  sekolah  yang  didirikannya 

berjumlah sembilan sekolah (Vreede-de Stuers 2008:72-74). 

Pada  perkembangan  selanjutnya,  berbagai  gerakan  yang  muncul  lebih 

dalam bentuk  formal,  yakni  sebagai  sebuah  organisasi  yang  memiliki  struktur 

organisasi  dan  tujuan  organisasi  yang  jelas.  Beberapa  organisasi  yang  berdiri 
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antara lain Keutamaan Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika tahun 1904, Putri 

Mardika yang didirikan di Jakarta tahun 1912, Keradjinan Amai Setia di Kota 

gadang tahun 1914, Pawijatan Wanito yang didirikan di Magelang tahun 1915, 

Wanito Hado yang didirikan di Jepara tahun 1915, Pikat (Pengasuh Ibu Kepada 

Anak Turunan) yang didirikan di Minahasa tahun 1917, dan Wanita Susilo yang 

didirikan  di  Pemalang  tahun  1918  (Vreede-de  Stuers,  2008:84-87).  Ada  pula 

organisasi perempuan yang menginduk pada organisasi lain dengan afiliasi agama 

tertentu,  dalam  hal  ini  Aisyiyah  yang  secara  resmi  berdiri  pada  1917,  yang 

menginduk pada organisasi Muhammadiyah (Salman 2005).

Secara  umum,  berbagai  organisasi  perempuan  tersebut  lebih  banyak 

bersifat sosial, dan tujuan utama organisasi-organisasi tersebut adalah tersedianya 

pendidikan  bagi  setiap  perempuan.  Pendidikan  merupakan  tujuan  utama  yang 

hendak  dicapai  oleh  organisasi-organisasi  perempuan  tersebut.  Meskipun 

demikian, adalah penting untuk mengingat, bahwa pada era tersebut pendidikan 

tidak  semata  diartikan  dalam  bentuk  pendidikan  formal.  Pendidikan  dalam 

konteks ini adalah seluruh usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas 

perempuan, baik dalam secara intelektual personal maupun pada kemampuannya 

dalam mengurus rumah tangga (lihat Vreede-de Stuers 2008, Martyn 2005).

Beberapa  organisasi  dapat  dikatakan  memiliki  program  pemberdayaan 

yang lebih spesifik. Aisyiyah misalnya, bahkan sebelum resmi bernama Aisyiyah, 

dahulu bernama Sopo Tresno, memiliki tiga program pemberdayaan perempuan: 

(1) membongkar mitos perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga,  (2) 

memberi  beragam bekal  keterampilan  bagi  perempuan,  dan (3) memberi  akses 
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kepada perempuan dalam bidang pendidikan (Ma’arif 2005, Salman 2005). Hal 

yang sama juga dilakukan oleh berbagai organisasi perempuan, seperti Putri Budi 

Sedjati  di  Surabaya  dan  Keutamaan  Istri  di  Jawa  Barat  yang  menyediakan 

lembaga pendidikan bagi perempuan yang ingin meningkatkan kemampuan diri 

mereka.

Secara umum, mudah di mengerti bahwa gerakan perempuan yang muncul 

pada era tersebut lebih pada organisasi-organisasi  perempuan yang berbasiskan 

pendidikan. Pada era tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan mulai menjajaki 

dunia pendidikan sebagai bagian untuk turut serta dalam gerakan nasional, yang 

pada  era  yang  sama  juga  mencapai  momentumnya.  Martyn  (2005:30-34) 

misalnya, melihat bahwa kebangkitan gerakan perempuan di Indonesia pada tahun 

antara  1900-1949  memiliki  karakteristik  khusus,  yakni  peningkatan  partisipasi 

perempuan  dalam dunia  pendidikan.  Ketertarikan  atas  isu  perempuan  berjalan 

beriringan dengan sentimen nasionalisme yang saat itu sangat kuat digaungkan. 

Secara khusus Martyn mengatakan:

“The modern Indonesian women’s movement emerged during the 
first  half  of  the twentieth  century,  alongside and as  part  of  the  
nationalist  movement.  Women’s  gender interests  and nationalist  
sentiment were closely linked. Women with an interest in one often 
became  active  participants  in  the  other.  These  links  with  
nationalism characterize most Third World women’s movements  
and  have  a  major  impact  on  their  subsequent  growth  and 
development.” (Martyn, 2005:30)

Pendidikan  merupakan  langkah strategis  sekaligus  langkah  yang  paling 

dimungkinkan,  mengingat  pada  saat  tersebut  keberadaan organisasi  perempuan 

99

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



yang ada lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan sosial.59 Dalam konteks 

yang  lebih  luas,  makna  penting  pendidikan  terletak  pada  perbaikan  posisi 

perempuan yang secara sosial dan kultural dirugikan. Dalam hal ini, pendidikan 

perempuan juga sejalan  dengan cita-cita  besar  kebangkitan  nasional  Indonesia, 

yang  juga  diimplementasikan  dalam  bentuk  pendidikan.  Beberapa  organisasi 

perempuan  bahkan  memiliki  afiliasi  langsung  dengan  organisasi  pergerakan 

nasional kala itu, seperti Putri Mardika yang memiliki hubungan dengan Boedi 

Oetomo,  organisasi  nasional  pertama  yang  didirikan  tahun  1908  (Vreede-de 

Stuers 2008, Wieringa 1998).

Pada  masa-masa  selanjutnya,  berbagai  organisasi  ini  berkumpul  dan 

mengadakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia untuk 

kali pertama diselenggarakaan di Yogyakarta pada tahun 1928, dan kongres kedua 

di Jakarta tahun 1935, Bandung tahun 1938, dan Semarang tahun 1941. Dapat 

dikatakan bahwa pada kongres di Jakarta tahun 1935 lah isu mengenai perjuangan 

nasional  semakin  menonjol  (Vreede-de  Stuers  2008).  Meskipun  gerakan 

perempuan dalam lingkup nasional telah tumbuh sejak tahun 1930, namun hanya 

perempuan di Serikat Rakyat dan Wanita Sedar yang secara terbuka mengkritik 

kebijakan dan politik pemerintah Hindia Belanda (Wieringa, 1998:13). 

Pada tahun 1950 berdiri sebuah organisasi perempuan yang paling besar 

dalam sejarah Indonesia: Gerwani.60 Tujuan organisasi ini tidak lah jauh berbeda 

59 Pergerakan  yang  lebih  jauh  dari  gerakan  perempuan,  terutama  dalam  bidang  sosial 
politik,  boleh  jadi  mencapai  momentumnya  pada  Gerakan  Wanita  Indonesia  atau 
Gerwani, yang didirikan tahun 1950 (lihat Wieringa 1998).

60 Pada awalnya  organisasi  ini bernama Gerakan Wanita Sedar (Gerwis),  dengan jumlah 
anggota  sekitar  500  orang,  di  mana  hampir  seluruh  anggotanya  adalah  mereka  yang 
berpendidikan tinggi dan memiliki kesadaran politik. Secara ideologis, gerakan ini adalah 
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dengan organisasi lainnya: pendidikan untuk perempuan dan politik agitasi untuk 

mendukung  perempuan  duduk  di  institusi  pemerintah.  Organisasi  ini  juga 

memiliki hubungan khusus dengan berbagai berbagai kalangan perempuan, tidak 

hanya  kaum  perempuan  kelas  menengah  perkotaan,  namun  juga  perempuan 

pedesaan  dan  para  buruh  pabrik.  Keberadaan  organisasi  ini  mengalami 

kehancuran secara ideologis dan politis sejak tragedi 1965 (lihat Rahayu 2008). 

Pada  saat  itu  terjadi  peristiwa  pembunuhan  terhadap  enam  orang  jenderal 

Angkatan  Darat  dan  seorang  perwira  menengah.  Gerwani,  meskipun  tidak 

memiliki afiliasi resmi dengan PKI, kemudian turut menjadi korban propaganda 

dan akhirnya dibubarkan secara paksa pada Oktober 1965 (lihat Wieringa 1998).

Berbagai  organisasi  perempuan  yang  kemudian  semakin  berkembang. 

Pascadibubarkannya Gerwani, tujuan berbagai organisasi perempuan ini kembali 

ke jalur pendidikan dan organisasi asosiasi, pun di jalur agitasi politik, nampaknya 

tidak lah sekeras Gerwani (Wieringa 1998). Berbagai gerakan yang muncul pun 

lebih banyak pada upaya-upaya perempuan untuk turut serta dalam proses-proses 

sosial ekonomi ketimbang turut serta dalam kegiatan politik, meskipun pada era 

1950an  cukup  banyak  gerakan  perempuan  yang  juga  bergerak  dalam  politik 

naional  (lihat  Martyn  2005).  Di  sisi  yang  berbeda,  kemunduran  organisasi 

kelajutan dari Istri Sedar, di mana anggota Gerwis umumnya memiliki hubungan dengan 
anggota  Istri  Sedar.  Tahun  1954,  Gerwis  membuka  diri  bagi  semua  perempuan  dan 
berencana  menarik  perempuan  dari  kalangan  massa  yang  lebih  luas,  dan  untuk 
kepentingan ini lah nama organisasi ini berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia. Pada 
tahun 1955, gerwani berhasil menempatkan empat anggotanya dalam parlemen, dan pada 
tahun 1956 jumlah anggota Gerwani mencapai lebih dari 500.000 orang (lihat Wieringa 
1998).
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perempuan  di  bidang  politik,  memicu  munculnya  organisasi  perempuan  yang 

dikontrol oleh pemerintah, terutama pada masa Oder Baru.61

Hiruk-pikuk  organisasi-organisasi  perempuan  di  tingkat  nasional 

nampaknya tidak berpengaruh langsung di wilayah penelitian. Di wilayah Bekasi 

misalnya,  tidak  terdapat  catatan  resmi  berdirinya  cabang  organisasi-organisasi 

tersebut.  Meskipun Dewi Sartika dikatakan memiliki  sembilan sekolah di Jawa 

Barat,  namun  perujukan  yang  dilakukan  oleh  Vreede-de  Stuers  (2008)  adalah 

sekolah-sekolah  di  tanah  Pasundan,  dalam  hal  ini  Bekasi  agaknya  tidak 

termasuk.62 Demikian  pula  dengan  organisasi-organisasi  perempuan  lainnya 

seperti  Gerwani  maupun  Aisyiah  pun  nampaknya  tidak  memiliki  pengaruh  di 

61 Orde Baru secara khusus mengatur  mengenai  organisasi  perempuan,  dan secara resmi 
hanya mengakui organisasi perempuan yang tujuan dan aktivitasnya tidak menyimpang 
dari ideologi gender yang dibentuk oleh pemerintah (lihat Blackburn 2005, Ida 2002). 
Pemerintah  bahkan  membuat  beberapa  organisasi  resmi  perempuan  khas  pemerintah, 
yakni Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
(lihat Suryakusuma 2004b). Ada pula yang secara resmi dipaksa masuk dalam struktur 
Golkar seperti Perwari pada tahun 1978, bahkan pemerintah bertindak lebih jauh, yakni 
menutup seluruh organisasi perempuan yang berbeda arah dengan kebijakan pemerintah 
yang telah digariskan (lihat Wieringa 1998).

62 Secara umum, Bekasi sangat jarang, bahkan tidak pernah, dimasukkan dalam kelompok 
‘tanah Pasundan’ atau wilayah-wilayah yang didominasi etnis Sunda, sebab Bekasi selalu 
dikaitkan dengan letak geografisnya yang lebih dekat dengan Jakarta, sehingga dianggap 
sebagai bagian dari etnis Betawi. Hal ini tentu saja problematik, sebab sebagian wilayah 
Bekasi memiliki basis massa etnis Sunda.
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wilayah ini.63 Hal ini tentu saja anomali, terutama jika mengingat posisi Bekasi 

yang secara geografis berada di samping wilayah Jakarta.64

Keberadaan organisasi perempuan, secara non formal, di wilayah Bekasi 

setidaknya  baru diketahui  pada sekitar  tahun 1950an.  Organisasi  yang muncul 

adalah majelis taklim bagi perempuan yang dipegang langsung oleh kiai haji Noer 

Alie dan istrinya,  hajjah Siti Rahmah. Majelis taklim ini dilakukan setelah kiai 

haji Noer Alie kembali di Mekkah dan menikah dengan Siti Rahmah, yang tidak 

lain adalah anak dari gurunya, kiai haji Mughni. Kondisi ini tentu harus dipahami 

dalam konteks historis, di mana pada saat itu pendidikan untuk perempuan adalah 

sesuatu yang sangat jarang dilakukan. 

Para guru yang ada di  wilayah Bekasi  dan Jakarta  umumnya  mengajar 

hanya  pada murid  laki-laki.  Hal ini  tentu saja terkait  dengan jarak yang harus 

ditempuh  untuk  melakukan  komutasi,  sehingga  hal  tersebut  dianggap  sangat 

rawan  bagi  anak  perempuan.  Akibatnya  jelas,  anak  perempuan  hanya 

mendapatkan pendidikan dari ayah mereka (lihat Anwar 2006). Ketika kiai haji 

Noer Alie menikah dengan hajjah Siti Rahmah, maka pengajian yang ada diasuh 

63 Berbagai  organisasi  perempuan  yang  ada  nampaknya  adalah  organisasi  perempuan  di 
tingkat lokal sehingga tidak melebarkan sayap organisasi ke wilayah lain (lihat Vreede-de 
Stuers 2008). Di sisi yang lain, Gerwani merupakan organisasi perempuan terbesar, yang 
pada tahun 1957 memiliki 183 cabang (lihat Wieringa 1998), namun tidak diketahui pasti 
apakah ada cabang Gerwani  di wilayah  Bekasi.  Mengenai  organisasi  perempuan yang 
berafiliasi dengan gerakan agama seperti Aisyiyah, nampaknya Muhammadiyah, dan juga 
NU, tidak memiliki akar historis yang kuat di wilayah ini sehingga tidak diketahui pasti 
apakah  organisasi  Aisyiyah  maupun  Muslimat  pernah  ada  di  wilayah  penelitian. 
Meskipun  demikian,  penulis  jelas  tidak  dapat  melakukan  generalisasi  bahwa  wilayah 
Bekasi bebas dari pengaruh organisasi-organisasi tersebut, namun hingga saat ini, data 
mengenai organisasi di wilayah Bekasi, terutama sebelum peristiwa 1965 dapat dikatakan 
tidak ada.

64 Secara pribadi penulis meragukan adanya hubungan antara letak geografis Bekasi yang 
bertetangga dengan Jakarta, dengan pengaruh berbagai organisasi yang muncul, baik di 
tingkat regional maupun nasional.
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langsung oleh kiai haji Noer Alie dan hajjah Siti Rahmah, di mana majelis taklim 

tersebut dilaksanakan di mushalla kecil di dekat rumah beliau. Sedangkan para 

jamaah taklimnya adalah penduduk sekitar yang berkeinginan belajar membaca al 

Quran dengan baik, sebab boleh dikatakan pada awal dibukanya taklim, materi 

utamanya adalah membaca al Quran. 

Pada era 1950an, dapat dikatakan tidak ada organisasi perempuan secara 

khusus di wilayah ini, bahkan majelis taklim perempuan yang didirikan oleh kiai 

haji Noer Alie sendiri bukan lah sebuah organisasi formal. Hal ini mungkin saja 

terjadi akibat berkembangnya gerakan perjuangan melawan penjajahan Belanda 

maupun  pendudukan  Jepang,  belum  lagi  agresi  militer  Belanda,  yang 

menyebabkan  tidak  munculnya  organisasi  perempuan  di  wilayah  ini.  Berbeda 

dengan wilayah lain yang memunculkan organisasi perempuan, atau setidaknya 

tokoh  perempuan,  yang  memiliki  tujuan-tujuan  spesifik  dalam  gerak  dan 

langkahnya;  di wilayah ini,  setidaknya menurut catatan sejarah maupun sejarah 

lisan, tidak ada sosok yang mendirikan organisasi yang secara spesifik ditujukan 

bagi dan untuk perempuan.

Secara formal, baru pada tahun 1964 berdiri sebuah organisasi perempuan 

yang bernaung di bawah sebuah yayasan dengan satu tujuan utama: pendidikan 

bagi perempuan. Organisasi tersebut tidak lain adalah Pondok Pesantren Attaqwa 

Putri.  Sebagai  sebuah  organisasi  perempuan  yang  bersifat  formal  dan 

berkedudukan  permanen,  tujuan  dasar  organisasi  ini  adalah  memberikan 

kesempatan  bagi  setiap  anak  perempuan  untuk  mendapatkan  pendidikan. 

Keputusan yang diambil oleh kiai haji Noer Alie untuk mendirikan sekolah bagi 
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perempuan merupakan kebijakan yang, pada saat itu, tidak lah populer.65 Pada saat 

itu,  pendidikan  bagi  perempuan  bukan  lah  sesuatu  yang  dianggap  penting, 

sehingga  kendala  utama  justru  pada  anggapan  masyarakat  terhadap  makna 

pentingnya pendidikan.

Setelah  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putri  resmi  berdiri,  maka 

pengembangan  majelis  taklim bagi  perempuan  merupakan  langkah  berikutnya. 

Majelis taklim dalam hal ini berfungsi sebagai sebuah organisasi perempuan yang 

bersifat  non  formal.  Meskipun  memiliki  struktur  internal  dan  tujuan-tujuan 

pembelajaran  yang  khusus  dan  spesifik,  namun  majelis  taklim  bukan  lah 

organisasi  yang  formal  yang  tercatat  dalam  administrasi  hukum.  Hal  ini 

mendorong pertumbuhan majelis taklim di masyarakat, sehingga berbagai varian 

majelis taklim muncul dan berkembang hingga saat ini.

Secara  umum dapat  dikatakan  bahwa hampir  sebagian  besar  organisasi 

perempuan yang bersifat non formal di wilayah Bekasi berbentuk majelis taklim. 

Berbagai majelis taklim di wilayah Bekasi pada dasarnya adalah majelis taklim 

yang independen, pun mereka bergabung dalam suatu organisasi induk, baik itu 

65 Secara pribadi penulis meragukan jika kebijakan ini diambil karena pengaruh langsung 
dari  organisasi  perempuan  yang,  pada  saat  itu,  sedang  marak  dan  gencar 
mengkampanyekan  pendidikan  perempuan.  Rasanya  alasan  tersebut  lebih  mudah 
dimengerti  bahwa kebijakan  tersebut  diambil  karena  pengaruh  semangat  nasionalisme 
yang juga menyebar di kalangan pelajar yang sedang belajar di Mekkah, sebagaimana 
semangat yang  sama juga menjangkiti  para pelajar di Eropa, sehingga tercipta sebuah 
hubungan antara semangat nasionalisme di Indonesia dengan pelajar Indonesia di negara 
lain,  termasuk salah satunya  adalah semangat  pendidikan untuk perempuan.  meskipun 
demikian,  rasanya  tidak adil  jika meletakkan dasar  argumentasi  hanya  pada  semangat 
nasionalisme,  sebab  boleh  jadi  semangat  agama  Islam  pun  mendorong  kebijakan 
pendidikan untuk perempuan, karena secara eksplisit dan implisit Islam mendorong setiap 
hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi orang yang berpengetahuan 
sehingga  pendidikan,  tidak hanya  bagi  laki-laki  namun juga  perempuan,  adalah  suatu 
kemutlakan yang harus dilakukan.
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Rusydatul  Ummah66 maupun  Badan  Kontak  Majelis  Taklim,67 namun 

independensi merupakan ciri utama yang tetap bertahan (lihat  Bab 5). Beberapa 

majelis  taklim  lainnya  tidak  lah  bergabung  dalam  organisasi  induk  manapun, 

demikian pula majelis taklim yang berada di bawah institusi pemerintah. 

Organisasi perempuan lain di wilayah Bekasi adalah organisasi perempuan 

bentukan negara, yakni Dharma Wanita.68 Sebagaimana Dharma Wanita di daerah 

lain,  Dharma Wanita  di  Bekasi  pun diketuai  oleh  istri  Bupati  Bekasi.  Dharma 

Wanita  merupakan organisasi  perempuan yang seluruh anggotanya  adalah  istri 

pegawai  negeri  (Wieringa,  1998:36),  dan  dipimpin  oleh  istri  dari  kepala 

pemerintah daerah, atau dalam hal ini istri bupati. Organisasi ini menginduk pada 

aturan  yang dibuat  oleh negara sebagai  bentuk kontrol  negara atas  perempuan 

(lihat Suryakusuma 2004b). Di wilayah Bekasi sendiri, Dharma Wanita telah ada 

sejak era bupati pertama, M. Soekat Soebandrio (1967-1973).

Organisasi  lainnya  adalah  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK), 

yang  juga  merupakan  organisasi  bentukan  negara.  Berbeda  dengan  Dharma 

66 Rusydatul Ummah adalah organisasi induk majelis taklim yang ada di wilayah Bekasi, 
berdiri tahun 1994. Rusydatul Ummah memiliki tujuh cabang utama, yaitu: (1) Babelan, 
(2) Bekasi Utara, (3) Tarumajaya, (4) Jakarta Timur, (5) Tambun Utara, (6) Cikarang, dan 
(7) Cengkareng (lihat BAB 5, sub-bab Rusydatul Ummah)

67 Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT, merupakan organisasi induk majelis taklim 
yang didirikan oleh Tutty Alawiyah AS, BKMT menaungi hampir seluruh majelis taklim 
di  wilayah  DKI Jakarta,  dan memiliki cabang di wilayah  Jawa Barat  dan Banten dan 
daerah-daerah lain. 

68 Dharma Wanita  dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan  Keluarga)  adalah dua organisasi 
perempuan bentukan negara dan mengusung ideologi gender yang disponsori oleh negara. 
Secara khusus, Suryakusuma (2004b) menyebut dua organisasi ini sebagai wujud ibuisme 
negara (state ibuism), sebuah ideologi yang diimplementasikan dalam berbagai kebijakan 
pemerintah,  di  mana negara mempergunakan instrumentasi  gender yang  berbasis pada 
posisi  perempuan  sebagai  subordinat  dalam  rumah  tangga,  sosok  perempuan  yang 
mengabdikan hidupnya demi keluarga, perempuan yang ideal di mata negara (lihat Ida 
2002).
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Wanita  yang  anggotanya  adalah  istri  dari  pegawai  negeri,  maka  PKK 

beranggotakan  masyarakat  luas,  yang  dipimpin  oleh  istri  lurah.  Organisasi  ini 

bersifat  heirarkis  yang  ketat,  di  mana  pengaturan  program  kerja  PKK  telah 

digariskan dan berada di bawah tanggungjawab istri Menteri Dalam Negeri (lihat 

Suryakusuma 2004b).69 Meskipun demikian, organisasi PKK, terutama di wilayah 

penelitian,  tidak lah berjalan. Organisasi PKK, meskipun secara ideal memiliki 

jaringan hingga ke tingkat komunitas, dalam hal ini RT/RW, namun secara faktual 

hal ini tidak terjadi. Di wilayah permukiman padat penduduk seperti perumahan 

misalnya, PKK tidak memiliki jaringan hingga tingkat RT, demikian pula dengan 

di wilayah pedesaan. 

Berbeda dengan wilayah perkotaan di mana PKK dapat menyentuh hingga 

tingkat  komunitas,  di  wilayah  pedesaan,  PKK tidak  memiliki  jaringan  hingga 

tingkat terkecil, akibatnya organisasi ini tidak lah tersebar secara merata. Secara 

lebih spesifik, PKK dapat dikatakan tidak berkembang di wilayah penelitian. Para 

perempuan sebagai basis massa PKK justru lebih banyak bergabung di majelis-

majelis taklim. Posisi PKK yang tidak berkembang di wilayah pedesaan, bahkan 

sebagian wilayah perumahan dan perkotaan, juga menjadikan organisasi ini tidak 

berjalan.

Organisasi  lain  yang  juga  muncul  adalah  kelompok  asosiasi,  terutama 

organisasi  buruh.  Organisasi  buruh,  dalam  sifatnya  yang  ambigu,  seringkali 

69 PKK membawa lima ideologi pokok, yaitu: (1) perempuan sebagai istri pendamping setia 
bagi  suami,  (2)  ibu  pendidik  anak  dan  pembina  generasi  muda  penerus  bangsa,  (3) 
pengatur  rumah  tangga,  (4)  sebagai  pekerja  penambah  penghasilan  keluarga,  dan  (5) 
sebagai anggota masyarakat yang berguna (lihat Wieringa 1998). Tujuan-tujuan ini hanya 
dapat  dicapai  melalui  cara-cara  yang  sesuai  dengan  ‘kodrat  perempuan’.  Yakni  sosok 
perempuan  yang  lemah-lembut,  mendahulukan  kepentingan  keluarga,  dan  hal-hal  lain 
yang berkaitan dengan stereotip gender perempuan (lihat juga Suryakusuma 2004b).
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mewujud  dalam  organisasi  yang  terbuka  bagi  laki-laki  dan  perempuan,  tidak 

secara  khusus  diperuntukkan  bagi  perempuan.  Meskipun  ada  pula  organisasi 

berdasarkan etnisitas, seperti Front Betawi Rempug (FBR), Forum Silaturrahmi 

Masyarakat  Betawi  (FSMB),  dan  Persatuan  Orang  Betawi  (POB),  namun 

organisasi-organisasi ini pun tidak memiliki bagian khusus perempuan. 

Berbagai organisasi perempuan yang ada di wilayah Bekasi, atau secara 

spesifik  wilayah  penelitian,  merupakan organisasi-organisasi  yang sifatnya  non 

formal. Meskipun ada pula yang secara formal memiliki kedudukan dan tempat 

khusus,  namun  lebih  banyak  berbentuk  organisasi  pendidikan.  Organisasi-

organisasi  ini  boleh  jadi  merupakan  organisasi  lokal,  namun  lokalitas  yang 

mereka miliki adalah kunci penting dalam perubahan sosial di masyarakat.
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BAB 5

MAJELIS TAKLIM PEREMPUAN: KARAKTERISTIK, PERAN 

DAN PENGARUHNYA DALAM WILAYAH PENELITIAN

Majelis taklim merupakan elemen penting di masyarakat. Majelis taklim, 

terutama di wilayah penelitian, secara terbuka terbagi dalam dua kelompok utama, 

yakni  majelis  taklim  laki-laki  dan  majelis  taklim  perempuan.  Bab  ini  akan 

menjelaskan secara mendalam mengenai  majelis  taklim perempuan,  bagaimana 

karakteristik,  posisi  dan peran majelis  taklim perempuan di wilayah penelitian, 

juga akan dibahas mengenai elite agama perempuan dan organisasi majelis taklim 

terbesar yang ada di wilayah ini, Rusydatul Ummah. Bab ini akan memfokuskan 

pada majelis taklim perempuan, elite agama perempuan, dan Rusydatul Ummah; 

bagaimana  peran  dan  posisi  mereka  di  masyarakat,  dan  bagaimana  peran  dan 

posisi tersebut turut mewarnai masyarakat di wilayah penelitian.

5.1. Konteks dan Posisi Majelis Taklim

Majelis taklim secara etimologis berarti “lembaga atau organisasi sebagai 

wadah pengajian”, “sidang pengajian” dan “tempat pengajian” (KBBI, 2005:699). 

Ensiklopedi  Islam (1994  3:120)  mendefinisikan  majelis  taklim  sebagai  tempat 

untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Majelis taklim juga 
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dapat  didefinisikan  sebagai  tempat  pengajaran  dan/atau  pengajian  bagi  orang-

orang  yang  ingin  mendalami  ajaran  agama Islam.  Secara  khusus,  Departemen 

Agama (2008:2) mendefinisikan majelis taklim sebagai:

“...salah  satu  lembaga  pendidikan  diniyah  non  formal  yang 
bertujuan  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah 
SWT dan akhlak mulia bagi jemaahnya, serta mewujudkan rahmat 
bagi alam semesta.”

Sebagai sebuah wahana pengajaran sekaligus pembelajaran ajaran agama 

Islam,  majelis  taklim  merupakan  sarana  pendidikan  yang  fleksibel  dan  tidak 

terikat oleh waktu dan tempat. Sebagai sebuah sarana pendidikan, majelis taklim 

dapat  dilaksanakan  tanpa  memandang  waktu  dan  tempat.  Lebih  jauh,  majelis 

taklim terbuka bagi setiap orang tanpa memperhatikan usia, jenis kelamin maupun 

status seseorang. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan konteks historis majelis 

taklim,  di  mana  proses  pengajaran  dan  penyebaran  ajaran  agama  dilakukan 

melalui model-model pengajaran non formal dengan tujuan mengajak sebanyak 

mungkin  orang.  Kondisi  ini  membawa  pada  sebuah  konsekuensi  logis,  bahwa 

majelis taklim harus terbuka bagi setiap tanpa membeda-bedakan latar belakang 

setiap orang yang bergabung dalam majelis taklim tersebut.

Dalam  konteks  formal,  majelis  taklim merupakan  lembaga  pendidikan 

diniyah yang bersifat non-formal diatur dan diakui dalam perundang-undangan.1 

Dalam struktur  administratif  di  Departemen  Agama,  majelis  taklim  berada  di 

1 Keberadaan majelis taklim diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007 
Tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan,  dan  Keputusan  Mahkamah 
Agung  Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Struktur Departemen Agama Tahun 2006 (lihat 
Depag 2008:3) 
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bawah Direktorat  Pendidikan  Diniyah  Pondok Pesantren  dan  berada  di  bawah 

bimbingan  Subdit  Salafiah  Pendidikan  al  Quran  dan  Majelis  Taklim  (Depag 

2008:2-3). Departemen Agama juga mengatur mengenai bentuk majelis  taklim. 

Dalam peraturan yang keluarkan oleh Departemen Agama, setiap majelis taklim 

yang  berbentuk  satuan  pendidikan  diwajibkan  memiliki  izin  pendirian  yang 

dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama di tingkat kabupaten dan kota.2 

Majelis  taklim memiliki  empat  fungsi  pokok,  yaitu:  (1)  sebagai  wadah 

untuk  membina  dan  mengembangkan  kehidupan  beragama  di  masyarakat  dan 

bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah, (2) sebagai 

wahana wisata rohani, (3) sebagai wadah silaturrahmi, dan (4) sebagai medium 

penyampaian  gagasan  yang  bermanfaat  bagi  pembangunan  ummat  dan  bangsa 

(Ensiklopedi  Islam,  1994  3:120).  Departemen  Agama  (2008:4-5)  juga 

merumuskan enam fungsi majelis taklim, yaitu:

1. Fungsi  keagamaan,  yakni  membina  dan  mengembangkan  ajaran  Islam 

dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT;

2. Fungsi  pendidikan,  yakni  menjadi  pusat  kegiatan  belajar  masyarakat, 

keterampilan hidup, dan kewirausahaan;

3. Fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan, 

dan sekaligus sarana dialog antara ulama, umara dan umat;

2 Hal  ini  barangkali  sulit  dilakukan,  mengingat  sangat  sedikit  majelis  taklim  yang 
berbentuk satuan pendidikan. Terlebih aturan ini juga mengatur kewajiban majelis taklim 
untuk mengikuti aturan dan arahan yang telah ditetapkan oleh Subdit Salafiah Pendidikan 
Al  Quran  dan  Majelis  Taklim,  yang  secara  formal  mengikuti  arahan  dari  Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama (lihat Depag 2008).
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4. Fungsi  ekonomi,  yakni  sebagai  sarana  tempat  pembinaan  dan 

pemberdayaan ekonomi jemaah;

5. Fungsi  seni  dan  budaya,  yakni  sebagai  tempat  pengembangan  seni  dan 

budaya Islam; dan

6. Fungsi ketahanan bangsa, yakni sebagai wahana pencerahan umat dalam 

kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa.

Meskipun  secara  ideal  majelis  taklim  terbuka  bagi  setiap  orang tanpa 

memandang  usia  maupun  jenis  kelamin,  namun  majelis  taklim  dapat  pula 

dibedakan berdasarkan kelompok usia dan gender maupun kelompok profesi. Di 

sisi  yang  berbeda,  majelis  taklim  pun  dapat  dibedakan  berdasarkan  lembaga 

pengelolaan dan pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan majelis  taklim 

tersebut.3 Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  majelis  taklim  memiliki  beberapa 

elemen pokok, seperti  adanya tenaga pengajar,  adanya  waktu dan tempat  yang 

disepakati  sebagai  waktu  dan tempat  pelaksanaan  taklim,  adanya  jemaah yang 

secara berkala datang dan mengikuti kegiatan taklim, dan adanya materi ajar yang 

dipergunakan sebagai bahan ajar.

3 Secara umum, majelis taklim dapat dibedakan berdasarkan lembaga pengelola menjadi 
empat  varian:  (1)  majelis  taklim yang  dikelola  oleh  masjid,  musala  dan/atau  pondok 
pesantren, (2) majelis taklim yang dikelola oleh lingkup Rukun Tetangga (RT) dan Rukun 
Warga (RW), (3) majelis taklim yang dikelola oleh instansi pemerintah dan/atau instansi 
swasta, dan (4) majelis taklim yang dikelola oleh organisasi dan/atau kelompok tertentu 
(lihat  Departemen  Agama  2008).  Majelis  taklim  memiliki  varian  lain,  yakni  majelis 
taklim yang tidak dikelola oleh siapa pun, namun lebih pada kegiatan taklim yang bersifat 
aksidental,  seperti  peringatan  hari  raya  keagamaan  maupun  acara  pengajian  yang 
dilaksanakan oleh individu, yang dapat dikategorikan sebagai majelis taklim.
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5.2. Karakteristik Majelis Taklim Perempuan di Wilayah Penelitian

Majelis taklim di wilayah penelitian memiliki karakteristik yang tidak jauh 

berbeda dengan keberadaan majelis taklim lainnya di wilayah lain. Majelis taklim 

di wilayah Bekasi umumnya dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yakni adanya 

majelis taklim yang dikhususkan bagi perempuan, atau majelis taklim kaum ibu; 

dan  majelis  taklim yang  dikhususkan bagi  laki-laki,  atau  majelis  taklim kaum 

bapak.4 Secara umum tidak ada pembedaan berdasarkan usia, meskipun ada pula 

majelis taklim yang berdasarkan usia yang utamanya diselenggarakan oleh remaja 

masjid. Pada dasarnya setiap orang tanpa memandang usia dapat bergabung dalam 
4 Majelis taklim laki-laki di wilayah penelitian memiliki karakteristik tersendiri.  Majelis 

taklim laki-laki, secara kuantitas jumlahnya tidak lah terlalu banyak. Majelis taklim laki-
laki dapat dibedakan berdasarkan lokasi geografis dan/atau tujuan pelaksanaan taklim itu 
sendiri. Dari sisi geografis, setidaknya terdapat dua kategori umum: (1) majelis taklim di 
wilayah  pedesaan,  dan  (2)  majelis  taklim  di  wilayah  permukiman.  Sedangkan 
berdasarkan  tujuan pelaksanaan  taklim,  sekurangnya  terdapat  tiga  kategori  umum: (1) 
majelis  taklim yang  dilaksanakan  dalam rangka  memperingati  hari  raya  Islam seperti 
Maulid dan Isra  Mikraj,  (2)  majelis  taklim yang dilaksanakan  secara  reguler,  dan (3) 
majelis taklim yang diadakan secara khusus, tidak berkaitan dengan peringatan hari besar 
Islam maupun reguler, namun lebih pada acara haul atau peringatan kematian seseorang. 
Majelis taklim yang ada di wilayah pedesaan merupakan bentuk dominan dari majelis 
taklim laki-laki. Pada umumnya, terdapat dua jenis majelis taklim di wilayah pedesaan, 
yakni majelis taklim besar yang dilaksanakan di masjid utama dan majelis taklim kecil 
yang dilaksanakan di musala. Sebagai contoh, hanya ada dua majelis taklim yang paling 
besar  di  wilayah  Ujungharapan  dan sekitarnya,  yakni  satu majelis  taklim utama yang 
dilaksanakan di Masjid Attaqwa yang dilaksanakan setiap malam minggu dengan kiai haji 
Nurul Anwar sebagai pengajar, dan majelis taklim yang dikhususkan bagi kepala musala 
yang bernaung di bawah Dewan Masjid Attaqwa yang melaksanakan pengajian secara 
bergilir setiap satu bulan sekali dengan kiai haji Amin Noer sebagai  pengajar.  Majelis 
taklim laki-laki pun terdapat di hampir semua musala yang bernaung di bawah Dewan 
Masjid Attaqwa, di mana majelis taklim tersebut dilaksanakan setiap dua minggu sekali 
atau sebulan sekali yang dilaksanakan secara bergilir  di rumah penduduk atau musala. 
Hal yang sama juga terjadi di hampir setiap wilayah pedesaan di Babelan. Secara umum, 
sangat sulit menentukan tema pembahasan dalam tipe majelis taklim di pedesaan, sama 
sulitnya dengan menentukan tema pembahasan dalam tipe majelis taklim di permukiman. 
Di  wilayah  permukiman,  majelis  taklim  umumnya  dilaksanakan  pada  malam  hari, 
sebagaimana di wilayah pedesaan, dan juga pada pagi hari setelah pelaksanaan ibadah 
salat  subuh.  Secara  khusus,  beberapa  pengajian  di  wilayah  pedesaan,  terutama  yang 
dilaksanakan secara reguler di masjid utama, yang biasanya diajar oleh seorang kiai, lebih 
membahas  pada  materi  fikih  dan  tafsir  dengan  model  pengajaran  halaqah  dengan 
menggunakan kitab yang dipelajari  dari  awal hingga akhir kitab.  Secara umum, dapat 
dikatakan hampir semua majelis taklim laki-laki mempergunakan model ceramah di mana 
seorang kiai atau ustaz menyampaikan satu materi khusus yang bersumber dari nukilan 
kitab-kitab khusus.
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sebuah majelis  taklim.  Majelis  taklim dapat pula dibedakan berdasarkan lokasi 

dan  waktu  pelaksanaan,  maupun  berdasarkan  tujuan-tujuan  khusus 

dilaksanakannya majelis taklim itu sendiri.

Majelis  taklim  perempuan  berdiri  di  hampir  seluruh  tempat  di  wilayah 

penelitian.  Keberadaan  majelis  taklim  perempuan  erat  kaitannya  dengan 

keberadaan sarana-sarana peribadatan agama Islam, baik itu masjid dan musala.5 

Meskipun ada pula yang melaksanakan kegiatan majelis taklim bukan di masjid 

atau musala, melainkan di kediaman salah seorang jemaah, namun hal ini jarang 

terjadi.  Majelis  taklim perempuan  memiliki  peran  yang  tidak  dapat  dipandang 

sebelah  mata.  Dalam banyak  hal,  majelis  taklim  tidak  lain  dari  wadah  untuk 

belajar lebih dalam mengenai ajaran agama Islam, suatu wadah pendidikan non-

formal yang terbuka bagi semua perempuan tanpa memandang kelas, status dan 

usia.

Sebagian besar,  jika tidak mau dikatakan hampir  semua,  majelis  taklim 

didirikan secara swadaya dan mengambil  sumber daya,  baik keuangan maupun 

jemaah, dari lingkungan di sekitar majelis taklim tersebut berada. Meskipun tidak 

dapat  digeneralisir,  namun  kiranya  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa 

keberadaan  majelis  taklim  di  sebuah  daerah  merupakan  implementasi  dari 

keinginan  masyarakat  sekitar  mengenai  pentingnya  pendidikan  agama  bagi 

mereka.6 Pendirian majelis taklim pun seringkali bersamaan dengan pembangunan 

5 Dalam hal ini umumnya dapat dilihat dengan keberadaan majelis taklim yang mengambil 
tempat di berbagai masjid dan musala. Terutama di wilayah penelitian, setiap masjid atau 
musala dapat dipastikan terdapat majelis taklim, apakah itu majelis taklim laki-laki atau 
majelis taklim perempuan, atau bahkan keduanya.

6 Hal ini  dapat  dilihat  melalui  pandangan hajjah Khodijah yang  mengungkapkan bahwa 
pendirian  majelis  taklim  adalah  “kemauan  dari  masyarakat  sekitar...biasanya  idenya 
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sebuah sarana  ibadah baru  di  suatu  wilayah,7 atau  merupakan  pemekaran  dari 

majelis taklim yang sudah ada.8

Sebagai wadah  pendidikan  agama  Islam,  maka  majelis  taklim  pun 

memiliki  tipologi  tersendiri.  Tipologi  ini  dapat  dibedakan  berdasarkan  kriteria 

utama lokasi majelis taklim. Pada dasarnya, majelis taklim perempuan di lokasi 

penelitian dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu: (1) majelis taklim 

yang berada di daerah perkotaan atau berada tidak jauh dari pusat ekonomi dan 

muncul dalam pertemuan di acara arisan...setelah kita sepakat  bikin taklim maka yang 
jadi persoalan biasanya siapa pimpinan taklimnya, trus nanti baru diomongin siapa yang 
jadi guru dan apa yang dibahas...” Hal yang sama juga terjadi di beberapa majelis taklim, 
utamanya  majelis  taklim  di  wilayah  perkotaan,  umumnya  para  jemaah  taklim  adalah 
anggota  dari  suatu kelompok. Pemilihan pimpinan taklim pun utamanya  adalah sosok 
tokoh yang terpandang,  apakah  itu istri  pejabat  atau ustazah lokal,  di  wilayah  tempat 
taklim tersebut didirikan.

7 Terutama di  wilayah  permukiman padat  penduduk seperti  perumahan,  biasanya  setiap 
RW memiliki lebih dari masjid atau musala, dan pada umumnya setiap pendirian sebuah 
masjid atau musala turut didirikan pula majelis taklim. Pada umumnya, pendirian masjid 
atau  musala  merupakan  hasil  swadaya  masyarakat  yang  terbentuk  melalui  pertemuan 
dengan warga yang dikoordinasikan dengan pejabat daerah terkait. Hal ini dapat dilihat 
dengan pengakuan hajjah Aisyah, pimpinan MT. al Ridwan di wilayah perumahan yang 
mengatakan:  “...taklim sini  dibentuk berdasarkan  kesepakatan  warga  dalam rapat...pas 
warga sepakat mo bangun musala, trus juga ada kesepakatan buat bikin taklim di musala 
yang baru dibangun...nah jemaahnya ya ibu-ibu sekitar sini aja...”

8 Pemekaran majelis taklim umumnya terjadi karena dua hal: Kesatu, majelis taklim yang 
ada  dianggap  terlalu  penuh  sedangkan  tidak  jauh  dari  tempat  majelis  taklim tersebut 
terdapat masjid atau musala yang juga dapat dipergunakan sebagai tempat taklim; Kedua, 
tempat pelaksanaan majelis taklim tersebut dianggap terlalu jauh bagi sebagian jemaah, 
sehingga para jemaah yang rumahnya jauh dari taklim tersebut dapat mengusulkan untuk 
membagi taklim tersebut. Namun pemekaran boleh jadi terhambat jika sebagian jemaah 
lainnya menolak untuk dimekarkan, sehingga yang muncul adalah sirkulasi waktu taklim, 
jika minggu pertama di  taklim A,  maka minggu kedua di  taklim B,  tentunya  dengan 
jemaah yang sama; atau baik taklim A maupun taklim B terpisah waktu dan tempatnya, 
juga  jemaahnya,  namun  pada  minggu  ketiga  akan  dilaksanakan  pengajian  bersama, 
apakah bertempat di taklim A atau di Taklim B dengan seluruh jemaah taklim A dan 
taklim  B.  Dengan  demikian,  pemekaran  ini  tidak  berlaku  jika  majelis  taklim  yang 
diselenggarakan adalah majelis taklim besar yang umumnya hanya dilaksanakan sekali 
dalam satu bulan dan diajar langsung oleh ustazah senior, sehingga para jemaah taklim 
tersebut bersedia datang ke taklim tersebut walaupun jaraknya agak jauh. Hal ini mungkin 
sekali akan berbeda jika majelis taklim tersebut adalah majelis taklim kecil, maka yang 
mungkin  terjadi  adalah  pemisahan  taklim,  baik  dari  sisi  organisasi,  tempat,  waktu, 
jemaah, dan juga ustazah.
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pemerintahan,  (2)  majelis  taklim  yang  berada  di  daerah  pedesaan  atau  pada 

masyarakat  asli  daerah tersebut,  dan (3) majelis  taklim yang berada di  daerah 

perumahan  atau  wilayah  permukiman  penduduk  yang  sebagian  besar 

penduduknya adalah para pendatang.  Adalah penting untuk membedakan poin-

poin  tersebut,  karena  setiap  kategori  memiliki  karakteristik  yang  khusus, 

meskipun mereka pun umumnya berbagi karakteristik yang sama.

Kesatu, majelis taklim yang berada di wilayah perkotaan atau berada di 

sekitar pusat aktivitas ekonomi dan administrasi pemerintahan. Majelis taklim tipe 

ini  umumnya  melaksanakan kegiatan  majelis  taklim pada pagi  dan siang hari, 

dengan rentang waktu antara jam 09.00-11.30 WIB dan antara jam 13.00-15.30 

WIB. Hal ini dikarenakan pada waktu-waktu tersebut umumnya para perempuan 

yang bermukim di wilayah tersebut tidak memiliki kesibukan yang khusus, ketika 

suami  dan  anak-anaknya  telah  berangkat  kerja  maupun  ke  sekolah.9 Mereka 

umumnya melaksanakan pengajian setiap dua minggu sekali atau satu bulan sekali 

di  bawah bimbingan  seorang  ustazah  sebagai  mentor  utama,  dan  seorang  lagi 

sebagai  mentor  pengganti.10 Kecuali  jika  pengajian  tersebut  dilaksanakan  satu 

bulan sekali, maka yang menjadi pengajar besar kemungkinan adalah ustazah atau 

mentor utama. Materi yang dibahas umumnya berkisar pada persoalan  fiqhiyah 

9 Meskipun  demikian,  penulis  harus  mengakui,  adalah  menyesatkan  jika  beranggapan 
bahwa seluruh jemaah majelis taklim di wilayah ini seluruhnya adalah kelas menengah 
perkotaan  yang  memiliki  orang  lain  untuk  melaksanakan  ‘tugas  domestik’  mereka. 
Sebagian besar dari mereka adalah para ibu rumah tangga biasa, di mana ‘tugas-tugas 
domestik tersebut umumnya dihentikan untuk sementara waktu sehingga mereka dapat 
ikut dalam majelis taklim.

10 Di banyak majelis taklim, seringkali peran mereka bergantian, jika mentor utama pada 
minggu  pertama,  maka  mentor  pengganti  pada  minggu  ketiga.  Mentor  pengganti, 
seringkali adalah ustazah lokal atau pimpinan taklim itu sendiri.
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(yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam)  seperti  masalah  munakahat (mengenai 

perkawinan) maupun persoalan ‘ubudiyat (yang berkaitan dengan masalah ibadah) 

seperti salat, puasa dan haji. Dapat dikatakan bahwa sangat jarang terdapat majelis 

taklim dalam tipe ini yang membahas dari satu kitab secara terus-menerus atau 

membahas suatu topik yang sulit  seperti  masalah  jinayat (undang-undang) atau 

pun huduud (pidana). Meskipun demikian, mereka mempelajari materi yang lebih 

tinggi ketimbang majelis taklim yang terletak di wilayah perumahan.

Kedua, majelis taklim yang terletak di wilayah pemukiman penduduk atau 

wilayah  pedesaan.  Majelis  taklim ini  umumnya  melaksanakan  kegiatan  taklim 

pada dua waktu, yakni pagi hari antara pukul 09.00-11.30 WIB atau antara pukul 

13.00-15.30  WIB,11 alasannya  pun  rasanya  tidak  jauh  berbeda  dengan  majelis 

taklim yang dilaksanakan di daerah perkotaan, yakni pada waktu tersebut mereka 

tidak dibebani berbagai rutinitas rumah tangga. Majelis tipe ini pada umumnya 

mengadakan majelis taklim dua kali setiap bulan, pada pertemuan pertama akan 

diisi oleh ustazah hajjah sebagai mentor utama, di mana sosok ini sangat jarang 

berganti atau selalu tetap, dan pada pertemuan yang kedua akan diisi oleh ustazah 

yang menjadi pimpinan taklim tersebut. Berbeda dengan dua tipe majelis taklim 

lainnya,  tipe ini memiliki pembahasan yang sangat variatif,  disesuaikan dengan 

kemampuan para perempuan yang menjadi anggotanya. 

Ketiga,  majelis  taklim  yang  terletak  di  wilayah  perumahan.  Para 

anggotanya sebagian besar adalah para pendatang yang datang untuk bekerja di 

11 Sebagai  catatan,  dalam  majelis  taklim  yang  mendengarkan  ceramah  dari  seorang 
pengajar, umumnya pengajar tersebut hanya berceramah antara 45-60 menit setelah itu 
sesi  tanya  jawab  sekitar  15  menit,  sedangkan  sisa  waktu  lainnya  dihabiskan  untuk 
membaca Surat Yasin, tahlil, maulid nabi (rawi/syaraful anam) atau zahrul basim.
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wilayah  Bekasi  dan sekitarnya.  Majelis  taklim tipe  ini  umumnya  dilaksanakan 

pukul 15.30-17.00 WIB atau pukul 19.00-21.00 WIB, hal ini dikarenakan pada 

waktu ini lah sebagian besar anggotanya sudah kembali dari pekerjaan atau pun 

mereka yang tidak diizinkan untuk keluar rumah ketika rumah tersebut kosong 

pada pagi dan siang hari. Pada umumnya majelis taklim ini dilaksanakan dua kali 

dalam  satu  bulan,  dan  pengajarnya  adalah  pemilik  taklim  atau  ustazah  yang 

diundang untuk mengajar sewaktu-waktu. Beberapa taklim mengadakan pengajian 

khusus yang dilaksanakan satu kali setiap dua bulan dengan mengundang seorang 

ustazah hajjah yang disegani di wilayahnya, dan pengajian khusus ini umumnya 

dilaksanakan pada siang hari antara pukul 13.00-15.30 WIB. Materi yang dibahas 

umumnya adalah materi yang dasar, seperti cara membaca al Quran yang baik dan 

benar,  pengenalan  terhadap hadist,  maupun hukum-hukum yang bersifat  dasar, 

seperti bersuci, salat, zakat, puasa, haji, maupun praktek-praktek pergaulan sehari-

hari,  demikian pula dengan pengajian khusus yang membahas mengenai materi 

yang sangat dasar dengan topik yang mudah dipahami. Hal ini mudah dipahami, 

karena  hampir  sebagian  besar  anggotanya  adalah  para  pendatang  dengan 

pengetahuan keilmuan agama Islam yang minim.

Di lokasi penelitian terdapat satu tipe lagi, namun hal ini sangat khusus, 

karena sepanjang pengamatan hanya terdapat tiga majelis taklim dengan tipe ini, 

yakni majelis taklim yang sebagian besar anggotanya adalah para ustazah yang 

umumnya memimpin taklim di wilayahnya masing-masing.12 Dua majelis taklim 

terletak di wilayah perkotaan, dan satu majelis taklim di wilayah pedesaan. Satu 
12 Majelis taklim ini layaknya trainer on  training  (TOT), di mana hampir seluruh anggota 

majelis taklim tersebut adalah para ustazah lokal, meskipun tidak menutup kemungkinan 
bagi non-ustazah untuk ikut pula dalam majelis taklim tersebut.
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majelis taklim di wilayah perkotaan dilaksanakan setiap minggunya,  sedangkan 

satu  majelis  taklim  lainnya  dilaksanakan  satu  kali  setiap  bulannya,  dan 

dilaksanakan  pada  pukul  13.00-15.30  WIB;  sedangkan  satu  majelis  taklim  di 

wilayah  pedesaan  dilaksanakan  setiap  minggu  pada  pukul  08.00-10.30  WIB. 

Majelis taklim dibimbing oleh satu orang ustazah hajjah sebagai mentor utama, 

dan membahas satu kitab dari awal hingga akhir,  dan membahas materi-materi 

yang sulit  seperti  masalah  jinayat (undang-undang) dan  huduud (pidana).  Tipe 

lainnya  adalah  majelis  taklim  yang  dikhususkan  bagi  para  ibu  pejabat  yang 

bernaung di bawah Yayasan Islamic Center Bekasi, dilaksanakan satu kali setiap 

bulannya pada pukul 09.00-11.30 WIB di Islamic Center Bekasi, dan umumnya 

mengundang  seorang  penceramah  di  setiap  pelaksanaan  pengajian,  di  mana 

penceramah  itu  umumnya  akan  mengambil  satu  isu  yang  sedang  banyak 

dibicarakan sebagai topik utama dan dijelaskan dalam perspektif agama Islam.

Setidaknya  terdapat  dua  macam  teknik  penyampaian  materi  yang 

dipergunakan dalam majelis taklim, yaitu: Kesatu, materi yang menggunakan satu 

kitab yang dibahas dari  awal  hingga akhir,  dan umumnya  hal ini  dibahas oleh 

ustazah hajjah yang berperan sebagai guru utama, dengan topik yang disesuaikan 

dengan  kebutuhan  atau  permintaan  dari  pimpinan  taklim.  Kedua,  materi  yang 

bersifat  bebas atau berupa nukilan dari berbagai kitab dengan topik-topik yang 

selalu berubah, dan umumnya hal ini dibahas oleh ustazah yang juga merupakan 

ketua taklim atau ustazah lain yang dipanggil untuk memberikan topik-topik yang 

berbeda,  tentu saja konsekuensinya  adalah pengajar untuk materi  ini  seringkali 

berganti-ganti. Berbagai topik yang dibahas antara lain mengenai tafsir al Quran, 
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hadis,  ilahiyat (masalah  ketuhanan  dan  tauhid),  ubudiyat (masalah  ibadah), 

munakahat (masalah-masalah perkawinan), jinayat (masalah undang-undang), dan 

mua’malat (masalah pergaulan).

Beberapa  majelis  taklim  mengambil  basis  jemaah  dari  jemaah  masjid 

maupun  musala.13 Mereka  umumnya  melaksanakan  kegiatan  taklim  di  dalam 

masjid  atau  di  sebuah  ruangan  khusus  yang  dibangun  di  sekitar  masjid  atau 

musala. Lebih jauh, beberapa taklim, terutama di wilayah pedesaan lebih berfokus 

pada  jemaah  musala,  bukan  pada  perbedaan  wilayah  geografis  berdasarkan 

Rukun  Tetangga  dan/atau  Rukun  Warga.  Di  beberapa  majelis  taklim,  yang 

terletak di wilayah perkotaan dan perumahan, majelis taklim memang mengambil 

pondasi  jemaah  berdasarkan  kesamaan  Rukun  Tetangga  (RT)  maupun  Rukun 

Warga (RW), meskipun masih cukup banyak pula yang mengambil jemaah dari 

jemaah masjid dan/atau musala.

Jika dilihat  dari  sisi  keanggotaan,  majelis  taklim perempuan di wilayah 

penelitian dapat dikatakan sangat cair. Setiap majelis taklim terbuka bagi setiap 

orang, tentu saja hanya bagi perempuan, tanpa memandang genealogis maupun 

lokasi  geografis.14 Dalam konteks  yang  lebih  luas,  keanggotaan  majelis  taklim 

13 Di  beberapa  wilayah  penelitian,  terutama di  wilayah  Kecamatan  Babelan,  Kecamatan 
Tambun,  Kecamatan  Tarumajaya  dan  Kecamatan  Sukatani,  musala  adalah  titik 
episentrum kehidupan agama, demikian pula masjid utama yang ada di setiap desa. Setiap 
orang boleh jadi mengenal alamat orang lain berdasarkan musala tempat orang tersebut 
tinggal, sangat jarang berdasarkan pedoman RT/RW.

14 Secara umum, dapat dikatakan bahwa majelis taklim perempuan tidak terikat berdasarkan 
wilayah geografis, dalam artian setiap orang, tanpa melihat perbedaan wilayah dapat ikut 
dalam sebuah majelis taklim. Konsekuensinya logis: setiap orang ‘sah’ untuk ikut lebih 
dari satu majelis taklim. Meskipun demikian, memang ada ikatan wilayah geografis, yang 
sangat longgar, di mana pembedaan ini hanya berdasarkan lokasi musala (terutama bagi 
mereka di wilayah perkampungan) maupun berdasarkan Rukun Warga (bagi mereka yang 
tinggal di wilayah perkotaan dan perumahan).
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yang  begitu  cair  juga  dapat  dilihat  dengan  tidak  adanya  keanggotaan  secara 

formal  yang dapat  dilihat  dengan tidakadanya  kartu  anggota bagi  setiap  orang 

yang terlibat dalam majelis taklim tersebut.15 Di sisi yang berbeda, meskipun tidak 

terdapat  kartu  anggota  sebagai  ‘bukti  formal’  keanggotaan  seseorang  dalam 

majelis  taklim  perempuan,16 namun  dikatakan  bahwa  setiap  anggota  majelis 

taklim  mengenal  anggota  lainnya,  dengan  demikian  akan  sangat  mudah 

mengetahui kehadiran orang baru dalam majelis taklim mereka.17

Jika dilihat dari pengelolaan, hampir seluruh majelis taklim dikelola secara 

mandiri,  tidak  terikat  pada  suatu  lembaga  pendidikan  maupun  oleh  institusi 

pemerintahan.  Beberapa  majelis  taklim,  terutama  yang  terikat  dengan  institusi 

pemerintahan,  memang berada  di  bawah organisasi  Dharma Wanita,  meskipun 

jumlahnya sangat sedikit. Ada pula majelis taklim yang berada di bawah naungan 

Yayasan Islamic Center, maupun lembaga pendidikan lain yang ada di wilayah 

15 Hal  ini  sangat  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  majelis  taklim  di  bawah  institusi 
pemerintahan yang setiap anggotanya adalah anggota Dharma Wanita, maupun beberapa 
majelis  taklim yang  berada  di  bawah naungan organisasi  yang  secara  ketat  mengatur 
mengenai  jemaah  taklimnya.  Pengaturan  ini  misalnya  dapat  dilihat  dengan  betapa 
tertutupnya majelis taklim tersebut dengan dipergunakannya kartu anggota sebagai bagian 
penting majelis taklim tersebut.

16 Persoalan  kartu  anggota  memang  merupakan  persoalan  pelik  dalam  majelis  taklim. 
Departemen  Agama  pada  tanggal  16-17  Maret  2009  mengadakan  sebuah  pembinaan 
majelis taklim di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, di mana salah satu persoalan pokok yang 
dibahas  adalah tidak adanya  standardisasi  majelis  taklim, termasuk di  antaranya  tidak 
adanya kartu anggota sebagai bukti keanggotaan seseorang dalam sebuah majelis taklim. 

17 Masalah  anggota  majelis  taklim seringkali  dilihat  dengan  intensitas  kedatangan  orang 
tersebut  ke  majelis  taklim.  Semakin  sering  seseorang  dalam kegiatan  majelis  taklim, 
secara langsung orang tersebut akan dianggap sebagai anggota majelis taklim tersebut. 
Kondisi ini memungkinkan setiap orang untuk secara non-formal bergabung ke dalam 
berbagai  majelis  taklim.  Hal  ini  pula  yang  menyulitkan  setiap  majelis  taklim  ketika 
berhadapan dengan persoalan registrasi jemaah. Seorang jemaah umumnya ‘tercatat’ di 
sebuah  majelis  taklim  sepanjang  hidupnya,  atau  setidaknya  sepanjang  orang  tersebut 
tinggal  di  sekitar  majelis  taklim;  sebab  ‘keanggotaan’  majelis  taklim  tidak  ‘hilang’ 
meskipun orang tersebut beberapa kali  tidak hadir di  pengajian,yang umumnya malah 
ditanya soal ketidakhadirannya pada orang yang mengenal anggota tersebut.
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Kabupaten dan Kota Bekasi, namun jumlahnya tidak lah terlalu banyak. Sebagian 

besar majelis taklim lebih merupakan majelis taklim yang dikelola secara mandiri 

yang hanya mendasarkan berdasarkan wilayah maupun tempat-tempat keagamaan 

tertentu.18 

Pengelolaan  majelis  taklim perempuan  yang  bersifat  mandiri  umumnya 

hanya berupa organisasi sederhana. Setiap majelis taklim dipimpin oleh seorang 

pimpinan taklim,  yang seringkali  adalah tokoh atau ustazah lokal, yang dipilih 

oleh para jemaah. Meskipun demikian, hampir seluruh majelis taklim perempuan 

yang  terletak  di  Kabupaten  Bekasi,  Kota  Bekasi,  wilayah  Jakarta  Timur  dan 

Jakarta Utara, berada di bawah koordinasi sebuah organisasi induk majelis taklim 

yang bernama Rusydatul Ummah (lihat sub-bab berikutnya). Meskipun demikian, 

Rusydatul  Ummah  lebih  pada  sebuah  organisasi  yang  menaungi  dengan 

memberikan otonomi pada setiap majelis taklim di bawah koordinasinya untuk 

melaksanakan pengaturannya secara mandiri. 

Salah  satu  pengelolaan  yang  cukup  krusial  terletak  pada  pengelolaan 

keuangan, terutama jika melihat posisi majelis taklim sebagai organisasi mandiri. 

Hal ini membawa pada implikasi yang lebih luas: kemandirian majelis taklim juga 

18 Beberapa majelis taklim, terutama yang mengambil lokasi di masjid jami, di mana masjid 
tersebut memiliki pengelola tersendiri,  seringkali tidak berada di bawah kendali penuh 
pengelola masjid tersebut. Dalam banyak kesempatan, yang terjadi hanya lah pembagian 
waktu pelaksanaan pengajian yang didiskusikan antara jemaah taklim dengan pengelola 
taklim, namun lebih dari  itu diserahkan  pada jemaah taklim dan/atau organisasi  yang 
bertanggungjawab  atas  majelis  taklim  tersebut.  Terkecualikan  dalam  hal  ini  adalah 
majelis taklim di bawah Yayasan Islamic Center Bekasi dan beberapa taklim yang berada 
di bawah organisasi masjid, di mana organisasi induk berkepentingan untuk melakukan 
pengaturan waktu dan petugas. Majelis taklim ini berisikan sejumlah taklim lain, di mana 
setiap taklim mendapatkan giliran untuk menjadi petugas taklim setiap bulannya secara 
bergilir.  Setiap taklim yang kebetulan mendapatkan giliran pada saat  itu berkewajiban 
melaporkan  siapa  petugas  dan  penceramah  yang  akan  mereka  undang kepada  kepala 
organisasi induk untuk mendapatkan persetujuan.
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meliputi  aspek  keuangan  berupa  sumber-sumber  pendapatan  dan  pengelolaan 

keuangan  itu  sendiri.  Secara  umum,  majelis  taklim  mendapatkan  sumber 

keuangan mereka dari iuran yang diberikan oleh anggota, apakah itu iuran rutin 

maupun  iuran-iuran  yang  bersifat  aksidental.19 Pengelolaan  keuangan,  pada 

umumnya, berada di bawah tanggungjawab struktur organisasi majelis taklim itu 

sendiri, atau dalam hal ini bendahara majelis taklim. Bendahara, dalam struktur 

majelis  taklim,  bertanggungjawab  atas  keluarnya  dana  operasional,20 dan 

berkewajiban untuk memberikan  laporan rutin kepada pimpinan majelis  taklim 

dan jemaah majelis taklim.

Jika keanggotaan dan pengelolaan merupakan masalah krusial, tidak kalah 

penting adalah masalah pemilihan tenaga pengajar dan materi ajar. Secara umum, 

terdapat dua macam tenaga pengajar di majelis taklim:  Kesatu, tenaga pengajar 

berupa ustazah,  baik ustazah senior  maupun ustazah  lokal,21 yang mengajar  di 

19 Iuran  rutin,  sangat  mungkin,  dilakukan  pada  saat  pelaksanaan  taklim  atau  sebelum 
pelaksanaan  taklim.  Nominal  iuran  rutin  dapat  sangat  bervariasi,  bergantung  pada 
keperluan majelis taklim itu sendiri. Sedangkan iuran aksidental lebih pada iuran yang 
sifatnya tidak rutin, seperti iuran untuk pelaksanaan peringatan hari besar Islam maupun 
iuran untuk kegiatan-kegiatan amal. 

 
20 Dana operasional majelis taklim berupa pengeluaran rutin berupa konsumsi bagi jemaah 

dan ustazah, dan biaya untuk ustazah yang mengajar. Pengeluaran tersebut terjadi pada 
saat  pelaksanaan  taklim  terjadi.  Pengeluaran  lain  dapat  terjadi  sewaktu-waktu 
berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus taklim dengan jemaah majelis taklim. 
Nominal  biaya  untuk ustazah dapat  dikatakan  sangat  bervariasi,  namun ustazah  yang 
mengajar di majelis taklim tersebut boleh saja, bahkan seringkali, mendapatkan ‘amplop’ 
tidak hanya dari pengurus taklim, namun juga dari jemaah taklim. Seorang jemaah yang 
memberikan ‘amplop’ tersebut tidak berkewajiban untuk melaporkan pemberian tersebut 
kepada  struktur  pengurus  atau  jemaah lainnya,  sebab  pemberian  tersebut  akan  dinilai 
sebagai pemberian perseorangan. Di sisi lain, organisasi majelis taklim, dan juga jemaah 
perseorangan,  berhak  pula  memberikan  hadiah-hadiah kepada  ustazah yang  mengajar; 
hanya  saja, jika hadiah tersebut berasal dari taklim, adalah kewajiban pengurus taklim 
untuk membicarakan dengan jemaah taklim mengenai hadiah yang akan diberikan kepada 
ustazah tersebut.

21 Sebagai  catatan khusus,  para ustazah senior umumnya para ustazah yang mengajar  di 
berbagai taklim atau lebih dari satu taklim di lebih dari satu wilayah, sedangkan ustazah 
lokal adalah mereka yang hanya mengajar di satu taklim atau lebih dari satu taklim hanya 
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sebuah  majelis  taklim  secara  reguler,  dalam  artian  ustazah  tersebut  selalu 

mengajar dalam jadual yang sama di majelis  taklim yang sama.  Kedua,  tenaga 

pengajar  yang  secara  reguler  berganti.  Majelis  taklim  tersebut  secara  berkala 

mengundang seseorang untuk mengajar di majelis taklim tersebut, dan umumnya 

orang tersebut hanya mengajar dalam satu pertemuan di majelis taklim tersebut. 

Khusus bagi majelis taklim tipe ini umumnya para tenaga pengajar tidak hanya 

para ustazah,  baik ustazah senior maupun ustazah lokal,  namun juga para elite 

agama laki-laki, baik itu kiai maupun ustaz.

Setiap majelis taklim perempuan memiliki tata cara pengangkatan tenaga 

pengajar yang kurang lebih sama. Pada umumnya ustazah yang diangkat sebagai 

mentor utama diangkat berdasarkan kesepakatan antara pimpinan majelis taklim 

dengan semua jemaah majelis taklim tersebut.22 Dalam hal ini, seringkali seorang 

ustazah yang diangkat, terutama jika majelis taklim tersebut melaksanakan taklim 

lebih dari satu kali setiap bulannya, adalah para ustazah senior yang merupakan 

guru  dari  ustazah  lokal  dan/atau  pimpinan  majelis  taklim  tersebut.  Pemilihan 

seorang ustazah untuk mengajar di majelis taklim, setelah disepakati oleh semua 

jemaah,  kemudian  akan  dikomunikasikan  dengan  ustazah  yang  bersangkutan. 

saja  masih  berada  di  wilayah  yang  sama.  Pembedaan  ini  pun  seringkali  berdasarkan 
senioritas  (lebih  tepatnya  usia)  pada  angkatan  ketika  lulus  dari  pesantren  putri  dan 
seberapa banyak ‘jam terbang’ serta pengakuan masyarakat terhadap ustazah tersebut. 

22 Kesepakatan antara pimpinan taklim dengan jemaah majelis taklim merupakan negosiasi 
internal dalam majelis taklim. Dalam negosiasi itu pemilihan ustazah yang akan mengajar 
dan materi yang akan diajarkan merupakan dua poin utama yang dibahas. Negosiasi ini 
umumnya terjadi di hampir setiap kesempatan, tidak hanya dalam pemilihan ustazah yang 
akan  mengajar  secara  reguler,  namun  juga  pada  berbagai  kegiatan  yang  akan 
dilaksanakan oleh majelis  taklim tersebut.  Akibatnya  jelas:  struktur organisasi  majelis 
taklim  bertanggungjawab  langsung  kepada  jemaah  majelis  taklim,  dan  komunikasi 
internal  merupakan  keharusan  untuk  mempertahankan  keberadaan  majelis  taklim 
tersebut.
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Pimpinan majelis taklim sendiri yang akan datang ke kediaman ustazah tersebut 

untuk meminta jadual.  Jika ustazah tersebut berkenan,  maka kesepatakan yang 

muncul adalah penentuan hari dan waktu pengajian yang umumnya dilaksanakan 

secara reguler.23

Majelis  taklim  perempuan,  terutama  yang  berada  secara  struktural  di 

bawah  sebuah  lembaga  pendidikan,  termasuk  Dewan  Kemakmuran  Masjid 

(DKM),24 atau institusi pemerintah, seringkali harus mengkoordinasikan mengenai 

23 Sebagai  gambaran,  sebuah  majelis  taklim  yang  diisi  oleh  ustazah  senior  umumnya 
dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadual yang telah disepakati. Misalnya setiap 
hari  senin  pertama  setiap  bulannya  pukul  13.00-15.30  WIB.  Majelis  taklim  tersebut 
dengan demikian harus dilaksanakan setiap senin pertama setiap bulannya dengan waktu 
pelaksanaan yang tetap. Majelis taklim tidak dapat memajukan maupun memundurkan 
jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebab para ustazah senior umumnya memiliki 
jadual yang padat dan tetap setiap harinya sehingga perubahan waktu akan berpengaruh 
pada  jadual  majelis  taklim lainnya.  Jika ternyata  ada  halangan,  baik dari  sisi  ustazah 
maupun dari majelis taklim itu sendiri, yang terjadi adalah pembatalan jadual pengajian 
dalam  bulan  tersebut.  Jika  terjadi  halangan  yang  tidak  memungkinkan  untuk 
dilaksanakannya  pengajian,  adalah  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak  untuk 
memberitahukan  kepada  pihak  lainnya  mengenai  pembatalan  kegiatan  majelis  taklim. 
Mungkin  saja  pengajian  tetap  dilangsungkan,  meskipun  ustazah  yang  mengajar 
berhalangan hadir, yakni dengan mengirimkan orang lain sebagai pengajar yang diutus 
langsung oleh ustazah yang berhalangan tersebut, dan adalah kewajiban ustazah tersebut 
untuk memberitahukan kepada pihak majelis taklim tentang utusan tersebut. Hal ini agak 
jarang dilakukan, terkecuali  jika ustazah tersebut benar-benar tidak dapat hadir seperti 
sedang sakit atau berada di luar kota. Di sisi yang berbeda, jadual pengajian taklim dapat 
berubah dalam dua kondisi:  (1)  jadual  taklim berbenturan dengan perayaan  hari  besar 
Islam atau majelis taklim itu sendiri mengadakan peringatan hari besar Islam sehingga 
jadual pengajian reguler dibatalkan, atau (2) pelaksanaan taklim terhalang oleh kondisi 
cuaca  yang  tidak  memungkinkan  untuk  dilaksanakan  pengajian,  dan  ada  kesepakatan 
antara ustazah yang mengajar dengan pimpinan taklim mengenai waktu pelaksanaan baru. 
Jika tidak tercapai kesepakatan, maka yang terjadi adalah pembatalan pengajian taklim.

24 Penting untuk membedakan struktur majelis taklim di bawah DKM dengan majelis taklim 
bukan di bawah DKM. Majelis taklim di bawah DKM hanya bertanggungjawab kepada 
ketua DKM, sedangkan majelis  taklim di  bawah non DKM bertanggungjawab kepada 
ketua  Yayasan.  Penting pula untuk diketahui,  DKM adalah  organisasi  otonom,  sebab 
DKM tidak bernaung di bawah organisasi pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), meskipun ada pula DKM yang berada di bawah naungan yayasan. Pada dasarnya 
masjid  yang  dipergunakan  sebagai  lokasi  DKM adalah  masjid  yang  didirikan  di  atas 
lahan wakaf,  sehingga  seringkali  DKM terlepas  dari  organsasi  manapun,  sebab status 
tanah wakaf  tersebut.  Berbeda  halnya  jika tanah tersebut  adalah milik yayasan,  maka 
dipastikan DKM berada di bawah naungan yayasan  tersebut.  Akibat dari  tanah wakaf 
yang  dipergunakan  sebagai  masjid,  pihak  DKM  sama  sekali  tidak  terpengaruh  oleh 
pemerintah daerah maupun organisasi pemerintah dan non pemerintah lainnya. 
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tenaga pengajar yang akan mereka rekrut maupun materi ajar yang akan diajarkan. 

Para  tenaga  pengajar,  terutama  ustazah,  harus  mendapatkan  persetujuan,  atau 

setidaknya  sepengetahuan,  dari  ketua  DKM atau kepala  lembaga  atau  institusi 

tersebut.  Para  tenaga  pengajar  yang  direkrut,  umumnya  merupakan  tenaga 

pengajar  temporer,  di  mana  setiap  pengajar  hanya  diundang  untuk  mengajar 

dalam satu sesi  pengajian.  Di sisi  yang berbeda,  terdapat  pula  tenaga pengajar 

yang  mengajar  secara  reguler.  Kondisi  ini  dimungkinkan  jika  ustazah  yang 

diminta  untuk  mengajar  telah  dikenal  baik  di  masyarakat  dikenal  baik  oleh 

pengurus yayasan maupun Dewan Kemakmuran Masjid.25 

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, majelis taklim perempuan tidak 

lah terikat pada sebuah lembaga pendidikan maupun institusi pemerintahan. Posisi 

ini  memungkinkan setiap majelis  taklim untuk mengangkat  seorang guru yang 

berasal  dari  kalangan  ustazah  secara  bebas  dan  mandiri  tanpa  meminta 

pertimbangan dari orang lain, terkecuali bagi majelis taklim di bawah DKM yang 

harus membicarakan mengenai kesepakatan internal mereka dengan pihak DKM. 

Terkait dengan hal ini, ustazah hajjah Habibah26 menyatakan:

“...di taklim, saya sebagai ketua, bisa aja ngusulin ke ibu-ibu yang 
lain  soal  pengangkatan  seorang  ustazah  buat  ngajar di  taklim, 
semuanya  terserah jemaah  aja....biasanya  sih jemaah taklim ikut 
aja usul saya soal ustazah yang mo diangkat, kan semua urusan ada 
di tangan jemaah.”

25 Dalam hal  ini  pula pengaruh  dan  posisi  seorang ustazah  di  masyarakat  dapat  dilihat, 
terutama terletak pada jaringan yang dimiliki ustazah tersebut dengan berbagai institusi 
pendidikan maupun lembaga keagamaan lain yang ada di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

26 Sebagaimana telah disepakati  antara penulis dengan para informan, maka setiap nama 
informan yang ditulis dalam penelitian ini bukan lah nama sebenarnya, kecuali perujukan 
nama dalam konteks penulisan posisi maupun jabatan struktural di sebuah organisasi.
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Hal  senada  juga  dikatakan  oleh  ustazah  hajjah  Maimunah yang 

mengatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan pengangkatan seseorang sebagai 

pengajar adalah “urusan internal taklim” yang “ga bisa diganggu-gugat oleh pihak 

manapun.” Pengangkatan pengajar taklim adalah kebijakan internal majelis taklim 

yang menandakan kemandirian majelis taklim dalam menentukan arah dan gerak 

majelis  taklim  tersebut.  Penentuan  tenaga  pengajar  juga  terkait  erat  dengan 

kesepakatan  antara  pimpinan  taklim  dengan  setiap  anggota  jemaah,  meskipun 

yang  lebih  sering  terjadi  adalah  kesepakatan  secara  aklamatif  atas  pilihan 

pimpinan  taklim  karena  dianggap  pilihan  pimpinan  taklim  tentu  saja 

mempertimbangkan kepentingan majelis taklim tersebut.27

Karakteristik  lain  yang  juga  menonjol  di  majelis  taklim  perempuan  di 

wilayah penelitian adalah kebebasan majelis taklim perempuan untuk menentukan 

tema yang dibahas dalam pertemuan di majelis taklim tersebut. Di hampir seluruh 

majelis  taklim  perempuan,  pemilihan  materi  ajar  maupun  sumber  bahan  ajar 

adalah  keputusan  seorang  ustazah,  yang  secara  pribadi  telah  diminta  oleh 

pimpinan majelis taklim. Keputusan untuk mempergunakan sumber acuan adalah 

hak  prerogratif  seorang  ustazah,  meskipun  tidak  ada  larangan  untuk 

mengkomunikasikan  keputusan  tersebut  dengan  pimpinan  taklim.  Di  banyak 

kondisi, seringkali pilihan seorang ustazah untuk mempergunakan sumber bahan 

acuan tidak mendapatkan keberatan dari pihak majelis taklim.

27 Terutama dalam pemilihan ustazah sebagai mentor utama, yang umumnya posisi ini diisi 
oleh ustazah senior, maka pilihan secara aklamatif umumnya dilakukan. Biasanya hal ini 
terkait dengan popularitas nama ustazah tersebut, dan popularitas ini terkait erat dengan 
‘jam terbang’ dari ustazah tersebut. Beberapa ustazah senior umumnya hanya menerima 
satu  majelis  taklim di  satu  wilayah,  umumnya  majelis  taklim tersebut  adalah  majelis 
taklim besar, atau majelis taklim yang terdiri dari beberapa taklim yang berkumpul dalam 
satu majelis taklim besar.
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Terdapat dua hal yang diperhatikan dalam pemilihan materi  ajar,  yaitu: 

Kesatu, latar belakang pendidikan jemaah taklim, hal ini penting sebab pemberian 

materi  akan mempertimbangkan kondisi  jemaah majelis  taklim.  Latar belakang 

pendidikan akan sangat berpengaruh,  apakah materi  yang diambil  pada materi-

materi  dasar  seperti  adab  maupun  masalah-masalah  ubudiyah (ibadah)  seperti 

taharah (bersuci)  atau  salat,  atau  pada  persoalan  yang  lebih  kompleks  seperti 

masalah  muamalah (hubungan  antarmanusia),  munakahat (pernikahan),  atau 

bahkan jinayat (pidana). Latar belakang pendidikan tidak hanya pada pendidikan 

formal perseorangan, namun lebih pada pendidikan rata-rata jemaah taklim. Jika 

dalam sebuah  taklim rata-rata  dianggap  telah  mampu  dalam persoalan  agama, 

maka seorang ustazah  akan mengambil  materi  yang  lebih  berat,  sebab jemaah 

tersebut sudah dianggap mampu dalam persoalan-persoalan dasar. Hal sama juga 

terjadi  jika  jemaah  taklim dianggap belum mampu dalam materi-materi  dasar, 

maka  tidak  mustahil  jika  materi  yang  diajarkan  lebih  pada  pengetahuan  dasar 

agama Islam.

Kedua, pemilihan materi ajar juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar 

majelis taklim tersebut dilaksanakan. Pemilihan ini menjadi penting dilaksanakan 

sebab pelaksanaan pengajian akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar 

majelis taklim tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, majelis taklim 

di  pedesaan  umumnya  dilaksanakan  lebih  intensif  ketimbang  di  wilayah 

perkotaan. Secara umum, pelaksanaan majelis taklim di wilayah perkotaan akan 

sangat mempertimbangkan durasi dari pelaksanaan taklim itu sendiri. Di sisi yang 

berbeda, materi yang lebih kompleks, terutama dalam masalah-masalah  fiqhiyah 
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(terkait  dengan hukum Islam)  dan akidah (keyakinan dan dogma [termasuk di 

antaranya tafsir dan hadis]) membutuhkan waktu yang relatif panjang, sehingga 

membutuhkan kontinuitas tersendiri.28 Konsekuensi logis dari hal ini jelas: majelis 

taklim di  wilayah  perkotaan  dan  perumahan  cenderung  berada  pada  persoalan 

dasar-dasar  agama  Islam,  dan  cenderung  untuk  menghindari  pokok-pokok 

permasalahan yang rumit dan kompleks.

Ketiga, pemilihan materi ajar juga mempertimbangkan permintaan khusus 

dari  jemaah  maupun  pimpinan  taklim.  Meskipun  agak  jarang  terjadi,  seorang 

pimpinan majelis taklim dapat saja meminta sebuah materi khusus dari ustazah 

yang  mereka  minta  untuk  mengajar  di  majelis  taklim  mereka.  Dalam hal  ini, 

umumnya permintaan tersebut akan ditanggapi beragam, sangat bergantung pada 

posisi  ustazah  tersebut  di  majelis  taklim.  Jika  ustazah  tersebut  adalah  mentor 

utama, dalam artian selain ustazah tersebut telah ada atau masih ada ustazah lain 

yang juga mengajar di majelis  taklim yang sama, meskipun dalam waktu yang 

berbeda. Jika hal ini terjadi, seringkali ustazah tersebut akan menanyakan materi 

apa  yang  diajarkan  oleh  ustazah  sebelumnya,  dan  ustazah  tersebut  akan 

menyesuaikan dengan materi sebelumnya. Di sisi lain, jika ternyata ustazah yang 

mereka undang, umumnya memang terjadi, lebih senior ketimbang ustazah yang 

mengajar  di  majelis  taklim tersebut,  maka yang umum terjadi ustazah tersebut 

28 Sebagai  sebuah  gambaran,  di  majelis  taklim  Zahratunnisa,  wilayah  Cakung,  Jakarta 
Timur, yang merupakan majelis taklim tipe TOT, dibutuhkan waktu lebih dari 15 tahun 
untuk mempelajari kitab Tafsir Jalalain dari awal surat al Fatihah hingga Surat an Naas, 
padahal majelis taklim tersebut diselenggarakan setiap kamis sepanjang bulan. 
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akan  mengambil  materi  yang  sama  atau  tidak  jauh  berbeda  namun  dengan 

tingkatan yang lebih tinggi.29

Berbagai  faktor  di  atas  lebih menitikberatkan  pada persoalan  hubungan 

antara  kondisi  majelis  taklim perempuan  dengan para  ustazah  yang  mereka  di 

undang, namun belum mempertimbangkan tema ajaran yang akan diajarkan dalam 

majelis taklim tersebut. Terdapat empat materi pokok yang diajarkan di berbagai 

majelis taklim perempuan, yaitu: (1) tafsir al Quran, (2) hadis, (3) fikih, dan (4) 

adab. Keempat materi ini tentu saja akan sangat mempertimbangkan kebutuhan 

dari setiap majelis  taklim, sehingga setiap majelis  taklim akan memiliki  materi 

yang berbeda, meskipun berasal dari seorang ustazah yang sama.

Kesatu, tafsir al Quran merupakan materi yang cukup umum diajarkan di 

berbagai majelis taklim.30 Beberapa majelis taklim yang mempergunakan materi 

29 Dalam konteks  pendidikan agama,  setiap  materi  memiliki  tingkatan  rujukan,  di  mana 
tingkatan  ini  sangat  bergantung  pada  kompleksitas  pembahasan  (lihat  Noer  2007). 
Sebagai  contoh, dalam materi tafsir al Quran, kitab  Tafsir Jalalain (al Muhilli  dan as 
Suyuti  1984)  dianggap  lebih  mudah  dipahami  penjelasannya  ketimbang  kitab  Tafsir 
Qurtubi (al  Qurtubi  2000) maupun  Tafsir Maragi (al  Maragi  t.t.) yang lebih lengkap, 
akibatnya, kitab Tafsir Qurtubi dianggap lebih layak bagi mereka yang tingkatannya lebih 
tinggi,  setidaknya  secara  pendidikan,  ketimbang  Tafsir  Jalalain yang  dianggap  lebih 
sederhana dan mampu dipahami oleh lebih banyak kalangan.

30 Materi  tafsir  al  Quran umumnya berkutat  pada satu kitab tafsir,  yakni  kitab  Tafsir al  
Quran al Azim atau lebih dikenal dengan Tafsir Jalalain (al Muhilli dan as Suyuti 1984). 
Memang terdapat beberapa kitab lain yang jauh lebih lengkap dengan penjelasan yang 
lebih mendetail seperti al Jami’ul Ahkam fil Quran (al Qurtubi 2000), Tafsir at Tabari (at 
Tabari 2000), Ma’aniyal Quran (al Farra 2002), Tafsir al Maragi (al Maragi t.t.), maupun 
Rawai’ul Bayan (al  Sabuni t.t.),  namun kitab-kitab ini sangat  jarang digunakan secara 
khusus,  kecuali  sebatas  rujukan  silang  bagi  pembahasan  ayat  yang  dianggap  kurang 
mendetail atau untuk memberikan perspektif lain terhadap penafsiran suatu ayat. Hal ini 
misalnya  dapat  dilihat  dari  pendapat  ustazah  hajjah  Sulaihah:  “...masalah  pemilihan 
materi dan kitab yang mau  dipake memang sulit, kita juga harus lihat siapa yang mau 
diajarin,  kalo emang jemaah  udah kita anggap  ngerti kitab Jalalain,  ya kita bisa  pake 
kitab lain yang lebih pembahasannya lebih jelas, tapi itu kan ga semua taklim bisa kayak  
gitu....pemilihan kitab yang berat bisanya cuma buat cari keterangan  aja yang ga ada di 
kitab  yang  dipake.”  Hal  yang  sama  juga  diakui  oleh  beberapa  ustazah  lain  yang 
mengatakan  pemilihan  kitab  sedapat  mungkin  mengikuti  pemahaman  jemaah,  sebab, 
mengutip istilah ustazah hajjah Tihanah, “jemaah itu yang belajar,  kita yang  ngajarin, 
maka biar mereka bisa belajar, mau ga mau kita ngikutin standar kemampuan mereka.”
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tafsir  antara  lain  majelis  taklim (MT) Nurul  Hidayah,  MT. Nurul  Yaqin,  MT. 

Bustanul  Ibad,  MT.  Ummahatul  Kubra,  dan  MT.  Al  Aliyah.  Secara  umum, 

memang  tidak  mudah  menentukan  bagian  mana  dari  tafsir  al  Quran  yang 

dipelajari di berbagai majelis taklim. Beberapa majelis taklim mempelajari tafsir 

dari bagian awal Surat al Fatihah hingga akhir Surat an Naas, dan secara faktual 

hal  ini  memang  membutuhkan  waktu  yang  relatif  panjang.31 Beberapa  majelis 

taklim  memfokuskan  pada  surat-surat  yang  membahas  mengenai  persoalan 

perempuan seperti Surat an Nisa, al Ahzab, at Talaq, dan an Nur. Beberapa taklim 

memang mengajarkan  tafsir  al  Quran secara nukilan,  namun hal  ini  pun tidak 

dapat digeneralisir  secara pasti.  Model tafsir nukilan,  terutama bertujuan untuk 

mengajarkan  tafsir  secara  tematik,  di  mana  setiap  tema  akan dieksplorasi  dari 

berbagai ayat yang tersebar di dalam al Quran.

Kedua, materi  hadis menempati posisi yang cukup krusial dalam proses 

pengajaran di majelis taklim. Hadis memiliki posisi yang penting dalam agama 

Islam,  karena melalui hadis lah pengajaran agama Islam yang lebih luas dapat 

dilakukan, terlebih hadis menempati posisi kedua setelah al Quran. Dalam majelis 

taklim, pengajaran hadis lebih mudah dipetakan ketimbang tafsir al Quran, hal ini 

dikarenakan berbagai materi hadis sudah tersusun secara sistematis, sebagaimana 

telah  disusun oleh  penyusun  kitab-kitab  hadis.32 Hal  ini  memungkinkan  setiap 

31 Barangkali  hanya  majelis  taklim Zahratun  Nisa  di  wilayah  Cakung,  yang  merupakan 
majelis taklim TOT, yang mempelajari kitab Tafsir Jalalain dari awal hingga akhir yang 
membutuhkan waktu tidak kurang dari 15 tahun, yang diajarkan oleh guru yang sama.

32 Materi  hadis memang lebih tersusun secara tematis ketimbang tafsir  al  Quran,  seperti 
kitab hadis Bulugul Maram (al Atsqalani t.t.) maupun Hadis Mi’ah (al Mataramy 2004) 
sudah tersusun secara sistematis berdasarkan tema-tema spesifik,  seperti  hadis tentang 
taharah, salat, puasa dan lain sebagainya
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majelis taklim yang mempelajari hadis dapat secara leluasa memilih tema yang 

akan mereka pelajari. Beberapa majelis taklim yang mempelajari hadis antara lain 

MT. Raudatul  Ummahat,  MT. An Nuur,  MT. Al Barkah,  dan MT. At Taufiq. 

Secara umum, majelis taklim yang mempelajari hadis memfokuskan pada masalah 

fiqh ubudiyah (hukum terkait  dengan masalah ibadah),  fiqh munakahat (hukum 

terkait dengan masalah pernikahan), muamalat (hubungan sosial), maupun fiqh an 

nisaa (hukum yang terkat dengan masalah perempuan).

Ketiga,  materi  fikih  atau  hukum,  meskipun  terkesan  tumpang-tindih 

dengan materi tafsir al Quran dan hadis yang juga banyak berbicara soal hukum, 

namun materi  fikih lebih spesifik. Materi  ini membahas suatu persoalan secara 

tematis, di mana setiap tema akan mengambil dalil dan argumentasi berdasarkan 

al Quran dan hadis. Hal ini menjadikan majelis taklim yang memfokuskan pada 

materi fiqh umumnya membahas sebuah persoalan secara lebih mendetail, sebab 

materi  ini  juga  akan  membahas  mengenai  materi  tafsir  al  Quran  dan  hadis.33 

Beberapa  majelis  taklim  yang  mempelajari  materi  fikih  antara  lain  MT.  Al 

Ridwan, MT. At Taubah, MT. Al Rahman, MT. Al Inayah, dan MT. Al Kautsar. 

Meskipun  demikian,  dapat  dikatakan  sangat  sedikit  majelis  taklim  yang 

33 Berbagai  kitab  fikih  yang  umumnya  dipelajari  adalah  kitab-kitab  yang  menjelaskan 
masalah secara  tematik seperti  kitab  Fathul Qarib  (al  Gazi  t.t.),  maupun yang sangat 
lengkap yang membahas masalah fiqih secara mendetail seperti al Umm (asy Syafi’ie t.t.), 
Fiqh as Sunnah  (Sayid Sabiq 1983), dan  al Fiqhul Islam wa Adillatuh (Zuhaili 1997). 
Ada  pula  kitab  fiqh yang  membahas  mengenai  hukum-hukum terkait  perempuan  dan 
keluarga seperti Fatawa an Nisaa (Ibnu Taimiyah 1999), Makanah al Mar’ah fii Tasyri’  
al Islamy (al ‘Asal 1989),  al Fatawa an Nisaaiyah (al Usaimin 1989),  Ahkam ‘Aqdu az  
Zauj (al Babusi t.t.). Meskipun demikian, kitab-kitab ini sangat jarang dipelajari secara 
khusus,  namun  lebih  digunakan  sebagai  referensi  silang  terhadap  permasalahan-
permasalahan fikih yang dianggap kurang dipahami.  
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membahas mengenai fikih secara mendetail yang berasal dari satu kitab,34 hanya 

ada  dua  yakni  MT.  Baitur  Rahim  dan  MT.  Babul  Ilmi,  sebab  hal  ini  jelas 

membutuhkan waktu yang relatif  lama dan persoalan yang kompleks, sehingga 

lebih banyak membahas secara tematis yang tidak terlalu mendetail namun cukup 

menggambarkan  kompleksitas  persoalan  dan  dasar-dasar  argumentatif  yang 

dipergunakan.

Keempat, materi adab, termasuk di dalamnya etika pergaulan antara suami 

dan istri. Materi ini merupakan materi dengan cakupan yang paling luas, sebab 

masalah  adab merupakan persoalan  yang dianggap krusial  di  kalangan majelis 

taklim.35 Beberapa majelis taklim yang mempelajari materi ini antara lain MT. Al 

Fath, MT. Siyarus Salikin, MT. An Nisaa, MT. At Taqwa, MT. Baitul Ummahat, 

dan MT. Khairul Ummahat.  Sebagian besar masalah adab yang dibahas adalah 

etika pergaulan sesama manusia dan hubungan antara suami dan istri. Materi adab 

juga  menjadi  materi  yang  cukup  universal,  dalam  artian  materi  ini  tidak 

menjadikan latar belakang pendidikan maupun lingkungan sosial di majelis taklim 

sebagai pertimbangan utama, berbeda dengan materi tafsir, hadis maupun fikih. 

Hal  ini  menjadikan  materi  adab merupakan materi  yang mampu diterima  oleh 

banyak  pihak,  karenanya  materi  ini  cukup banyak  mendapat  porsi  di  sebagian 

34 Di antara berbagai kitab yang paling sering dirujuk dalam masalah fikih adalah kitab fikih 
empat  mazhab  (al  Jaziri  1969),  di  mana kitab  ini  menjelaskan  masalah  hukum yang 
berasal  dari  imam  empat  mazhab,  yakni  Syafiie,  Hanafi,  Hambali,  dan  Maliki,  dan 
argumentasi masing-masing imam atas masalah tersebut. Kitab tersebut boleh jadi kitab 
fiqh paling rumit, sehingga paling jarang dipelajari. Meskipun demikian, ada beberapa 
kitab yang lebih mudah yang dipelajari seperti Fathul Qarib (al Gazi t.t.). 

35 Secara umum, beberapa kitab yang membahas mengenai masalah adab seperti  Adabul  
Insan (al Alawy t.t.), Nurul Hidayah li man Arada as Sa’adah (Alie t.t.), Izzatun Nasyiin 
(al Ghilayini 1953),  at Targhib wat tarhib (Fathir t.t.),  Hidayatus Salikin  (al Palimbani 
t.t.)
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majelis taklim. Secara umum, materi adab mempergunakan sumber acuan yang 

pembahasannya relatif mudah, kecuali beberapa kitab yang memang agak rumit.36 

Beberapa persoalan lain juga merupakan kajian materi ini seperti adab membaca 

al Quran,37 adab dalam menuntut ilmu,38 demikian pula masalah akidah.39

Penentuan  materi  merupakan  kesepakatan  bersama  antara  ustazah  yang 

mengajar di majelis taklim dengan pimpinan taklim dan jemaah taklim. Meskipun 

demikian, pemilihan sumber acuan atau kitab yang akan dipergunakan adalah hak 

prerogratif ustazah yang akan mengajar di majelis taklim. Lebih jauh, pemilihan 

sumber acuan juga mempertimbangkan kondisi dari jemaah taklim itu sendiri, hal 

ini berarti setiap ustazah yang akan mengajar di sebuah majelis taklim dituntut 

untuk  mengetahui  secara  pasti  latar  belakang  majelis  taklim  yang  akan  dia 

ajarkan.

Majelis  taklim  perempuan merupakan  sebuah  ajang belajar  yang  dapat 

dipergunakan  oleh  setiap  perempuan.  Sebagai  wadah  belajar,  secara  umum 

majelis  taklim  mempergunakan  model  pembelajaran  halaqah,  yakni  seorang 

ustazah  yang  mengajar  akan  membacakan  kitab,  menterjemahkan,  dan 

36 Umumnya kitab yang digunakan adalah kitab standar seperti Adabul Insan (al Alawy t.t) 
maupun Uqud al Lujayn (2000). Beberapa kitab yang jauh lebih kompleks seperti Fatawa 
an Nisaa (Ibnu Taimiyah 1999) maupun  Makanah al Mar’ah fii  Tasyri’ al Islamy (al 
‘Asal 1989) sangat jarang digunakan kecuali sebatas rujukan silang terhadap persoalan 
yang lebih rumit. 

37 Satu-satu kitab  yang  membahas  materi  ini  adalah  kitab  at  Tibyan fii  Adabi  Hamlatil  
Quran (al Dimsyiqi 1997).

38 Kitab yang paling banyak digunakan dalam materi ini adalah Syarah Ta’lim Muta’allim 
tulisan Ibrahim bin Ismail (t.t.)

39 Meskipun agak  rumit,  materi  mengenai  akidah  cukup banyak  dipelajari,  seperti  kitab 
Kitab as Sa’adah fii Tauhid al Ilahiyah (Manaf t.t.), Hidayatus Salikin (al Palimbani t.t.), 
Tijan ad Darori (al Jawi t.t.), dan Fathul Majid (al Jawi t.t.).
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menjelaskan isi  kitab  tersebut,  kemudian  membuka sesi  tanya-jawab bagi  para 

jemaah yang hadir. Akibatnya, setiap majelis taklim umumnya hanya membahas 

bagian kecil  dari  isi  kitab tersebut,  dan bagian yang lain akan dijelaskan pada 

pertemuan  selanjutnya.  Hal  ini  membutuhkan  kontinuitas  untuk menyelesaikan 

kitab tersebut. Meskipun demikian, model seperti ini hanya berlaku pada majelis 

taklim yang secara spesifik mempelajari  satu kitab dari awal hingga akhir, dan 

umumnya  diajarkan  oleh  seorang  ustazah.  Model  ini  tidak  hanya 

mempersyaratkan sebuah kontinuitas pelaksanaan taklim, namun juga kontinuitas 

dari pengajarnya.40

Selain halaqah, ada pula muzakarah yang mempergunakan model diskusi 

antara  ustazah  dengan  para  jemaah.  Model  ini  sangat  sedikit,  dapat  dikatakan 

hanya ada satu majelis taklim, yakni majelis taklim dengan model TOT. Di sisi 

yang berbeda, pada kondisi-kondisi khusus, model halaqah dan muzakarah tidak 

dapat  dipergunakan,  terutama  dalam  acara-acara  besar  keagamaan  seperti 

peringatan  maulid  nabi  maupun  isra  mikraj,  maka  yang  terjadi  adalah  model 

ceramah murni. Seorang ustazah akan memberikan ceramah mengenai suatu topik 

40 Pada umumnya,  seorang  ustazah  yang  memfokuskan  pada  pembacaan  satu  kitab  dari 
awal hingga akhir tidak memiliki ustazah lain sebagai pengganti. Dengan demikian, jika 
ustazah  tersebut  berhalangan,  maka  pengajian  dibatalkan.  Ustazah  pengganti  untuk 
mengajar  hanya  dilaksanakan  dalam  dua  kondisi:  (1)  ustazah  pengganti  memiliki 
hubungan darah dekat dengan ustazah tersebut atau ustazah tersebut memiliki kapabilitas 
yang  sama  dengan  ustazah  yang  berhalangan,  meskipun  umumnya  para  jemaah 
cenderung  hanya  menerima  jika  ustazah  tersebut  adalah  anak  dari  ustazah  yang 
bersangkutan,  dan  (2)  ustazah  pengganti  adalah  ustazah  yang  ditunjuk  langsung  oleh 
ustazah  yang  bersangkutan  yang  diketahui  memiliki  kapabilitas  yang  sama  dengan 
ustazah yang sebelumnya mengajar.  Penunjukan seorang ustazah, untuk menggantikan 
ustazah  yang  berhalangan,  umumnya  hanya  diberitahukan  secara  informal  kepada 
pimpinan taklim, dan hal ini pun umumnya hanya bersifat temporer, yakni hanya pada 
satu kali pengajian. Penggantian secara permanen boleh jadi sangat jarang dilakukan, dan 
umumnya ustazah pengganti adalah anak dari ustazah yang sebelumnya mengajar.
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dan para jemaah hanya berperan pasif, yakni hanya sebatas mendengarkan tanpa 

adanya interaksi lebih jauh.

Pada  perkembangan  selanjutnya muncul  model  pembelajaran  baru  di 

majelis  taklim,  yakni  majelis  taklim  yang  mempergunakan  model  ceramah 

tematik. Ustazah yang mengajar di majelis taklim tidak lah mempergunakan satu 

kitab sebagai acuan, namun membahas sebuah persoalan secara tematis. Masalah 

tersebut  akan  dijelaskan  dari  berbagai  segi  dengan  argumentasi-argumentasi 

khusus yang berasal dari al Quran dan hadis. Model ini seringkali mengganti topik 

setiap pelaksanaan taklim, dan topik yang dibahas seringkali adalah topik yang 

berkembang di masyarakat. Dalam beberapa majelis taklim, seperti majelis taklim 

di Yayasan Islamic Center Bekasi misalnya, seringkali pembicara yang diundang 

bergantian setiap taklim tersebut dilaksanakan, baik itu ustazah maupun kiai. 

Sekurangnya terdapat  tiga ciri  khusus dari  model  ini,  yaitu:  (1) majelis 

taklim  ini  umumnya  memberi  penekanan  pada  model  tematik  dengan  dasar 

argumentatif yang bersifat nukilan dari berbagai ayat dalam al Quran dan hadis, 

(2) model  ini  pun seringkali  tidak diasuh oleh seorang ustazah yang mengajar 

secara  reguler,  dan  dapat  digantikan  oleh  ustazah  lain,  bahkan  tidak  hanya 

ustazah,  namun  juga  dapat  pula  diisi  oleh  kiai,  meskipun  hal  tersebut  sangat 

jarang dilakukan. Model majelis taklim seperti ini lebih banyak berkembang di 

wilayah perkotaan ketimbang di wilayah pedesaan, sebab model majelis taklim ini 

umumnya  tidak  membutuhkan  kontinuitas  tersendiri,  di  samping  waktu 

pelaksanaan yang relatif singkat.41

41 Bandingkan dengan majelis taklim yang memfokuskan pada pembelajaran pada satu kitab 
khusus yang dipelajari  dari  awal hingga akhir.  Di samping membutuhkan waktu yang 

136

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



 

5.3. Rusydatul Ummah

Hampir  seluruh  majelis  taklim  di  wilayah  penelitian  berada  di  bawah 

naungan organisasi induk yang bernama Rusydatul Ummah. Rusydatul Ummah 

(RU)  atau  Forum  Komunikasi  Dakwah  Antar  Majelis  Taklim,  didirikan  di 

Ujungharapan pada tahun 1994. Secara resmi didaftarkan berdasarkan akta notaris 

pada tanggal 1 Oktober 2001. Secara formal  Rusydatul  Ummah didirikan oleh 

ustazah  hajjah  Atiqoh  Noer  Alie,  MA.,  dan  hingga  saat  ini  beliau  masih 

memimpin organisasi ini.42

Rusydatul Ummah bukan lah organisasi majelis taklim pertama dan satu-

satunya  yang ada di wilayah  penelitian.  Sebelumnya  telah  ada Majelis  Taklim 

Attaqwa  Pusat  (MTAP),  namun  MTAP  hanya  menaungi  majelis  taklim  yang 

berada di wilayah desa Ujungharapan, tidak tersebar hingga ke wilayah-wilayah 

lainnya.  Pada akhirnya berdiri lah organisasi Rusydatul Ummah yang mencoba 

menaungi  seluruh  majelis  taklim  di  wilayah  Bekasi  dan  sebagian  Jakarta. 

Meskipun kedua organisasi  ini  berbeda,  namun dalam derajat  tertentu  terdapat 

relatif  lama untuk menyelesaikan  satu kitab,  juga  membutuhkan kehadiran yang  terus 
menerus,  sebab  jika  satu pertemuan terlewatkan,  maka pembahasan  yang  diikuti  oleh 
jemaah juga menjadi tidak lengkap.

42 Organisasi  ini,  sebagaimana  tertera  dalam  Anggaran  Dasar,  memiliki  Badan  Pendiri, 
Badan Penasehat, dan Badan Pengurus, dan wewenang tertinggi berada di tangan Badan 
Pendiri. Ketua Badan Pendiri, yang juga adalah ketua Badan Pengurus, bertanggungjawab 
untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan juga pengawasan atas organisasi ini. 
Fungsi-fungsi  ini  harus  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah Tangga 
Rusydatul Ummah. Secara formal, Rusydatul Ummah memberikan klausul pembubaran 
Rusydatul Ummah dalam Anggaran Dasar. Pembubaran Rusydatul Ummah hanya dapat 
dilakukan oleh rapat Badan Pendiri jika tujuan organisasi ini sudah tidak dapat terlaksana, 
dan rapat tersebut dihadiri sekurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Pendiri, Badan 
Penasehat dan Badan Pengurus (lihat Rusydatul Ummah 2000).
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kesamaan individu yang duduk dalam struktur organisasi Rusydatul Ummah dan 

MTAP.

Sebagai  sebuah  organisasi  induk  berbagai  majelis  taklim  yang  ada  di 

wilayah  Bekasi,  organisasi  ini  pada  awalnya  merupakan  kegiatan  up  grading 

dakwah yang dilaksanakan oleh keluarga besar alumni Pondok Pesantren Attaqwa 

Putri pada tahun 1994. Pembinaan yang dilakukan oleh para alumni ini ternyata 

juga menarik perhatian dari berbagai pimpinan majelis taklim, tempat para alumni 

ini mengajar di berbagai majelis  taklim. Berdasarkan hasil  pembinaan tersebut, 

muncul sebuah usulan untuk membuat sebuah organisasi yang mewadahi berbagai 

majelis  taklim  yang  ada  di  wilayah  Bekasi  dan  Jakarta.  Pada  perkembangan 

selanjutnya, organisasi ini tidak hanya membatasi diri hanya bagi alumni Pondok 

Pesantren Attaqwa Putri, namun juga bagi masyarakat luas.

Rusydatul  Ummah  secara  historis memiliki  kaitan  erat  dengan  Pondok 

Pesantren Attaqwa Putri. Hampir semua majelis taklim yang bernaung di bawah 

Rusydatul  Ummah  dipimpin  atau  memiliki  tenaga  pengajar  yang  berasal  dari 

alumni  pesantren  putri.  Hal  ini  membawa  posisi  Rusydatul  Ummah  sebagai 

sebuah organisasi majelis taklim memiliki kaitan khusus dengan pesantren putri, 

bahkan  orang-orang  yang  terlibat  dalam  struktur  utama  Rusydatul  Ummah 

memegang  posisi  dalam struktur  organisasi  Pondok Pesantren  Attaqwa Putri.43 

43 Keterkaitan antara Rusydatul Ummah dengan Pondok Pesantren Attaqwa Putri, terutama 
pada  awal  pendirian,  barangkali  lebih  ditujukan  untuk  tujuan  efisiensi  struktur  dan 
jaringan, sebab sebagai  organisasi  yang telah lama berdiri, jaringan yang dimiliki oleh 
Pondok Pesantren Attaqwa Putri telah tersebar di seluruh wilayah Bekasi, dan sebagian 
Jawa Barat  dan Jakarta;  sehingga  bagi  organisasi  yang  mengambil  basis  dari  alumni, 
merupakan  sebuah  solusi  yang  paling memungkinkan  untuk mempergunakan  jaringan 
alumni untuk memperluas cakupan organisasi itu sendiri.
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Rusydatul  Ummah  sejak  awal  pendirian  pada  17  Desember  1994  berpusat  di 

Ujungharapan dan hingga saat ini telah memiliki tujuh cabang yang membawahi 

tujuh wilayah,44 yakni: RU 01 yang membawahi wilayah Kecamatan Babelan, RU 

02 yang membawahi wilayah Kecamatan Bekasi Utara, RU 03 yang membawahi 

wilayah Kecamatan Tarumajaya, RU 04 yang membawahi wilayah Jakarta Timur, 

RU  05  yang  membawahi  wilayah  Kecamatan  Tambun  Utara,  RU  06  yang 

membawahi  wilayah  Cikarang,  dan  RU  07  yang  membawahi  wilayah  Jakarta 

Barat.45

Berbagai  majelis  taklim yang  berada di  wilayah-wilayah  tersebut  dapat 

masuk  sebagai  anggota  Rusydatul  Ummah.  Pendaftaran  sekaligus  pendataan 

majelis  taklim di  setiap wilayah  menjadi  tanggungjawab dari  ketua dari  setiap 

cabang Rusydatul Ummah. Setiap majelis taklim yang berada di bawah naungan 

Rusydatul  Ummah  akan  mendapatkan  undangan  pada  setiap  kegiatan  yang 

dilaksanakan oleh Rusydatul Ummah, baik itu pada tingkat pusat46 maupun pada 
44 Cabang-cabang yang dimiliki oleh Rusydatul Ummah membawahi wilayah-wilayah yang 

tersebar  di  sekitar  cabang-cabang  tersebut.  Cabang  wilayah  Babelan  misalnya, 
membawahi  seluruh  wilayah  desa  di  Babelan,  kecuali  desa  Ujungharapan  yang 
merupakan RU Pusat. Pembentukan cabang ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi 
bagi pelaksanaan program-program Rusydatul Ummah.

45 Penambahan wilayah dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan usulan dari wilayah, 
yang kemudian akan di bawa ke rapat  umum. Rapat Umum dilaksanakan oleh Badan 
Pendiri,  Badan  penasehat  dan  Badan  Pengurus,  yang  dilakukan  satu  kali  dalam satu 
tahun.  Jika usulan tersebut  diterima,  maka wilayah  tersebut  akan secara  resmi  berdiri 
sekaligus  akan  diangkat  orang-orang  yang  akan  mengisi  jabatan  struktural.  Setelah 
administrasi selesai dilakukan, maka pendataan jumlah majelis taklim di wilayah tersebut 
akan menjadi tanggungjawab ketua wilayah (lihat Rusydatul Ummah 2000).

46 Secara umum, Rusydatul Ummah mengadakan acara di tingkat pusat berupa peringatan 
Isra  dan  Mikraj  yang  dilaksanakan  setiap  tanggal  25 Rajab.  Pada  peringatan  tersebut 
sekaligus  juga  diperingati  milad  (hari  lahir)  Rusydatul  Ummah  dan  haul  (peringatan 
tahunan kematian) kiai haji Noer Alie. Acara ini dipusatkan di pusat aktivitas Rusydatul 
Ummah, yakni di Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Dalam acara ini pimpinan Rusydatul 
Ummah mengundang seluruh majelis taklim yang bernaung di bawah Rusydatul Ummah, 
dan hingga saat ini, peringatan Isra dan Mikraj merupakan satu-satunya peringatan hari 
besar  Islam  yang  terbesar  yang  diselenggarakan  oleh  majelis  taklim  perempuan  di 
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tingkat  cabang  dan/atau  wilayah.47 Tidak  ada  kewajiban  spesifik  bagi  setiap 

majelis  taklim  di  berbagai  wilayah,  kecuali  mengikuti  Anggaran  Dasar  dan 

Anggaran Rumah Tangga Rusydatul Ummah. Lebih dari itu, Rusydatul Ummah 

sebagai organisasi induk tidak lah mengintervensi dalam tubuh internal majelis 

taklim, sehingga setiap majelis taklim dapat secara leluasa menentukan arah dan 

geraknya.48

Rusydatul Ummah, sebagai organisasi induk majelis taklim, memiliki lima 

tujuan  pokok,  yaitu:  (1)  membantu  pemerintah  dalam  usaha  mencerdaskan 

kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) menyelenggarakan dan membina majelis 

taklim,  pendidikan  serta  kegiatan  yang  bertalian  dengan  keagamaan  dan 

kemanusiaan,  (3) memberdayakan ekonomi ummat dengan bekal berbagai ilmu 

keterampilan,  (4)  meningkatkan  kesehatan  ummat  dengan  mengusahakan 

berdirinya  balai  kesehatan,  dan  (5)  bekerjasama  dengan  organisasi  lain  yang 

mempunyai tujuan yang sama.

Berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Rusydatul  Ummah  tidak  hanya 

dalam bidang  pengajaran  agama  Islam di  majelis  taklim,  namun  juga  bidang 

wilayah Bekasi dan sekitarnya, sebab didatangi oleh seluruh majelis taklim di berbagai 
wilayah, baik yang bergabung dengan Rusydatul Ummah maupun tidak.  Acara di tingkat 
pusat  juga  dapat  berupa  seminar  atau  pelatihan  bagi  para  pimpinan  taklim  yang 
diselenggarakan oleh Rusydatul Ummah Pusat.

47 Acara di tingkat wilayah umumnya adalah peringatan hari raya maulid (sebab Rusydatul 
Ummah tidak menyelenggarakan  maulid),  isra  mikraj,  maupun kegiatan amal lainnya, 
yang  dilaksanakan  dalam  lingkup  cabang,  dan  utamanya  hanya  mengundang  majelis 
taklim yang bernaung di bawah cabang tersebut.

48 Berdasarkan  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah Tangga,  Rusydatul  Ummah tidak 
mengatur urusan internal setiap majelis taklim yang berada di bawah naungannya, dengan 
demikian Rusydatul Ummah, sebagai organisasi induk, memberikan kemandirian setiap 
majelis taklim yang menjadi anggota Rusydatul  Ummah untuk melaksanakan kegiatan 
administrasi secara mandiri (lihat Rusydatul Ummah 2000).
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ekonomi dan kesehatan. Di bidang ekonomi misalnya, organisasi ini mendirikan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) khusus yang diberi nama LAZ Dompet Iffah, yang 

saat  ini  bermitra  dengan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS).49 Berbagai 

kegiatan  di  Dompet  Iffah juga  banyak  melakukan  kegiatan-kegiatan  di  bidang 

usaha kesejahteraan sosial seperti pemberian santunan, beasiswa, bantuan modal, 

dan sumbangan bagi korban bencana alam.

Rusydatul Ummah juga bergerak di bidang pendidikan, sosial dan budaya. 

Hal  ini  dapat  dilihat  dengan berbagai  pelatihan  keterampilan,  kursus shalawat, 

maupun  berbagai  ajang  perlombaan  kesenian.  Di  sisi  yang  lain,  Rusydatul 

Ummah  juga  menyelenggarakan  beragam  aktivitas  di  bidang  dakwah  dan 

pendidikan, seperti penyelenggaraan workshop manajemen majelis taklim, diklat 

dan pembinaan kader  majelis  taklim,  berbagai  seminar  dan diskusi  baik untuk 

tenaga pendidik formal, atau dalam hal ini para ustazah, pimpinan majelis taklim, 

dan juga jemaah majelis taklim. Berbagai kegiatan tersebut tentunya tidak terlepas 

dari kerangka tugas pokok Rusydatul Ummah, termasuk juga pelaksanaan majelis 

taklim di berbagai wilayah.

Rusydatul  Ummah  merupakan  organisasi  formal  bagi  berbagai  majelis 

taklim  yang  ada  di  wilayah-wilayah  yang  terdapat  cabang-cabang  Rusydatul 

Ummah didalamnya.  Secara formal,  keberadaan cabang-cabang yang berada di 

bawah  naungan  Rusydatul  Ummah  memiliki  fungsi  administratif  yang 

independen,  namun  posisi  mereka  yang  memiliki  kaitan  erat  dengan  struktur 
49 Dompet Iffah atau Dompet Insan Peduli Dhuafa yang dimiliki Rusydatul Ummah adalah 

satu-satunya lembaga yang bekerjasama dengan BAZNAS di wilayah ini. Secara formal 
bekerjasama dengan BAZNAS dengan mengadakan berbagai  pelatihan amil zakat dan 
pengelolaan zakat. LAZ Dompet Iffah juga bekerjasama dengan berbagai LAZ lainnya di 
wilayah Bekasi dan Jakarta.
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Rusydatul  Ummah  memungkinkan  mereka  untuk  turut  serta  dalam  seluruh 

aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  Rusydatul  Ummah.  Ambiguitas  posisi  ini 

menyebabkan setiap majelis taklim yang bernaung di bawah Rusydatul Ummah 

berhak  turut  serta  dalam  berbagai  kegiatan,  di  samping  posisi  mereka  yang 

mandiri  untuk menjalankan sistem administrasi  untuk kalangan internal mereka 

sendiri.

Rusydatul Ummah juga merupakan organisasi formal yang menaungi para 

ustazah, baik mereka yang mengajar di berbagai majelis taklim dan juga pimpinan 

majelis taklim. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir semua elite agama 

perempuan  di  wilayah  penelitian  bernaung  dalam  Rusydatul  Ummah,  baik 

tergabung dalam struktur inti Rusydatul Ummah, baik pusat maupun cabang. Para 

elite  perempuan  pun  banyak  berada  dalam struktur  majelis  taklim,  yang  juga 

bernaung  di  bawah  Rusydatul  Ummah.  Secara  kuantitas  jumlah  ustazah,  baik 

yang  mengajar  maupun  pimpinan  majelis  taklim,  tidak  menutup  kemungkinan 

juga adalah jemaah taklim namun merupakan tokoh yang cukup dihormati, yang 

bernaung di Rusydatul Ummah berjumlah tidak kurang 850 orang,50 dan hampir 

sebagian besar merupakan alumni dari pesantren putri.

Secara historis  terdapat benang merah antara Rusydatul Ummah dengan 

Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Kondisi ini memungkinkan setiap alumni yang 

telah mengajar di berbagai majelis taklim, pimpinan majelis taklim, atau anggota 

50 Meskipun Rusydatul Ummah tidak pernah secara resmi melansir data mengenai jumlah 
ustazah yang bernaung di  dalam organisasi  tersebut,  namun data tersebut  berasal  dari 
jumlah  undangan  yang  disebarkan  kepada  seluruh  ustazah  dan  majelis  taklim  yang 
bernaung di bawah organisasi ini. Dengan demikian, dapat  disimpulkan bahwa jumlah 
ustazah yang mendapatkan undangan tersebut adalah ustazah yang secara ‘resmi’ diakui 
oleh  Rusydatul  Ummah  sebagai  bagian  dari  organisasi  tersebut.  Boleh  jadi  jumlah 
ustazah yang bernaung di bawah Rusydatul Ummah lebih besar dari jumlah tersebut.
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majelis  taklim  bergabung  dalam  Rusydatul  Ummah.  Dengan  demikian,  dapat 

dipastikan terdapat sejumlah ustazah yang bernaung di bawah Rusydatul Ummah 

adalah lulusan dari Pondok Pesantren Attaqwa Putri, yang sejak tahun 1971, telah 

menghasilkan alumni tidak kurang dari 3.000 orang. Di sisi yang berbeda, tidak 

semua  alumni  mendapatkan  kesempatan  untuk  mengajar  di  majelis  taklim, 

demikian  pula  tidak  semua  alumni  menjadi  pimpinan  majelis  taklim.  Hal  ini 

menyebabkan kesulitan tersendiri  ketika harus menentukan secara pasti  jumlah 

alumni yang menjadi ustazah.

Rusydatul  Ummah secara  aturan  organisasi  tidak  menutup  pintu  bagi 

setiap ustazah yang mengajar di majelis taklim maupun pimpinan taklim untuk 

bergabung. Akibatnya jelas: terdapat kesulitan tersendiri  jika harus memastikan 

secara  faktual  seberapa  besar  dari  jumlah  ustazah  yang  tergabung  dalam 

Rusydatul  Ummah yang merupakan alumni dan bukan alumni.  Sebagai sebuah 

organisasi majelis taklim, Rusydatul Ummah pun tidak mengatur secara khusus 

mengenai  hak  dan  kewajiban  para  ustazah  yang  bergabung  dalam  Rusydatul 

Ummah.  Barangkali  hal  ini  pula  yang  memicu  para  ustazah  untuk  bergabung 

dengan organisasi ini, sebab secara faktual Rusydatul Ummah tidak memberikan 

batasan bagi para ustazah yang ingin bergabung dalam organisasi ini.

Tidak adanya batasan bagi para pimpinan majelis taklim dan juga ustazah 

yang  mengajar  dalam  majelis  taklim  tersebut  memberikan  ruang  bagi  setiap 

majelis  taklim  dan  para  ustazah  untuk  mengadakan  negosiasi  internal  untuk 

mereka sendiri.  Negosiasi ini lah yang memicu munculnya hubungan-hubungan 

yang unik antara sesama jemaah majelis taklim, antara jemaah dengan pimpinan 
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majelis  taklim,  antara  majelis  taklim  dengan  ustazah  yang  mengajar,  bahkan 

antara majelis  taklim dan ustazah di satu sisi dan masyarakat luas di sisi yang 

lainnya.

5.4. Posisi Elite Agama Perempuan di Wilayah Penelitian

Posisi elite agama di wilayah penelitian sangat jelas: mereka adalah sosok 

yang dihormati. Elite agama secara kuantitas dapat dikatakan tidak lah banyak,51 

hal ini lah yang memicu mengapa sekelompok orang tersebut menempati posisi 

elite  di  masyarakat.  Posisi  tersebut  mereka  dapatkan  berdasarkan  pengakuan 

terbuka yang diberikan oleh masyarakat.52 Posisi ini didapatkan karena kualitas 

keilmuan  mereka  yang  berada  di  atas  rata-rata  orang kebanyakan.  Kondisi  ini 

tentu saja terjadi tidak dalam waktu singkat, namun membutuhkan proses yang 

panjang.

Mengingat posisi elite agama adalah posisi yang hanya membuka sedikit 

peluang, maka setiap orang yang terikat oleh posisi ini memiliki kewajiban dan 

51 Menurut  data yang  penulis  miliki,  jumlah elite  agama laki-laki,  dalam hal  ini  kiai  di 
wilayah Bekasi hanya berjumlah 35 orang, sedangkan jumlah ustazah senior berjumlah 
89 orang.  Jumlah ustazah, setidaknya menurut  data dari  Rusydatul  Ummah berjumlah 
lebih dari 850 orang, sedangkan jumlah ustaz, agaknya, berjumlah lebih dari 160 orang, 
dengan catatan bahwa para ustaz ini adalah ustaz yang mengajar di majelis taklim bukan 
ustaz yang mengajar di sekolah atau madrasah. Hal ini penting, sebab jika ustaz yang 
mengajar  di  sekolah  juga  dihitung,  jumlahnya  akan  lebih  400  orang,  dengan  asumsi 
jumlah guru laki-laki yang mengajar hanya di sekolah-sekolah yang bernaung di bawah 
Yayasan  Attaqwa,  bahkan  jika  hal  ini  yang  digunakan,  jumlah  ustazah  pun  akan 
membengkak menjadi lebih besar lagi.

52 Pengakuan  ini  tidak  diperjualbelikan,  namun merupakan  sebutan  yang  diberikan  oleh 
masyarakat kepada satu orang yang di rasa layak dan mampu menerima sebutan tersebut. 
Sebutan kiai misalnya, hanya diberikan pada orang-orang yang diyakini  mampu dalam 
ilmu agama dan memiliki jam terbang mengajar yang tinggi,  akibatnya  jelas, gelar ini 
umumnya diberikan bagi orang dengan usia di atas 40 tahun. 
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hak-hak yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kewajiban utama yang dituntut 

dari elite adalah kemampuan elite tersebut untuk mempertahankan standar moral 

yang berlaku di masyarakat.53 Sedangkan hak khusus yang akan mereka terima 

umumnya adalah hak untuk menempati tempat terdepan dalam berbagai acara dan 

mendapatkan penghormatan yang lazim diberikan oleh masyarakat.54 

Posisi elite agama di wilayah penelitian tidak lah dibedakan berdasarkan 

jenis kelamin. Kondisi ini memungkinkan elite agama perempuan mendapatkan 

hak  yang  sama  dengan  elite  agama  laki-laki.  Jika  seorang  elite  laki-laki 

mendapatkan  hak  untuk  duduk  di  depan  dalam  sebuah  acara,  maka  elite 

perempuan  pun  memiliki  hak  yang  sama  untuk  duduk  di  depan  dalam  acara 

tersebut,  tentunya  dengan  catatan  acara  tersebut  terbuka  bagi  laki-laki  dan 

perempuan secara bersamaan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan peringatan dua 

hari  besar  agama  Islam yang  dilaksanakan  di  wilayah  Ujungharapan.  Sebagai 

wilayah  yang  menjadi  titik  episentrum  kehidupan  keagamaan  di  wilayah 

penelitian, kegiatan yang dilaksanakan di Ujungharapan menjadi pedoman tidak 

resmi  bagi  penyelenggaraan  acara-acara  yang  sama  di  wilayah  lainnya.  Pada 

53 Standar  moral  di  sini  lebih  ditekankan  pada  kemampuan  orang  tersebut  untuk 
menghindari skandal dan tindakan tercela di masyarakat. Sebagaimana diakui oleh kiai 
haji  Jadzuli  Qarib  bahwa  “tuntutan  masyarakat  agar  seorang  kiai  tidak  melakukan 
perbuatan  tercela”  menyebabkan  posisi  seorang  kiai  “harus  memperhatikan 
tingkahlakunya”. Tuntutan ini tidak hanya bagi elite yang bersangkutan, namun juga bagi 
seluruh anggota keluarga. Memang tidak pernah terdapat kejadian masyarakat mencabut 
‘gelar’  kiai  atau  ustazah  jika  orang  tersebut  atau  anggota  keluarganya  melakukan 
“perbuatan tercela”, yang biasanya muncul hanya lah gunjingan berupa sanksi moral. 

54 Pada  dasarnya,  dalam  setiap  acara  atau  kegiatan,  posisi  duduk  terdepan  umumnya 
dikosongkan,  sebab  tempat  duduk tersebut  umumnya  telah ditujukan  hanya  bagi  elite 
agama yang diundang. Jika orang tersebut tidak datang, maka terdapat dua kemungkinan, 
posisi tersebut akan tetap dikosongkan, atau diisi oleh orang lain yang posisinya lebih 
junior, atau diisi oleh orang-orang dari pemerintahan desa.
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peringatan  Maulid  Nabi  yang  diselenggarakan  di  Pondok  Pesantren  Attaqwa 

Putra. Kegiatan ini terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Seluruh elite laki-laki 

akan duduk di dalam masjid Attaqwa, sedangkan elite perempuan ditempatkan di 

selasar majid, di rumah kiai haji Nurul Anwar yang terletak di samping masjid 

atau  rumah  ustazah  hajjah  Wardah Noer  yang  terletak  tidak  jauh  dari  masjid, 

keduanya  adalah  anak  dari  kiai  haji  Noer  Alie.  Hal  ini  berbeda  dengan 

pelaksanaan  Isra  Mikraj  yang  dipusatkan  di  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putri, 

yang hanya bagi perempuan. Para elite agama perempuan akan duduk di dalam 

masjid dan di sekitar panggung, sedangkan elite agama laki-laki, hanya bagi yang 

diundang, duduk di rumah kiai haji Amin Noer yang terletak di samping masjid 

Albaqiyatussalihat.

Pembedaan  ini  bahkan  lebih  tegas  lagi.  Jika  pelaksanaan  maulid  nabi 

Muhammad SAW pihak panitia tetap mengundang jemaah perempuan,  melalui 

undangan yang diserahkan kepada pimpinan  Rusydatul Ummah, bahkan panitia 

menyediakan tenda yang menutupi seluruh halaman masjid Attaqwa untuk jemaah 

perempuan. Kondisi ini tidak lah berlaku pada peringatan isra mikraj, yang juga 

dilangsungkan  haul  kiai  haji  Noer  Alie  dan  milad  Rusydatul  Ummah.  Pada 

peringatan ini, tidak ada undangan bagi jemaah laki-laki, bahkan tidak ada sedikit 

pun tenda yang disediakan bagi jemaah laki-laki. Undangan yang ada hanya lah 

bagi segelintir kecil elite agama laki-laki, bahkan mereka ditempatkan di rumah 

kiai  haji  Amin Noer,  bukan di  dalam masjid  Albaqiyatussalihat,  sebab bagian 

dalam masjid ini adalah tempat bagi para elite agama perempuan yang diundang.
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Berbeda dengan penyelenggaraan maulid yang memang dipusatkan, baik 

bagi  perempuan  maupun  laki-laki,  penyelenggaraan  isra  mikraj  secara  tegas 

dipisahkan  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Jemaah  perempuan  akan 

menyelenggarakan mikraj terpusat di Pondok Pesantren Attaqwa Putri pada pagi 

hari, sedangkan jemaah laki-laki akan menyelenggarakan peringatan mikraj pada 

malam hari di masjid Attaqwa, atau di musala-musala yang ada.  Pembedaan ini 

pun  menyangkut  independensi  kepanitiaan.  Panitia  maulid  tidak  boleh 

diintervensi  oleh  Rusydatul  Ummah  yang  menyelenggarakan  kegiatan  mikraj, 

demikian  pula  sebaliknya,  panitia  mikraj  yang  seluruhnya  adalah  pejabat 

struktural  di  Rusydatul  Ummah  tidak  boleh  diintervensi  oleh  panitia  maulid. 

Kondisi  ini  menjadikan  wilayah  penelitian  memiliki  kegiatan-kegiatan  khusus 

yang ditujukan bagi masing-masing pihak.

Pembedaan ini  telah dilaksanakan sejak masa kiai haji Noer Alie, yakni 

sejak  tahun  1980an.  Pembedaan  ini  tidak  berarti  mengecilkan  posisi  masing-

masing elite, sebab hal tersebut hanya berlaku dalam dua acara keagamaan, yakni 

maulid nabi dan isra mikraj, namun pada kegiatan-kegiatan lain hal tersebut tidak 

lah berlaku. Dalam banyak kesempatan, tidak ada perbedaan antara elite agama 

laki-laki dan elite agama perempuan. Barangkali  hanya tempat duduk, di mana 

elite  agama  laki-laki  berada  di  kiri  sedang  elite  perempuan  di  kanan  atau 

sebaliknya,  dan tempat  jamuan makan saja posisi  keduanya  dibedakan,  namun 

keduanya tetap menikmati hak yang setara.

Konsekuensi  lebih  jauh  dari  tidak  adanya  perbedaan  posisi  ini  pun 

membawa implikasi  lain:  setiap perempuan berpeluang menjadi kelompok elite 
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agama  perempuan  sebagaimana  setiap  laki-laki  memiliki  peluang  yang  sama. 

Peluang tersebut dapat diraih bukan pada posisi seseorang dalam struktur Yayasan 

Attaqwa  atau  institusi-institusi  pendidikan  yang  bernaung  di  bawah Perguruan 

Attaqwa,  namun lebih ditentukan pada kapabilitas  keilmuan dan ‘jam terbang’ 

orang tersebut mengajar di berbagai majelis  taklim dan jaringan yang dimiliki. 

Meskipun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  orang-orang  tersebut 

juga terdaftar sebagai pengajar atau menduduki jabatan struktural di Yayasan atau 

Perguruan  Attaqwa.  Posisi  struktural  tidak  lah  menentukan,  sebab  pengakuan 

masyarakat atas kemampuan keilmuan seseorang didasarkan atas aktivitas orang 

tersebut di majelis taklim yang secara struktural tidak berada di bawah naungan 

yayasan, perguruan, atau Dewan Kemakmuran Masjid.55

Dalam  konteks  historis,  posisi  elite  agama  perempuan,  pada  awalnya, 

boleh jadi sangat elitis.  Elite agama perempuan pertama,  hajjah Rahmah,  tidak 

lain  adalah  anak  dari  kiai  haji  Mughni,  guru  dari  kiai  haji  Noer  Alie.  Hajjah 

Rahmah kemudian menikah dengan kiai haji Noer Alie, dan kemudian memimpin 

majelis taklim perempuan. Kondisi ini memunculkan gambaran yang sangat elitis, 

bahwa keberadaan elite agama perempuan memang tidak muncul dari masyarakat 

secara  natural.  Kemunculan  elite  agama  perempuan,  pada  awalnya,  memang 

berhutang budi pada posisi elitis  dari hajjah Rahmah itu sendiri.56 Di sisi yang 
55 Di wilayah penelitian, dapat dikatakan bahwa Yayasan Attaqwa memegang hampir 70% 

institusi  pendidikan  di  wilayah  Kecamatan  Babelan.  Yayasan  Attaqwa  memiliki  tiga 
bagian:  Yayasan  sebagai  struktur  utama,  sedangkan  organisasi  di  bawahnya  adalah 
Perguruan, Dewan Masjid, dan Badan Wakaf. Meskipun demikian, hanya Perguruan yang 
memiliki cabang di berbagai wilayah, sedangkan Badan Wakaf dan Dewan Masjid hanya 
terpusat di wilayah Ujungharapan dan sekitarnya.

56 Rasanya  sulit  membayangkan  jika  yang  dinikahi  oleh  kiai  haji  Noer  Alie  adalah 
perempuan biasa yang tidak memiliki kapasitas keilmuan, di samping status tinggi yang 
ia miliki. Meskipun hajjah Rahmah menyandang pula status askriptif dari orang tuanya, 
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berbeda, sebagian dari elite agama senior, baik itu elite agama perempuan maupun 

elite  agama laki-laki,  adalah  keturunan  langsung dari  kiai  haji  Noer  Alie  dan 

hajjah Rahmah.  Meskipun demikian,  adalah sebuah kesalahan yang tendensius 

jika  beranggapan  bahwa para  elite  senior  tersebut  mendapatkan  status  mereka 

berdasarkan status askriptif per se, namun mereka juga memperoleh status mereka 

berdasarkan kemampuan keilmuan mereka.  Di samping itu,  terdapat  fakta  lain 

bahwa tidak  semua keturunan dari  kiai  haji  Noer  Alie  menjadi  elite  agama di 

masyarakat.

Para elite  angkatan pertama ini  memiliki  posisi  yang mengakar  kuat di 

masyarakat.  Mereka tidak lain adalah para keturunan dari kiai  Noer Alie yang 

telah menyelesaikan studi di Timur Tengah, dan para murid angkatan pertama dari 

Pesantren Islam Bahagia. Di antara elite agama perempuan senior terdapat pula 

para alumni angkatan awal dari  pesantren Albaqiyatussalihat.  Jika melihat  dari 

konteks  ini,  sulit  untuk  melepaskan  kemunculan  para  elite  agama,  baik  elite 

agama laki-laki  maupun  elite  agama perempuan  dari  sisi  status  askriptif  yang 

mereka sandang. Meskipun demikian, patut pula untuk diperhatikan bahwa para 

elite  yang  menyandang status  ini  pun telah  menikmati  pula  status  berdasarkan 

kapabilitas keilmuan masing-masing yang mereka dapatkan dari studi mereka di 

Timur Tengah.

Pada generasi  kedua,  mulai  nampak adanya  semangat  egaliterian dalam 

kemunculan elite agama, baik elite agama perempuan maupun elite agama laki-

laki.  Kondisi  ini  tercipta  sebab para elite  yang  muncul  adalah  anak didik dari 

namun  kapabilitas  keilmuan  yang  ia  miliki  lah  yang  menyebabkan  dirinya  mampu 
memimpin majelis taklim perempuan.
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pesantren putra maupun pesantren putri, dan mereka pun tidak lagi menyandang 

status askriptif yang bersifat elitis. Generasi ini menghasilkan cukup banyak elite 

agama senior, terutama elite agama laki-laki, meskipun beberapa dari mereka juga 

mendapatkan status askriptif kiai dari orang tuanya yang telah meninggal, namun 

posisi mereka di masyarakat tidak dapat disandingkan dengan elite agama senior 

angkatan pertama, terutama para ustazah senior dan kiai senior.57

Generasi  selanjutnya58 menghasilkan  kelompok  elite  agama  perempuan 

dan elite agama laki-laki yang menikmati posisi yang setara. Tidak terdapat lagi di 

antara para elite agama ini yang menikmati status askriptif, sebab para pemilik 

status itu sendiri sebagian besar masih hidup. Dengan demikian, generasi ini lah, 

yang dalam penelitian ini disebut sebagai elite agama junior, yakni para ustazah 

muda dan ustaz yang harus berjuang untuk diri mereka sendiri. Posisi mereka di 

masyarakat hanya lah berlandaskan kapabilitas keilmuan mereka, dan sejauhmana 

mereka  dapat  membuktikan  kapabilitas  keilmuan  yang  mereka  miliki  di 
57 Penting untuk dilihat, bahwa para ‘kiai generasi  kedua’ mendapatkan status dari  ayah 

mereka, yang merupakan alumni angkatan pertama dari Pesantren Islam Bahagia. Seluruh 
angkatan  pertama  Pesantren  Islam  Bahagia  menyandang  gelar  kiai  sebagai  bentuk 
penghormatan atas keilmuan mereka. Sebagian dari mereka telah meninggal dunia, dan 
gelar  tersebut  menurun  ke  anak  laki-laki  mereka,  yang  juga  lulusan  dari  Pondok 
Pesantren Attaqwa Putra dan telah mengenyam pendidikan tinggi. Gelar kiai yang mereka 
sandang  tidak  setara  dengan  para  kiai  senior  yang  notabene  adalah  teman  dari  ayah 
mereka,  maka ketika berhadapan  dengan  pada  kiai  senior,  gelar  kiai  mereka  ‘hilang’, 
mereka  hanya  ‘ustaz’  biasa.  Demikian  pula  ketika  mereka  berhadapan  dengan  para 
ustazah senior yang merupakan angkatan pertama, mereka hanya lah ‘ustaz’, maka lazim 
ketika berhadapan dengan kiai senior maupun ustazah senior,  mereka hanya  dipanggil 
“ustaz”, namun ketika berada di masyarakat, boleh jadi mereka menyandang gelar kiai. 

58 Periodisasi  dalam hal  ini  pun sesuatu yang  sulit  dilakukan.  Namun jika  boleh dibagi 
periodisasi, generasi pertama adalah mereka yang merasakan awal masa pembangunan 
Pesantren  Islam Bahagia  antara  tahun 1940-1956,  sedangkan  angkatan  kedua  muncul 
antara  tahun  1956-1980,  dan  angkatan  ketiga  antara  tahun  1980  hingga  saat  ini. 
Periodisasi  ini  pun sangat  problematik,  sebab  sebagian  besar  kiai  sepuh masih  hidup 
hingga  tahun  1990an,  sehingga  gelar  askriptif  belum  lah  menurun  sampai  mereka 
meninggal  dunia.  Namun  sebagai  gambaran  kasar,  agaknya  periodisasi  seperti  dapat 
diterima, sampai nanti terdapat peninjauan kembali ketika fakta-fakta baru terkumpul.
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masyarakat. Generasi ini lah yang menikmati sepenuhnya posisi mereka sebagai 

akibat sosial budaya masyarakat yang egaliter.59

Posisi  yang dinikmati oleh elite agama perempuan di wilayah penelitian 

dipicu oleh budaya  betawi yang egaliter.  Posisi  ini  memungkinkan setiap elite 

untuk melakukan aktivitas  maupun mobilitas  dengan lebih leluasa;  di  samping 

memberikan  kesempatan  bagi  setiap  elite  perempuan  untuk  mendapatkan  hak 

yang sama dengan elite laki-laki. Budaya egaliter etnis betawi juga dapat dilihat 

dengan  terbukanya  kesempatan  bagi  perempuan  dari  berbagai  etnis  untuk 

‘diangkat’ menjadi ustazah oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari latar 

belakang beberapa ustazah yang dihormati di masyarakat yang bukan berasal dari 

etnis betawi.

Adanya  keterbukaan  di  masyarakat  memungkinkan  setiap  perempuan 

tanpa memandang etnisitas untuk turut serta dalam majelis taklim, juga membuka 

kesempatan bagi setiap perempuan untuk melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas 

vertikal dapat terjadi ketika perempuan tersebut mampu membuktikan kapabilitas 

diri  mereka  di  masyarakat  luas.  Kapabilitas  ini  dapat  dilihat  dengan  seberapa 

banyak ustazah tersebut mengajar di majelis taklim. Jumlah majelis taklim yang 

diajarkan  oleh  seorang  ustazah  setidaknya  memberikan  gambaran  bahwa 

59 Perlu penulis tekankan, tidak berarti bahwa generasi pertama dan kedua tidak menikmati 
posisi  mereka  sebagai  konsekuensi  egaliternya  masyarakat,  hanya  saja  posisi  mereka 
cenderung ambigu, terutama generasi pertama, apakah mereka menikmati posisi mereka 
berdasarkan  status mereka  atau berdasarkan kapabilitas  keilmuan mereka.  Nampaknya 
tidak memungkinkan untuk membedakan kedua hal tersebut pada generasi pertama. Pada 
generasi  kedua nampak lebih mudah dilihat, bahwa sebagian besar dari mereka adalah 
orang  biasa  yang  menikmati  status  sebagai  elite  karena  kapabilitas  keilmuan mereka. 
Baru  pada  generasi  ketiga  jauh  lebih  mudah  dilihat,  bahwa  posisi  mereka  memang 
berlandaskan keilmuan mereka.
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masyarakat  percaya  terhadap  kualitas  ilmu  agama  yang  ia  miliki.60 Meskipun 

demikian,  pengakuan  terhadap  keilmuan  seseorang tidak  hanya  diberikan  oleh 

masyarakat,  namun  juga  oleh  para  ustazah  lain  yang  mengenal  dirinya  dan 

memberikan pernyataan mengenai kemampuan yang ia miliki.

Pengakuan  dari  ustazah  lain,  terutama  dari  ustazah  senior,  memegang 

peranan yang besar dalam peningkatan status seorang ustazah.  Pengakuan dari 

ustazah senior terhadap kapabilitas keilmuan seseorang, dapat dikatakan, sangat 

jarang terucap secara jelas dan terbuka. Namun hal ini dapat dilihat seberapa dekat 

ustazah tersebut terhadap personal ustazah senior,  dalam artian apakah ustazah 

senior  tersebut  mengenal  dekat  ustazah  tersebut.  Posisi  ustazah  senior  yang 

memegang simpul jaringan di berbagai majelis taklim menjadikan pengakuan dari 

ustazah tersebut menjadi penting untuk didapatkan.61 Pengakuan tentu saja tidak 

hanya datang dari ustazah senior, namun juga ustazah-ustazah lain yang memiliki 

jam terbang cukup tinggi dan memiliki jaringan yang relatif luas. Dari ustazah-

ustazah  ini  lah umumnya  sebuah persetujuan akan kapabilitas  seorang ustazah 

muncul.

Jaringan yang dimiliki oleh seorang ustazah berpengaruh terhadap posisi 

mereka di antara para ustazah lainnya.  Tidak dapat dipungkiri bahwa mobilitas 

vertikal pun dapat terlaksana berkat jaringan yang dimiliki oleh ustazah tersebut 

60 Hal ini dapat dilihat dari pengakuan hajjah Aminah yang mengatakan “…bikin taklim itu 
bukan  hal  yang  gampang...kita  harus  bisa  milih guru...gimana caranya?  Ya  liat  aja 
ustazah itu  ngajar di mana aja...gampangnya begini, kalau dia  ngajar di banyak taklim 
kan artinya orang percaya kalau ustazah itu mampu buat ngajar.”

61 Hal ini dapat dilihat dari pengakuan ustazah hajjah Ruqayyah yang mengatakan: “...ya 
penting  lah, ustazah.....(menyebut nama) itu kan yang paling dihormati, kalau kita bisa 
dapetin  nama  kita  (maksudnya  ustazah  tersebut  merekomendasikan  nama  dirinya  ke 
orang lain) kan bagus banget.”
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yang bersumber dari pergaulan dirinya dengan para ustazah lain atau dari jaringan 

yang  dimiliki  oleh  organisasi  induk seperti  Rusydatul  Ummah.  Posisi  sebagai 

ustazah  dengan  demikian  tidak  hanya  mempersyaratkan  kemampuan  keilmuan 

seseorang  dan  jam  terbang  dalam  mengajar,  namun  juga  pada  seberapa  luas 

jaringan yang dimiliki oleh ustazah tersebut. Koneksi yang terjadi di antara para 

ustazah memberikan memiliki posisi yang krusial, sebab jaringan yang dimiliki 

oleh ustazah tersebut juga mendapatkan penilaian tersendiri di masyarakat. Tentu 

saja  jaringan  yang  dimiliki  tidak  hanya  antara  ustazah  dengan  pengurus  dan 

jemaah majelis taklim, namun juga antara ustazah itu dengan ustazah lain yang 

mengajar di majelis taklim lainnya. 

Seorang  ustazah  juga  dituntut  memiliki  jaringan  dengan  pimpinan  dari 

berbagai majelis  taklim maupun organisasi dan yayasan.  Sebab bagaimana pun 

seorang ustazah selalu dalam posisi diminta untuk mengajar, bukan meminta diri 

untuk  mengajar,  dengan  demikian  mutlak  dibutuhkan  sebuah  jaringan  antara 

dirinya  dengan  ustazah  lain  dan  jaringan  antara  dirinya  dengan  pimpinan  di 

sebuah majelis taklim. Jaringan yang dimiliki dengan ustazah lain akan berguna 

jika  ustazah  yang  dikenalnya  merekomendasikan62 namanya  pada  pimpinan  di 

sebuah majelis taklim, terutama jika ustazah tersebut sudah memiliki jadual yang 

62 Masalah  rekomendasi  memang  posisi  yang  krusial.  Seorang  ustazah  tidak  mungkin 
menyodorkan namanya sendiri di berbagai taklim, hal tersebut, mengutip ustazah hajjah 
Salimah, adalah “perbuatan tercela” yang “ga pantes dilakuin sama ustazah.” Seorang 
ustazah di minta untuk mengajar di sebuah taklim berdasarkan saran dan rekomendasi 
dari ustazah lain, yang mungkin saja juga mengajar di taklim yang sama, atau seorang 
pimpinan  taklim  meminta  saran  dari  ustazah  tersebut  mengenai  siapa  yang  kiranya 
mampu mengajar di majelis taklim mereka. Rekomendasi tersebut akan jauh lebih baik 
jika  yang  merekomendasikan  adalah  ustazah  senior,  meskipun  hal  ini  sangat  jarang 
dilakukan. Rekomendasi yang biasanya muncul dari ustazah lain yang mengenal  track  
record ustazah tersebut. 
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begitu  padat.63 Jaringan  dengan  pimpinan  majelis  taklim  akan  berguna  jika 

pimpinan majelis taklim tersebut memberikan rekomendasi nama pada pimpinan 

majelis taklim lain atau justru pada jemaahnya sendiri. 

Kepemilikan terhadap jaringan menentukan posisi seorang ustazah secara 

langsung.  Satu  hal  yang  pasti,  seorang ustazah  senior  memiliki  jaringan yang 

paling luas. Mobilitas vertikal yang di dapat melalui keterkaitan dengan jaringan 

yang lebih luas tentu saja mendorong orang tersebut untuk segera sampai pada 

puncak posisi, yakni sebagai elite agama senior. Sebagai elite agama perempuan 

senior, ustazah tersebut tidak hanya memiliki jaringan yang sangat luas, bahkan 

juga  menjangkau  organisasi  majelis  taklim  di  wilayah  lain  dan  organisasi 

pemerintah, namun juga memiliki jam terbang tinggi. Dengan demikian, terdapat 

keterkaitan antara jam terbang dengan jaringan yang dimiliki,  dan itu sebabnya 

seorang  ustazah  mendapatkan  posisinya  di  masyarakat,  sebab  usaha  untuk 

mendapatkan posisi tersebut tidak lah semudah yang dibayangkan.

Posisi seorang ustazah di masyarakat dihormati karena dua hal:  Pertama, 

karena masyarakat sendiri mengakui kemampuan ilmu yang mereka miliki, hal ini 

dapat  dilihat  dengan seberapa  aktif  ustazah  tersebut  di  majelis  taklim.  Kedua, 

masyarakat mengakui luasnya jaringan yang dimiliki, baik itu antarmajelis taklim 

maupun antarwilayah. Kondisi ini tentu saja tidak mudah untuk dilakukan, namun 

jelas  memberikan  keuntungan  tersendiri  bagi  perempuan  yang  berhasil 

63 Para  ustazah  senior  umumnya  memiliki  jadual  yang  begitu  padat.  Mereka  boleh  jadi 
hanya memiliki satu hari dalam seminggu yang digunakan sebagai hari libur, meskipun 
secara  faktual  mereka  tidak  pernah  libur,  sebab  pada  hari  minggu  pun  selalu  ada 
undangan  dari  jemaah,  terutama  undangan  resepsi.  Dengan  padatnya  jadual,  tidak 
mengherankan jika mereka menolak permintaan mengajar yang terlalu banyak, sehingga 
jadual mengajar reguler setiap minggunya akan dialihkan ke ustazah lain yang ia kenal 
dan ketahui memiliki kapabilitas dalam mengajar.
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mendapatkan  posisi  ini,  di  mana  kehormatan,  harga  diri,  dan  prestise  turut 

dipertaruhkan.

5.5. Majelis Taklim Perempuan dalam Konteks Sosial

Majelis taklim  perempuan memegang posisi yang krusial,  sebab majelis 

taklim  merupakan  wadah  utama  pendidikan  agama  yang  terbuka  dan  dapat 

diakses oleh siapa pun. Berbeda dengan lembaga pendidikan agama Islam yang 

bersifat formal, yang memiliki struktur kurikulum dan aturan-aturan yang bersifat 

spesifik, majelis taklim merupakan institusi pendidikan agama yang non formal 

dan tidak memiliki struktur kurikulum yang baku dan aturan yang terlampau ketat. 

Hal  ini  lah  yang  membuat  majelis  taklim  dapat  diikuti  oleh  siapa  pun  tanpa 

memandang  usia  maupun  status  seseorang.  Lebih  jauh,  majelis  taklim  adalah 

institusi  pendidikan  yang  terbuka  bagi  semua  kalangan,  baik  orang-orang 

berpendidikan tinggi maupun kalangan tidak berpendidikan.

Sebagai  sebuah institusi  pendidikan,  tidak  berarti  majelis  taklim terikat 

oleh aturan-aturan administratif  yang ditetapkan oleh pemerintah.64 Kemudahan 

untuk membuat sebuah majelis taklim, dan juga pengelolaan majelis  taklim itu 

sendiri  menjadikan  majelis  taklim  sebagai  institusi  pendidikan  agama  yang 

64 Departemen Agama mewajibkan setiap majelis taklim untuk melaporkan majelis taklim 
mereka  untuk  mendapatkan  surat  izin  dari  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota.  Di 
samping  itu,  Departemen  Agama  juga  menetapkan  setiap  majelis  taklim  yang  telah 
mendapatkan izin untuk mengikuti aturan dan arahan yang telah ditetapkan oleh Subdit 
Salafiah Pendidikan Al Quran dan Majelis Taklim, yang secara formal mengikuti arahan 
dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama (lihat Depag 
2008). Namun demikian, hal ini tentu saja sangat  sulit dilakukan, terlebih lagi majelis 
taklim di  wilayah  penelitian,  yang  dapat  dikatakan  tidak pernah  berhubungan  dengan 
Departemen Agama.
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mampu menyebar ke semua wilayah dan menembus hingga tingkat komunitas. Di 

sisi  berbeda,  keberadaan  majelis  taklim,  yang  menurut  aturan  dianggap  ‘liar’ 

karena tidak terdaftar di Departemen Agama, ternyata mampu bertahan bahkan 

terus berkembang. Di wilayah Bekasi misalnya, majelis taklim dapat ditemukan di 

hampir  semua  masjid  dan/atau  musala  yang  ada,  bahkan  keberadaan  majelis 

taklim  pun  terus  berkembang  tidak  hanya  di  sekitar  masjid  dan/atau  musala, 

namun juga di perumahan penduduk.

Fleksibilitas  majelis taklim untuk melaksanakan kegiatan, baik itu lokasi 

maupun  waktu  pelaksanaan,  juga  mendorong  berkembangnya  majelis  taklim. 

Majelis  taklim  tidak  lah  terikat  secara  ketat  berdasarkan  waktu  dan  tempat 

pelaksanaan,  dalam  artian  bahwa  pelaksanaan  taklim  sedapat  mungkin  akan 

mengikuti  waktu  dan  tempat  yang  dikehendaki  dan  disepakati  oleh  jemaah. 

Jemaah  dan  pengurus  majelis  taklim  memiliki  kepentingan  bersama  untuk 

mengatur waktu dan tempat pelaksanaan majelis taklim, dan untuk kepentingan 

bersama ini lah dibentuk sebuah keputusan bersama untuk melaksanakan majelis 

taklim yang akan menaungi setiap kegiatan mereka.

Posisi majelis  taklim menjadi lebih krusial,  karena tidak hanya berkutat 

pada persoalan pengajaran ajaran agama Islam, majelis taklim  juga memainkan 

peran dalam kehidupan sosial di masyarakat. Majelis taklim tidak hanya tempat 

berkumpulnya orang untuk memperdalam pengetahuan mereka akan ilmu agama, 

namun  juga  memainkan  peran-peran  lain  di  bidang  sosial.  Majelis  taklim 

memiliki  kesempatan  sekaligus  peluang  untuk  melakukan  aktivitas  di  luar 

kegiatan belajar mengajar, dan aktivitas-aktivitas ini pun merupakan implementasi 
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atas kesepakatan bersama antara jemaah dengan pengurus taklim.  Baik jemaah 

maupun  pengurus  taklim  memiliki  kebebasan  sekaligus  tanggungjawab  untuk 

mengadakan berbagai kegiatan, dan hal ini dimungkinkan karena posisi sebagian 

besar majelis taklim mandiri dan independen.

Peran  dan  fungsi  majelis  taklim perempuan  terkait  erat  dengan  posisi 

majelis  taklim  sebagai  wadah  penyelenggaraan  pendidikan  agama  yang  dapat 

diakses  oleh  setiap  perempuan.  Hal  ini  penting  untuk  dilihat,  sebab  majelis 

perempuan merupakan majelis taklim yang paling umum ditemukan di wilayah 

penelitian. Majelis taklim perempuan dapat ditemukan di hampir setiap wilayah 

penelitian.  Majelis  taklim  perempuan  dapat  ditemukan  pada  pagi,  siang,  sore 

maupun  malam  hari,  dan  dapat  ditemukan  di  masjid,  musala,  taklim,  bahkan 

rumah-rumah  penduduk.  Hampir  dipastikan,  jika  terdapat  beberapa  orang 

perempuan, dengan pakaian yang agak formal,65 berjalan beriringan, maka mereka 

akan  menuju  ke  tempat  majelis  taklim  dilaksanakan.  Demikian  pula  jika 

ditemukan sekelompok perempuan yang duduk bersama dalam satu tempat, entah 

itu  masjid,  musala,  atau  rumah  biasa,  dan  di  tengah-tengah  mereka  terdapat 

mimbar,66 maka dapat dipastikan tempat tersebut akan melaksanakan pengajian.
65 Pakaian agak formal yang di maksud di sini, adalah pakaian yang dikenakan oleh jemaah 

taklim, dapat berupa seragam, baik atas-bawah maupun gamis, maupun pakaian bebas, 
dan dapat dipastikan mengenakan penutup kepala berupa kerudung atau pasmina. Pada 
umumnya  jemaah  taklim,  terutama  di  wilayah  pedesaan  dan  permukiman,  tidak  lah 
berpakaian  terlalu  mewah,  meskipun  penulis  mengakui  tidak  dapat  melakukan 
generalisasi yang berlebihan mengenai pakaian yang dipakai oleh jemaah taklim, namun 
kiranya  dapat  dikatakan bahwa pakaian yang  digunakan  dalam acara  taklim tidak lah 
‘semewah’ pakaian yang dikenakan ke acara yang lebih formal seperti acara pernikahan. 
Beberapa  majelis  taklim,  termasuk  juga  Rusydatul  Ummah,  memiliki  seragam  yang 
dipakai  oleh  jemaah taklim tersebut,  namun penggunaan  seragam ini  boleh  dikatakan 
cukup jarang digunakan, yakni hanya pada acara besar keagamaan yang dilakukan oleh 
majelis taklim tersebut.

66 Mimbar atau podium bukan lah sebuah keharusan untuk pelaksanaan taklim. Sebagian 
majelis  taklim  memang  mempergunakan  podium  untuk  tempat  ustazah  berceramah, 
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Majelis  taklim perempuan  merupakan institusi  pendidikan  agama Islam 

yang terbuka bagi setiap perempuan. Dengan demikian majelis taklim perempuan 

secara tidak langsung telah menciptakan sebuah ruang khusus bagi perempuan. 

Ruang  ini  secara  sengaja  diciptakan  agar  setiap  perempuan  yang  terlibat  di 

dalamnya  dapat  berinteraksi  dengan lebih bebas.  Lebih jauh,  ruang ini  bahkan 

menciptakan sebuah domain baru, sebuah ruang yang dapat menampung berbagai 

persoalan  di  ruang privat  ke ranah domain  publik  (lihat  Arimbi  2002).  Secara 

lebih spesifik, di majelis taklim perempuan lah setiap perempuan dapat dengan 

bebas membawa persoalan diri dan keluarganya ke hadapan publik, dan dengan 

bebas pula menerima umpan balik dari ‘orang luar’ terhadap persoalan-persoalan 

yang mereka hadapi.

Sebagai sebuah institusi pendidikan non formal yang mengajarkan agama 

Islam,  majelis  taklim  perempuan  menerima  semua  perempuan  untuk  turut 

bergabung  tanpa  mempertimbangkan  alasan  di  balik  keputusan  perempuan 

tersebut untuk bergabung atau ikut dalam majelis taklim tersebut. Sekurangnya 

terdapat  lima alasan utama mengapa seorang perempuan mengambil  keputusan 

untuk  bergabung  atau  ikut  dalam  sebuah  majelis  taklim,  yaitu:  (1)  untuk 

mendapatkan  dan/atau  memperdalam  pengetahuan  agama  mereka;  (2)  untuk 

memperoleh  jawaban  atas  persoalan  yang  mereka  hadapi,  atau  sekurangnya, 

persoalan yang mereka anggap penting untuk diketahui jawabannya; (3) sebagai 

wahana silaturrahmi,  (4) sebagai sarana pengikat solidaritas kelompok, dan (5) 

namun biasanya, terutama jika majelis taklim dilaksanakan di rumah atau musala, para 
ustazah hanya disediakan kursi, beberapa ustazah berceramah dengan berdiri, kecuali jika 
yang  dipelajari  adalah  materi  yang  berasal  dari  kitab,  maka dapat  dipastikan terdapat 
podium atau kursi bagi ustazah yang mengajar.
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untuk membina jaringan sosial. Ke lima alasan ini tentu saja tidak lah mencakup 

seluruh alasan dari setiap perempuan yang ikut serta dalam majelis taklim, namun 

setidaknya  hal  ini  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  alasan 

seseorang bergabung dalam majelis taklim.

Majelis  taklim  dianggap  tempat  yang  representatif  untuk  mendapatkan 

dan/atau  memperdalam  pengetahuan  agama  dari  para  jemaah.  Alasan  ini 

merupakan alasan yang paling banyak dikemukakan oleh para perempuan yang 

bergabung di majelis taklim, baik jemaah maupun pengurus taklim itu sendiri. Hal 

ini tentu saja wajar untuk mengemuka, sebab majelis taklim sejak awal memang 

bertujuan  untuk  mengajarkan  ajaran  agama  Islam bagi  setiap  orang yang  ikut 

dalam kegiatan tersebut. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan belajar 

mengajar  yang dilakukan oleh seorang ustazah terhadap sejumlah orang murid 

yang berasal dari jemaah. Proses belajar mengajar ini tidak hanya melibatkan guru 

dengan  murid,  namun  juga  materi  ajar  dan  bahan  ajar.  Hal  ini  lah  yang 

membedakan  majelis  taklim  perempuan  dengan  institusi  pendidikan  agama 

lainnya,  sebab  majelis  taklim  seringkali  mempelajari  hal-hal  yang  sifatnya 

spesifik, bahkan ke tingkat yang lebih praktis, yakni bagaimana pengetahuan yang 

mereka peroleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses  belajar  mengajar  di  majelis  taklim,  yang  mengacu  pada  hal-hal 

spesifik,  menjadikan  majelis  taklim  sebagai  sarana  belajar  yang  praktis  tanpa 

perlu meributkan hal-hal yang tidak aplikatif.67 Berbagai materi ajar seperti fikih 
67 Hal ini tentu saja merujuk pada materi ajar di majelis taklim yang memang bergerak pada 

tataran  aplikatif.  Meskipun  materi  tafsir  al  Quran,  di  satu  sisi  dapat  dianggap  tidak 
aplikatif, berbeda dengan materi fikih dan hadis, namun di sisi yang lain materi ini pun 
tidak jarang membahas hal-hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentu 
saja berdasarkan konteks makna ayat al Quran yang dipelajari.
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maupun hadis secara langsung berbicara pada tataran aplikatif, meskipun materi-

materi  tersebut  juga  berbicara  pada  tataran  normatif.  Materi-materi  tersebut 

dipelajari, tidak hanya karena materi tersebut penting untuk diajarkan, namun juga 

karena  materi-materi  tersebut  dapat  dipergunakan  sehari-hari.  Materi-materi 

seperti  fikih  yang  banyak  membahas  mengenai  masalah  taharah (bersuci)  dan 

ubudiyah (persoalan ibadah) misalnya, merupakan persoalan yang dekat kaitannya 

dengan kegiatan sehari-hari,  sebab materi  ini membahas cara bersuci dari najis 

maupun praktek-praktek peribadatan yang dilakukan setiap harinya.

Berbagai  materi  yang  sifatnya  aplikatif  pun seringkali  merupakan  hasil 

negosiasi antara pihak majelis taklim, dalam hal ini  jemaah taklim dan pengurus 

taklim, dengan ustazah yang mengajar di majelis  taklim tersebut.  Negosiasi ini 

tentu  saja  terkait  erat  dengan  peran  majelis  taklim  untuk  meningkatkan 

pengetahuan jemaah terhadap ilmu-ilmu agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari 

pengakuan hajjah Soleha yang mengatakan:

“....saya emang minta ke ustazah yang ngajar buat ngajarin hal-hal 
yang gampang dipake dalam kehidupan sehari-hari jemaah...hal ini 
tentu  aja penting biar para jemaah bisa  make ilmu yang mereka 
pelajari di taklim”

Majelis taklim perempuan memang tidak hanya mengajarkan hal-hal yang 

bersifat aplikatif  dalam ajaran agama Islam, namun juga pada tataran normatif. 

Materi-materi  adab  misalnya,  di  satu  sisi  mengajarkan  aturan-aturan  normatif 

mengenai  cara  berperilaku  maupun  hal-hal  yang  dianggap  penting  dalam 

pergaulan antarmanusia; namun di sisi yang lain, aturan normatif tersebut tetap 

saja dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jemaah. Hal ini dapat dilihat 
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dari  pendapat  hajjah  Khodijah  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  pendidikan  di 

majelis  taklim adalah “untuk belajar hal-hal yang dapat digunakan sehari-hari” 

seperti  “masalah etika terhadap orang lain” maupun “masalah-masalah hukum” 

yang tentu saja “bersumber dari Quran dan Sunnah.” Dalam pandangannya, posisi 

majelis  taklim  jelas  dan  gamblang,  yakni  sebagai  wadah  pembelajaran  ajaran 

agama Islam bagi setiap jemaahnya.

Majelis taklim memegang peranan penting lainnya, yakni sebagai sebuah 

wadah pendidikan yang diharapkan mampu memberikan jawaban atas berbagai 

persoalan  yang  dihadapi  oleh  jemaah.  Peran  ini  tentu  saja  terkait  erat  fungsi 

majelis  taklim  sebagai  wadah  belajar  mengajar,  yang  salah  satu  output  yang 

diharapkan  adalah  pengetahuan  para  jemaah  terhadap  berbagai  persoalan  dan 

solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Majelis taklim tidak hanya mengajarkan 

pengetahuan mengenai agama Islam untuk menambah pengetahuan para jemaah, 

namun  juga  mengajarkan  untuk  memberikan  berbagai  jawaban  atas  persoalan 

yang umumnya dihadapi oleh para jemaah.

Majelis taklim dalam hal ini berfungsi sebagai wadah  pengajaran agama 

yang mampu memberikan jawaban atas persoalan yang sehari-hari yang dihadapi 

oleh  jemaah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  materi  yang  diajarkan  dalam 

majelis  taklim,  yang secara tidak langsung berusaha memberikan jawaban atas 

beragam persoalan yang berkembang di masyarakat. Lebih jauh, hal ini pun boleh 

jadi  terkait  dengan  model  pembelajaran  majelis  taklim  yang  berupa  halaqah 

maupun muzakarah, di mana seorang ustazah tidak hanya mengajar, namun juga 
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memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang mungkin muncul dari jemaah 

dan juga dari pengurus taklim.

Model  pengajaran  di  majelis  taklim  perempuan  yang  bersifat  terbuka 

terhadap  berbagai  pertanyaan  memungkinkan  setiap  jemaah  di  suatu  majelis 

taklim  untuk  mengajukan  sebuah  pertanyaan,  baik  yang  mereka  alami  secara 

langsung  maupun  yang  berkembang  di  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan 

pernyataan  hajjah  Aisyah  yang  mengatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  majelis 

taklim  adalah  “untuk  mendapat  jawaban  atas  berbagai  masalah  yang  ada  dan 

berkembang  di  masyarakat.”  Persoalan  tersebut  mendapatkan  penjelasannya 

“berdasarkan penjelasan al Quran dan hadis”, hal ini pun membuka kesempatan 

yang lebih luas bagi “orang awam kebanyakan untuk memperoleh jawaban atas 

persoalan yang berkembang luas.”

Berbagai persoalan yang dibahas  umumnya berhubungan dengan materi 

yang dibahas.  Hal  ini  tentu saja tidak  lah mengherankan,  sebab setiap  majelis 

taklim memiliki  materi  yang berbeda, sehingga pertanyaan yang muncul dalam 

majelis  taklim  pun  berbeda-beda.  Sebagai  gambaran,  majelis  taklim  yang 

membahas materi fikih akan banyak mendapatkan berbagai pertanyaan mengenai 

masalah  fikih,  demikian  pula  majelis  taklim  yang  membahas  mengenai  adab. 

Hanya  saja,  majelis  taklim  yang  membahas  hadis  utamanya  akan  berkaitan 

dengan  topik  hadis  yang  dibahas,  demikian  pula  materi  tafsir  al  Quran  yang 

umumnya berdasarkan tema ayat yang sedang dibahas, di mana kedua materi ini 

umumnya  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  para  jemaah  untuk  mengajukan 

pertanyaan. 
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Berbagai persoalan yang muncul pun tentunya memiliki korelasi tertentu 

dengan tema dan tipe majelis taklim itu sendiri. Pada umumnya, majelis taklim di 

wilayah  perkotaan  dan  permukiman  penduduk,  yang  lebih  banyak  membahas 

materi-materi  dasar  fikih  yang  banyak  berbicara  mengenai  dasar-dasar  ibadah, 

maka  pertanyaan  yang  biasanya  diajukan  seputar  masalah  ibadah  dan  hukum-

hukum  yang  berkenaan  dengan  hal  tersebut.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  jika 

majelis  taklim  tersebut  membahas  mengenai  etika  bermasyarakat  maupun 

hubungan  antara  suami  dan  istri  dalam rumah  tangga,  maka  pertanyaan  yang 

muncul utamanya tidak lah terpaut jauh dengan materi yang dibahas. Meskipun 

demikian,  khusus  untuk  tipe  majelis  taklim yang  bersifat  TOT,  masalah  yang 

dibahas umumnya lebih aktual dan rumit, seperti masalah jinayat (hukum pidana), 

ekonomi,  bahkan sosial-politik,  hal  ini  tentu saja dimungkinkan,  karena dalam 

majelis taklim TOT, persoalan yang dibahas umumnya berkisar pada persoalan-

persoalan yang lebih aktual, tentu saja dengan batasan-batasan khusus yang sesuai 

dengan tema yang dibahas.

Adanya kesempatan bagi para jemaah untuk mengajukan pertanyaan tentu 

saja  berpengaruh  besar  terhadap  persiapan  ustazah  yang  mengajar  di  majelis 

taklim.  Hal  ini  tentu  saja  membuat  peran  seorang  ustazah  untuk  tidak  hanya 

mengajar  di  majelis  taklim,  namun  juga  memberikan  jawaban  atas  berbagai 

pertanyaan  yang  mengemuka.  Kesempatan  untuk  mengajukan  berbagai 

pertanyaan yang dimiliki  oleh jemaah,  sedikit-banyak,  memaksa setiap ustazah 

yang mengajar  untuk selalu menambah pengetahuan mereka  terhadap berbagai 
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persoalan-persoalan kontemporer. Hal ini diakui oleh ustazah hajjah Zulaiha yang 

mengatakan:

“...ibu-ibu  taklim  biasanya  nanya ke  saya  tentang  banyak  hal, 
mulai  dari  masalah  yang  gampang, sampe masalah  yang 
susah...tapi  semuanya  kan masih  dalam batas  wajar,  sesuai  ama 
yang dibahas...yang jelas saya sebagai ustazah kan juga harus siap-
siap buat ngadepin pertanyaan dari jemaah.”

Berbagai  pertanyaan  yang  muncul  dari  jemaah  seakan  tidak  memiliki 

batasan  tersendiri.  Hal  ini  menuntut  setiap  ustazah  yang  mengajar  di  majelis 

taklim untuk mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya dengan melengkapi diri 

mereka dengan pengetahuan yang lebih aktual. Dalam konteks ini, hampir setiap 

ustazah,  utamanya  ustazah  senior,  memiliki  rujukan  silang  tersendiri  terhadap 

materi-materi  yang  akan mereka  ajarkan,  di  mana  rujukan silang  itu  lah  yang 

mampu memperluas perspektif mereka atas berbagai masalah yang akan mereka 

bahas.  Lebih  jauh,  rujukan  silang  tersebut  umumnya  adalah  berbagai  referens 

berupa  kitab  yang  membahas  suatu  masalah  secara  mendalam  dan  mendetail, 

terutama dalam bidang tafsir al Quran dan fikih. 

Berbagai  pertanyaan  yang  muncul  dalam  setiap  kegiatan  taklim  tidak 

harus  hal-hal  yang  bersifat  umum,  namun  dapat  juga  berupa  pertanyaan  yang 

bersifat pribadi. Dalam hal ini, majelis taklim menjadi wadah utama bagi setiap 

orang untuk menemukan jawaban atas persoalan mereka,  dan dalam wadah ini 

pula setiap jemaah memiliki hak yang sama untuk bertanya, sekaligus kesempatan 

untuk  menanyakan  sesuatu  yang  sifatnya  personal.  Berbagai  pertanyaan  yang 

muncul pun ditanggapi beragam. Ada jemaah yang bertanya mengenai persoalan 

yang  mudah  terkait  dengan  diri  dan  lingkungannya  dan  ustazah  langsung 

164

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



menjawab, ada pula pertanyaan yang begitu sulit,  atau barangkali  sang ustazah 

ragu menjawab, sehingga ustazah tersebut mengatakan bahwa jawabannya akan 

dicari terlebih dahulu baru akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.68

Dalam majelis taklim boleh jadi batasan-batasan publik dan privat tidak 

lagi terlihat jelas. Setiap orang dalam majelis taklim dapat mengeluarkan perasaan 

mereka yang mereka peroleh di ruang privat ke ruang publik atau dalam hal ini di 

majelis taklim yang di dalamnya terdapat jemaah dan juga ustazah yang mengajar. 

Tentu saja hal ini tidak lah terlarang dalam majelis taklim, sebab setiap jemaah 

boleh  saja  menyampaikan  pertanyaan,  baik  itu  pertanyaan  pribadi  yang 

berdasarkan kejadian nyata, atau pertanyaan yang sifatnya umum dan berkembang 

luas. Berbagai pertanyaan tersebut, terlepas apakah itu personal atau tidak, banyak 

mengemuka dalam majelis taklim, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja 

membutuhkan jawaban.

Jawaban  atas  pertanyaan  yang  muncul  dalam  kegiatan  majelis  taklim 

memang  ditujukan  kepada  ustazah  yang  mengajar,  namun  tidak  menutup 

kemungkinan  jemaah  yang  lain  dapat  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan 

tersebut.  Meskipun  demikian,  tentu  saja  terdapat  etika  khusus  terkait  dengan 

jawaban  dari  jemaah,  yakni  jika  jemaah  memang  diperkenankan  oleh  ustazah 

68 Ustazah  hajjah  Rohmani  pernah  menuturkan  bahwa  dirinya  pernah  ditanya  mengenai 
persoalan undian yang dilakukan berbagai produk maupun undian via sms, hal ini tentu 
saja tidak pernah ada pada jaman Nabi dan sahabat. Mengingat jawaban yang diberikan 
dapat berakibat fatal jika salah menjawab, maka ia mengatakan ke jemaah, bahwa dirinya 
akan  mencari  jawaban  yang  lebih  lengkap  dalam  pertemuan  berikutnya.  Hal  ini 
nampaknya  menjadi  sangat  wajar  dilakukan,  sebab  menjawab pertanyaan  tidak  hanya 
sekedar memberikan jawaban, namun juga terdapat tanggungjawab atas jawaban tersebut. 
Konsekuensinya  jelas:  mengajar  di  majelis  taklim  harus  bersiap  menerima  berbagai 
pertanyaan yang terus berkembang di masyarakat.
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untuk menjawab pertanyaan tersebut.69 Di sisi yang berbeda, seorang jemaah yang 

memiliki pertanyaan yang sifatnya mendesak dan penting sah-sah saja bertanya 

kepada  ustazah  setelah  ustazah  tersebut  selesai  berceramah  atau  bertanya 

mengenai persoalan tersebut di luar kegiatan taklim.70

Majelis taklim tidak hanya berfungsi untuk pengajaran ajaran agama Islam 

di masyarakat,  namun juga berperan sebagai wadah silaturrahmi di antara para 

jemaahnya. Ajang silaturrahmi bagi para jemaah merupakan bagian integral dari 

majelis taklim, sebab hampir setiap jemaah yang hadir di sebuah majelis taklim 

memiliki hubungan-hubungan yang relatif dekat. Di sisi yang lain, tidak semua 

jemaah taklim,  terutama di wilayah perkotaan dan perumahan, memiliki  waktu 

luang yang sama sehingga memudahkan intensitas relasi di antara mereka, hal ini 

lah  yang  menyebabkan  mengapa  pergi  ke  majelis  taklim,  mengutip  ibu  Etty, 

“sangat penting dan menyenangkan.” Hal ini tentu saja mudah dimengerti, sebab 

69 Meskipun  hal  ini  agak  jarang  terjadi,  seorang  ustazah  memberikan  kesempatan  bagi 
jemaah yang hadir untuk memberikan pendapatnya. Hal yang justru sering muncul adalah 
jawaban spontan dari jemaah, umumnya berupa celetukan, yang akan langsung di respon 
oleh ustazah yang bersangkutan dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 
Hal ini boleh jadi sangat jarang terjadi, sebab jika jemaah diberi kesempatan untuk turut 
memberikan  pendapatnya  akan  memakan  waktu  yang  relatif  lama,  sedangkan  durasi 
pelaksanaan majelis taklim sendiri, meskipun tidak kaku, relatif sebentar, sehingga setiap 
aktivitas dalam majelis taklim diperhitungkan waktu pelaksanaannya.  Sesi tanya jawab 
sendiri umumnya dilakukan selama 10 menit di akhir ceramah, dengan demikian, jika 
seorang  ustazah  memiliki  waktu  60  menit  untuk  berceramah,  maka  50  menit 
dipergunakan untuk membahas materi dan 10 menit untuk tanya jawab.

70 Umumnya  dalam  setiap  kegiatan  taklim,  setelah  ustazah  selesai  ceramah  dan  doa 
dibacakan, jemaah taklim tidak lah langsung bubar, melainkan ada waktu khusus untuk 
berbincang  dengan  ustazah  dan  pengurus  taklim,  rata-rata  sekitar  15  menit.  Seorang 
jemaah yang hendak bertanya secara pribadi dapat langsung bertanya pada saat itu, yang 
umumnya hanya didengar oleh sedikit orang. Namun hal ini boleh jadi tidak terlaksana 
jika ustazah yang bersangkutan  memiliki  dua acara taklim dalam rentang waktu yang 
berdekatan, di mana setelah berceramah di satu taklim sang ustazah langsung menuju ke 
majelis taklim yang lain, maka kesempatan untuk bertanya umumnya tidak berlangsung 
lama. Dalam hal ini, jemaah yang hadir dapat langsung ke rumah ustazah tersebut untuk 
bertanya secara langsung dan pribadi. Setiap jemaah yang datang ke rumah ustazah untuk 
bertanya langsung tidak lah membutuhkan persetujuan terbuka dari pimpinan taklim.
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di majelis taklim lah setiap perempuan, yang berasal dari lingkungan yang sama, 

atau setidaknya relatif berdekatan, dapat saling bertemu dan berinteraksi dengan 

bebas dan leluasa.

Majelis taklim merupakan wadah interaksi  antara sesama  jemaah dalam 

majelis taklim tersebut. Interaksi yang terjadi antara para jemaah boleh jadi tidak 

lah sama persis, namun memiliki beberapa kemiripan tersendiri.  Dalam majelis 

taklim itu lah sesama jemaah dapat menanyakan kabar diri dan keluarga anggota 

lainnya, dan juga mendapatkan berbagai informasi terbaru di lingkungan mereka. 

Hal ini diakui oleh ibu hajjah Zubaedah yang mengatakan bahwa kedatangannya 

ke majelis  taklim “...jelas tujuannya buat belajar...ya ketemu ibu-ibu yang lain 

yang  saya  kenal...ya saling  tanya  kabar  lah,  kabar  diri  dan  keluarga...juga 

informasi baru di lingkungan saya...”. Hal yang juga tidak jauh berbeda dengan 

yang disampaikan ibu Sukmini yang mengatakan:

“...saya datang ke taklim  ga cuma buat belajar, tapi juga ketemu 
teman,  ya walaupun  RT  kita  ga jauh,  tapi  kan jarang 
ketemu...makanya  taklim  banyak  dipake sama  ibu-ibu  sini buat 
saling tanya kabar...ya saya juga  ga nolak kalau ada yang bilang 
ibu-ibu datang ke taklim buat cari kabar terbaru...”

Fungsi majelis  taklim sebagai tempat berkumpulnya  jemaah nampaknya 

berperan besar atas motif jemaah datang ke majelis taklim. Di beberapa majelis 

taklim di  wilayah  perkotaan dan perumahan misalnya,  fungsi  ini  lebih terlihat 

ketimbang majelis  taklim di wilayah pedesaan,  di  mana interaksi  antar jemaah 

cukup jarang terjadi di luar majelis taklim, meskipun tidak menutup kemungkinan 

interaksi  terjadi  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  diadakan  bukan  oleh  majelis 

167

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



taklim.71 Interaksi  yang terjadi berupa saling bertanya  kabar diri  dan keluarga, 

juga “informasi”72 sekitar lingkungan tempat mereka tinggal boleh jadi merupakan 

topik  yang  paling  umum  dibicarakan,  dengan  demikian,  majelis  taklim  pun 

berperan sebagai sumber informasi sekaligus muara arus informasi muncul dari 

berbagai sumber.

Majelis  taklim  di  wilayah  pedesaan  nampaknya  tidak  terlalu 

memperlihatkan  motif  ini.  Barangkali  hal  ini  terjadi  karena intensitas  interaksi 

antar  jemaah  majelis  taklim  di  lingkungan  masyarakat  lebih  sering  terjadi 

ketimbang di wilayah perkotaan atau perumahan, atau boleh jadi hal ini terjadi 

karena intensitas pelaksanaan majelis  taklim di wilayah pedesaan lebih banyak 

dilakukan. Banyak majelis taklim yang mengadakan kegiatan taklim sekali dalam 

satu minggu, sehingga dengan pertemuan yang lebih sering, jemaah majelis taklim 

di  wilayah  pedesaan  lebih  berfokus  pada  proses  belajar  mengajar.  Meskipun 

demikian, nampaknya ‘kebutuhan’ akan ‘informasi’ terbaru juga dirasakan oleh 

jemaah majelis taklim di wilayah pedesaan.

71 Kegiatan arisan misalnya, boleh jadi para anggotanya adalah anggota majelis taklim juga, 
namun tidak semua jemaah majelis  taklim ikut  dalam kegiatan ini,  sehingga interaksi 
yang muncul dalam kegiatan tersebut tidak lah seintens interaksi dalam majelis taklim. 
Hal ini terlihat dari pernyataan ibu Lastri,  jemaah MT. al Fath di wilayah perumahan, 
yang mengatakan: “...memang ada pula kegiatan lain seperti arisan di RT, tapi yang ikut 
arisan cuma sedikit dan  ga semua ibu-ibu taklim ikut, lagi pula kegiatan itu  ga terlalu 
sering...ya  soalnya  banyak  yang  awalnya  ikut  (arisan)  kemudian  ga ikut  lagi...yang 
banyak datang justru pas taklim...”

72 “informasi” di sini dapat berarti ganda. Di satu sisi, informasi boleh jadi berarti informasi 
penting berupa berita pernikahan, kelahiran, maupun berita kriminal; namun di sisi yang 
lain,  informasi  juga  dapat  berarti  kabar  burung,  gosip  atau  rumor  yang  berkembang. 
Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Etty bahwa informasi yang muncul di majelis taklim 
biasanya  “berita  walimah...si  anu mo ngawinin  (perkawinan) atau  si  anu mo nyunatin 
(sunatan)...”, namun Ibu Etty juga tidak menampik mengenai gosip “...ya kadang-kadang 
gosip juga...misalnya anaknya ibu anu pacaran dengan si  anu...ya yang  kayak gitu juga 
ada...”
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Ajang silaturrahmi di majelis taklim nampaknya memiliki korelasi tertentu 

dengan poin sebelumnya, yakni majelis taklim sebagai wadah untuk menemukan 

jawaban  atas  berbagai  persoalan.  Majelis  taklim  menjadi  wadah  silaturrahmi 

sekaligus ajang ‘pencarian informasi’ dan ‘pemberian infomasi’ yang tidak jarang 

adalah informasi yang bersifat pribadi. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, 

majelis taklim mengaburkan batasan-batasan ruang publik dan privat, sebab setiap 

jemaah  dalam  majelis  taklim  dapat  mengemukakan  berbagai  persoalan  yang 

mereka hadapi, atau setidaknya yang mereka kira mereka hadapi, yang sebenarnya 

adalah  persoalan  privat,  dengan  bebas  dan  terbuka  di  majelis  taklim,  yang 

notabene  adalah  ruang  publik.  Berbagai  perbincangan  mengenai  persoalan 

keluarga, barangkali juga persoalan rumah tangga, dapat muncul dalam diskusi-

diskusi kecil yang berkembang di majelis taklim.

Majelis  taklim  dengan  demikian  berfungsi  sebagai  ruang  terbuka  bagi 

setiap perempuan yang bergabung sebagai jemaah untuk berbicara lepas mengenai 

berbagai persoalan yang ada di sekitar mereka. Ruang ini dimungkinkan karena 

kultur  majelis  taklim yang  memang terbuka  atas  segala  persoalan,  di  samping 

adanya  tujuan  majelis  taklim  sebagai  wadah  belajar  bagi  setiap  orang.  Posisi 

majelis taklim yang terbuka bagi topik menyebabkan setiap orang yang bergabung 

dapat  secara  leluasa  mengeluarkan  topik  pembicaraan,  meskipun  tidak  ada 

jaminan pasti bahwa apa yang dibicarakan dalam majelis taklim tidak merembes 

keluar melalui tembok-tembok majelis taklim.

Majelis taklim pun memiliki dimensi lainnya, yakni fungsi majelis taklim 

sebagai pengikat solidaritas kelompok. Dalam setiap majelis taklim, hampir dapat 
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dipastikan  setiap  jemaah  mengenal  jemaah  lainnya  dalam  majelis  taklim  itu, 

akibatnya, hubungan komunal yang terbentuk dalam majelis taklim secara tidak 

langsung  menciptakan  situasi  yang  menjadikan  majelis  taklim  tidak  hanya 

memiliki  batasan  fisik,  namun  juga  batasan-batasan  sosial.  Setiap  orang  yang 

bergabung dalam sebuah majelis taklim, terlebih jika orang tersebut secara intens 

mendatangi setiap kegiatan taklim, akan secara langsung dianggap sebagai bagian 

dari kelompok majelis  taklim tersebut. Hal ini tentu saja tidak lah berlangsung 

secara  formal  di  mana  keanggotaan  dalam  sebuah  majelis  taklim  ditentukan 

melalui prosedur baku, mengingat majelis taklim umumnya tidak mau direpotkan 

dengan  urusan  prosedural.  Di  sisi  yang  berbeda,  setiap  orang  sah-sah  saja 

mengikuti lebih dari satu majelis taklim. Tentunya hal ini membawa konsekuensi 

yang lebih kompleks: setiap orang yang tergabung dalam banyak majelis taklim 

secara  otomatis  ‘tergabung’  dalam  kelompok  di  setiap  majelis  taklim.  Setiap 

majelis  taklim  boleh  jadi  memiliki  ‘aturan  main’  tersendiri,  sehingga 

‘keanggotaan’  di  berbagai  majelis  taklim  boleh  jadi  memunculkan  benturan 

kepentingan, meskipun hal ini agaknya tidak terjadi.73

Majelis taklim sebagai pengikat solidaritas kelompok dapat dilihat dengan 

posisi jemaah dan hubungan yang muncul di antara jemaah dalam majelis taklim 

tersebut.  Karena  setiap  jemaah  terhubung  satu  dengan  lainnya,  maka 

ketidakhadiran  seorang  jemaah,  terutama  tanpa  alasan  yang  jelas,  akan 

73 Menurut pengakuan hajjah Maemunah, di antara jemaah taklimnya ada yang tercatat di 
lebih dari tiga majelis taklim, namun hal tersebut tidak mengganggu aktivitas taklim yang 
dipimpinnya.  Menurutnya,  aktivitas  berbagai  taklim  biasanya  menyesuaikan  waktu 
dengan jemaah taklim, itu sebabnya seseorang yang tercatat tidak hanya di majelis taklim 
yang  dipimpinnya  dapat  dengan  fleksibel  menyesuaikan  waktu.  Hal  ini  juga 
dimungkinkan sebab tidak mungkin sebuah wilayah mengadakan lebih dari satu majelis 
taklim sekaligus secara bersamaan. Hal yang sama juga diakui oleh hajjah Munawwarah.
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menimbulkan  pertanyaan  bagi  jemaah  lainnya.  Ketidakhadiran  seseorang  juga 

akan sangat terlihat dalam majelis taklim kecil, sebab umumnya sebuah majelis 

taklim kecil  hanya beranggotakan tidak lebih dari 50 orang. Bahkan di majelis 

taklim yang memiliki jemaah besar pun, ketidakhadiran seseorang dapat diketahui 

oleh pengurus taklimnya,  yang umumnya akan menanyakan kepada teman dari 

jemaah tersebut mengenai alasan ketidakhadirannya. Hal ini dapat dilihat dengan 

ungkapan hajjah Maryanih yang mengatakan:

“Majelis  taklim  ini  jemaahnya  ga terlalu  banyak,  cuma  ada  36 
orang,  makanya  saya  bisa  tau kalau  ada  jemaah  yang  tidak 
hadir...kalau ada yang tidak hadir biasanya ada kabar, misalnya si a 
pergi  atau  alasan  lain...biasanya  saya  tanya  ke  teman  atau 
tetangganya kenapa dia tidak hadir.”

Hal  yang  sama  juga  dikatakan  oleh  hajjah  Aminah,  yang  mengatakan  bahwa 

“...setiap anggota taklim kenal anggota lainnya, jadi kalau ada yang  ga ada kita 

bisa  langsung  tau...”  Di  sisi  yang  berbeda,  intensitas  hubungan  antarpersonal 

dalam  majelis  taklim  juga  memungkinkan  jemaah  dan  juga  pengurus  majelis 

taklim mengetahui adanya orang baru dalam kegiatan taklim mereka. Hal ini tidak 

hanya berlaku bagi majelis taklim yang jemaahnya relatif sedikit, namun juga bagi 

majelis  taklim  yang  memiliki  jemaah  besar.  Kehadiran  orang  baru,  mengutip 

hajjah Saamah, “bisa jelas kliatan...soalnya rata-rata ibu taklim duduknya tetap,74 

jadi kalau ada orang lain yang duduk bisa kliatan jelas...”

74 Yang dimaksud oleh Hajjah Saamah sebenarnya  lebih pada posisi duduk jemaah yang 
cenderung tetap, tidak mengalami perubahan, seringkali pula jemaah taklim duduk secara 
berkelompok.  Jika  seorang  jemaah  sejak  awal  duduk  di  suatu  tempat,  maka  orang 
tersebut, dapat dipastikan, akan duduk secara reguler di tempat tersebut. Hal ini lah yang 
menyebabkan tidak hadirnya seseorang dalam taklim mudah terlihat, sebab tempat yang 
kosong umumnya  tidak diisi  oleh jemaah yang  lain.  Hal  ini  pula  yang  menyebabkan 
kehadiran  seorang  jemaah  yang  baru  dapat  langsung  dilacak,  sebab  orang  tersebut 
umumnya ‘duduk sendiri’,  karena belum membentuk kelompok atau belum ‘memiliki 
posisi duduk yang tetap’.
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Intensitas hubungan antara  jemaah taklim menyebabkan hubungan yang 

muncul dalam majelis taklim adalah hubungan komunal. Komunalitas hubungan 

yang tercipta tidak hanya sebatas pengenalan nama maupun asal muasal jemaah, 

namun seringkali  juga pada persoalan ‘dapur’ jemaah lainnya.  Hubungan yang 

sama  juga  terjadi  manakala  seorang  jemaah  akan  menyelenggarakan  kegiatan-

kegiatan khusus, di mana para jemaah lainnya akan membantu persiapan acara 

tersebut.  Hubungan  yang  sama  juga  akan  muncul  manakala  seorang  jemaah 

sedang mengalami musibah, maka pimpinan majelis taklim dapat mengkoordinir 

jemaah  lainnya  untuk  mengumpulkan  sejumlah  dana  bantuan.  Lebih  jauh, 

hubungan yang terbentuk dalam majelis taklim juga dapat diihat dengan berbagai 

kegiatan  majelis  taklim yang dikoordinir  dan dilaksanakan oleh semua jemaah 

taklim tersebut.

Hubungan yang muncul  dalam majelis  taklim juga dapat  terlihat  dalam 

mobilisasi  kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Rusydatul Ummah. Dalam 

kegiatan  Isra  Mikraj  misalnya,  hampir  setiap  majelis  taklim  di  wilayah 

Ujungharapan dan majelis taklim di wilayah lain akan dimintakan bantuan untuk 

menyiapkan  makanan,  dan  setiap  majelis  taklim  yang  dimintakan  bantuannya 

akan  melakukan  mobilisasi  sumber  daya  jemaah  untuk  mempersiapkan  hal 

tersebut.  Sedangkan  majelis  taklim  lain  yang  juga  diundang  akan  melakukan 

mobilisasi  massa  untuk  hadir  dalam acara  tersebut.  Dalam hal  ini,  Rusydatul 

Ummah  pun  berperan  sebagai  organisasi  induk  majelis  taklim  dapat  juga 

berfungsi sebagai medium pengikat solidaritas antara majelis taklim dan jemaah 

majelis taklim yang bernaung di bawahnya.
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Sebagai bentuk ikatan komunal, keberadaan majelis taklim juga berakitan 

erat  dengan  wilayah  dan  demografi  majelis  taklim  tersebut  diadakan. 

Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  di  wilayah  penelitian,  identifikasi 

alamat  seseorang  bukan  lah  berdasarkan  pembagian  Rukun  Warga  (RW)  dan 

Rukun Tetangga (RT),  namun berdasarkan pembagian masjid dan/atau musala. 

Dalam konteks  budaya,  masjid  dan  musala  adalah  titik  episentrum kehidupan 

masyarakat,  dan  sebagai  bagian  dari  masjid  dan  musala,  majelis  taklim  pun 

memegang peranan yang penting, sebab majelis taklim dapat menjadi alternatif 

identifikasi  seseorang.  Hal  ini  dimungkinkan  sebab  posisi  seseorang  dalam 

majelis taklim cenderung tetap sehingga identifikasi personal berdasarkan majelis 

taklim dapat dilakukan. Dengan demikian, majelis taklim dapat dijadikan sebagai 

batasan sosial dan demografis seseorang. Posisi ini tentu saja mempersyaratkan 

adanya  suatu  kontinuitas  seseorang dalam majelis  taklim,  dan  persyaratan  ini, 

sebagian besar, telah dipenuhi oleh hampir setiap jemaah majelis taklim.

Sebagai sebuah ikatan komunal di antara sesama jemaah taklim, tentu saja 

terdapat sanksi tertentu bagi jemaah yang melanggar. Pada dasarnya terdapat dua 

jenis sanksi yang berlaku di majelis taklim, yakni sanksi administratif dan sanksi 

moral. Sanksi administratif biasanya berupa denda yang dijatuhkan jika seorang 

jemaah  melanggar  tata  tertib  internal  majelis  taklim,  dapat  dikatakan  bahwa 

sanksi  ini  sangat  jarang dilakukan  mengingat  majelis  taklim sendiri  seringkali 

sangat  longgar  dalam persoalan  tata  tertib.  Sebagai  sebuah organisasi,  majelis 

taklim seringkali memiliki aturan main untuk kalangan internal mereka, di mana 

aturan ini umumnya ditetapkan secara bersama, antara jemaah dengan pengurus 
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taklim. Di sisi yang berbeda, penetapan aturan pun dapat berubah dengan cepat 

berdasarkan kesepakatan yang sama; dalam artian sangat jarang terdapat aturan 

baku yang bersifat tetap dalam majelis taklim tersebut. Akibatnya jelas, perubahan 

aturan main seringkali dapat berubah dengan cepat, meskipun perubahan tersebut 

tidak lah bersifat fundamental. 

Berbagai  peraturan  dalam  majelis  taklim,  yang  juga  seringkali  tidak 

tetulis,  pun seringkali  dilaksanakan dengan longgar,  baik oleh jemaah maupun 

oleh pengurus taklim. Hal ini diakui oleh hajjah Maemunah yang mengatakan:

“...aturan di majelis taklim dibuat bersama antara jemaah dengan 
pengurus (taklim)...biasanya ga perlu rapat khusus, bisa aja setelah 
taklim selesai...apa yang dibahas juga biasanya usulan dari jemaah, 
misalnya  jemaah  maunya  kayak  gini,  ya  kita  rapat,  enaknya 
gimana...”

Lebih jauh, dirinya juga tidak menampik bahwa aturan yang dibuat bisa saja tidak 

jalankan,  namun  tentu  saja  hal  ini  harus  merupakan  “kesepakatan  bersama”. 

Longgarnya  pelaksanaan  aturan  juga  diakui  oleh  hajjah  Fatimah  yang 

menyatakan:

“Setahu saya, majelis taklim memang sulit membuat aturan yang 
kaku...kan orang-orang datang ke taklim tujuannya  buat  belajar, 
makanya susah membuat aturan yang kaku, takutnya orang yang 
udah mau  datang  ga  datang  lagi  gara-gara  aturan  itu...makanya 
aturan yang ada sering  ga ngaruh...saya sebagai pengurus taklim 
juga harus  ngerti kalau  ga semua  orang mau  nurut  pada aturan 
yang udah dibuat.”

Sanksi yang paling sering muncul  adalah sanksi  moral  yang dijatuhkan 

kepada  jemaah akibat kesalahannya dalam pergaulan di antara  sesama jemaah. 

Sanksi moral umumnya terjadi jika seorang jemaah mungkir melaksanakan tugas-
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tugas maupun secara terbuka dan sengaja tidak ikut serta dalam kegiatan yang 

dilaksanakan oleh majelis taklim. Sanksi moral utamanya hanya dijatuhkan bagi 

jemaah yang secara sengaja atau tanpa sengaja tidak ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan  majelis  taklim dan tidak  ada  alasan  yang  diajukan ketidakikutsertaan 

dalam  kegiatan  tersebut.  Sanksi  moral  yang  sering  kali  terjadi  berupa  celaan 

maupun tindakan pengucilan yang dilakukan oleh jemaah terhadap jemaah yang 

melanggar. Hal ini dikatakan oleh Ibu Sri yang menyatakan:

“...kalau ada ibu taklim yang ga mau ikut kegiatan taklim biasanya 
sih di-omongin ma ibu-ibu yang lain...ya  macem-macem, dibilang 
sok lah, dibilang sombong lah, ya kayak gitu...agak jarang ya kalau 
yang kayak gitu (pengucilan), ada sih tapi biasanya  ga lama...asal 
dia mau minta maaf pasti di-maafin ko...”

Sanksi yang berlaku tidak lah berlaku sama di setiap majelis taklim, hal ini sangat 

bergantung  pada  kebiasaan  yang  berlaku  di  majelis  taklim  tersebut.  Pada 

umumnya,  pemberian  sanksi  bersifat  temporer,  meskipun  tidak  menutup 

kemungkinan pemberian sanksi dalam durasi yang lebih panjang. 

Dalam konteks yang lebih luas, majelis taklim juga memiliki fungsi untuk 

membentuk jaringan sosial, baik dalam majelis taklim itu sendiri maupun dengan 

majelis taklim lain. Terutama majelis taklim di wilayah perkotaan dan perumahan, 

fungsi  majelis  taklim sebagai  pembentuk jaringan sosial  sangat  terasa.  Hal  ini 

terkait erat dengan posisi majelis taklim yang berada di tengah titik episentrum 

kehidupan masyarakat, yakni masjid dan musala, dan peran majelis taklim sebagai 

ajang  silaturrahmi  di  antara  anggotanya.  Sebagaimana  telah  dijelaskan 

sebelumnya, bahwa majelis taklim merupakan wadah tempat bertemunya jemaah, 

yang  notabene  perempuan,  yang  dalam  kondisi  di  luar  majelis  taklim  sangat 
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jarang dilakukan. Kondisi ini memicu posisi majelis taklim sebagai wadah bagi 

bertemunya para jemaah sekaligus wadah jaringan sosial yang ada bagi jemaah itu 

sendiri.

Majelis taklim berfungsi sebagai tempat berkembangnya jaringan sosial di 

masyarakat,  terutama  bagi  perempuan,  sehingga  tidak  mengherankan  jika 

seseorang baru tiba di suatu wilayah dan ingin membentuk jaringan, maka solusi 

yang paling mudah adalah bergabung dalam majelis taklim. Hal ini dikemukakan 

oleh Ibu Sukmini yang mengatakan:

“...kalau ada orang baru, misalnya dia baru pindah ke daerah sini, 
biasanya  kan bingung mau  kenalan  sama siapa...ya yang  paling 
gampang ikut ke taklim  aja, soalnya hampir semua ibu-ibu yang 
ada  di  daerah  sini  ikut  taklim...ya memang  bisa  aja ketemu  di 
pasar, tapi kan ga semua ibu-ibu mau ngobrol banyak di pasar...”

Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  hajjah  Maryamah,  bahwa  cara  paling 

mudah untuk bertemu dan berkenalan dengan ibu-ibu di lingkungan RW adalah 

dengan mengikuti pengajian yang dilaksanakan di wilayah tersebut, sebab dalam 

pengajian itu “ibu-ibu  numplek (berkumpul)” yang “rame-nya bahkan  ngalahin 

(mengalahkan)  pasar.”  Barangkali  momen berkumpulnya  perempuan di  sebuah 

wilayah,  yang  dalam  skala  cukup  besar,  memang  sangat  jarang  terjadi,  salah 

satunya adalah di majelis taklim.

Posisi majelis yang strategis untuk membina jaringan sosial disadari betul 

oleh  jemaah,  terutama  oleh  jemaah  yang  baru.  Tidak  mengherankan  jika  ada 

pendatang  baru  di  sebuah  wilayah,  maka  solusi  termudah  untuk  mengenal 

lingkungan baru tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan taklim. Dalam hal ini, 
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seringkali orang baru tersebut akan diajak oleh tetangga maupun keluarga mereka 

yang  telah  lebih  dahulu  menetap  untuk  ikut  dalam  kegiatan  majelis  taklim, 

sebagaimana dikatakan oleh Ibu Lastri:

“...awalnya saya orang baru (di lingkungan itu)...kan saya  ga tau 
ibu-ibu disini itu kayak apa...lha terus bu Asih (tetangga ibu Lastri) 
ngajak saya ikut ke taklim, kata dia “udah ikut aja, di sana banyak 
ibu-ibu, ntar kan bisa kenalan”...ya akhirnya saya ikut juga...nah di 
taklim, bu Asih yang ngasi tau ke pengurus dan jemaah kalau ada 
orang baru...ya trus sampe sekarang saya masih ikut taklim...kalau 
sekarang sih alhamdulillah dah akrab (dengan jemaah).”

Dengan demikian, posisi majelis taklim sebagai sarana membentuk jaringan sosial 

antarindividu merupakan bagian integral dari peran yang dimainkan oleh majelis 

taklim di  tingkat  sosial.  Majelis  taklim menawarkan  sebuah alternatif  jaringan 

sosial,  di  mana jaringan tersebut  tidak hanya sebatas  antarindividu,  lebih jauh, 

jaringan yang terbentuk pun dapat berupa jaringan antarmajelis taklim.

Jaringan  sosial  yang  terbentuk  dalam  majelis  taklim  pun  tidak  hanya 

sebatas dalam majelis taklim itu sendiri, namun juga antara satu majelis taklim 

dengan majelis taklim lainnya.  Meskipun demikian, agaknya pihak yang paling 

diuntungkan  dengan  adanya  jaringan  sosial  antarmajelis  taklim  hanya  lah 

pengurus  taklim,  sebab  agak  sulit  membayangkan  seorang  jemaah  di  sebuah 

majelis  taklim  mengenal  jemaah-jemaah  dari  majelis  taklim  yang  letaknya 

berjauhan,  meskipun  hal  ini  dapat  saja  terjadi.  Pengurus  taklim  mungkin  saja 

memiliki jaringan dengan majelis taklim lain yang ada di sekitar majelis taklim 

yang  dipimpinnya,  hanya  saja,  untuk  memiliki  jaringan dengan majelis  taklim 

yang  letaknya  jauh  dari  majelis  taklim  yang  dipimpinnya  dibutuhkan  sebuah 

jaringan  yang  lebih  luas  yang  dimiliki  oleh  organisasi  induk.  Dalam  hal  ini, 
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Rusydatul Ummah sebagai organisasi induk merupakan majelis taklim besar yang 

mengkoneksikan berbagai majelis taklim dalam sebuah jejaring sosial yang jauh 

lebih luas, dan yang dapat memanfaatkan jaringan tersebut tidak lain hanya lah 

pengurus majelis taklim. 

Rusydatul  Ummah  secara  faktual  memiliki  jaringan  di  seluruh  majelis 

taklim yang bernaung dibawahnya, dan setiap majelis taklim yang bernaung dapat 

memanfaatkan  jaringan  tersebut.  Rusydatul  Ummah  memiliki  jaringan  yang 

terbentang luas di hampir seluruh wilayah Bekasi, dan sebagian wilayah Jakarta. 

Jaringan ini  tentu saja memberi  keuntungan tersendiri  bagi Rusydatul  Ummah, 

yang  juga  memberi  keuntungan  bagi  majelis  taklim  yang  bernaung  di  bawah 

Rusydatul  Ummah  yang  mampu  memanfaatkan  jaringan  tersebut.  Lebih  jauh, 

Rusydatul Ummah pun memiliki jaringan dengan organisasi induk majelis taklim 

lainnya,  demikian  juga  dengan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Jaringan  yang 

dimiliki  majelis  taklim  tentu  saja  tidak  melulu  berkaitan  dengan  jaringan 

perseorangan, namun juga berupa jaringan organisasi. 75 Jaringan-jaringan ini lah 

yang membentuk konfigurasi hubungan yang lebih kompleks, baik dalam internal 

majelis taklim, maupun antara satu majelis taklim dengan majelis taklim lainnya. 

75 Kompleksitas posisi majelis taklim sebagai bagian dari jejaring sosial yang lebih besar 
memberikan gambaran mengenai posisi majelis taklim yang sangat krusial dalam lingkup 
sosial. Posisi ini memberikan gambaran bahwa setiap majelis taklim memiliki jaringan 
tersendiri,  dan  setiap  majelis  taklim  terkoneksi,  terutama  secara  organisasi,  dengan 
sebuah jaringan induk. Jaringan induk ini pun terkoneksi dengan jaringan lain yang lebih 
luas, dan masing-masing jaringan membentuk peta jaringan yang lebih rumit, dan celah 
ini  sangat  layak  untuk  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  besar  dalam  penelitian 
berikutnya.
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Meskipun tidak diakui secara resmi,76 agaknya terdapat hubungan antara 

majelis taklim dengan kegiatan ekonomi. Secara umum kegiatan ekonomi yang 

berlangsung di majelis taklim lebih pada model usaha ekonomi temporer, seperti 

usaha  pembuatan  seragam  atau  kegiatan-kegiatan  lain  yang  bertujuan  untuk 

pelaksanaan acara-acara sosial maupun keagamaan. Sebagian besar majelis taklim 

memang  memiliki  dana  yang  dikelola  oleh  pengurus  taklim yang  berasal  dari 

jemaah majelis taklim, namun pengelolaannya pun terbatas hanya pada kebutuhan 

majelis  taklim.  Pengelolaan  dana  majelis  taklim  dengan  demikian  bukan  lah 

bagian dari unit usaha yang ada di majelis taklim, sebab pengelolaan dana yang 

dilaksanakan secara reguler utamanya hanya untuk keperluan pelaksaan majelis 

taklim itu sendiri.

Kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  majelis  taklim  dapat  dikatakan 

tidak lah banyak dilakukan. Hal ini mungkin saja terjadi sebagai akibat struktur 

internal majelis taklim yang tidak memungkinkan terbukanya unit usaha ekonomi. 

Dalam struktur majelis taklim, setiap jemaah memiliki hak bicara dan mengajukan 

usulan, termasuk keberatan, atas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

majelis taklim. Di sisi lain, hal ini pun mungkin saja terjadi akibat kultur majelis 

taklim yang lebih berfokus pada pembelajaran materi agama ketimbang kegiatan 

ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan lebih berfokus pada usaha-

usaha  pembuatan  seragam  yang  dapat  dikenakan  oleh  jemaah  majelis  taklim. 

Pembuatan seragam pun bukan sesuatu yang dilakukan setiap tahunnya, lagi pula 

76 Beberapa pimpinan taklim secara terbuka menyatakan bahwa majelis taklim yang mereka 
pimpin  tidak  memiliki  unit  usaha  dagang  resmi,  atau  setidaknya  usaha  dagang  yang 
mengatasnamakan majelis taklim, yang berjalan sepanjang waktu.
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penggunaan seragam memang tidak dikenakan setiap pelaksanaan majelis taklim, 

namun hanya pada acara-acara tertentu.

Barangkali kegiatan ekonomi yang paling umum dilaksanakan bukan oleh 

majelis taklim, namun oleh individu yang terlibat dalam majelis taklim tersebut. 

Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh perseorangan, secara umum, memang 

tidak diatur dalam aturan internal majelis  taklim. Meskipun demikian,  kegiatan 

ekonomi perseorangan yang ada dalam majelis taklim tetap harus berada dalam 

koridor yang jelas, sebagaimana yang dituturkan hajjah Munawwarah:

“Pada dasarnya pengurus taklim ga ngelarang jemaah buat usaha 
(berjualan), tapi jelas  ga boleh pas lagi taklim...masa mau  jualan 
pas taklim, kan  ga pantes, orang datang ke taklim tujuannya  kan 
buat  belajar...ya kalau  di  luar  taklim  boleh  aja...misalnya  pas 
taklim udah selesai atau bukan pas taklim...yang beli boleh siapa 
aja...saya  misalnya  kalau  mau  usaha  bisa  aja,  ga  mentang-
mentang saya ketua taklim...”

Kegiatan  ekonomi  yang  dilaksanakan di  majelis  taklim,  meskipun tidak  diatur 

secara formal dan khusus nampaknya memiliki pengaturan tersendiri, setidaknya 

secara internal. Berdasarkan keterangan di atas, nampak bahwa pengurus majelis 

taklim  memang  tidak  memberikan  larangan  bagi  jemaah  taklimnya  untuk 

mengadakan  transaksi  penjualan,  selama  tidak  mengganggu  kegiatan  majelis 

taklim. Tidak adanya larangan juga membawa pada konsekuensi yang lebih luas, 

pengurus  taklim,  secara perseorangan,  dapat  juga bergerak dalam sektor  usaha 

perdagangan,  yang  juga  memanfaatkan  jemaah  taklim  sebagai  segmen  pasar 

mereka.
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Kegiatan  ekonomi  perseorangan  dalam  majelis  taklim,  meskipun  tidak 

dapat  digeneralisir,  nampaknya  bergerak  dalam skala  kecil.  Tentu  saja  hal  ini 

mudah dimengerti, sebab berbagai usaha ekonomi yang dilaksanakan di majelis 

taklim  adalah  usaha  yang  tidak  membutuhkan  modal  besar.77 Dalam  hal  ini, 

keberadaan  kegiatan  ekonomi  boleh  jadi  dilihat  sebagai  usaha  perseorangan 

dengan  memanfaatkan  jaringan  sosial  yang  ada  dalam  majelis  taklim.  Posisi 

majelis  taklim  yang  terbuka  bagi  semua  perempuan  tentu  saja  merupakan 

segmentasi pasar tersendiri, dan segmen pasar ini membuka peluang usaha yang 

cukup besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi.

Majelis  taklim  perempuan  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan 

pengetahuan jemaah taklim, yang notabene perempuan, tentang agama Islam dari 

berbagai aspeknya.  Tujuan yang hendak dicapai tentu saja membawa pengaruh 

besar  dalam personal  setiap  jemaah  yang  ikut  dalam majelis  taklim,  terutama 

jemaah yang secara intens mengikuti berbagai kegiatan belajar di majelis taklim. 

Para jemaah yang dengan intens mengikuti kegiatan belajar mengajar di majelis 

taklim tentu saja, dianggap dan diharapkan, memiliki  pengetahuan agama yang 

lebih  luas  ketimbang  mereka  yang  belum  pernah,  atau  bahkan  tidak  pernah, 

mengikuti kegiatan majelis taklim. Hal ini tentu saja dimungkinkan dengan posisi 

77 Menurut  Ibu  Sukmini,  sama halnya  dengan  Ibu  Maswanih,  bahwa  beberapa  kegiatan 
ekonomi yang berlangsung di majelis taklim lebih pada penjualan produk fashion berupa 
baju gamis dan kerudung, dan juga usaha makanan ringan. Menurut Ibu Etty, biasanya 
jemaah yang berjualan  juga  memberikan keringanan  berupa  cicilan bagi  jemaah yang 
membeli dari mereka. Barangkali, karena belum dapat dipastikan, jemaah yang berjualan, 
terutama produk fashion,  lebih merupakan usaha konsinyasi,  di  mana jemaah tersebut 
mengambil  barang dari  orang lain, semacam pedagang perantara.  Hal ini lebih mudah 
dilakukan,  terutama  sekali  lebih  masuk  akal,  sebab  tidak  membutuhkan  modal  yang 
besar, yang dibutuhkan adalah kerjasama dengan pemilik barang. Barangkali hanya usaha 
makanan kecil yang memang usaha riil jemaah, sebab, lagi-lagi, modal yang dibutuhkan 
relatif sedikit.

181

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



majelis taklim sebagai wadah pengajaran dan pembelajaran ajaran agama Islam, 

sehingga tidak mengherankan jika  output yang diharapkan adalah meningkatnya 

pengetahuan jemaah terhadap ilmu agama Islam.

Posisi  majelis  taklim di  wilayah  penelitian  merupakan  wadah  utama 

pembelajaran  ajaran  agama  Islam  yang  terbuka  bagi  setiap  orang.  Hal  ini 

memungkinkan  setiap  perempuan  untuk  terlibat  secara  aktif  dalam  berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan oleh majelis taklim. Lebih jauh, para jemaah pun 

dapat  terlibat  aktif  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  yang  dilaksanakan,  yang 

merupakan inti dari pelaksanaan majelis taklim. Kegiatan inti ini lah yang menjadi 

kata  kunci  penting  dalam  poin  berikutnya,  yakni  bagaimana  majelis  taklim 

perempuan,  tidak  hanya  memiliki  peran  tersendiri  di  masyarakat,  namun  juga 

berpengaruh terhadap setiap individu yang terlibat langsung didalamnya.

Pengaruh  majelis  taklim  terhadap  individu  boleh  jadi  terlihat  dari 

pengetahuan mereka terhadap berbagai persoalan agama, baik itu terkait dengan 

diri  mereka,  keluarga mereka,  maupun lingkungan mereka.  Hal ini  merupakan, 

mengutip  hajjah  Soleha,  “keuntungan  yang  di  dapat  dari  mengikuti  kegiatan 

taklim”, dan setiap orang yang terlibat dalam majelis taklim “dapat meningkatkan 

pengetahuan ilmu agama mereka.”  Pengaruh majelis  taklim di tingkat individu 

dapat dilihat dari pengakuan hajjah Zubaedah yang mengatakan:

“Kalau  ditanya  ada  pengaruhnya  ga ikut  taklim,  ya saya  jawab 
ada...saya jadi banyak tahu soal hukum...saya juga lebih ngerti soal 
masalah-masalah yang dibahas dalam al Quran...ya soalnya selama 
ini saya kalau baca Quran ya sekedar baca aja...ga pernah mikirin 
arti atau maksud ayat tersebut...”
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Pengaruh  majelis  taklim  dengan  demikian  lebih  pada  pengetahuan  di  tingkat 

individu atas hal-hal yang tidak,  atau setidaknya  belum, pernah dipelajari  oleh 

mereka.  Tentu  saja  hal  ini  sangat  bergantung  pada  jenis  materi  yang  mereka 

pelajari.  Bagi  jemaah  yang  mempelajari  materi-materi  dasar  tentu  saja 

pengetahuan  yang  mereka  dapatkan  lebih  pada  pengetahuan  aplikatif  tingkat 

dasar, seperti masalah ibadah dan hal-hal yang terkait dengan itu, atau masalah 

muamalah (pergaulan) baik dalam keluarga atau dalam masyarakat.

Majelis  taklim  banyak  mengajarkan  berbagai  hal  yang  terkait  dengan 

keluarga dan berbagai relasi  yang terdapat  di  dalamnya.  Beberapa materi  yang 

membahas mengenai ini secara langsung, seperti adab, memberikan pengetahuan 

mengenai ‘cara berkeluarga’, demikian juga materi hadis dan fikih. Sebagaimana 

dikatakan oleh hajjah Amiroh:

“...ada materi taklim yang ngebahas soal rumah tangga...biasanya 
sih soal etika dan hukum...yang dibahas juga  macem-macem...ada 
soal hubungan suami istri,  ada juga soal anak, tapi  kayaknya sih 
yang paling banyak itu soal hubungan dengan masyarakat...”

Majelis taklim juga memberikan pengetahuan tidak hanya pada tataran aplikatif 

yang  dapat  dipergunakan  oleh  individu,  namun  juga  oleh  masyarakat.  Materi-

materi fikih yang berhubungan dengan masalah  jinayat dan hudud (pidana) juga 

memberikan  pengetahuan  bagaimana  hukum  berlaku  di  masyarakat,  dan 

bagaimana  seharusnya  seseorang  bersikap  terhadap  hukum tersebut.  Hal  yang 

sama juga berlaku atas materi-materi lain, seperti persoalan adab dalam bergaul 

terhadap orang lain.
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Di  tingkat  hubungan  bermasyarakat,  majelis  taklim  turut  andil  dalam 

menyampaikan informasi  mengenai  ‘aturan’ berperilaku di masyarakat.  Hal ini 

boleh jadi mengambil porsi yang cukup besar, mengingat materi adab memiliki 

bahan referensi yang paling luas ketimbang materi-materi lainnya.  Hal ini juga 

diakui oleh hajjah Khodijah yang mengatakan:

“...ya boleh jadi saya  ngarepin (berharap) pada jemaah yang ikut 
taklim  biar  mereka  bisa  ngegunain (menggunakan)  ilmu  yang 
diajarin  ke mereka...apalagi  yang diajarin  di  taklim ini  kan soal 
adab...jadi  saya  yakin  berguna...ya  buat  diri  sendiri  kan  bisa, 
apalagi kalau di-pake buat bergaul di masyarakat...”

Secara formal majelis taklim memang mempelajari banyak hal, yang dalam kadar 

tertentu  sangat  dipengaruhi  oleh  materi  yang  dipelajari.  Hal  ini  tentu  saja 

membuka  peran  yang  lebih  luas  untuk  diambil  oleh  majelis  taklim,  yakni 

bagaimana majelis talim berpengaruh di masyarakat luas, di mana pengaruh ini 

dapat  terlihat  dari  sikap-sikap  yang  ditunjukkan  oleh  individu-individu  dalam 

masyarakat yang tergabung dalam jemaah majelis taklim.

Majelis  taklim  banyak  memberikan  pengetahuan  yang  berguna  bagi 

jemaah  di  tingkat  individu,  dan  bagaimana  individu-individu  tersebut  dapat 

memanfaatkan pengetahuan tersebut bagi diri mereka sendiri dan lingkungannya. 

Di  sisi  yang  berbeda,  agak  sulit  menggambarkan  secara  spesifik  bagaimana 

pengaruh majelis taklim di tingkat rumah tangga, atau bagaimana majelis taklim 

mempengaruhi relasi dalam rumah tangga. Meskipun majelis taklim menyediakan 

beragam  informasi  tentang  hukum  dan  etika,  yang  jelas  dapat  dipergunakan, 

namun untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan tersebut di tingkat persoanal dan 
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interaksi rumah tangga maupun masyarakat jelas membutuhkan sebuah penelitian 

yang secara spesifik membahas mengenai hal itu.
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BAB 6

MAJELIS TAKLIM PEREMPUAN DAN 

TRANSFORMASI OTORITAS KEAGAMAAN

Majelis  taklim  perempuan,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya, 

tidak  lah  semudah  gambaran  luar  sebagaimana  dipahami  oleh  banyak  orang. 

Majelis  taklim perempuan memiliki  dinamika  dan kompleksitas  tersendiri,  dan 

dalam dinamika dan kompleksitas  itu  lah terletak keunikan dari  majelis  taklim 

perempuan.  Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  majelis  taklim  merupakan 

representasi yang sempurna dari adanya dinamika perkembangan majelis taklim. 

Adanya  tarik-menarik  kepentingan  antara  pengurus  taklim  dan  DKM  tempat 

majelis  taklim dilaksanakan,  negosiasi  dalam tubuh internal  majelis  taklim itu 

sendiri, interaksi dan konflik antarelite agama, dan perubahan yang terjadi di sisi 

otoritas keagamaan. Bab ini akan membahas bagaimana majelis taklim perempuan 

mengalami hal tersebut, berada di tengah titik episentrum kehidupan beragama di 

masyarakat,  bagaimana pergolakan terjadi dan solusi serta keputusan-keputusan 

yang diambil  untuk mempertahankan eksistensi majelis taklim dari pihak-pihak 

yang  berkepentingan  terhadap  majelis  taklim  itu  sendiri.  Bab  ini  pun  akan 

membahas  mengenai  para  elite  agama  perempuan  dan  berbagai  persoalan  di 

sekeliling  mereka.  Persoalan-persoalan  ini  akan  dibahas  berdasarkan  sudut 

pandang feminist anthropology.
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6.1. Dominasi Elite Agama Perempuan di Majelis Taklim Perempuan

Majelis  taklim  perempuan  merupakan  satu  dari  berbagai  lembaga 

pendidikan yang menyediakan pendidikan dan pengajaran agama bagi perempuan. 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal, majelis taklim perempuan tidak 

lah terikat dengan berbagai aturan kurikulum maupun aturan administratif yang 

kaku.  Majelis  taklim  lebih  berfungsi  sebagai  sebuah  organisasi  yang 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ajaran agama Islam yang terbuka 

bagi setiap perempuan tanpa memandang status maupun kedudukan perempuan 

tersebut. Akibatnya jelas: majelis taklim membuka diri seluas-luasnya bagi setiap 

perempuan untuk turut  serta  dan berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  majelis 

taklim.

Majelis  taklim  perempuan  memiliki  materi-materi  yang  secara  spesifik 

mengajarkan satu bagian dalam ajaran agama Islam. Materi yang diajarkan dalam 

majelis  taklim seringkali  tidak lah  bersifat  umum,  dalam artian bahwa majelis 

taklim  tidak  lah  mengajarkan  seluruh  bagian  dalam  Islam,  namun  hanya 

mengajarkan  materi-materi  yang  bersifat  spesifik.  Majelis  taklim  perempuan 

seringkali hanya berfokus pada materi,  misalnya tafsir al Quran, hadis, maupun 

fikih. Materi-materi tersebut pun hanya diajarkan pada tema-tema yang bersifat 

spesifik.  Misalnya  fikih  yang  hanya  membahas  mengenai  taharah (bersuci), 

ibadah (umumnya bab tentang salat),  maupun  muamalah (berhubungan dengan 

etika pergaulan).

Berbagai  materi  yang  diajarkan  dalam  majelis  taklim  pun  telah 

mempertimbangkan  berbagai  aspek  sebelum  diajarkan.  Sebagaimana  telah 
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dijelaskan  sebelumnya,  bahwa materi-materi  tersebut  akan  mempertimbangkan 

aspek sosial dan pendidikan  jemaah taklim tersebut. Hal ini tentu saja bertujuan 

untuk  menjaga  efektifitas  pengajaran,  sebab  jika  sebuah  materi  yang  sulit 

diajarkan bagi jemaah yang belum mempelajari dasar-dasar agama Islam maka hal 

tersebut  tidak  lah  efektif,  demikian  pula  sebaliknya.  Pemilihan  materi  dengan 

demikian  akan  mempertimbangkan  dengan  seksama  mengenai  kemampuan 

jemaah, setidaknya berdasarkan kemampuan mereka akan ilmu agama, sehingga 

proses belajar mengajar di majelis taklim dapat berjalan dengan lancar.

Berbagai materi yang diajarkan di majelis taklim dapat dikatakan sangat 

beragam  dengan  varian  yang  sangat  luas.  Sebuah  majelis  taklim  boleh  saja, 

bahkan  seringkali,  memiliki  lebih  dari  satu  materi  yang  diajarkan  meskipun 

materi-materi  tersebut  tidak  lah  diajarkan  dalam  waktu  yang  bersamaan. 

Pengaturan  waktu  dengan  demikian  menjadi  kata  kunci  penting,  sebab  tidak 

sedikit  majelis  taklim perempuan yang menyelenggarakan pengajian lebih dari 

satu kali dalam satu bulan. Majelis taklim ini seringkali mengadakan pengajian 

dua kali dalam satu bulan. Satu pengajian akan diisi oleh seorang ustazah yang 

mengajarkan sebuah materi, dan pengajian lainnya akan diisi oleh seorang ustazah 

yang mengajarkan materi lainnya. 

Sebuah  materi  yang  diajarkan  di  majelis  taklim  berada  di  bawah 

tanggungjawab  seorang  ustazah  untuk  mengajarkan  materi  tersebut.  Dengan 

demikian, jika sebuah majelis taklim memiliki lebih dari satu materi, maka dapat 

dipastikan  bahwa  majelis  taklim  tersebut  memiliki  dua  orang  ustazah  yang 

mengajar  secara  bergiliran.  Majelis  taklim yang  hanya  memiliki  satu  materi, 
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misalnya  adab,  bisa  saja  memiliki  dua  orang  ustazah  yang  mengajar  materi 

tersebut  namun  dengan  sumber  rujukan  yang  berbeda.  Misalnya  ustazah  ‘A’ 

mempergunakan  kitab  Adabul  Insan (al  Alawy  t.t.a),  maka  ustazah  ‘B’  akan 

mempergunakan  kitab  Nurul  Hidayah (Alie  t.t.).  Barangkali  yang  lebih  sering 

terjadi adalah sebuah majelis taklim memiliki dua materi yang diajarkan oleh dua 

ustazah  yang  berbeda.  Jika  ustazah  ‘A’  mengajarkan  materi  hadis  yang 

mempergunakan kitab Bulughul Maram (al Asqalani t.t.), maka ustazah ‘B’ akan 

mengajarkan  materi  akidah  yang  mempergunakan  kitab  Fathul  Majid (al  Jawi 

t.t.b).

Berbagai materi taklim yang diajarkan di majelis taklim sedapat mungkin 

memiliki kedekatan dengan kehidupan sehari-hari  jemaah majelis taklim. Dalam 

hal ini, materi belajar yang diajarkan di majelis taklim memiliki tujuan spesifik 

untuk  meningkatkan  kapabilitas  keilmuan  setiap  jemaah  taklim terhadap  ilmu-

ilmu  agama  Islam  yang  seringkali  bersifat  aplikatif  dan  dapat  dipergunakan 

sepanjang waktu. Berbagai materi fikih maupun adab adalah materi-materi yang 

sifatnya  aplikatif  yang  dapat  langsung dipergunakan dalam kehidupan.  Materi-

materi tersebut memang secara spesifik mengajarkan kemampuan praktis dalam 

menyelesaikan setiap persoalan dan/atau memberikan anjuran dan petunjuk dalam 

kehidupan sehari-hari.

Meskipun  berbagai  materi  secara  spesifik  memiliki  tujuan  di  tingkat 

praktis, namun tidak menutup kemungkinan pengajaran materi yang tidak selalu 

dapat  langsung  diaplikasikan  dalam  kehidupan.  Materi-materi  tafsir  al  Quran 

misalnya,  terutama  tafsir  yang  mempergunakan  model  penerjemahan  dan 
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penjelasan  dari  ayat  ke  ayat,  tidak  selalu  memiliki  manfaat  praktis.  Hal  ini 

disebabkan karena tafsir al Quran sendiri mengikuti urutan ayat dalam al Quran. 

Urutan  ayat  dalam  al  Quran  tidak  selalu  berkaitan  dengan  masalah-masalah 

hukum yang dapat diaplikasikan sehari-hari, namun bergantian dengan ayat-ayat 

lain yang tidak berbicara tentang hukum.1

Berbagai  materi  yang  diajarkan  dalam  majelis  taklim  mengindikasikan 

pentingnya pengajaran ajaran agama Islam bagi setiap orang yang terlibat dalam 

majelis taklim. Pendidikan agama dalam hal ini tidak lah memandang batas-batas 

usia, status maupun etnisitas, sebab dalam majelis taklim hal tersebut berbaur dan 

membentuk  sebuah entitas  lain:  jemaah  majelis  taklim.  Jemaah  majelis  taklim 

merupakan sekelompok orang yang terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan di 

majelis taklim, dan di majelis taklim itu lah mereka berbaur dan belajar mengenai 

ajaran agama Islam. Posisi ini menjadikan majelis taklim sebuah ruang terbuka 

bagi  setiap  orang  untuk  turut  serta  dalam  setiap  kegiatan  belajar  yang 

dilaksanakan di tempat tersebut.

Pemilihan  materi  taklim  juga  turut  mempertimbangkan  aspek  sosial 

budaya  yang  berlaku di  setiap  wilayah  taklim.  Kondisi  ini  terkait  erat  dengan 

kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat  tempat  majelis  taklim  tersebut  akan 

dilaksanakan. Majelis taklim yang dilaksanakan di wilayah pedesaan tentu saja 

1 Sebagai  kitab  suci  yang  menjadi  pedoman  dalam diri  setiap  muslim,  al  Quran  tidak 
melulu berbicara  mengenai  aturan  hukum. Al Quran  juga  banyak  berbicara  mengenai 
masalah akidah, kisah ummat terdahulu, seruan dan ancaman, syurga dan neraka, kabar-
kabar tentang hari pembalasan, hal-hal yang berhubungan dengan masa nabi Muhammad, 
alam semesta  dan  lain-lain.  Tentu  saja  hal  ini  tidak  lah berarti  al  Quran  tidak  dapat 
dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun berbagai hal yang dibicarakan dalam 
al Quran tetap merupakan petunjuk bagi setiap muslim untuk dapat dipergunakan dalam 
kehidupan mereka (lihat Shihab 2006).
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memiliki  perbedaan  dalam  materi  yang  diajarkan  dengan  majelis  taklim  di 

wilayah  perkotaan.  Hal  ini  tentu  saja  akan  mempertimbangkan  durasi  waktu 

pelaksaan taklim dan durasi  dalam menyelesaikan  materi  yang akan diajarkan. 

Adalah penting untuk mengingat,  bahwa sebagian materi  taklim membutuhkan 

durasi yang sangat panjang untuk diselesaikan, seperti materi tafsir dan hadis yang 

umumnya dipelajari secara terus-menerus. Demikian pula materi yang mengacu 

pada  satu  jenis  kitab,  akan  membutuhkan  waktu  yang  relatif  panjang  untuk 

menyelesaikan membahas isi kitab tersebut, hal ini bergantung pula pada besar-

kecilnya  kitab  yang  dipelajari.  Persoalannya  terletak  pada  terbatasnya  waktu 

pelaksanaan  taklim  juga  menjadi  faktor  yang  harus  diperhitungkan  dalam 

mengajarkan satu materi di majelis taklim.

Berbagai materi yang diajarkan dengan demikian diputuskan secara hati-

hati  dengan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu.  Keputusan  untuk  mengambil 

sebuah materi, dan sumber bahan ajar dari materi tersebut, telah menjalani sebuah 

proses  pertimbangan  yang  rumit  yang  dilakukan  oleh  seorang  ustazah  yang 

diminta  mengajar  di  majelis  taklim  tersebut.  Keputusan  ini  pun,  kadangkala, 

secara khusus diminta oleh pengurus taklim yang meminta ustazah tersebut untuk 

mengajar.  Seringkali  pengurus  majelis  taklim  hanya  meminta  tema  umum, 

misalnya  adab,  maka keputusan untuk menggunakan sumber  bahan ajar adalah 

hak prerogratif ustazah yang diminta untuk mengajar.

Seorang ustazah  yang  mengajar  di  majelis  taklim memiliki  peran  yang 

sangat  besar.  Ustazah  tersebut  tidak  hanya  memiliki  hak  untuk  menentukan 

sumber  bahan  ajar,  namun  juga  hak  untuk  membaca,  menterjemahkan,  dan 
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menjelaskan  isi  kitab  tersebut.  Lebih  jauh,  adalah  hak  ustazah  tersebut  untuk 

memulai dan mengakhiri dalam mengajarkan materi tersebut, dalam artian bahwa 

ustazah tersebut lah yang memiliki hak untuk memutuskan titik akhir dari materi 

yang  dibahas  pada  saat  itu.  Ustazah  pula  lah  yang  memutuskan  apakah  akan 

dilaksanakan  sesi  tanya  jawab  atau  tidak.  Demikian  pula  adalah  hak  ustazah 

tersebut untuk menjelaskan secara terperinci  mengenai persoalan yang muncul. 

Seorang  ustazah  sah-sah  saja  menjawab  ‘sembarangan’,  atau  setidaknya 

jawabannya  yang  diberikan  tidak  mendetail,  atas  pertanyaan  yang  diajukan 

kepada dirinya. Namun hal ini sangat jarang terjadi, sebab bagaimana pun ustazah 

tersebut harus menjaga reputasi keilmuannya, sehingga amat jarang memberikan 

jawaban yang tidak jelas atau bahkan salah sama sekali.

Posisi  ustazah  dalam kegiatan  belajar  mengajar  di  majelis  taklim dapat 

dikatakan sangat dominan. Seorang ustazah memiliki dua hak prerogratif utama: 

Pertama,  ustazah  tersebut  memiliki  hak  untuk  menentukan  bahan  acuan  yang 

akan  dipergunakan  dalam majelis  taklim.  Hak  ini  boleh  jadi  dikomunikasikan 

dengan pimpinan taklim, namun keputusan akhir tetap di tangan ustazah tersebut. 

Ustazah juga berperan dalam menentukan tema apa yang akan dibahas, terutama 

dalam materi tafsir al Quran dan hadis, yang memiliki varian tema yang begitu 

luas, maka seorang ustazah memiliki hak untuk menentukan surat apa atau tema 

dalam hadis  apa  yang  akan  ia  bahas.  Hal  ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh 

ustazah hajjah Sulaihah yang mengatakan:
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“Saya yang menentukan surat  apa yang akan dibahas...pimpinan 
taklim  memang  datang  ke  saya  dan  bilang  “ustazah  kita  mau 
belajar  Tafsir Jalalain”,  terus  saya  bilang  “maunya  surat  apa?”, 
mereka  bilang  “terserah  ustazah  aja”...nah karena  mereka 
nyerahin ke saya, maka saya buat keputusan dan bilang ke mereka 
“(surat)  an Nisaa aja ya?”, karena mereka  nurut apa kata saya  ya 
mereka bilang iya aja...”

Posisi dominan seorang ustazah dalam menentukan sumber bahan acuan 

dan/atau materi yang akan diajarkan juga terlihat dalam materi-materi selain tafsir 

al Quran dan hadis.  Posisi ini menjadikan seorang ustazah memiliki hak penuh 

untuk menentukan materi  apa yang akan ia  ajarkan,  terlebih  lagi  bahan acuan 

yang  akan ia  pergunakan.  Berbagai  materi  lainnya,  seperti  adab  maupun  fikih 

seringkali diputuskan oleh ustazah yang akan mengajar mengenai kitab yang akan 

dipergunakan.  Bahkan  seorang  ustazah  bisa  menolak  untuk  mengajarkan  satu 

kitab yang diajukan oleh pimpinan majelis taklim dan menggantinya dengan kitab 

lain, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dikemukakan 

oleh ustazah hajjah Mimin yang mengatakan:

“...waktu itu  sih  pimpinan taklimnya  datang ke saya  dan bilang 
‘ustazah,  kita  mau  belajar  tentang  akidah’”,  terus  saya  tanya 
“kitabnya apa?”, pimpinan taklimnya bilang “Fathul Majid”, terus 
saya bilang “apa ga ketinggian? Kan susah?”, mereka keliatannya 
bingung,  terus  saya  bilang  “emang  jemaahnya  dari  mana  aja?”, 
mereka bilang “itu ustazah, ibu-ibu perumahan”, saya bilang lagi 
“kalau ibu-ibu perumahan, kitab itu keberatan”, mereka bingung, 
ya udah aja saya bilang “kalau mau tentang akidah itu keberatan 
(maksudnya  kitab  Fathul  Majid),  saya  ganti  pake Hidayatus  
Salikin  atau Tijan Darori aja, gimana?”, mereka cuma bilang “ya 
terserah ustazah aja gimana baiknya”, nah makanya sekarang saya 
ngajar kitab Hidayatus Salikin.”

Seorang ustazah memiliki hak untuk menolak kitab yang diajukan oleh pimpinan 

taklim.  Penolakan  tersebut  tentunya  setelah  mempertimbangkan  aspek  latar 
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belakang jemaah dan kesesuaian antara latar belakang tersebut dengan kitab yang 

akan dipergunakan.

Keputusan untuk menentukan kitab yang akan dipergunakan adalah hak 

prerogratif  dan  kewenangan  mutlak  seorang  ustazah.  Meskipun  terkesan 

otoritarian,  namun  otoritas  untuk  menentukan  kitab  pada  dasarnya  dibangun 

berlandaskan negosiasi antara ustazah dengan pihak majelis taklim, yang dalam 

hal  ini  diwakili  oleh  pimpinan  majelis  taklim.  Pimpinan  majelis  taklim  pada 

dasarnya  hanya  berkewajiban  untuk  menyampaikan  materi  apa  yang  ingin 

dipelajari, sedang di tangan ustazah lah pemilihan sumber bahan acuan yang akan 

dipergunakan.  Kondisi ini  menyiratkan suatu otoritas penuh untuk menentukan 

rujukan yang nantinya akan diajarkan, dan otoritas ini tidak selalu dipergunakan 

dengan  kaku.  Seorang  ustazah  dalam  menentukan  sumber  bahan  ajar  tetap 

berkewajiban untuk mempertimbangkan aspek latar belakang sosial dari jemaah 

majelis taklim yang akan ia ajarkan.

Otoritas  seorang  ustazah  untuk  menentukan  sumber  bahan  ajar  pada 

dasarnya  berdiri  di  atas  landasan  pengetahuan  ustazah  tersebut  mengenai  latar 

belakang jemaah majelis taklim yang akan ia ajarkan. Kondisi ini mengharuskan 

seorang ustazah untuk mengetahui dengan pasti latar belakang sosio kultural dari 

majelis  taklim yang akan diajarkan.  Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

perbedaan  varian  majelis  taklim  berkaitan  erat  dengan  karakteristik  majelis 

taklim, maka seorang ustazah pun dituntut untuk mengetahui adanya perbedaan 

karakteristik  tersebut.  Peran  pimpinan  majelis  taklim  untuk  memberikan 

gambaran  umum mengenai  jemaah  yang  ia  pimpin  pun menjadi  pertimbangan 
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tersendiri.  Oleh  karena  itu,  seorang ustazah  akan  menanyakan  mengenai  letak 

geografis majelis taklim, bukan semata untuk mengetahui di mana majelis taklim 

tersebut  akan  dilaksanakan,  namun  juga  untuk  mengetahui  secara  umum 

mengenai latar belakang jemaah majelis taklim.2

Kedua,  seorang  ustazah  memiliki  hak  prerogratif  untuk  membaca, 

menterjemahkan, dan menafsirkan bacaan dari kitab yang ia pergunakan. Posisi 

ini memungkinkan seorang ustazah untuk mengambil sepenuhnya posisi sebagai 

pengajar di majelis taklim. Posisi ini juga menafikan kehadiran orang lain untuk 

turut mengajar dalam proses belajar mengajar di majelis taklim, terutama ketika 

ustazah tersebut sedang mengajar. Akibatnya jelas: sebuah majelis taklim hanya 

memiliki seorang ustazah yang mengajar satu materi di satu waktu. Jika majelis 

taklim  tersebut  memiliki  dua  materi  dalam  waktu  yang  berlainan,  maka 

konsekuensinya jelas: majelis taklim tersebut harus memiliki  lebih dari ustazah 

yang mengajar di waktu yang berbeda.

Posisi ini memungkinkan seorang ustazah yang mengajar di majelis taklim 

untuk  menentukan  dari  mana  ia  akan  membaca  dan  pada  titik  mana  ia  akan 

berhenti. Dalam kitab-kitab klasik, tanda baca umumnya dibedakan berdasarkan 

2 Sebagai gambaran, jika majelis taklim yang akan dilaksanakan di wilayah perumahan, 
maka pimpinan majelis taklim, meksipun bukan merupakan kewajiban, akan menjelaskan 
mengenai lokasi di mana taklim tersebut dilaksanakan, dan karakteristik jemaah majelis 
taklim. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh hajjah Khodijah, pimpinan majelis taklim an 
Nisa, yang mengatakan “...ya saya bilang ke ustazah...“Ustazah tempat taklim kita itu di 
perumahan ini blok ini, jemaah taklimnnya itu rata-rata pendatang dari Jawa (istilah Jawa 
lebih sering diartikan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur)”...ya ustazah ngerti lah 
kitab apa yang mau dipake...”. Hal yang senada juga dikatakan oleh ustazah hajjah Mimin 
yang mengatakan “...saya juga tanya ke pimpinan taklim “Jemaah ente (anda) dari mana 
aja?”...penting  ya saya rasa, sebab saya juga harus tahu siapa yang bakal saya  ajarin”. 
Kondisi ini berlaku sama bagi setiap majelis taklim, sebab masing-masing majelis taklim 
memiliki karakteristik yang berbeda, terutama berdasarkan demografis.
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pasal atau bab, namun hal ini tidak berlaku jika yang diajarkan adalah materi tafsir 

al  Quran  dan  hadis.  Semua  materi  mempersyaratkan  kemutlakan  di  tangan 

seorang ustazah untuk memulai dan mengakhiri bacaan kitabnya. Kondisi ini juga 

didukung dengan tidak adanya pedoman kurikulum yang tegas mengenai batasan-

batasan bahan bacaan, sehingga di tangan ustazah lah kapan sebuah materi akan 

dimulai  dan  diakhiri.  Hal  ini  dikemukakan oleh ustazah  hajjah Rohmani  yang 

mengatakan:

“Karena saya yang ngajar maka saya yang buat keputusan di mana 
saya  bakalan mulai...saya juga yang buat keputusan di mana saya 
bakal  selesai...apalagi  kitab  yang  saya  pake (Fathul  Majid)  ga 
punya batasan yang jelas, kalau orang biasa kan umumnya ga tau 
tanda  berenti...makanya  saya  mutusin  berenti  ampe di  sini...tapi 
biasanya saya juga mikirin waktu...kalau saya ngomong lebih dari 
satu jam  kan pasti  capek...makanya saya lihat  dulu, biasanya  45 
menit...kalau udah segitu tinggal lihat tanda baca aja, kalau tinggal 
sedikit ya mau ga mau diterusin ampe akhir...”

Penentuan tanda baca bukan lah satu-satu hak prerogratif  ustazah  yang 

mengajar,  namun juga pada penterjemahan bacaan tersebut dan/atau penafsiran 

atau  penjelasan  atas  bacaan  tersebut.  Pada  kitab-kitab  yang  mempergunakan 

bahasa Arab-Melayu, seperti Irsyadul Anam maupun Babul Minan memang tidak 

terlalu  dipermasalahkan  mengenai  terjemahan,  sebab  memang  menggunakan 

bahasa Melayu, namun berbeda jika yang dibaca adalah kitab-kitab yang murni 

berbahasa Arab. Pada kitab-kitab seperti ini, maka hak untuk menterjemahkan ada 

di tangan ustazah yang mengajar. Terutama sekali pada materi tafsir dan fikih, di 

mana bahasa yang digunakan adala bahasa Arab yang seringkali memiliki makna 

ganda. Sebagaimana yang dikatakan oleh ustazah hajjah Ruqayyah:
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“Lha kan saya yang  ngajar kitab (Fathul Qarib), maka hak saya 
untuk nerjemahin isi kitab tersebut...tentu aja ada hak dari jemaah 
untuk mendapat ilmu yang benar...makanya kewajiban saya untuk 
nerjemahin dan  jelasin isi  kitab itu dengan benar...tapi hak saya 
untuk  nerjemahin isi  kitab itu,  lagian masa saya  nerjemahinnya 
ngaco, kan ga mungkin, saya kan tau cara baca kitab...” 

Jika posisi untuk menterjemahkan ada di tangan ustazah, maka hak untuk 

menjelaskan dan/atau menafsirkan bahan bacaan tersebut juga berada di tangan 

ustazah.  Hak  untuk  menjelaskan  apa  yang  dibaca  dalam  kitab  tersebut  juga 

menjadi hak prerogratif dari ustazah yang mengajar di majelis taklim. Kondisi ini 

tentu  saja  mempersyaratkan  seorang  ustazah  untuk  mengerti  sepenuhnya 

mengenai  isi  kitab  yang  ia  ajarkan.  Menurut  ustazah  hajjah  Salimah  tidak 

mungkinkan seorang ustazah menjelaskan isi kitab yang ia sendiri tidak mengerti. 

Baginya  seorang ustazah memiliki  “tanggungjawab moral  untuk  ngajarin yang 

bener soal ilmu agama ke orang lain” sehingga “kalau ustazahnya aja  ga ngerti 

apa yang ia baca gimana ia mau ngajarin orang lain?.”

Hak  untuk  menjelaskan  dan/atau  menafsirkan  bahan  bacaan  yang 

diajarkan menjadi tanggungjawab seorang ustazah yang mengajarkan. Posisi ini 

membawa implikasi yang lebih luas: seorang ustazah boleh jadi mempertaruhkan 

posisinya dengan mengajarkan suatu kitab, dan merupakan suatu aib jika terdapat 

kesalahan yang diketahui oleh orang lain, atau dalam hal ini  ustazah lain. Hak 

untuk menjelaskan isi kitab, demikian pula hak untuk menterjemahkan isi kitab, 

memiliki  resiko  yang  cukup besar,  terutama  di  mata  ustazah  lainnya.  Ustazah 

hajjah Dedeh mengakui hal tersebut, menurutnya:
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“...jadi  seorang ustazah  itu  kadang-kadang bikin  deg-degan...lha 
kalau  kita  ngajar di  taklim,  terus  kita  salah  dalam  baca  dan 
nerangin, malunya itu bukan cuma sama jemaah taklim tapi juga 
ustazah lain...apalagi  kalau yang lain  udah pada tahu...udah dah 
jadi aib kemana-mana...”

Kondisi ini juga diakui oleh ustazah hajjah Zulaiha yang juga mengatakan:

“...ya emang itu resikonya jadi ustazah...kita  ga boleh salah kalau 
ngajar...makanya  saya  sih main  aman  aja...ngajar hadis  yang 
emang udah ada terjemahnya...bukannya saya ga mau ngajar yang 
kayak gitu (tidak ada terjemahnya), tapi saya khawatir kalau saya 
salah  ngajar,  berarti  saya  kan melanggar  kepercayaan  dari 
jemaah...lagian  kalau  saya  salah  apa  kata  orang,  masa  ustazah 
salah masih dipake...”

Posisi seorang ustazah boleh jadi dilematis ketika dihadapkan pada haknya 

untuk menterjemahkan dan juga menjelaskan bahan bacaan yang ia ajarkan. Posisi 

ini  tidak  hanya  mempersyaratkan  kemampuan  seorang  ustazah  dalam  bidang 

gramatika bahasa Arab, namun juga pemahamannya atas isi kitab yang ia ajarkan. 

Kedua hal ini penting sebab menjadi modal utama dalam mengajar berbagai kitab 

yang  menjadi  acuan  dalam majelis  taklim,  baik  sebagai  kitab  primer  maupun 

sekunder.  Meskipun  demikian,  seorang  ustazah  pun  bisa  saja  salah  dalam 

mengajarkan  materi  yang  ia  ajarkan,  namun  itu  pun  selama  dalam  bentuk 

kesalahan yang wajar. Sebagaimana dikatakan oleh ustazah hajjah Sulaihah:

“Saya  rasa  wajar  kalau  ada  ustazah  yang  keseleo lidah  (salah 
omong) atau salah nerjemahin kitab, saya sih maklum aja namanya 
juga manusia...tapi saya jelas ga bisa nrima kalau ada ustazah yang 
salah  ngejelasin...kalau  emang dia  ga ngerti  kan bisa  bilang  ke 
jemaah kalau ada yang ia kurang paham, biar nanti dia cari dulu 
penjelasannya...kan yang  begitu  enak,  jadi  ga  ngajarin yang 
salah...saya juga pernah pas mau ngajar atau saya mendadak dapat 
pertanyaan yang saya ga terlalu ngerti...lha saya bilang ke jemaah 
kalau saya kurang paham, saya bilang biar saya cari dulu di kitab 
lain jawabannya...”
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Meskipun  tidak  terdapat  sanksi  khusus  bagi  ustazah  yang  melakukan 

kesalahan, apalagi kesalahan tersebut umumnya tidak disadari atau diketahui oleh 

jemaah,  namun hal  tersebut  berpengaruh terhadap  nama baik  dan posisinya  di 

mata ustazah lainnya. Sebagaimana telah dikatakan oleh ustazah hajjah Dedeh dan 

ustazah hajjah Zulaiha, bahwa kesalahan tersebut dapat berubah menjadi aib jika 

diketahui  dan/atau  tersebar  di  lingkungan  masyarakat  atau  di  kalangan  para 

ustazah  lain.  Sanksi  moral  barangkali  menjadi  sanksi  yang  paling  umum 

dijatuhkan  pada  para  ustazah  yang  melakukan  kesalahan,  terlebih  jika  hal  ini 

dikaitkan dengan peran seorang yang secara khusus berperan untuk menyebarkan 

ilmu  agama  Islam.  Posisi  ini  juga  berpengaruh  di  mata  ustazah  lainnya. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,  posisi  seorang ustazah adalah posisi 

mobilitas vertikal,  sehingga kesalahan dalam tugas mengajar akan berpengaruh 

pada mobilitas yang ia lakukan.

Seluruh  hak  ini  merupakan  kemutlakan  yang  dimiliki  oleh  seorang 

ustazah. Seorang ustazah yang mengajar materi fikih dari kitab Fathul Qarib (al 

Gazi  t.t.)  misalnya,  memiliki  penuh untuk memilih  bahan acuan,  memutuskan 

kapan akan memulai dan akan mengakhiri, menterjemahkan dan menjelaskan isi 

kitab tersebut. Seluruh hal ini menjadikan posisi seorang ustazah menjadi sangat 

dominan  di  majelis  taklim  perempuan.  Dominasi  seorang  ustazah  di  majelis 

taklim boleh jadi menjadikan posisi seorang ustazah menjadi bagian integral dari 

majelis itu sendiri.
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Kedua  hak  progratif  yang  dimiliki  oleh  seorang  ustazah  menandakan 

posisinya sebagai pemegang otoritas penuh dalam proses pengajaran di majelis 

taklim perempuan. Otoritas ini menjadikan posisi seorang ustazah sebagai garda 

terdepan dalam proses pengajaran ajaran agama Islam di majelis taklim. Di sisi 

yang berbeda, posisi seorang ustazah sebagai pengambil keputusan utama dalam 

pemilihan materi ajar juga menjadikan posisi ustazah sebagai filter utama dalam 

menyaring berbagai materi yang akan diajarkan dalam majelis taklim. Posisi yang 

dimiliki  oleh  seorang ustazah  memiliki  peran  penting  untuk  memilih  berbagai 

materi yang berkaitan dengan proses pengajaran, termasuk pula seleksi atas kitab-

kitab yang mungkin dipergunakan.

Pada dasarnya  seluruh kitab dapat  dipergunakan dalam kegiatan  belajar 

mengajar di majelis taklim. Meksipun demikian, tidak seluruh kitab dipergunakan, 

tentunya setelah mempertimbangkan isi kitab tersebut dan perhitungan lamanya 

proses pengajaran yang dibutuhkan. Salah satu poin penting dari posisi ustazah 

adalah hak yang ia miliki untuk melakukan seleksi atas berbagai kitab, termasuk 

kitab-kitab  yang dianggap sarat  dengan bias gender.3 Berbagai  isi  dalam kitab 

tentu saja telah mempertimbangkan aspek pembahasan mengenai perempuan di 

dalamnya, terutama dalam materi tafsir. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

ustazah  hajjah  Sulaihah  yang  memfokuskan  pada  lima  surat  utama  dalam  al 

3 Tidak  semua  kitab  dapat  dikategorikan  kitab  yang  bias  gender.  Kitab-kitab  yang 
membahas mengenai akidah dan tasawuf dapat dikatakan tidak bias gender, namun kitab 
yang  paling  memunculkan  polemik  adalah  kitab  Uqud al  Lujayn (an  Nawawi  2000). 
Beberapa kitab fikih seperti Fathul Qarib (al Gazi t.t.) maupun Tafsir Jalalain (al Muhilli 
dan as Suyuti 1986) tidak dapat sepenuhnya dikatakan bias gender, meskipun beberapa 
entri poin dalam Tafsir Jalalain cukup banyak menimbulkan polemik, namun tidak lah 
sebesar polemik yang dimunculkan dalam kitab Uqud al Lujayn.
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Quran, yakni Quran Surat  an Nisa,  an Nur,  al Ahzab,  at Talaq, dan  at Tahrim 

yang seluruhnya secara spesifik membahas mengenai persoalan perempuan.

Posisi seorang ustazah yang memegang otoritas penuh dalam menentukan 

sumber rujukan juga menjadikan diri mereka sebagai penentu utama apakah akan 

mempergunakan satu kitab atau kitab lainnya.  Pada materi adab dan/atau akhlak 

misalnya,  menarik untuk dilihat  bahwa tidak ada satu pun majelis  taklim yang 

menjadi subjek penelitian yang mempergunakan kitab Syarah ‘Uqud al Lujayn fī  

Bayāni  Huquq  az  Zaujain (an  Nawawi  2000).  Kitab  ini  agaknya  mendapat 

penolakan  untuk  diajarkan  oleh  para  ustazah.  Tercatat  enam  orang  ustazah 

mengajarkan  materi  adab  dan/atau  akhlak,  namun  tidak  ada  satu  pun  yang 

mempergunakan  kitab  ini;  demikian  pula  tercatat  tiga  majelis  taklim  yang 

mempelajari adab dan/atau akhlak, namun tidak satu pun yang mempelajari kitab 

ini.

Hak prerogratif yang dimiliki oleh para ustazah menjadikan posisi mereka 

sebagai  pengambil  kebijakan  utama  mengenai  jenis  kitab  yang  akan  mereka 

ajarkan,  terutama  adalah  isi  kitab  yang  akan  mereka  ajarkan.  Posisi  strategis 

seorang  ustazah  dalam  memilih  kitab  menentukan  materi  yang  akan  mereka 

ajarkan  di  majelis  taklim.  Posisi  ini  pula  yang  menentukan  apakah  seorang 

ustazah akan mengajarkan materi-materi yang sarat dengan bias atau justru hanya 

mengajarkan  materi-materi  yang,  secara  selektif,  menguntungkan  bagi 

perempuan.  Kondisi  ini  nampaknya  memicu  para  ustazah  untuk  lebih  selektif 

dalam pemilihan  sumber  bahan  ajar,  dan  kecenderungan  yang  muncul  adalah 
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penolakan para ustazah untuk mengambil  materi  dan/atau  mengajarkan materi-

materi yang cenderung bias.4

Posisi seorang ustazah yang begitu dominan di majelis taklim umumnya 

hanya lah sebatas dalam proses kegiatan belajar mengajar, bukan pada struktur 

dan administrasi majelis taklim. Independensi majelis taklim dalam pelaksanaan 

administrasi  majelis  taklim  tetap  terjaga  dari  campur-tangan  ustazah  yang 

mengajar. Sebagaimana dituturkan oleh hajjah Fatimah yang mengatakan:

“Walaupun peran ustazah penting di taklim, tapi (ustazah tersebut) 
ga pernah  ikut  campur  dalam  urusan  internal  majelis 
taklim...kecuali kalau kita yang minta...tapi itu paling cuma buat 
ngasi saran aja...itu pun kalau kita mau ngadain acara gede doang, 
selebihnya ustazah ga ikut-ikut...”

Hal yang sama juga dikatakan oleh ustazah hajjah Tihanah:

“...biasanya  para ustazah  ga ikut  campur  soal  begituan (internal 
majelis taklim)...kita  dateng emang tujuannya buat  ngajar...kalau 
soal yang begituan biar diatur oleh taklim sendiri...lagian ga usah 
mikirin itu juga kerjaan kita udah banyak...”

Dominasi seorang ustazah, dalam hal ini elite agama perempuan, dalam 

majelis  taklim  tidak hanya sebatas penyelenggaraan kegiatan belajar  mengajar, 

namun juga pada setiap orang yang ikut dalam majelis taklim tersebut. Dominasi 

ini  boleh  jadi  memunculkan  ketergantungan  tersendiri  terhadap  sosok  ustazah 

yang mengajar, yang pada gilirannya memunculkan sikap takzim terhadap ustazah 

4 Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab yang dipergunakan dalam majelis taklim, terutama 
sekali  adalah rujukan primer.  Penting untuk dicatat,  bahwa kitab  Uqud al  Lujayn (an 
Nawawi  2000)  dimasukkan  dalam  rujukan  sekunder,  karena  kitab  ini  masih 
dipergunakan, hanya saja bukan pada majelis taklim yang menjadi subjek penelitian, juga 
karena  kitab  ini  tidak  dipergunakan  sebagai  materi  primer,  hanya  sebagai  materi 
pembanding terhadap isi kitab lain yang juga membahas mengenai relasi antara suami 
dan istri.
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tersebut. Para ustazah yang mengajar, secara sosial, menempati posisi yang sangat 

dihormati, terutama para ustazah senior, sebab ia tidak hanya dihormati oleh para 

jemaah, bahkan juga oleh para ustazah lain dan jemaahnya. Sikap dan rasa hormat 

yang ditunjukkan kepada seorang ustazah, baik oleh jemaah maupun oleh ustazah 

lain, jika ustazah tersebut adalah ustazah senior, menjadikan posisinya semakin 

dominan di majelis taklim, bahkan di luar majelis taklim.

Dominasi di luar majelis taklim boleh jadi tidak lah terlihat sebagaimana 

di majelis taklim. Di luar majelis taklim, seorang ustazah memang lebih banyak 

berperan sebagai  ‘orang biasa’,  namun kehadirannya di berbagai  acara sebagai 

undangan  juga  menujukkan  statusnya sebagai  ustazah.  Secara  umum,  seorang 

ustazah, di luar majelis taklim banyak menerima undangan, utamanya dari jemaah 

taklimnya  sendiri.  Meskipun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  pula 

undangan tersebut datang dari pemerintah atau dari organisasi lain. Hal ini tentu 

saja,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  menunjukkan  status  ustazah 

tersebut, baik untuk kalangan internal majelis taklim maupun untuk kalangan lain 

di luar majelis taklim.

Kondisi yang unik dari seorang ustazah sekurangnya menunjukkan dua hal 

penting.  Pertama,  kondisi  ini  menunjukkan  adanya  dominasi  ustazah  dalam 

lingkup  internal  majelis  taklim.  Hal  ini  menunjukkan  majelis  taklim  sebagai 

wilayah  perempuan  (women’s  space)  yang  menjadikan  para  ustazah  memiliki 

posisi  sangat  signifikan  dalam  wilayah-wilayah  tersebut.  Meskipun  demikian, 

patut pula dicatat, bahwa para kiai dan ustaz pun pada dasarnya mengalami hal 

yang sama, bahwa mereka memiliki posisi yang begitu signifikan dalam internal 
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majelis  taklim  yang  mereka  asuh,  namun  posisi  ini  tidak  muncul  dalam 

masyarakat luas. Keberadaan para ustazah, kiai, dan ustaz di dalam majelis taklim 

memiliki nasib yang sama, sebagaimana mereka berbagi nasib yang sama di luar 

majelis taklim.

Posisi ustazah yang signifikan dalam majelis taklim perempuan berkaitan 

erat  dengan  keberadaannya  di  majelis  taklim  perempuan.  Kondisi  ini 

mengisyaratkan  bahwa posisi  kiai  dan  ustaz  pun  berpengaruh  besar  manakala 

mereka  berada  dalam majelis  taklim. Posisi  majelis  taklim perempuan sebagai 

ruang bagi  perempuan juga mengisyaratkan  loyalitas  hanya  pada ustazah yang 

mengajar  dalam  majelis  taklim,  demikian  pula  para  kiai  yang  mendapatkan 

loyalitas  dari  para  jemaah  taklim.  Kondisi  ini  pun  hanya  tercipta  manakala 

loyalitas  hanya  dipahami  sebagai  bentuk  kepatuhan  jemaah  dalam  kapasitas 

mereka  sebagai  murid,  sebab  sangat  sulit  menakar  loyalitas  di  luar  kapasitas 

mereka sebagai murid.5 Di sisi yang berbeda, karena tidak ada satu pun elite6 yang 

mengajar  di  dua  majelis  taklim,  baik  majelis  taklim  laki-laki  maupun  majelis 

taklim perempuan, maka tidak ada satu pun yang mendapatkan loyalitas dari dua 

belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

5 Sebagaimana  telah  digambarkan  sebelumnya,  meskipun  mereka  memiliki  kepatuhan 
dalam kapasitas sebagai murid dalam proses belajar mengajar di majelis taklim, namun 
sulit untuk meminta loyalitas mereka di luar kegiatan belajar mengajar. Hal ini misalnya 
dapat dilihat dengan gagal tercapainya konsensus bersama, bahkan dalam internal majelis 
taklim, dalam dunia politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah maupun anggota 
legislatif (lihat Noer 2009a). Kondisi ini menjadikan majelis taklim sebagai wilayah yang 
solid dalam bidang pengajaran  dan pelembagaan  ajaran  agama Islam,  namun menjadi 
wilayah yang sangat fluid di luar bidang tersebut.

6 Meskipun ada sejumlah ustaz yang mengajar di majelis taklim perempuan, namun mereka 
tidak lah mendapatkan loyalitas dari jemaah majelis taklim, sebab posisi utama sebagai 
mentor tetap saja dipegang oleh ustazah, bukan ustaz.
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Kedua, meskipun mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan di luar 

majelis  taklim,  namun  mereka  adalah  orang  biasa  dengan  hak-hak  khusus 

(ordinary people with special privilege). Hak-hak khusus yang mereka dapatkan, 

terutama sekali  dinikmati  oleh para elite  senior,  baik itu  ustazah maupun kiai, 

umumnya berkenaan dengan keberadaan mereka di luar domain majelis taklim. 

Para ustazah senior dengan para kiai memiliki ruangan yang tersedia khusus bagi 

mereka  dalam  setiap  kegiatan  peringatan  hari  besar  keagamaan,  mereka  pun 

memiliki tempat khusus dalam setiap acara walimah maupun resepsi pernikahan, 

bahkan  mereka  pun  memiliki  tempat  khusus  dalam  setiap  acara  yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan para elite yang 

lebih junior, baik itu para ustazah maupun ustaz, yang masih disetarakan dengan 

orang biasa. Secara umum mereka tidak lah menerima hak-hak tersebut terkecuali 

dalam beberapa kondisi yang tertentu.7

7 Beberapa  kondisi  di  sini  antara  lain  jika  kegiatan  atau  resepsi  tersebut  memang 
menyediakan tempat khusus yang cukup besar untuk menampung semua ustazah, kiai dan 
ustaz. Terkecuali kegiatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan di masjid, sangat 
jarang  terdapat  ruang  yang  cukup  luas  untuk  menampung  semuanya,  sehingga  para 
ustazah  junior  umumnya  berbaur  dengan  masyarakat  luas,  atau  setidaknya  duduk  di 
sekitar  panggung  utama  tempat  acara  dilangsungkan.  Demikian  pula  dengan  acara 
walimah dan resepsi yang umumnya dilaksanakan di rumah-rumah penduduk, di mana 
tempat khusus yang tersedia tidak lah besar, sehingga para ustazah akan berbaur dengan 
masyarakat luas. Perkecualian terjadi manakala ustazah junior tersebut datang bersamaan 
dengan  ustazah  senior,  baik  untuk  mendampingi  maupun  secara  kebetulan  datang 
bersamaan, maka dapat dipastikan ia akan duduk di tempat yang sama dengan ustazah 
senior, demikian pula para ustaz ketika datang bersamaan dengan kiai. Hanya saja, untuk 
acara yang  diselenggarakan  oleh pemerintah daerah,  para ustazah junior maupun para 
ustaz sama sekali  tidak memperoleh hak ini, sebab hak ini muncul bersamaan dengan 
undangan  yang  dikirimkan  oleh  pemerintah  daerah,  sehingga  siapa  pun  yang  tidak 
memiliki undangan akan dianggap sebagai orang biasa. Dalam kondisi ini, para ustazah 
maupun ustaz, yang tidak mendapatkan undangan, cenderung untuk tidak datang dalam 
kegiatan tersebut. Bahkan para ustazah senior dan kiai pun jarang menghadiri acara ini, 
kecuali  jika mereka mengenal  dekat  dengan kepala daerah yang mengundang mereka. 
Kondisi ini mengisyaratkan bahwa posisi ustazah senior dan kiai memiliki posisi yang 
diakui tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh aparatur pemerintahan.
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Beberapa  hak  khusus  yang  mereka  nikmati  juga  berkaitan  dengan 

persoalan  administrasi  publik.  Para  ustazah,  kiai,  maupun  ustaz  umumnya 

menikmati hak khusus berupa percepatan pengurusan perizinan di wilayah desa 

masing-masing.  Para  ustazah,  kiai  maupun  ustaz  memiliki  posisi  yang  relatif 

setara dengan kepala desa, dalam artian tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih 

rendah,  bahkan para  kepala  desa  pun mendapatkan  hak-hak yang  sama dalam 

bentuk hak atas penggunaan ruang khusus tersebut. Dalam banyak kesempatan, 

terutama bagi ustazah senior atau kiai, para kepala desa sendiri yang turun tangan 

dalam  pengurusan  surat-surat  administrasi,  terutama  dalam  pengurusan  surat 

kepemilikan  tanah.  Para  ustazah,  kiai,  dan  ustaz  memiliki  hak8 untuk 

mendapatkan  perlakuan  khusus  ketika  mengurus  urusan  administrasi  reguler, 

seperti  pengurusan  akta  kelahiran,  Kartu  Tanda  Penduduk,  maupun  Kartu 

Keluarga.  Hak  ini  tidak  berlaku  jika  mereka  berhubungan  dengan  lembaga 

mandiri  yang  tidak  terkait  dengan  perangkat  desa,  seperti  perbankan  maupun 

rumah sakit, yang menjadikan posisi mereka setara dengan masyarakat umum.

Posisi  yang  paling  siginifikan  dari  seorang  ustazah  justru  datang  dari 

jemaah  taklim  itu  sendiri.  Seorang  ustazah  yang  mengajar  di  sebuah  majelis 

taklim  akan  sangat  dihormati,  setidaknya  oleh  jemaah  majelis  taklim  yang  ia 

ajarkan.  Posisi  ini  menyiratkan  adanya  pengakuan  dari  para  jemaah  mengenai 

8 Konteks memiliki hak di sini bukan lah hak yang secara legal formal diberikan kepada 
mereka. Hak ini muncul karena tidak adanya keberatan dari masyarakat luas mengenai 
perlakuan tersebut, sehingga hal ini seakan-akan menjadi hak khusus yang melekat pada 
posisi  para  elite  agama.  Para  elite  agama  umumnya  akan  mengirimkan  utusan  untuk 
mengurus  administrasi  tersebut  ke  perangkat  kelurahan,  dan  dari  kelurahan  urusan 
tersebut  akan  segera  diurus,  dengan  mengirimkan  petugas  khusus  yang  langsung 
mengurus ke kecamatan. Nampaknya posisi sebagai ustazah, kiai dan ustaz mendorong 
para pegawai di kelurahan untuk bertindak lebih sigap ketimbang jika orang biasa yang 
mengurus administrasi.
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status dan kedudukan ustazah tersebut, yang termanifestasi dengan keikutsertaan 

ustazah  tersebut  dalam  setiap  kegiatan  taklim,  dan  juga  tidak  menutup 

kemungkinan  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  individu  dalam 

majelis taklim tersebut.

Meskipun dalam lingkungan internal majelis taklim posisi seorang ustazah 

sangat lah dominan, namun di luar majelis taklim posisinya tidak lah jauh berbeda 

dengan orang lain. Dalam majelis taklim seorang ustazah memiliki hak prerogratif 

yang  merupakan  prasayarat  mutlak  ketika  ustazah  tersebut  berada  di  dalam 

taklim,  namun  hak  prerogratif  tersebut  tidak  dapat  digunakan  di  luar  taklim. 

Sebagaimana dituturkan oleh ustazah hajjah Rohmani yang mengatakan:

“Saya  kalau  di  taklim  bisa  aja nyuruh jemaah  buat  ngelakuin 
sesuatu...saya juga yakin kalau di taklim jemaah bakalan nurut apa 
kata saya...tapi kalau di luar taklim saya cuma orang biasa yang 
kebetulan  ngajar di taklim...kalau di luar taklim  ya jelas saya  ga 
bisa nyuruh orang ngelakuin apa yang saya minta...”

Hal ini juga diakui oleh ustazah hajjah Dedeh yang mengatakan:

“Ya kalau di taklim saya  itu ustazah...semua orang cium tangan 
saya...tapi kalau di luar taklim saya cuma hajjah Dedeh doang, ga 
usah pake ustazah segala  macem...kalau di luar  taklim saya  kan 
cuma perempuan biasa aja...ga usah pake cium tangan segala kalau 
misalnya ketemu saya di pasar...masa kalau ketemu saya di pasar 
bilang “Ee ustazah Dedeh, belanja apa?”...kan dengernya juga ga 
enak...makanya saya bilang ke jemaah, kalau saya di taklim posisi 
saya itu guru mereka, tapi kalau di luar taklim posisi saya sama aja 
kayak mereka...”

Ketika  seorang  ustazah  berada  di  luar  majelis  taklim,  tidak  lah  berarti 

ustazah tersebut kehilangan statusnya  secara signifikan.  Ustazah tersebut  boleh 

jadi tidak dapat menggunakan hak yang ia miliki di majelis taklim ketika berada 
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di  luar  majelis  taklim.  Meskipun  demikian,  ustazah  tersebut  tetap  menikmati 

beberapa  hak  lain,  seperti  rasa  hormat  yang  seringkali  termanifestasi  dalam 

bentuk cium tangan, memiliki ruang yang terpisah dalam berbagai acara,9 hingga 

penghormatan  khusus  yang  diberikan  dengan  mendahulukan  kehadirannya 

ketimbang  orang  lain  dalam  berbagai  kegiatan.  Menurut  hajjah  Habibah, 

meskipun di luar taklim,  posisi seorang ustazah adalah tetap “guru yang harus 

dihormati sebaik-baiknya.” Kondisi ini lah yang memungkinkan seorang ustazah, 

meskipun berada di luar majelis taklim menikmati hak-hak khusus yang umumnya 

tidak dapat dinikmati oleh kebanyakan orang.

Meskipun setiap ustazah memiliki rasa hormat yang dengan senang hati 

diberikan oleh  jemaah, namun dalam bentuk kesetiaan formal hal tersebut tidak 

lah  berarti  banyak.  Dapat  dikatakan  bahwa  majelis  taklim  memiliki  fluiditas 

tersendiri  terkait  dengan  kesetiaan  terhadap  seorang  ustazah,  utamanya  dalam 

bidang  ekonomi  dan  politik.  Dalam bidang agama  boleh  jadi  seorang ustazah 

mendapatkan  rasa  hormat  dan  loyalitas  yang  penuh dari  jemaah,  sebagaimana 

dituturkan oleh ibu Etty:

9 Di  wilayah  penelitian,  jika  seseorang  ingin  mengadakan  sebuah  acara  resepsi  atau 
walimah,  pemilik  tempat  harus  menyediakan  sebuah  ruang  khusus  bagi  para  ustazah 
maupun kiai yang diundang dan kebetulan hadir dalam acara tersebut. Ruangan tersebut 
tidak  perlu  tertutup  rapat,  namun  dapat  berupa  tempat  di  sudut  ruang  yang  terbuka. 
Tempat  ini  tidak  dapat  dipergunakan  oleh  orang  lain,  sebab  memang  secara  khusus 
disediakan  bagi  ustazah  dan  kiai.  Posisi  seorang  ustaz  dalam kegiatan  ini  boleh  jadi 
ambigu,  sebab ustaz  akan  ditempatkan sama seperti  orang biasa,  terkecuali  jika ustaz 
tersebut datang bersamaan dengan kiai, maka ia secara otomatis akan duduk di  ruang 
tersebut.  Demikian pula ustazah yang lebih muda,  yang  umumnya  ditempatkan ruang 
yang sama untuk ibu-ibu biasa, kecuali jika ia sendiri datang bersamaan dengan ustazah 
senior, maka ia pun akan menempati tempat tersebut.
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“...ya saya sih ikut aja kalau ustazah bilang A ya saya ikut, bilang 
B  juga  saya  ikut...eh tapi  ini  cuma  masalah  taklim  lho 
ya...misalnya ustazah nyuruh baca (wirid atau amalan lain) ya saya 
ikutin...atau ustazah ngelarang ini ya saya ikutin...kenapa? Lha kan 
ustazahnya sendiri pernah bilang tidak boleh taat jika yang disuruh 
itu maksiat,10 makanya saya ikutin nasehat itu...asal bukan maksiat 
insya Allah saya ikutin...”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Lastri

“Ya saya belajar banyak di majelis taklim...kalau ditanya apa saya 
taat atau ga, ya saya bilang kalau saya taat atas semua perintah dan 
anjuran yang diajarin ma ustazah di taklim...barangkali saya mikir-
mikir  dulu  ya apa saya  mau ikut  atau  ga (soal  ketaatan  di  luar 
bidang agama)...soalnya  yang  saya  tahu  ustazah  yang  ngajar di 
taklim ga pernah nyuruh yang lain (selain materi taklim)...”

Ketaatan dalam bidang lain selain bidang agama boleh jadi sangat fluid, 

termasuk dalam bidang politik  (lihat  Noer 2009a).  Dalam banyak kesempatan, 

tidak jarang ketaatan yang menjadi basis massa politik gagal dipertahankan, dan 

yang  justru  menolak  untuk  kali  pertama  adalah  pimpinan  majelis  taklim  itu 

sendiri. Sebagaimana dituturkan oleh hajjah Maimunah:

“Waktu saya yang  nolak...lha ini  kan taklim, bukan tempat buat 
kampanye...makanya  saya  bilang  ke  ustazah  “Ustazah,  kalau 
ustazah  sendiri  yang  maju  barangkali  kita  dukung,  tapi  ini  kan 
orang lain”...ya untungnya ustazahnya ngerti...”

Persoalan ini pun juga diakui oleh ustazah hajjah Nurussaadah:

“Kalau masalah agama barangkali  kita masih bisa  nyuruh orang 
buat  ngelaksanain...tapi  yang  bikin  saya  sebel ada  aja ustazah 
yang kampanye di taklim...ya sekarang sih terserah pimpinan dan 
jemaah taklimnya, mau ikut atau ga...tapi mestinya ustazah itu juga 
sadar, tempat taklim ko dipake buat politik...

10 Maksudnya  adalah  hadis  Nabi  Muhammad SAW yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad bin 
Hambal yang berbunyi “La ta’ata li makhlukin fi ma’siatil khaliq” yang artinya tidak ada 
ketaatan  bagi  makhluk yang memerintahkan untuk melakukan maksiat  kepada  Khaliq 
(Allah SWT).
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Harus diakui, agak sulit untuk mengatur kesetiaan setiap jemaah majelis taklim, di 

luar  masalah  atau  kepentingan  majelis  taklim.  Majelis  taklim  sendiri  adalah 

sebuah wadah berkumpulnya berbagai orang dengan tujuan tersendiri, dan hal ini 

lah yang mendorong terjadinya fluiditas dalam majelis taklim itu sendiri.

Fluiditas ketaatan di antara jemaah majelis taklim perempuan juga dialami 

oleh para kiai yang tidak dapat memastikan ketaatan dari jemaah majelis taklim 

laki-laki,  atau dalam cakupan yang lebih besar masyarakat.  Sebagaimana yang 

dikatakan  oleh  kiai  haji  Muhammad  Ghufron,  bahwa  “sulit  untuk  meminta 

kesetiaan  utuh  dari  masyarakat”  sebab  “masyarakat  desa  udah ga kayak dulu 

lagi.” Kalimat ini sekurangnya menandakan dua hal penting: Pertama, masyarakat 

desa yang, secara tradisional, dianggap menjadi basis massa pendukung kiai telah 

semakin terbuka dan heterogen. Kabupaten Bekasi misalnya,  telah terbuka oleh 

para pendatang yang umumnya bekerja di Jakarta setidaknya sejak tahun 1970an 

(Alrasyid 2006, Tjiptoherijanto 1997), dan wilayah Babelan sendiri telah mulai 

didatangi  oleh  para  pendatang  setidaknya  sejak  tahun  1980an  (Noer  2008). 

Kedatangan para pendatang di wilayah ini  tentu saja sedikit-banyak mengubah 

kultur masyarakat yang dahulu dianggap patuh dan taat atas perintah para kiai dan 

guru agama (lihat Anwar 2006).

Pada  masa  lalu,  ketika  posisi  kiai  merupakan  figur  sentral  utama 

pengajaran dan pelembagaan agama Islam, keberadaannya sangat dihormati (lihat 

Anwar 2006). Hal ini tidak lah menandakan pada saat kiai tidak lagi dihormati 

oleh masyarakat.  Barangkali  perbedaan paling mendasar  adalah kebutuhan dari 

masyarakat terhadap sosok kiai. Jika pada masa lalu setiap acara harus dihadiri 
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oleh  kiai  sebagai  bentuk  pencarian  berkah,  namun  kini  tidak  setiap  acara 

membutuhkan  kehadiran  kiai.  Perubahan  sosial  ini  boleh  jadi  disebabkan 

munculnya para pendatang dan terbukanya arus informasi. Meskipun demikian, 

untuk  menentukan  secara  pasti  mengenai  perubahan  sosial  di  wilayah  ini 

membutuhkan penelitian tersendiri.

Keterbukaan  wilayah  penelitian  terhadap  para  pendatang  memicu 

munculnya  heterogenitas  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan 

munculnya tipe majelis taklim di wilayah perumahan yang memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan majelis taklim di wilayah pedesaan. Di sisi yang berbeda, 

kemunculan majelis taklim di wilayah perumahan turut pula mendorong sebuah 

domain pengajaran baru, yang sama-sama berusaha untuk diraih oleh elite agama 

perempuan maupun elite  agama laki-laki.  Kondisi ini  boleh jadi memunculkan 

kontestasi  di  antara  para elite,  dan hal ini  pula  yang menyebabkan munculnya 

kesulitan para elite, baik ustazah maupun kiai untuk mendapatkan loyalitas penuh 

di luar kegiatan belajar mengajar dari jemaah.

Kedua,  boleh  jadi  hal  ini  terjadi  sebagai  konsekuensi  logis  kultur 

masyarakat betawi yang egaliter.  Sebagai masyarakat yang egaliter,  masyarakat 

betawi  tidak  mengenal  pembagian  status  secara  ketat  (lihat  Melalatoa  1997, 

Shahab  1997),  dalam artian  seseorang  mungkin  saja  dihormati,  namun  belum 

tentu ditaati  setiap perkataannya.  Berbeda dengan daerah lain  di  wilayah  Jawa 

Timur yang menempatkan sosok kiai sebagai figur sentral yang membuat dunia 

berputar disekeliling mereka, di mana setiap ucapan yang keluar adalah titah yang 

harus dilaksanakan (lihat Turmudi 2004), hal ini tidak lah berlaku di wilayah Jawa 
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Barat  (bandingkan  dengan Burhanuddin  2003).  Di  wilayah  penelitian,  seorang 

kiai  boleh jadi  menikmati  privilege untuk  dihormati  oleh  setiap  orang,  namun 

posisi  ini  tidak  lah  menjadikan  dirinya  sebagai  sosok  yang  dikultuskan 

masyarakat.

Posisi kiai dan para ustazah di majelis taklim boleh jadi memiliki posisi 

yang seimbang di mata pendukungnya, namun keduanya pun memiliki kesulitan 

yang sama untuk menuntut ketaatan dari para jemaah atas dominasi diri mereka. 

Kesulitan ini terjadi tentu saja mengambil latar belakang sosio-kultural di tempat 

mereka berada. Barangkali posisi ini juga terjadi sebagai akibat adanya kontestasi 

antara  kiai  dan  para  ustazah  di  masyarakat.  Secara  faktual,  setiap  acara  yang 

diselenggarakan  oleh  perempuan  selalu  menempatkan  para  ustazah  sebagai 

pembicara utama, baik itu acara  walimatul ursy (perayaan pernikahan di tempat 

perempuan)  maupun  acara  maulid  sederhana  yang  dilaksanakan  di  rumah 

penduduk,  sedangkan para  kiai  hanya  sebagai  petugas  membaca  doa  penutup, 

meskipun peran ini pun seringkali diambil pula oleh para ustazah. Sebaliknya, jika 

acara tersebut diselenggarakan oleh laki-laki, dapat dipastikan semua pembicara 

dan pembaca doa adalah para kiai.

Kontestasi  ini  pun muncul  sebagai  wujud sikap  masyarakat  di  wilayah 

penelitian  yang  egaliter  yang  menerima  keberadaan  para  kiai  dan  juga  para 

ustazah bahkan dalam satu momen yang sama. Kondisi ini boleh jadi mendorong 

kedua  belah  pihak,  baik  kiai  dan  juga  ustazah,  untuk  sedapat  mungkin 

menancapkan  pengaruhnya  di  masyarakat.  Di  sisi  yang  berbeda,  kontestasi  ini 

juga  menimbulkan  adanya  benturan-benturan  antara  kiai  dan  para  ustazah, 
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meskipun tidak pernah berwujud benturan yang bersifat frontal, namun tak pelak 

hal ini membawa pengaruh di masyarakat. Dinamika yang terjadi antara kiai dan 

para ustazah akan dibahas dalam sub-bab berikutnya.

6.2. Negosiasi Dalam Pelaksanaan Majelis Taklim Perempuan

Pelaksanaan majelis taklim perempuan tidak dapat dilepaskan dari dua hal 

pokok: jemaah taklim dan lokasi di mana majelis taklim tersebut dilaksanakan. 

Kedua hal ini membutuhkan bentuk negosiasi yang berbeda antara satu dengan 

lainnya. Negosiasi dengan jemaah taklim terkait erat dengan pemilihan ustazah, 

materi ajar, waktu pelaksanaan taklim, dan hal-hal yang terkait dengan internal 

majelis taklim. Sedangkan negosiasi yang terkait dengan lokasi taklim merupakan 

negosiasi yang dilakukan dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di mana 

majelis taklim tersebut akan dilaksanakan.

Negosiasi  dengan  para  jemaah  merupakan  bentuk  negosiasi  yang 

diwujudkan  dalam  bentuk  musyawarah  untuk  mencari  mufakat  atas  berbagai 

persoalan yang dihadapi oleh majelis taklim. Negosiasi dengan jemaah umumnya 

dilakukan pada delapan hal pokok: (1) pemilihan ustazah,  (2) pemilihan materi 

taklim, (3) pemilihan waktu pelaksanaan taklim, (4) penggantian formatur majelis 

taklim (jika ada yang mengundurkan diri  atau meninggal dunia), (5) pemilihan 

ketua  majelis  taklim  (jika  mengundurkan  diri  atau  meninggal  dunia),  (6) 

pelaksanaan kegiatan rutin majelis taklim, (7) pelaksanaan hari besar keagamaan 
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seperti  maulid  dan  isra  dan mikraj,  dan  (8)  pelaksanaan kegiatan  bakti  sosial. 

Negosiasi antara formatur taklim dengan jemaah telah dibahas dalam BAB 5.

Negosiasi  antar  formatur  majelis  taklim  dengan  jemaah  merupakan 

negosiasi  yang  berjalan  sepanjang  tahun.  Setiap  majelis  taklim  umumnya 

memiliki  tiga  agenda  besar  setiap  tahunnya,  yakni  pelaksanaan  hari  besar 

keagamaan berupa peringatan maulid nabi Muhammad SAW, peringatan isra dan 

mikraj  nabi  Muhammad  SAW,  dan  kegiatan  bakti  sosial  berupa  pemberian 

santunan  atau  beasiswa.  Khusus  untuk  organisasi  induk  Rusydatul  Ummah, 

biasanya  mengadakan  peringatan  isra  dan  mikraj  sekaligus  milad  Rusydatul 

Ummah. Rusydatul Ummah cabang juga mengadakan kegiatan berupa peringatan 

maulid  nabi  Muhammad  dan  isra  mikraj,  juga  kegiatan  bakti  sosial  berupa 

pengobatan gratis atau pun pemberian beasiswa.

Rapat yang dilakukan pun memiliki  sasaran anggota yang berbeda. Jika 

majelis taklim memiliki sasaran anggota jemaah majelis taklim, maka Rusydatul 

Ummah memiliki sasaran para formatur dan juga pimpinan majelis taklim yang 

bernaung,  hal  ini  hanya  bagi Rusydatul  Ummah di tingkat  cabang.  Sedangkan 

untuk tingkat pusat, sasaran utamanya adalah formatur di tingkat pusat dan juga 

para  pimpinan  Rusydatul  Ummah  cabang.  Meskipun  demikian,  semuanya 

memiliki tujuan yang sama: membangun kesepakatan bersama mengenai kegiatan 

yang akan dilaksanakan, baik oleh majelis di tingkat lokal, Rusydatul Ummah di 

tingkat cabang, dan Rusydatul Ummah di tingkat pusat.

Negosiasi  yang  paling  rumit  boleh  jadi  terjadi  antara  majelis  taklim 

perempuan  dengan  pemilik  tempat  yang  akan  digunakan  sebagai  tempat 
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pelaksanaan  majelis  taklim,  atau  dalam  hal  ini  dengan  Dewan  Kemakmuran 

Masjid (DKM). Sekurangnya terdapat enam majelis taklim yang menjadi subjek 

penelitian  yang  berhubungan  langsung  dengan  Dewan  Kemakmuran  Masjid 

(DKM),  yaitu:  Majelis  Taklim  Baitur  Rahim,  Majelis  Taklim  Bustanul  Ibad, 

Majelis Taklim at Taufiq, Majelis Taklim at Taubah, Majelis Taklim al Ridwan, 

dan Majelis Taklim al Fath. Dari enam majelis taklim tersebut, hanya dua majelis 

taklim yang melaksanakan kegiatan taklim di bangunan khusus yang didirikan di 

samping  masjid,  sebagai  bangunan yang  khusus  diperuntukkan untuk  kegiatan 

taklim, yaitu Majelis Taklim Bustanul Ibad dan Majelis Taklim at Taufiq.

Negosiasi yang terjadi antara pimpinan majelis taklim utamanya berkisar 

pada enam hal  pokok:  (1) pemilihan  ustazah,  (2) pemilihan  materi  taklim,  (3) 

pemilihan  waktu  pelaksanaan  taklim,  (4)  pelaksanaan  kegiatan  rutin  majelis 

taklim, (5) pelaksanaan kegiatan keagamaan, dan (6) pelaksanaan kegiatan non-

keagamaan  yang  diselenggarakan  oleh  majelis  taklim.  Di  samping  ke  enam 

masalah tersebut, memang ada masalah lain yang juga dibahas, yakni mengenai 

penggantian formatur majelis taklim, namun umumnya DKM tidak terlalu turut 

campur dalam hal ini.

Sebagaimana  telah  dijelaskan,  pimpinan  majelis  taklim  perempuan 

akadangkala  merupakan istri  dari ketua DKM atau tokoh perempuan lain yang 

dihormati  di  lingkungan  tersebut,  tidak  harus  istri  dari  ketua  DKM.  Jabatan 

pimpinan  taklim  ini  umumnya  berlangsung  sepanjang  hidup,  kecuali  terdapat 

keadaan yang memaksa pimpinan untuk mengundurkan diri atau meninggal dunia. 

Kedudukan  ini  tentu  saja  membawa  implikasi  lain:  formatur  majelis  taklim 
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umumnya memiliki  kedekatan,  dengan derajat tertentu,  dengan formatur DKM. 

Meskipun hal ini tidak lah bersifat universal, namun kecenderungan yang terjadi 

dari adanya kedekatan ini menyebabkan formatur DKM umumnya tidak terlalu 

mempermasalahkan mengenai perubahan formatur majelis taklim perempuan.

Negosiasi  awal  yang  terjadi  antara  majelis  taklim  perempuan  dengan 

DKM adalah pemilihan ustazah dan materi taklim. Negosiasi ini, menurut hajjah 

Munawwarah,  adalah  yang  “paling  ruwet  dan  memusingkan”.  Menurut  hajjah 

Munawwarah, negosiasi antara pihak majelis taklim dengan DKM, yang diketuai 

oleh haji Ahmad Murtadho bermula dari keinginannya untuk mengangkat seorang 

ustazah senior untuk mengajar di majelis taklim, menurutnya:

“...awalnya kita dari taklim udah sepakat untuk minta ustazah A, 
tapi  sama  Pak  Murtadho  ditolak,  katanya  soal  kualitas 
ustazah...terus  kami  ngajuin lagi  ustazah  B,  lagi-lagi  ditolak, 
alasannya sama aja,  katanya  pribadi si  ustazah kurang baik...lha 
lama-lama  kesel juga...ya udah  saya  nawarin  pilihan  apa  mau 
ustazah C atau ustazah D...karena ga ada keputusan ya udah saya 
ambil  jalan  pintas  aja...minta  ke  ustazah  D  buat 
ngajar...Alhamdulillah  ampe sekarang  ga ada masalah  tuh sama 
ustazah, ga tau deh Pak Murtadho gimana...”

Menanggapi hal tersebut, secara khusus haji Ahmad Murtadho menjelaskan:

“Lho saya bukannya nolak...ketika mereka mengajukan ustazah A 
saya udah bilang ke mereka apa udah dipertimbangkan baik-baik? 
Mereka bilang  udah,  padahal  saya  tau kalau  ustazah  itu  kurang 
bonafid  lah...ya yang saya  tau dia itu  ga pantes buat  ngajar...pas 
mereka ngajuin ustazah B juga saya tolak, kan saya udah bilang ke 
mereka buat nyari ustazah yang pintar dan mau mengajar sungguh-
sungguh...nah pas mereka ngajuin ustazah C dan D, belum apa-apa 
mereka  udah  ke  ustazah  D  duluan...ya  saya  marah  dong...masa 
ujug-ujug (tiba-tiba) begitu...”
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Menarik  untuk  dilihat bahwa  pihak  DKM  telah  menggariskan  bahwa 

ustazah yang mengajar harus lah orang yang pintar dan mau mengajar sungguh-

sungguh. Di sisi yang lain, pihak DKM enggan menjelaskan lebih jauh mengenai 

kriteria ustazah yang dianggapnya ‘kurang bonafid’ tersebut. Hal ini yang memicu 

perdebatan sengit antara pihak DKM dengan pihak majelis  taklim.  Bagi hajjah 

Munawwarah,  alasan  yang  dikemukakan  terlalu  mengada-ada  dan  “omong 

kosong”, menurutnya:

“...alah alasan itu lagi...saya  udah bilang ke Pak Murtadho, “Pak, 
karena ini majelis taklim perempuan, maka kami yang paling  tau 
siapa  yang  kami  butuhkan  buat  ngajar kami”...eh saya  malah 
diomelin katanya melanggar aturan,  lha saya tanya balik “aturan 
dari mana?  Emang DKM punya aturan yang  ngatur soal ustazah 
yang  bakal  ngajar di  taklim?”...ya jelas  ga ada  aturan  kayak 
gitu...itu  cuma  akal-akalan  aja biar  kami  mau  pake ustaz  yang 
ditawarin sama Pak Mujtaba (wakil DKM)...saya  udah bilang ke 
Pak Murtadho,  “Pak,  kami  ko risih  ya  kalo yang  ngajar taklim 
laki-laki, lagian kan jemaahnya perempuan semua, emang tu ustaz 
ga risih  juga”...ya Pak  Murtadho  cuma  bilang  biar  dipikir-pikir 
dulu...lha kalo kelamaan mikir bisa keburu kiamat...”

Hal  ini  dibantah  oleh  haji  Ahmad  Murtadho,  menurutnya  alasan  penolakan 

tersebut “murni buat kepentingan taklim”, lebih jauh ia mengatakan:

“Saya  menolak  tentu  ada  alasannya,  itu  kan  demi  kemajuan 
taklim...kalau  soal  ustaz yang ditawarin oleh Pak Mujtaba,  saya 
bilang  ke  mereka,  mau  diterima  syukur  ga pun  ya ga apa-apa, 
semuanya  terserah  mereka  aja...lha kan  mereka  tanya  “apa  dia 
(ustaz) ga risih?” saya bilang ke mereka, insya Allah ustaznya itu 
profesional,  dia  bisa  ngajar walaupun  jemaahnya  perempuan 
semua...tapi mereka nolak...ya udah, mau diapain lagi...”

Persoalan yang sama juga dialami oleh hajjah Aminah dari Majelis Taklim 

at Taufiq ketika harus berhadapan dengan haji Ahmad Muqaddas. Menurut hajjah 

Aminah, belum ada persoalan yang “paling bikin puyeng” ketimbang persoalan 
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pemilihan  ustazah  dan  materi  ajar.  Menurutnya,  pemilihan  ustazah  menjadi 

semakin  rumit  manakala  pihak  DKM  memaksakan  kehendaknya  dengan 

mengajukan sejumlah ustaz untuk mengajar  di  majelis  taklim yang  ia  pimpin. 

Secara ringkas hajjah Aminah mengatakan:

“...ya jelas  kami  tolak  mentah-mentah...lha Pak  Ahmad  malah 
nyodorin ustaz buat ngajar, padalah dia tau persis kalau saya udah 
minta  ustazah  A  buat  ngajar di  taklim...ustazahnya  juga  udah 
setuju, masa saya  tiba-tiba datang ke rumah ustazah buat bilang 
“maaf ustazah, saya ga jadi minta ustazah ngajar karena ada ustaz 
anu yang ngajar”, kan saya ga enak ngomongnya...udah gitu yang 
kelewatan,  Pak  Ahmad  tiba-tiba  datang  ke  rumah  saya  sambil 
ngajak ustaz  yang  bakalan  ngajar...ya udah saya  bilang  ke  dia 
kalau udah ada ustazah yang ngajar...terus si ustaz nanya ke saya 
“emang siapa  ustazah  yang  bakalan  ngajar?”,  saya  bilang  aja 
“ustazah A”...eh tiba-tiba si ustaz bilang “Oh itu gurunya istri saya, 
kalau gitu  ga apa-apa”...wah langsung saya  nyengir lebar sambil 
bilang Alhamdulillah...”

“Awalnya  sih  Pak  Ahmad  ga setuju  tapi  lama-lama  setuju 
juga...tapi  ruwetnya  pas  taklim  mau  minta  guru  ke  dua...Pak 
Ahmad lagi-lagi kumat, masa dia  nyodorin lima nama ustaz buat 
saya  pilih...ya jelas saya  tolak lagi...akhirnya  saya  bilang ke dia 
“Pak Ahmad, ibu-ibu di sini cuma mau diajarin sama perempuan 
juga,  kalau  ga percaya  tanya  aja  sendiri”...untungnya  waktu  itu 
ibu-ibu yang lain manggut-manggut setuju...”

Ketika  dikonfirmasikan  ke  haji  Ahmad  Muqaddas  sekalu  ketua  DKM, 

dirinya membantah bahwa DKM ingin memaksakan kehendak dan turut campur 

dalam kebijakan internal majelis taklim, menurutnya apa yang dilakukan adalah 

“untuk kepentingan majelis taklim itu sendiri.” Lebih jauh, haji Ahmad Muqaddas 

mengatakan:
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“Apa yang saya lakukan kan untuk kepentingan majelis taklim itu 
sendiri...saya  tentu  saja  ga mau  kalau  sampai  majelis  taklim 
mandeg...makanya  saya  tawarkan  ke  pimpinan  taklim  (hajjah 
Aminah)  untuk mengangkat  calon-calon  guru yang  saya  anggap 
kompeten...ya saya jelas kecewa...masa cuma gara-gara yang saya 
calonin  laki-laki  mereka  nolak...harusnya  kan  dilihat  dulu  atau 
dicoba dulu...lha ini belum apa-apa sudah nolak duluan....”

Pandangan ini jelas ditentang oleh hajjah Aminah yang mengatakan:

“Lho saya udah tau siapa yang dicalonin...sayang yang dicalonin si 
A,  coba  kalau  yang  dicalonin  kiai  A  yang  emang udah jelas 
gurunya si A, pasti kita terima...lha ini Pak Ahmad nyalonin ustaz 
biasa,  masih  mending ustazah  yang  kita  minta...udah ketahuan 
kalau dia emang ahli.”

Negosiasi  yang  terjadi  antara  majelis  taklim  perempuan  dan  DKM 

memang  lebih  sering  menemukan  jalan  buntu,  dan  majelis  taklim  justru 

mengambil keputusan secara sepihak. Di sisi yang berbeda, terdapat kemungkinan 

adanya negosiasi yang tegas sejak sehingga pihak DKM tidak dapat memaksakan 

kehendaknya  pada  majelis  taklim perempuan,  meskipun  jumlah  majelis  taklim 

yang mampu melaksanakan hal ini tidak lah terlalu banyak. Hanya Majelis Taklim 

al Fath yang dipimpin oleh hajjah Maryanih yang sejak awal telah menegaskan 

adanya  pemisahan  antara  formatur  majelis  taklim  dan  DKM  serta  hak  dan 

kewajiban keduanya. Menurut hajjah Maryanih apa yang ia sepakati dengan DKM 

sejak awal adalah pembentukan majelis taklim yang mandiri tanpa campur tangan 

dari  pihak DKM. Menurut hajjah Maryanih  kesepakatan  tersebut  telah  muncul 

sebelum  majelis  taklim  resmi  berdiri,  sehingga  sejak  awal  tidak  terdapat 

perbedaan pendapat antara majelis taklim dan DKM.

Perbedaan pendapat antara DKM dan majelis taklim tidak hanya terjadi 

pada persoalan pemilihan tenaga pengajar, namun juga pada pemilihan materi ajar 
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dan sumber bahan ajar. Hal ini boleh jadi berkaitan erat dengan adanya perbedaan 

pendapat mengenai  siapa yang lebih pantas mengajar di  majelis  taklim.  Secara 

umum dapat  dikatakan bahwa negosiasi  mengenai  materi  ajar  termasuk dalam 

negosiasi  pemilihan  tenaga  pengajar.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  negosiasi  yang 

terjadi antara pimpinan Majelis Taklim Bustanul Ibad hajjah Maimunah dengan 

pimpinan DKM Bustanul  Ibad haji  Zubair  Asnan. Menurut  hajjah Mainmunah 

negosiasi antara pimpinan taklim dengan pihak DKM berjalan alot dan berujung 

pada kesepatakan, ia menuturkan:

“awalnya  saya  ga mau  ngalah...saya  udah bilang  kalau  jemaah 
taklim udah sepakat untuk minta ustazah A untuk ngajar soal fikih 
dan ustazah B untuk ngajar tafsir...tapi dari DKM minta agar kami 
belajar  adab  atau  akidah  itu  pun  harus  ustaz  yang  ngajar...nah 
karena ga nemu kata sepakat...akhirnya saya bilang ke pihak DKM 
“Oke nanti saya bilang ke jemaah bahwa kita ga jadi belajar fikih, 
tapi belajar tafsir dan adab, tapi untuk siapa yang ngajar kita yang 
nentuin”...waktu itu Pak Munarman (sekretaris DKM) protes “lho 
ga bisa begitu Bu”, lha terus saya tanya balik “Emang mau bapak 
gimana?  Saya  kan udah ngalah buat  ganti  fikih  ke  adab,  masa 
begitu masih kurang?”...ya akhirnya pimpinan DKM  ngasi solusi 
menerima  keputusan  saya  tapi  pemilihan  guru  harus  dengan 
persetujuan DKM...lha saya  nolak, saya bilang ke mereka “Kalau 
begini kejadiannya  mending saya tetap ambil fikih dan tafsir,  kan 
yang  keluar  uang dari  kas  taklim”...waktu  itu  giliran  Pak Amin 
(bendahara DKM) yang protes, dia bilang “Lho penggunaan kas 
taklim  kan harus  sepengetahuan saya”...giliran  saya  yang marah 
dan bilang ke dia “Aturan dari mana tuh? Saya ko ga tau kalau ada 
aturan kayak gitu”...ya emang sempet panas juga...tapi saya bilang 
lagi  ke  mereka,  bahwa  dalam  aturan  yang  ada,  ga pernah  ada 
aturan  yang  ngatur mengenai  kas  taklim...kalau  buat  saya  sih 
gampang  aja,  artinya  kan taklim  bebas  aja  mau  ngegunain kas 
yang ada...yang diatur cuma laporan aja ke pimpinan DKM untuk 
apa  kas  digunain...lagian ko kesannya  kayak ga percaya  sama 
taklim aja...ya akhirnya sepakat juga, kita dari taklim bebas milih 
guru...kalau dibilang  nyesel ya agak nyesel juga...tapi  ga apa-apa, 
kan materi adab udah mau kelar jadi ntar kan kita bisa ganti materi 
balik lagi ke fikih...”
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Penuturan  hajjah  Maimunah  menyiratkan  adanya  negosiasi  yang  saling 

menguntungkan  antara  majelis  taklim  perempuan  dan  Dewan  Kemakmuran 

Masjid  (DKM).  Pihak  DKM  dapat  meminta  majelis  taklim  untuk  mengganti 

materi  yang akan diajarkan,  dan pihak majelis  taklim pun dapat  dengan bebas 

menentukan  ustazah  yang  akan  mengajar  mereka.  Kondisi  ini  memungkinkan 

kedua belah pihak untuk menemukan titik temu dalam menyelesaikan persoalan 

masing-masing.  Meskipun  demikian,  kondisi  ini  masih  menyiratkan  adanya 

kepentingan dari  DKM terhadap pelaksanaan majelis  taklim perempuan.  Lebih 

jauh, pendapat ini juga memberikan gambaran mengenai kondisi ambigu antara 

majelis taklim dengan DKM terkait dengan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dalam majelis taklim perempuan masih merupakan 

persoalan yang pelik antara formatur majelis taklim dengan pihak DKM. Pihak 

DKM  merasa  bahwa  keberadaan  majelis  taklim  yang  berlangsung  di  tempat 

mereka menyebabkan formatur majelis  taklim secara otomatis  berada di bawah 

naungan  DKM,  dengan  demikian  penggunaan  kas  majelis  taklim  harus 

sepengetahuan dan seizin dari  DKM. Hal ini  sebagaimana dijelaskan oleh haji 

Muhammad Nawawi, pimpinan DKM at Taubah yang mengatakan:

“Majelis  taklim  kan ada di  bawah DKM...saya  rasa wajar kalau 
majelis  taklim  harus  koordinasi  terus  ke  DKM...harusnya  kan 
pihak  taklim  harus  ngasi laporan  yang  jelas  ke  DKM  secara 
berkala...laporan  pemasukan  dan  pengeluaran...nah yang  sering 
terjadi,  taklim  cuma  ngasi laporan  pemasukan  dan  pengeluaran 
yang  ga jelas...masa tiba-tiba buat  ngadain acara  ngeluarin dana 
sekian...udah ga ada kejelasan buat apa dana tersebut dipake...”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh haji Ahmad Sayuti yang mengatakan:
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“DKM itu menaungi semua organ dibawahnya,  termasuk majelis 
taklim...harusnya  pihak  taklim  itu  ngasi tau soal  penggunaan 
dana...lha ini tiba-tiba pihak taklim ngeluarin dana sekian juta buat 
bikin acara...ya itu saya sayangkan...ko tiba-tiba bikin acara tanpa 
ada pembicaraan dengan kami (maksudnya DKM)...”

Pengelolaan dana menjadi faktor yang sangat krusial, sebab pengelolaan 

keuangan yang dilakukan oleh majelis taklim perempuan umumnya berkisar pada 

tiga hal: (1) dana operasional taklim, (2) dana untuk pelaksanaan kegiatan besar 

keagamaan, dan (3) dana untuk kegiatan sosial.  Ketiga komponen tersebut tentu 

saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, terutama pada poin kedua dan ketiga. 

Hal ini pula yang menjadi pertanyaan utama dari pihak DKM, dan menjadi bagian 

dari negosiasi yang tanpa henti antara pihak majelis taklim dengan pihak DKM. 

Jika masalah pemilihan guru dan materi taklim hanya menjadi persoalan di awal 

waktu pelaksanaan taklim, maka persoalan keuangan adalah persoalan yang terus 

terjadi sepanjang tahun.

Peliknya  persoalan  keuangan  juga  diakui  oleh  hajjah  Aisyah  yang 

mengatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  adalah  “persoalan  yang  ga  pernah 

kelar”  antara  DKM  dan  majelis  taklim perempuan.  Pihak  majelis  taklim 

beranggapan bahwa keberadaan majelis taklim hanya lah “menumpang tempat” di 

masjid,  sehingga  hal  ini  memberikan  ruang  yang  bebas  bagi  majelis  atklim 

perempuan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  mereka.  Kondisi  ini 

memungkinkan pihak majelis taklim untuk mengelola keuangan secara mandiri. 

Menurut hajjah Aisyah:
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“Saya heran kalau ada orang yang bilang kalau DKM itu di atas 
taklim,  lha yang  ngangkat mereka  itu  siapa?  Saya  jadi  makin 
bingung  kalau  ada  yang  bilang  taklim  itu  harus  ngasi laporan 
mendetail soal pemasukan dan pengeluaran...lha majelis taklim itu 
kan punya  sumber  dana  sendiri...kita  beli  kebutuhan  kita 
sendiri...kita  juga  yang  keliling  nyari dana  kalau  mau  ngadain 
acara...terus  urusan  mereka  (maksudnya  DKM)  itu  apa?...kalau 
ngadain acara  misalnya,  kita  yang  nyari dana,  kita  yang  bayar 
semua kebutuhan, ampe kita juga yang ngurus kebersihan...masjid 
kan cuma ketempaan (kedapatan) tempat aja...”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh hajjah Soleha yang mengatakan:

“...ya kalau soal uang  emang susah...kita  dari  taklim yang  nyari 
sumber  dana  sampe pontang-panting...kenapa?  Ya jelas  dong... 
DKM mana pernah ngasi bantuan dana buat acara-acara yang kita 
bikin...yang  ada  malah  kita  yang  nyumbang buat  acara 
DKM...biasanya  kita  nyari  dana  sendiri  buat  acara-acara  kita, 
keliling tempat dari satu rumah ke rumah lain...ya dana yang kita 
kumpulin jelas dipake buat kepentingan taklim lah...”

Adanya sumber dana mandiri yang dimiliki oleh majelis taklim boleh jadi 

dipandang sebagai keuntungan tersendiri dari adanya majelis taklim perempuan. 

Secara umum, majelis  taklim perempuan memang memiliki  sumber  dana tetap 

yang  berasal  dari  anggota  maupun  donatur-donatur  lain  yang  tidak  mengikat. 

Jumlahnya  memang  lah  tidak  terlalu  banyak,  namun  jika  dikumpulkan  secara 

berkala  jelas  akan  mencapai  jumlah  yang  tidak  sedikit.  Jumlah  dana  yang 

dikumpulkan  dapat  lebih  besar  lagi  jika  terdapat  keperluan  khusus,  seperti 

penyelenggaraan kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan 

ini  lah  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  majelis  taklim,  dan  pihak  majelis 

taklim lah sebagai penyelenggara utama kegiatan ini.

Dewan Kemakmuran Masjid bukannya tidak memiliki  sejumlah agenda 

peringatan hari besar keagamaan, namun umumnya dilaksanakan secara terbatas 
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hanya untuk jemaah masjid tersebut. Acara-acara besar yang mengundang semua 

orang,  terutama  kaum  perempuan  lazimnya  dilaksanakan  oleh  majelis  taklim 

perempuan,  yang  menggunakan  masjid  yang  ada  sebagai  fasilitas  utama 

pelaksanaan peringatan hari besar tersebut. Hal ini lah yang memicu perdebatan 

mengenai posisi siapa yang lebih dominan.

Majelis taklim perempuan, karena merasa memiliki sumber dana mandiri, 

menganggap majelis taklim berdiri secara mandiri setara dengan DKM. Posisi ini 

mengisyaratkan posisi independen majelis  taklim perempuan ketika berhadapan 

dengan DKM. Posisi ini juga mengisyaratkan majelis taklim sebagai mitra yang 

sejajar dengan DKM. Keberadaan majelis taklim dengan demikian tidak melulu 

dipandang sebagai institusi yang berada di bawah naungan DKM dan tunduk pada 

kepentingan DKM. Independensi majelis taklim juga diakui oleh haji Basuki yang 

mengatakan: “Majelis taklim memang punya kebebasan untuk menggunakan dana 

yang  mereka  kumpulkan...kami  dari  DKM  cuma  meminta  laporan  aja,  cukup 

pemasukan  dan  pengeluaran  rutin...selebihnya  biar  mereka  atur  sendiri...”. 

Adanya  independensi  ini  secara  tegas  dikatakan  oleh  hajjah  Maryanih  yang 

mengatakan  “Ya  jelas  lah...kita  kan yang  ngusahain semuanya...tugas  kita  ke 

DKM cuma ngasi laporan bulanan aja...lagian kan DKM juga untung, tiap bulan 

kita nyetor dana ke DKM buat operasional DKM...”.

Negosiasi  antara  pihak  majelis  taklim  perempuan  dengan  Dewan 

Kemakmuran  Masjid  memiliki  dinamika  yang  spesifik.  Ada  kalanya  ketika 

majelis  taklim berada pada suatu kondisi  mengadakan negosiasi  dan mengalah 

pada  kemauan  pihak  DKM,  namun  lebih  sering  muncul  suatu  kondisi  yang 
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mendorong  majelis  taklim  perempuan  untuk  menolak  kemauan  DKM  dan 

memilih  untuk  berkonfrontasi  langsung.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  dua  hal 

pokok,  yakni  adanya  kepemilikan  atas  sumber-sumber  dana,  dan  adanya 

kemandirian dalam pengelolaan dana tersebut.

Akses terhadap sumber dana menjadi modal pokok dari adanya legitimasi 

yang dimiliki oleh majelis taklim perempuan ketika berhadapan dengan Dewan 

Kemakmuran Masjid. Akses terhadap dana memberikan kemampuan bagi majelis 

taklim untuk menaikkan posisi tawar mereka terhadap DKM, terlebih lagi, dana 

yang  mereka  miliki  pun  turut  pula  dinikmati  oleh  pihak  DKM untuk 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin yang telah menjadi agenda dari pihak 

DKM. Di sisi yang berbeda, kemampuan mereka untuk mengumpulkan sumber 

dana  secara  mandiri  juga  mendorong  mereka  untuk  mengelola  dana  tersebut 

secara mandiri pula.

Kemandirian dalam mengelola  dana yang mereka kumpulkan turut pula 

mendorong model interaksi yang konfrontatif terhadap DKM. Pengelolaan dana 

secara  mandiri  dapat  dilihat  dengan  bergulirnya  berbagai  program kerja  yang 

diselenggarakan oleh majelis taklim perempuan. Pengelolaan dana menjadi kata 

kunci  penting,  sebab hal  ini  lah  yang  mendorong  independensi  majelis  taklim 

perempuan dari Dewan Kemakmuran Masjid. Pengelolaan dana yang dilakukan 

oleh  majelis  taklim  perempuan  umumnya  hanya  memberikan  laporan  bulanan 

sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  mereka,  namun  bagaimana  dana  tersebut 

dikelola  menjadi  bagian  integral  dalam  penyelenggaraan  majelis  taklim 

perempuan yang bebas dari intervensi DKM.
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Kedua  hal  ini  memicu  kemandirian  majelis  taklim  perempuan  ketika 

berhadapan  langsung  dengan  pihak  DKM.  Kondisi  ini  mengisyaratkan  bahwa 

legitimasi utama dalam usaha-usaha konfrontatif atas DKM adalah kemampuan 

majelis  taklim  untuk  menguasai  sumber-sumber  dana  sekaligus  kemandirian 

dalam mengelola  dana  tersebut.  Tidak  berarti  pihak  DKM tidak  lah  memiliki 

sumber  dana,  hanya  saja  pendapatan  pihak  DKM  tidak  lah  signifikan,11 di 

samping bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh DKM umumnya  tidak terlalu 

banyak.12

Barangkali  negosiasi  yang  paling  unik  dari  majelis  taklim  perempuan 

ketika  berhadapan  dengan  DKM  adalah  pemilihan  waktu  pelaksanaan  taklim. 

Secara  umum dapat  dikatakan  bahwa terdapat  tiga  waktu  pelaksanaan  majelis 

taklim, yakni antara pukul 09.00-11.30 WIB, antara pukul 13.30-16.00 WIB, dan 

antara pukul 19.00-20.30 WIB. Ketiga waktu pelaksanaan taklim ini berbenturan 

secara langsung dengan pelaksanaan ibadah shalat asar dan isya, dan berbenturan 

secara tidak langsung dengan pelaksanaan salat zuhur.

Persoalan  ini  justru  mendapatkan  momentum  negosiasi  dengan  bukan 

dengan  membatalkan  pelaksanaan  taklim,  namun  justru  dengan  membatalkan 

pelaksanaan salat berjemaah di masjid ketika majelis taklim sedang berlangsung. 

11 Pendapatan DKM umumnya berkisar dari sumbangan loket yang beredar secara reguler 
setiap pelaksanaan salat jumat maupun loket yang tersebar di sekeliling serambi masjid. 
Sumber dana lainnya adalah donasi yang diberikan oleh para jemaah maupun nonjemaah 
yang tidak mengikat. Karena keterputusan masjid dengan organisasi pemerintah seperti 
MUI, masjid tidak lah mendapatkan dana dari pemerintah.

12 Beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid pada dasarnya hanya lah 
pengajian,  itu  pun  sudah  diambil  alih  oleh  majelis  taklim.  Kondisi  ini  menjadikan 
kegiatan utama DKM hanya menyelenggarakan kegiatan ibadah rutin, beberapa kegiatan 
mungkin  saja  berlangsung,  terutama  yang  mengambil  lokasi  di  masjid,  atas 
sepengetahuan maupun seizin pihak DKM.
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Pelaksanaan kegiatan majelis taklim yang berbenturan dengan waktu salat diakui 

sepenuhnya oleh hajjah Maryanih, ia mengatakan:

“...ya gimana ya, abisnya waktu taklim yang disepakati emang pas 
awal isya  sampe sekitar jam sembilan...susah  lho ngumpulin ibu-
ibu  kalau  bukan  jam  segitu...ya akibatnya  emang begitu...saya 
udah bilang  ke  haji  Basuki...beliau  bilang  ya ga apa-apa...yang 
penting taklim bisa berjalan...”

Hal yang sama juga dikatakan oleh hajjah Soleha:

“Taklim  kita  emang waktunya  bareng dengan  waktu  salat 
ashar...lha ini kan kesepakatan bersama jemaah...jadi mau ga mau 
ya dilaksanain juga...kalau soal itu  kan bisa kita  omongin dengan 
pihak DKM...sampai  saat  ini  sih pihak DKM  ga keberatan  soal 
waktu (pelaksanaan taklim)...”

Pelaksanaan waktu taklim yang  berbenturan  dengan pelaksanaan waktu 

salat  memang membutuhkan pengaturan tersendiri.  Jika majelis  taklim tersebut 

dilaksanakan pada pagi hari, dengan waktu antara pukul 09.00-11.30, umumnya 

memang  ikut  mengambil  waktu  alat  zuhur,  dengan  alasan,  mengutip  hajjah 

Munawwarah, “waktu buat beres-beres kan lama” oleh karena itu “ya ga bisa salat 

zuhur di masjid.” Demikian pula dengan pengajian yang dilaksanakan pada siang 

hari  yang  secara  langsung  memotong  waktu  salat  ashar,  atau  pengajian  yang 

dilaksanakan  pada  waktu  malam yang  secara  langsung memotong  waktu  salat 

isya. 

Sekurangnya terdapat dua solusi yang diambil,  berdasarkan kesepakatan 

antara majelis taklim dengan DKM terkait dengan hal ini, yaitu: (1) majelis taklim 

akan tetap dilaksanakan dengan persyaratan  untuk dihentikan  sementara  waktu 

untuk  kumandang  azan  salat,  dan  (2)  majelis  taklim akan  menyisakan  sebuah 
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ruang  yang  dikosongkan  untuk  kepentingan  salat  bagi  orang  yang  ingin 

melaksanakan  salat.  Hal  ini  unik,  sebab  negosiasi  untuk  pemilihan  waktu 

pelaksanaan  taklim  justru  merupakan  negosiasi  yang  paling,  mengutip  hajjah 

Aisyah,  sebagai  negosiasi  “yang  paling  gampang”  dilaksanakan.  Negosiasi  ini 

menurut haji Muhammad Nawawi adalah bentuk negosiasi “yang paling mudah 

menemukan titik temu”, menurutnya:

“...saya ga bilang kalau salat jemaah itu ga penting...saya berpikir 
begini,  kan masjid mau dipakai untuk syiar Islam, maka saya  sih 
ga keberatan  jika  taklim  mau  diselenggarakan  di  masjid...saya 
cuma minta agar disisakan ruang untuk salat berjemaah di marqis 
(serambi masjid)...ya awalnya memang banyak yang protes, masa 
salat  dikalahin sama  taklim...saya  bilang  “Kan disediain tempat 
salat”,  tapi  masalahnya  ga ada  yang  mau  pake tu tempat...ya 
akhirnya jemaah juga tau kalau pas hari taklim salat jemaah ‘libur’ 
dulu...sekarang sih udah biasa...”

Hal  ini  tentu  saja  tidak  lah  terjadi  pada  majelis  taklim  yang  memiliki 

ruangan khusus untuk pelaksanaan kegiatan taklim. Majelis Taklim Bustanul Ibad 

dan Majelis Taklim at Taufiq adalah majelis taklim yang mengadakan taklim di 

aula yang berada di samping masjid. Keberadaan aula ini adalah hasil negosiasi 

lain  yang  dilakukan  antara  pihak  majelis  taklim  dengan  pihak  DKM.  Hajjah 

Maimunah menuturkan:

“Keberadaan  aula  ini  memang  awalnya  kita  yang  minta...waktu 
kita bilang ke pimpinan DKM “Tolong dong disediain tempat buat 
ibu-ibu taklim, jadi  kan kalau taklim lagi berjalan  ga ngeganggu 
kegiatan  masjid”...niat  ini  awalnya  memang  sempat  ditolak... 
masalahnya  sederhana,  dananya  ga ada...ya saya  bilang  “Kalau 
dana kan kita bisa patungan, jadi dari taklim nyumbang sekian juta 
dari  kas,  sisanya  kan bisa  dari  DKM  dan  sumbangan”  ...ya 
Alhamdulillah sekarang udah ada ruangan khusus buat taklim jadi 
kita juga enak kalau ngaji...”
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Hal yang sama juga dituturkan oleh hajjah Aminah:

“Awalnya  ini  cuma  gudang  doang...ya akhirnya  kita  minta  ke 
DKM  buat  direnovasi,  ditambah  sedikit  ke  depan...dananya 
patungan antara taklim dengan DKM, kita juga minta sumbangan 
ke orang-orang...Alhamdulillah sekarang punya ruang khusus buat 
taklim...tempat ini  ga cuma buat taklim ibu-ibu  doang ko, IKRA 
(Ikatan Remaja Attaqwa, atau remaja masjid [Remas]) juga sering 
make buat  kegiatan  mereka...ruangan  ini  kan milik  bersama  ya 
terserah aja mau dipake buat kegiatan apa, yang penting tujuannya 
bener...”

Negosiasi  untuk  mendapatkan  ruangan  khusus  bagi  pelaksanaan  taklim 

boleh jadi adalah bentuk negosiasi yang berhasil terwujud antara majelis taklim 

dan  DKM.  Menurut  haji  Zubair  Asnan  pada  awalnya  ia  sempat  ragu  untuk 

menyetujui pembangunan aula tersebut, menurutnya dana yang dibutuhkan untuk 

membuat  aula  “bukan  jumlah  yang  kecil”,  dan  setelah  melakukan  dengar 

pendapat  antara  pihak majelis  taklim dan pihak DKM, maka diputuskan untuk 

mengadakan pembangunan aula untuk kepentingan taklim dan kegiatan lainnya. 

Lebih jauh haji Zubair Asnan menuturkan:

“Jelas saya kaget, tiba-tiba ada usulan buat bikin aula di sebelah 
kanan masjid...awalnya  itu  emang lahan  kosong...saya  bilang ke 
mereka “dananya dari mana?”, mereka cuma bilang “ya patungan 
pak, insya Allah taklim bisa ngasi dana awal sepuluh juta”...waduh 
saya  kaget  ko taklim punya  duit segitu banyak...saya  tanya  lagi 
“sumbernya  dari  mana?”,  mereka  cuma  jawab  “Patungan  dan 
sumbangan”,  maka  itu  saya  putuskan  ya udah lah Bismillah 
aja...makanya  saya  setuju...dana  yang  dipake dari  taklim,  DKM 
dan sumbangan dari orang-orang sekitar...terus terang saya kagum 
sama pimpinan taklim...mereka bisa ngider-ngider nyari dana dan 
hasilnya  pun  lumayan...ya Alhamdulillah  sekarang  udah  ada 
wujudnya...”

Negosiasi  yang  dilaksanakan  antara  majelis  taklim  perempuan  di  satu 

pihak  dengan  Dewan  Kemakmuran  Masjid di  pihak  lainnya  tidak  lah  selalu 
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berjalan  mulus.  Negosiasi  untuk  pemilihan  waktu  pelaksanaan  taklim  adalah 

negosiasi  yang  paling  mudah  dilaksanakan,  sebab  hal  tersebut  boleh  jadi 

menguntungkan masing-masing pihak, mengutip haji Ahmad Murtadho, “itung-

itung libur  salat  jemaah,  toh jemaah  ga pada  protes”.  Namun  negosiasi  yang 

terkait dengan pemilihan tenaga pengajar, materi yang akan diajarkan, dan yang 

terkait dengan keuangan adalah negosiasi yang paling pelik untuk dicapai sebuah 

konsensus bersama.

Meskipun jarang mencapai sebuah konsensus bersama, adanya negosiasi 

ini menandakan adanya posisi tawar yang dimiliki oleh majelis taklim perempuan. 

Majelis  taklim  perempuan,  secara  institusi,  adalah  institusi  yang  mandiri. 

Kemandirian  majelis  taklim  terlihat  dari  kemampuan  majelis  taklim  untuk 

menemukan dan menjaga sumber dana bagi kelangsungan hidup majelis taklim 

tersebut.  Di  sisi  yang  berbeda,  kemandirian  institusi  ini  juga  ditandai  dengan 

kebebasan majelis taklim untuk mengelola dana yang mereka miliki.  Meskipun 

mendapat  banyak  tentangan  dari  pihak  DKM,  namun  toh majelis  taklim 

perempuan mampu mengambil posisi yang tegas terkait dengan pengelolaan dana 

yang mereka miliki. 

Posisi yang tegas ketika berhadapan dengan pihak DKM, terutama terkait 

dengan pengelolaan  dana,  merupakan daya  tawar  tersendiri  yang dimiliki  oleh 

majelis taklim perempuan. Posisi ini boleh jadi menjadi semakin kuat manakala 

majelis  taklim perempuan mampu menerima  dan mengelola  dana yang,  secara 

kuantitas,  lebih  besar  ketimbang  yang  diterima  oleh  DKM  melalui  jalur-jalur 

formal.  Hal ini bukan lah hal yang mustahil  untuk terjadi, karena sebagaimana 
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dituturkan oleh hajjah Maryanih dan hajjah Soleha, bahwa justru majelis taklim 

menyumbangkan  sejumlah  uang  ke  kas  DKM  untuk  operasional  DKM.  Dana 

operasional  DKM memang  di  dapat  melalui  sejumlah  cara,  namun  jumlahnya 

tidak  lah  besar.  Sebagaimana  diakui  oleh  haji  Muhammad  Nawawi,  bahwa 

pendapatan masjid hanya dari loket masjid dan sumbangan yang tidak mengikat, 

hal ini dirasakan hanya mencukupi untuk operasional setiap minggunya.

Posisi tawar sebagai adanya akses dan surplus pendapatan yang diperoleh 

majelis taklim menjadikan posisi tawar majelis taklim tidak hanya pada persoalan 

pengelolaan keuangan, namun juga berimbas pada pemilihan tenaga pengajar dan 

materi  ajar.  Menurut  hajjah  Aisyah,  hak  untuk  menentukan  guru  boleh  jadi 

diakibatkan kemandirian majelis taklim dalam bidang keuangan. Menurutnya hal 

tersebut  dapat  terjadi  karena  “yang  dipake itu  kan  uang kas  kita,  bukan uang 

DKM,”  sehingga  wajar  kalau  “kita  yang  nentuin siapa  yang  mau  kita  minta 

sebagai  guru.”  Kemandirian  ekonomi  yang  dimiliki  oleh majelis  taklim secara 

nyata  membantu  meningkatkan  posisi  tawar  majelis  taklim  perempuan  ketika 

berhadapan langsung dengan Dewan Kemakmuran Masjid di majelis  taklim itu 

mengambil tempat.

Kemandirian  tersebut  menjadikan  majelis  taklim  perempuan  sebagai 

organsiasi  otonom yang  mampu  bertindak  menghadapi  siapa  pun.  Kondisi  ini 

dalam  feminist anthropology, mengutip Stephen (2006), adalah kondisi di mana 

perempuan  dengan  seluruh  sumber  daya  yang  dimilikinya  “melawan  struktur” 

(against the structure) dan “menciptakan aturan main yang baru” (creating new 

rules).  Negosiasi  yang  terjadi  antara  pihak  majelis  taklim  perempuan  dengan 
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pihak  Dewan  Kemakmuran  Masjid  secara  tegas  dan  jelas  menegasikan  hal 

tersebut,  bahwa  pihak  majelis  taklim pun dapat  melakukan  konfrontasi  secara 

terbuka  dan  menciptakan  sebuah  aturan  main  baru  yang  boleh  jadi  tidak 

disepakati  oleh  DKM, namun dengan sumber  daya  yang  dimiliki  oleh majelis 

taklim mampu memaksakan aturan main tersebut.

Kekuatan  untuk  memaksakan  aturan  main  didorong  oleh  kemampuan 

majelis  taklim perempuan  dalam mengelola  sumber  daya  yang  mereka  miliki. 

Kepemilikan  terhadap  sumber-sumber  dana  dan  kemampuan  mengelola  dana 

tersebut  mendorong  terbentuknya  keseimbangan  antara  pihak  majelis  taklim 

perempuan  dengan pihak  Dewan Kemakmuran  Masjid.  Kondisi  ini  barangkali 

akan berubah drastis manakala majelis taklim perempuan kehilangan kontrol atas 

sumber dana tersebut, sebab sumber dana itu lah yang sumber daya utama yang 

membentuk  posisi  majelis  taklim  perempuan.  Kondisi  ini  menjadikan  majelis 

taklim  perempuan  memiliki  posisi  tawar  sekaligus  kemampuan  untuk 

menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya terhadap pihak-pihak lain.

Negosiasi  yang  terjadi  antara  pihak  majelis  taklim  perempuan  dengan 

pihak DKM dengan demikian menjadi model negosiasi yang dinamis. Dinamika 

hubungan  antara  pihak  majelis  taklim  perempuan  dengan  pihak  Dewan 

Kemakmuran  Masjid  boleh  jadi  adalah  hubungan  yang  fluktuatif,  sehingga 

perimbangan  kekuatan  di  antara  keduanya  sangat  bergantung  pada  kondisi  di 

mana  satu  pihak  dalam  menaikkan  posisi  tawarnya  sekaligus  menekan  pihak 

lainnya.  Hingga  saat  ini,  kemampuan  majelis  taklim  perempuan  untuk 

berkonfrontasi  langsung  dengan  pihak  DKM  dan  kemampuan  majelis  taklim 
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untuk menolak aturan yang ada serta membentuk sebuah aturan baru, menyiratkan 

posisi majelis taklim yang setara dengan pihak DKM. Kesetaraan sebagai akibat 

dari kepemilikan sumber daya ini lah yang menjadikan majelis taklim perempuan 

mampu  mengambil  posisi  sekaligus  mempertahankan  posisi  tersebut  apapun 

resiko yang harus diambil oleh majelis taklim perempuan.

6.3.  Interaksi, Konflik, dan Konformitas Antarelite  Perempuan dan 

Laki-Laki

Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  sub-bab  sebelumnya,  terdapat 

kontestasi antara elite agama laki-laki, atau dalam hal ini kiai dan ustaz, dengan 

elite  agama perempuan,  atau dalam hal  ini  ustazah.  Kondisi  ini  dimungkinkan 

dengan adanya  kultur  masyarakat  yang menghendaki  kedua belah  pihak untuk 

terus ada. Dengan kata lain, keberadaan kedua pihak, kiai dan ustazah, bertahan 

karena  adanya  permintaan  dari  masyarakat  yang menandakan bahwa keduanya 

secara  tegas  memiliki  posisi  tersendiri  dalam  struktur  masyarakat.  Secara 

sederhana,  keduanya  memiliki  posisi  yang  fungsi  yang  nyaris  sama,  sehingga 

keberadaan keduanya merupakan kebutuhan dari masyarakat.

Baik elite agama laki-laki dan elite agama perempuan memiliki tugas yang 

sama:  keduanya bertugas untuk mengajarkan ilmu agama Islam di masyarakat. 

Posisi  keduanya  pun  memiliki  pendukungnya  masing-masing.  Para  ustazah 

memiliki  basis  massa  jemaah  majelis  taklim  perempuan,  sedangkan  para  kiai 

memiliki  basis  massa  jemaah  majelis  taklim  laki-laki.  Di  samping  itu,  masih 
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terdapat sejumlah besar laki-laki yang tidak ikut dalam kegiatan majelis taklim 

namun  secara  rutin  mengikuti  kegiatan  salat  jumat  di  masjid,  yang  dapat 

dikategorikan  sebagai  pendukung  dari  kiai.  Meskipun  fragmentasi  pendukung 

nampaknya tidak terhindari, antara perempuan dan laki-laki, namun secara faktual 

tidak lah bersifat kaku.

Jemaah dari majelis taklim perempuan bisa saja menjadi pendukung para 

kiai dan ustaz, sebab terdapat sebagian kecil dari majelis taklim perempuan yang 

diajarkan  oleh  kiai  dan/atau  ustaz.  Dapat  dikatakan  bahwa  majelis  taklim 

perempuan memiliki macam tenaga pengajar: majelis taklim yang murni diajarkan 

oleh  ustazah  atau  kiai  dan/atau  ustaz,  dan  majelis  taklim yang  diajarkan  oleh 

ustazah dan kiai dan/atau ustaz secara bergantian. Secara kuantitas, jumlah majelis 

tipe  kedua  sangat  sedikit,  yang  umumnya  dilakukan  di  majelis  taklim  yang 

diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan atau kalangan pejabat. Majelis taklim 

tipe pertama lebih umum terjadi, hanya saja majelis taklim yang murni diajarkan 

oleh kiai atau ustaz pun jumlahnya dapat dihitung dengan jari.

Hampir semua majelis taklim perempuan diajarkan oleh para ustazah. Para 

ustazah ini lah yang menjadikan diri mereka, dengan dukungan dari majelis taklim 

perempuan,  sebagai  kelompok  elite  agama  perempuan  yang  jumlahnya  terus 

bertambah.  Sebagai  perbandingan,  jumlah  ustazah  dan  tokoh  masyarakat 

perempuan  yang  diundang  oleh  organisasi  induk  Rusydatul  Ummah  mencapai 

tidak kurang dari 850 orang, sedangkan jumlah kiai dan ustaz yang tercatat tidak 

lebih dari 100 orang. Secara kuantitas, jumlah elite agama perempuan jauh lebih 

besar,  hal  ini  berbanding  lurus  dengan  jumlah  majelis  taklim  perempuan. 
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Meskipun  tidak  terdapat  data  pasti  jumlah  majelis  taklim  perempuan,  namun 

keberadaannya dapat dipastikan ada di hampir setiap musala dan masjid yang ada 

di setiap desa.13

Posisi elite agama perempuan  mendapat dukungan langsung dari majelis 

taklim perempuan yang menolak untuk mengangkat selain ustazah sebagai guru 

mereka.  Kondisi  ini  memungkinkan  setiap  majelis  taklim  untuk  mengangkat 

seorang ustazah untuk mengajar mereka, meskipun tahap ini jelas membutuhkan 

negosiasi yang panjang dan melelahkan terhadap pihak lain yang menginginkan 

agar majelis taklim perempuan diajarkan oleh seorang kiai atau ustaz. Menurut 

hajjah  Soleha,  keputusan  majelis  taklim  yang  dipimpinnya  untuk  mengangkat 

seorang ustazah untuk mengajar di taklimnya adalah keputusan “yang bulat dan 

ga bisa di tawar-tawar lagi.” Menurutnya terdapat perbedaan antara seorang guru 

yang notabene laki-laki dengan perempuan, menurutnya:

“Jelas  saya  ga suka  kalau  yang  ngajar taklim  itu  kiai  atau 
ustaz...ya pokoknya laki-laki, ga sreg...kenapa? Ya saya risih kalau 
mau  nanya apa-apa...saya juga ragu apa dia (kiai atau ustaz)  tau 
persoalan perempuan...mending sama ustazah aja...udah kita enak 
kalau  mo nanya apa aja,  udah gitu dia  kan ngerti persoalan kita 
(perempuan)....”

Keberadaan  elite  agama  perempuan  sebagai  tenaga  pengajar  dengan 

demikian  menjadi  karakteristik  sekaligus  bagian  integral  dari  majelis  taklim 

13 Sebagai perhitungan kasar,  di wilayah Kabupaten Bekasi  terdapat  95 desa,  jika setiap 
desa memiliki 5 musala dan 1 masjid, maka dapat dipastikan terdapat tidak kurang 570 
majelis  taklim  perempuan.  Namun  penulis  menyadari,  tidak  ada  data  pasti  mengenai 
jumlah  majelis  taklim  perempuan.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  pernah  dilakukan 
sensus resmi mengenai jumlah majelis taklim perempuan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah,  di  samping  bahwa  majelis  taklim  perempuan  tidak  pernah  mendaftarkan 
organisasi mereka sendiri ke pemerintah daerah, baik kabupaten dan kota. Hal ini tentu 
saja melanggar aturan yang yang ditetapkan oleh Departemen Agama, yang telah jelas 
memberikan aturan bahwa seluruh majelis taklim harus mendaftarkan diri di pemerintah 
kabupaten dan kota (lihat Depag 2008), namun kondisi ini tidak pernah terjadi.
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perempuan. Keberadaannya di dalam majelis taklim secara tegas menafikan pihak 

lain yang melakukan infiltrasi dalam majelis taklim tersebut, bahkan oleh ustazah 

lainnya. Meskipun tidak tertulis secara baku, seorang ustazah tidak berhak masuk 

ke dalam sebuah majelis taklim yang telah memiliki ustazah lain sebagai tenaga 

pengajar tetap. Masuknya seorang ustazah di sebuah majelis taklim terjadi karena 

ustazah tersebut  diundang oleh pimpinan majelis  taklim atau oleh ustazah  lain 

yang menjadi pengajar tetap di majelis taklim.

Berbeda dengan majelis taklim perempuan yang memiliki tenaga pengajar 

laki-laki,  meskipun jumlahnya sangat sedikit,  tidak ada majelis  taklim laki-laki 

yang  diajarkan  oleh  elite  agama  perempuan.  Majelis  taklim  laki-laki  dapat 

dikatakan,  secara  kuantitas,  sangat  sedikit.  Majelis  taklim  laki-laki  umumnya 

hanya ada di masjid yang dipergunakan sebagai tempat salat jumat, meskipun ada 

pula ada yang mengambil tempat di musala. Meskipun demikian, majelis taklim 

laki-laki dapat mengambil momen yang lebih fleksibel, sebab berbagai kegiatan 

hari  besar  hingga  peringatan  wafatnya  seseorang  dapat  dipastikan  diisi  oleh 

jemaah laki-laki, dan acara tersebut dapat dipastikan akan diisi oleh elite agama 

laki-laki.

Elite agama laki-laki, dalam hal ini kiai  dan ustaz,  diuntungkan dengan 

tidak adanya majelis taklim laki-laki yang diajar oleh perempuan. Mereka juga 

diuntungkan karena fleksibilitas posisi mereka yang dapat hadir dalam kegiatan-

kegiatan yang bukan merupakan kegiatan taklim sambil  terus mempertahankan 

eksistensi diri mereka. Ketidakhadiran para ustazah dalam majelis taklim laki-laki 

dapat dilihat dari pengakuan ustaz haji Marzuqi yang mengatakan:
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“Saya  pernah  nanya ke  Pak  Qosim  (pimpinan  taklim)  “Ko ga 
minta ustazah A aja yang ngajar? Beliau kan lebih ahli ketimbang 
saya, udah gitu rumahnya kan lebih deket”...waktu itu Pak Qosim 
bilang  “Jemaahnya  ga ada  yang  mau,  Pak”...saya  tanya  lagi 
“Emang kenapa?”...dia jawab  gini “Wah  ga tau ya, kayaknya  ga 
enak aja kalau yang ngajar ibu-ibu (ustazah)”...”

Fragmentasi majelis taklim berdasarkan jenis kelamin memiliki hubungan 

erat dengan tenaga pengajar yang akan direkrut, dan hal ini dapat dilihat dengan 

adanya perbedaan antara majelis taklim perempuan dan majelis taklim laki-laki. 

Majelis  taklim laki-laki  secara  lebih  tegas  menolak  kehadiran  seorang ustazah 

untuk mengajar secara tetap di taklim mereka, terlepas dari kapabilitas personal 

ustazah yang bersangkutan. Meskipun tidak secara tegas menolak, majelis taklim 

perempuan pun melakukan hal yang sama, cenderung menolak seorang kiai atai 

ustaz sebagai tenaga pengajar tetap di majelis taklim mereka.

Meskipun  terpisah  berdasarkan  dukungan  majelis  taklim,  namun  ada 

kalanya  terjadi  penyatuan  antara  elite  agama  laki-laki  dengan  elite  agama 

perempuan.  Pada  peringatan  Maulid  Nabi  Muhammad  yang  dilaksanakan  di 

komplek Attaqwa Putra misalnya,  seluruh elite agama laki-laki dipastikan akan 

berada di dalam ruang utama Masjid Attaqwa, sedangkan sebagian elite agama 

perempuan  akan  duduk  di  serambi  masjid  yang  memang  disediakan  bagi 

perempuan, dan sebagian lainnya akan duduk di rumah pimpinan pondok putra 

dan/atau  di  rumah  salah  satu  anak dari  kiai  haji  Noer  Alie.  Sebaliknya,  pada 

peringatan Isra dan Mikraj yang juga bersamaan dengan milad Rusydatul Ummah 

yang  dipusatkan  di  kompek  Attaqwa  Putri,  seluruh  elite  agama  perempuan, 

terutama yang senior akan duduk di dalam Masjid Albaqiyatussalihat, dan sisanya 
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akan duduk disekitar panggung yang didirikan di depan masjid; sedangkan elite 

agama  laki-laki,  yang  diundang,  sebab  tidak  semua  elite  agama  laki-laki 

diundang, akan duduk di rumah pimpinan umum Yayasan Attaqwa yang terletak 

persis di samping Masjid Albaqiyatussalihat.

Barangkali  hanya  acara  pekan  Muharram  di  mana  kedua  belah  pihak 

duduk  bersamaan,  yakni  di  ruangan  utama  Masjid  Attaqwa.  Acara  ini 

memungkinkan  elite  agama laki-laki  dan  elite  agama perempuan  untuk  duduk 

bersamaan dalam posisi yang terpisah namun tetap sejajar satu dengan lainnya. 

Posisi  ini  juga membawa implikasi  dibelahnya  masjid  dengan pembatas  untuk 

memisahkan jemaah laki-laki da jemaah perempuan dengan potongan yang sama 

besar, sehingga memungkinkan setiap pihak untuk meletakkan jemaahnya dalam 

ruangan yang sama, dan memungkinkan setiap jemaah untuk duduk dalam posisi 

terpisah namun tetap sejajar.

Adanya  pelaksanaan  acara  yang  berbasiskan  pada  jenis  kelamin  pada 

dasarnya  merupakan  hal  yang  lazim  terlihat  di  wilayah  penelitian. Sebagai 

gambaran,  jika sebuah peringatan hari  besar keagamaan,  apakah itu peringatan 

maulid nabi Muhammad SAW maupun peringatan isra mikraj, dilaksanakan oleh 

majelis  taklim  perempuan,  dapat  dipastikan  tidak  ada  ruang  khusus  yang 

disediakan bagi laki-laki, baik itu berupa tenda maupun bangunan lainnya, bahkan 

bagian  dalam  masjid  itu  sendiri  –  dengan  catatan  bahwa  kegiatan  tersebut 

diselenggarakan  di  dalam  masjid.  Di  sisi  yang  berbeda,  jika  penyelenggara 

kegiatan  tersebut  adalah  DKM,  dapat  dipastikan  tersedia  ruangan  khusus, 

umumnya berada di luar masjid, bagi jemaah perempuan. Perkecualian dalam hal 
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ini  adalah  kegiatan  walimah  yang  diselenggarakan  oleh  individu,  sebab  dapat 

dipastikan akan terjadi pemisahan waktu antara laki-laki dengan perempuan.

Kondisi ini pun berlaku pada penyelenggarakan kegiatan peringatan hari 

besar yang dilaksanakan oleh Yayasan Attaqwa di wilayah Ujungharapan, yang 

menjadi  patokan tidak  resmi  dalam penyelenggaraan  acara  di  wilayah-wilayah 

lainnya. Peringatan maulid nabi Muhammad yang dipusatkan di Pondok Pesantren 

Attaqwa Putra menyediakan ruang yang cukup luas bagi jemaah perempuan untuk 

turut  pula  berpartisipasi,  bahkan  serambi  masjid  bagian  kiri  diisi  oleh  jemaah 

perempuan, dan lantai dua masjid bagian kiri diisi oleh para santri dari Pondok 

Pesantren Attaqwa Putri.  Kondisi  ini  tidak ditemukan dalam penyelenggarakan 

peringatan isra dan mikraj yang dipusatkan di Pondok Pesantren Attaqwa Putri 

yang  tidak  menyediakan  sedikit  pun tempat  bagi  jemaah  laki-laki;  atau  dalam 

istilah lain, dalam penyelenggaraan isra mikraj,  tidak ada undangan bagi pihak 

DKM maupun majelis taklim laki-laki, berbeda dengan peringatan maulid yang 

mengundang Rusydatul Ummah.

Sebagai acara peringatan yang secara resmi dilaksanakan oleh Rusydatul 

Ummah,  peringatan  isra  mikraj  adalah  peringatan  yang  secara  khusus 

diselenggarakan  oleh  dan  untuk  perempuan.  Kondisi  ini  berbeda  dengan 

peringatan maulid,  yang mengundang Rusydatul  Ummah,  dengan harapan agar 

pihak  Rusydatul  Ummah  meneruskan  undangan  tersebut  pada  setiap  majelis 
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taklim  dibawahnya.14 Perbedaan  ini  boleh  jadi  menunjukkan  adanya  satu  hal 

penting, adanya ruang bagi perempuan.

Ruang  bagi  perempuan  atau  wilayah  perempuan  (women’s space) 

merupakan  bagian  tak  terpisahkan  di  wilayah  penelitian.  Keberadaan  majelis 

taklim perempuan misalnya,  menggambarkan adanya ruang terbuka bagi setiap 

perempuan untuk dapat berinteraksi dengan leluasa. Kondisi ini juga dapat dilihat 

dengan  adanya  peringatan  isra  dan  mikraj  yang  menjadi  domain  utama 

perempuan, bebas dari campur tangan laki-laki, bahkan para elite agama laki-laki 

senior  sekalipun.  Kondisi  ini  menciptakan  sebuah  domain  khusus  yang  hanya 

diperuntukkan bagi perempuan. Domain ini, meskipun awalnya adalah keputusan 

kiai haji Noer Alie untuk memisahkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh laki-

laki dan perempuan, tetap berlanjut hingga saat ini.15

Pemisahan yang tegas dalam pengelolaan kegiatan hari besar keagamaan 

menandakan  kemampuan  perempuan  dalam  memikul  peran  penting 

penyelenggaraan acara tersebut. Pemisahan ini mempertegas garis batas domain 

14 Hal ini pada dasarnya tidak lah diperlukan, sebab hampir semua penduduk di wilayah 
penelitian telah mengetahui tanggal pelaksanaan kegiatan maulid setiap tanggal 12 Rabiul 
Awal, dan peringatan mikraj setiap tanggal 25 Rajab. Tanggal ini adalah tanggal yang 
tidak  pernah  berubah,  kecuali  jika  kebetulan  bertepatan  dengan  hari  jumat,  maka 
umumnya pelaksanaan acara akan diundur pada hari sabtu. Perubahan yang cukup unik 
pada saat ini adalah bentuk pengumuman keliling dengan mempergunakan mobil yang 
dilengkapi  dengan  speaker  yang  berkeliling  di  wilayah  kecamatan  Babelan  dan 
sekitarnya.  Sedangkan  untuk  wilayah  lain,  terutama  wilayah  Kota  Bekasi,  Kabupaten 
Karawang  dan  Jakarta  umumnya  melalui  undangan  resmi,  atau  melalui  penyebaran 
informasi antarindividu, utamanya dilaksanakan oleh para alumni. Kondisi ini terbentuk 
sebab peringatan maulid nabi dan isra mikraj menjadi ajang reuni tidak resmi dari seluruh 
alumni Pondok Pesantren Attaqwa Putra dan Pondok Pesantren Attaqwa Putri.

15 Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, meskipun berhutang budi atas keputusan kiai haji 
Noer Alie, namun kondisi ini tetap berjalan dengan baik hingga saat ini, di mana domain 
tersebut tetap secara tegas membedakan pengelolaan antara kegiatan maulid dengan isra 
mikraj, terlepas bahwa panitia maulid tetap mengundang jemaah perempuan dan tidak 
sebaliknya. 
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yang  dapat  dilaksanakan,  baik oleh  laki-laki  maupun perempuan.  Di  sisi  yang 

berbeda,  pemisahan  ini  pun  menandakan  adanya  independensi  perempuan 

terhadap laki-laki. Independensi ini dapat dilihat mulai dari tingkat majelis taklim 

yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin, hingga kegiatan-kegiatan dengan 

intensitas massa yang lebih besar. Tidak hanya pada sisi majelis taklim maupun 

organisasi  induk seperti  Rusydatul  Ummah,  kondisi  ini  juga berpengaruh pada 

model interaksi antarelite, yakni antara elite agama perempuan dengan elite agama 

laki-laki.

Interaksi yang terjadi antara elite agama  perempuan dengan elite agama 

laki-laki  merupakan  interaksi  yang  unik.  Posisi  keduanya  secara  tradisional 

terpisah berdasarkan jenis kelamin masing-masing, bahwa masing-masing pihak 

menempati satu ruang dan pihak lain menempati ruang yang lain. Hal ini terus 

terjadi  secara berulang di  masyarakat.16 Pemisahan ruang ini  tidak lah  bersifat 

dikotomis ruang publik versus ruang privat, sebab keduanya dapat berada dalam 

satu ruang yang sama, hanya saja terpisah dalam jarak tertentu. Perbedaan ini juga 

membawa  pada  konsekuensi  lain:  pengaturan  ruang  yang  seringkali  tidak 

fleksibel.  Jika suatu acara terlalu banyak jemaah perempuan ketimbang jemaah 

16 Sebagai gambaran, jika seseorang ingin mengadakan resepsi pernikahan dan mengundang 
kedua pihak, baik kiai maupun ustazah, maka pemilik rumah harus memisahkan antara 
laki-laki  dan perempuan,  baik itu kursi  maupun meja prasmanan.  Demikian pula jika 
ingin mengadakan acara maulid atau walimah di rumah, maka harus memisahkan antara 
tempat  laki-laki  dan  perempuan.  Pemisahan  seperti  ini  tidak  selalu  harus  perempuan 
berada di dalam rumah sedangkan laki-laki di luar, namun seringkali keduanya berada di 
luar, meskipun pemilik rumah juga harus menyediakan tempat di dalam untuk kiai atau 
ustazah yang enggan berada di arena acara. Dikarenakan rumitnya pemisahan seperti ini, 
di samping luasnya ruang yang harus disediakan, maka solusi yang paling sering terjadi 
adalah pemisahan waktu acara, untuk perempuan di pagi hari dan malam hari untuk laki-
laki, sehingga kedua pihak dapat melaksakan kegiatan di waktu yang berbeda meskipun 
di tempat yang sama. Terkecuali untuk acara resepsi yang tetap harus memisahkan antara 
laki-laki dan perempuan. Pelanggaran atas hal ini dapat memunculkan celaan dari pihak 
elite laki-laki dan elite perempuan.
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laki-laki,  maka untuk “mengambil  ruang” yang sebenarnya  diperuntukkan bagi 

jemaah  laki-laki  harus  seizin  elite  agama  laki-laki  yang  hadir  dalam  acara 

tersebut, demikian pula sebaliknya.

Posisi yang terpisah namun tetap sejajar memberikan gambaran interaksi 

yang  setara  antara  elite  agama  perempuan  dengan  elite  agama  laki-laki. 

Kesetaraan ini disebabkan dua hal: Pertama, adanya hubungan akar historis yang 

sama antara elite agama perempuan dengan elite agama perempuan. Sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar elite agama laki-laki dan elite agama 

perempuan  adalah  hasil  dari  institusi  pendidikan  yang  sama.  Seluruh kiai  dan 

hampir  semua  ustaz  adalah  alumni  dari  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putra, 

sedangkan  sebagian  besar  elite  agama  perempuan  adalah  alumni  dari  Pondok 

Pesantren Attaqwa Putri. Dua pondok pesantren ini bernaung di bawah Yayasan 

Attaqwa yang secara formal-historis didirikan oleh  almagfurillah kiai haji Noer 

Alie. Melalui pondok pesantren ini lah kiai haji Noer Alie melakukan pendidikan 

dan  perubahan sosial  di  masyarakat  (lihat  Noer  2009b).  Di  sisi  yang  berbeda, 

penting pula untuk melihat adanya sosok elite perempuan pertama, yakni hajjah 

Rahmah, yang tidak lain adalah anak dari kiai haji Mughni dan istri dari kiai haji 

Noer  Alie.  Melalui  kiai  haji  Noer  Alie  dan  hajjah  Rahmah  lah  akar  historis 

tersebut berawal. 

Kedua, kesetaraan ini muncul sebagai akibat kesamaan dalam kapabilitas 

keilmuan antara elite agama perempuan dan elite agama laki-laki. Sebagian dari 

elite agama perempuan memang bukan lulusan dari Pondok Pesantren Attaqwa 

Putri,  namun mereka lulusan perguruan tinggi di Timur Tengah yang dianggap 
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memiliki kompetensi yang sama dengan para ustazah lain. Meskipun mereka tidak 

terlalu  banyak melakukan kegiatan taklim di wilayah pedesaan,  sebab domisili 

mereka  di  wilayah  perkotaan  menyebabkan  wilayah  kerja  mereka  umumnya 

berada di wilayah perkotaan. Mereka menikmati  posisi yang sama dengan para 

elite agama perempuan lainnya, bahkan mereka dianggap sama dengan para elite 

agama senior. Meskipun demikian, minimnya kiprah mereka di wilayah pedesaan 

menyebabkan mereka tidak dikenal masyarakat luas dan kehadiran mereka dalam 

acara-acara besar keagamaan tidak lah terlalu sering. Mereka hanya hadir dalam 

peringatan isra dan mikraj sekaligus milad Rusydatul Ummah yang dipusatkan di 

Pondok Pesantren Attaqwa Putri.

Meskipun  terdapat  interaksi  yang  setara  antara  elite  agama  perempuan 

dengan  elite  agama  laki-laki,  namun  interaksi  tersebut  tidak  selalu  berjalan 

harmonis.  Pada dasarnya konflik yang paling sering muncul hanya terkait pada 

dua hal: (1) materi taklim yang diajarkan oleh seseorang, baik itu oleh kiai, ustaz, 

maupun  ustazah  di  suatu  majelis  taklim,  dan  (2)  ucapan  yang  terlontar  oleh 

seseorang, baik itu kiai, ustaz, maupun ustazah, baik dalam acara taklim maupun 

kesempatan  lainnya.  Kedua hal  ini  umumnya  hanya  memicu  konflik  di  antara 

mereka  yang  secara  keilmuan  maupun  senioritas  setara  atau  lebih  tinggi,  dan 

mungkin  saja  terjadi  di  antara  sesama  mereka  sendiri,  meskipun  hal  ini  agak 

jarang terjadi.

Meskipun  para  elite  agama,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  diakui 

kapabilitas  keilmuan  mereka  oleh  masyarakat  luas,  namun  dalam  lingkungan 

internal mereka pengakuan tersebut tidak lah berarti banyak. Hal ini disebabkan 
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setiap  elite  memiliki  tingkatan  tersendiri,  walaupun  tidak  ada  ketetapan  baku 

mengenai hal tersebut. Patokan yang digunakan adalah senioritas berdasarkan usia 

dan  ‘jam  terbang’.  Dalam  hal  ini  posisi  senioritas  umumnya  ditentukan 

berdasarkan siapa yang lebih dahulu lulus, terutama bagi mereka yang sama-sama 

lulusan  dari  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putra  dan  Pondok  Pesantren  Attaqwa 

Putri. Di sisi yang berbeda, tingkat senioritas juga dilihat berdasarkan seberapa 

lama orang tersebut mengajar di masyarakat.

Adanya  pertentangan di  antara  elite  agama perempuan dan elite  agama 

perempuan  umumnya  lebih  banyak  berkisar  kapabilitas  seseorang  dalam 

mengampu sebuah materi  di  majelis  taklim.  Materi  taklim,  meskipun  terkesan 

sederhana,  tidak  semua  materi  ‘berhak’  dipegang  oleh  setiap  orang.  Menurut 

ustazah  hajjah  Suryani,  “ga semua  materi  itu  bisa  diajarin sama  sembarang 

orang,” menurutnya “Walaupun  ga ada aturan yang  ngelarang kita buat  ngajar 

materi,  tapi  rata-rata  kita  yang  muda-muda  ga mau  ngajar materi  tafsir  dan 

hadis...”, lebih jauh ustazah hajjah Dedeh mengatakan:

“Saya bukannya ga mampu ngajar tafsir atau hadis, tapi materi itu 
kan materi  berat...lagian kan ustazah  yang  lebih  mampu  masih 
ada...saya juga sadar  ko kalau ada yang bilang kalau materi tafsir 
itu biangnya, makanya saya sih maunya yang gampang aja...lagian 
ko rasanya ga pantes ya...”

Pembagian materi  berdasarkan senioritas terjadi pada dua materi  utama, 

yakni  materi  tafsir  al  Quran  dan  hadis.  Materi  tafsir  dapat  dikatakan 

mempergunakan dua macam kitab tafsir, yakni Tafsir Jalalain (al Muhilli dan as 

Suyuti  1981)  dan  tafsir  ayat  ahkam  yang  umumnya  mempergunakan  kitab 

Rawaiul Bayan, Tafsir Ayatul Ahkam min al Quran (al Sabuni t.t.).  Sedangkan 
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materi hadis umumnya mempergunakan kitab Bulughul Maram (al Asqalani t.t.), 

Hadis Miah (al Mataramy 2004), Hadis Arbain an Nawawi (an Nawawi t.t.) dan 

lain sebagainya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara materi tafsir dan 

hadis di kalangan para elite agama perempuan dan elite agama laki-laki. Materi 

tafsir,  terlepas  dari  kitab  apapun yang  gunakan selalu  dipegang oleh kiai  atau 

ustazah senior, sedangkan materi hadis, hanya pada materi yang mempergunakan 

kitab Bulughul Maram saja yang hanya dipegang oleh kiai dan ustazah senior.

Adanya perbedaan ini bukan lah sebuah aturan yang baku, hanya saja jika 

ditilik dari konteks akar historis, kedua materi ini adalah materi pokok yang sejak 

semula  dipegang  oleh  pimpinan  pondok pesantren.  Kondisi  menjadikan  setiap 

orang  yang  diminta  untuk  mengajar  materi  ini  cenderung  menolak  untuk 

mengajarkan materi  ini,  dan akan mengalihkannya  ke kiai  atau ustazah senior. 

Sebagaimana dituturkan oleh ustaz haji Junaidi Mukhtar yang mengatakan:

“Saya pernah diminta buat  ngajar Tafsir Jalalain di taklim, terus 
saya  bilang  ke  pimpinan  taklimnya  “Bukannya  saya  nolak buat 
ngajar,  tapi  kalau  Tafsir Jalalain mendingan anda  minta  aja 
langsung  ke  guru  saya,  beliau  jauh  lebih  ahli  ketimbang 
saya...lagian saya ga enak ngajarnya...”

Hal yang sama juga dituturkan oleh ustazah hajjah Nurussaadah:

“...aduh saya paling  ga mau ngajar Tafsir Jalalain...bukannya  ga 
bisa...ga enak  aja,  soalnya  kan ustazah  saya  masih  ngajar 
itu...takutnya dibilang ga takzim ke guru...ya pernah sih, tapi saya 
bilang  langsung  ke  pimpinannya  buat  ngundang langsung  guru 
saya aja, saya kan cuma murid ga enak lah...”

Meskipun  tidak  banyak  ustazah  dan  ustaz  yang  mau  menerima  untuk 

mengajarkan materi hadis, namun mereka pun umumnya tidak lah menggunakan 
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Bulughul Maram sebagai  sumber  acuan  mereka.  Menurut  kiai  haji  Ahmad 

Mursyidi ketakutan para ustaz untuk tidak mengajar materi  tafsir hadis sebagai 

ketakutan yang “ga ada atsarnya (dasarnya).” Menurut kiai haji Mursyidi:

“Materi taklim itu di mana-mana sama aja...ga ada ceritanya orang 
ga mau  ngajar gara-gara  ga enak karena gurunya masih  ngajar 
materi  itu...kalau  saya  pribadi  ga masalah  kalau  ada  yang  mau 
ngajar hadis...saya malah bersyukur, jadi semua orang ga numplek 
(tumpah) ke saya semua...”

Hal yang sama juga dikatakan oleh ustazah hajjah Sulaihah:

“Kalau dibilang capek  ya capek...saya  udah megang tafsir  udah 
dua  puluh  tahun...udah gitu ustazah  yang  lain  ga mau 
gantiin...mereka mulu bilang pimpinan taklim buat dateng ke saya 
aja buat  ngajar tafsir...padahal  ga apa-apa kalau  ada  yang mau 
gantiin ngajar...”

Interaksi  di  kalangan  internal  elite  agama,  baik elite  agama perempuan 

maupun elite agama laki-laki dapat dikatakan masih sangat kental diwarnai rasa 

hormat,  terutama  terhadap  para  kiai  dan  ustazah  senior.  Posisi  ini  menjadikan 

interaksi  yang  terkait  dengan  persoalan  materi  taklim  menjadi  kaku,  sebab 

umumnya mereka cenderung menolak untuk mengajarkan materi-materi tertentu 

yang, secara tradisional, dipegang oleh kiai dan/atau ustazah senior yang notabene 

adalah guru mereka. Di sisi yang berbeda, para ustaz dan ustazah yang lebih muda 

tidak lah menolak untuk mengajarkan materi adab, akhlak, fikih, maupun akidah. 

Ke empat materi ini tidak lah menjadi domain utama seseorang, sehingga setiap 

orang dapat mengajarkan materi ini.

Persoalan  menjadi  lebih  pelik  pada  materi-materi  yang dapat  diajarkan 

secara bebas.  Pada materi-materi  ini  lah banyak  muncul  perdebatan,  meskipun 
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muara perdebatan tersebut adalah pada kapabilitas guru yang mengajarkan materi 

tersebut. Pada awalnya pertentangan muncul ketika sebuah majelis taklim akan 

mengadakan  sebuah  taklim  khusus  yang  membahas  sebuah  materi  yang  akan 

diasuh  oleh  seorang  tenaga  pengajar,  apakah  itu  ustaz  atau  ustazah.  Harus 

dipahami, bahwa berita tentang majelis taklim dapat tersebar dengan luas hanya 

dalam tempo waktu yang relatif singkat. Berita yang beredar tentu saja tidak lah 

bebas  dari  distorsi,  dan  berita  semacam ini  lah  yang  seringkali  memunculkan 

konflik  antara  elite  agama  laki-laki  dan  elite  agama  perempuan.  Sebagaimana 

dituturkan oleh ustazah hajjah Rohmani yang mengatakan:

“...waktu  itu  saya  sempet sewot...bayangin aja,  masa  waktu  itu 
saya  didatengin sama pimpinan taklim laki-laki (tempat di mana 
hajjah Rohmani mengajar memiliki dua taklim yang dipimpin oleh 
dua orang yang berbeda), dia bilang ke saya “Emang taklim ibu 
belajar  Nasaihul  Ibad ya?”,  ya saya  bilang  “Iya,  emangnya 
kenapa?”,  terus  orang  itu  bilang  “Buat  apaan  ibu-ibu  belajar 
Nasaihul Ibad?”, ya saya bilang “Pak,  emang kalau belajar harus 
dibeda-bedain  ya mana kitab buat laki-laki sama mana kitab buat 
perempuan?”...ya saya jengkel lah...saya tanya lagi ke dia “Emang 
siapa yang protes?”...dia cuma jawab “Ustaz A”, lha saya kan tau 
siapa ustaz A, dia  kan adik kelas saya,  terus saya bilang ke dia 
“Tolong titip salam ke ustaz A dari saya, bilang ke dia,  Nasaihul 
Ibad itu  keputusan  saya,  kalau  dia  mau  protes  harusnya  dia 
ngomong sendiri ke saya”...”

Berdasarkan  cerita  tersebut,  terlihat  bahwa  konflik  yang  paling  sering 

muncul adalah keraguan yang muncul antara satu pihak terhadap pihak lainnya 

terkait dengan kapabilitas pihak tertentu. Tentu saja yang paling sering muncul 

adalah  keraguan  di  kalangan  elite  agama  laki-laki  terhadap  kemampuan  elite 

agama  perempuan  dalam  memegang  materi  tertentu.  Hal  ini  dikatakan  oleh 

ustazah hajjah Zulaiha yang mengatakan:
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“Saya  suka  sebel dah kalau  ada  orang  yang  tiba-tiba  bilang 
“Emang ustazah  itu  mampu  apa  ngajar?”  atau  “Ustazah  itu  ga 
mandang diri  banget ya,  masa materi  susah  kayak gitu dia yang 
ngajar”...bawaannya  pengen geprak (pukul)  aja...harusnya 
sebelum  ngomong dia  lihat  dulu  gimana cara  kita  ngajar...yang 
kita paling  kesel itu kalau yang ngomong itu orang yang kita  tau 
ga lebih pinter dari kita...jadi kesannya kalau dia ngomong begitu 
kayak orang paling pinter di dunia...”

Hal yang sama juga dituturkan oleh ustazah hajjah Dedeh:

“Berapa  kali  ya?  Saya  lupa...ga keitung deh...banyak  orang 
ngomong “Emang ustazah Dedeh bisa ya ngajar kitab kayak gitu?” 
atau “Emang siapa  sih yang minta ustazah Dedeh  ngajar?  Kayak 
ga ada  orang  lain  aja”...ya kadang-kadang  saya  suka  ngomel 
sendiri, mereka ngritik diri saya atau kemampuan saya sih...pernah 
saya tanya ma orang yang ngomong begitu “Antum (kamu) tau dari 
mana kalau saya begini-begitu?”...jawabannya ngagetin, dia bilang 
“Dari ustaz A”...Astagfirullah saya langsung ngusap dada, tega ya 
tu orang  nyebarin berita  yang  ga bener,  padahal  kan dia  juga 
ngajar taklim...”

Konflik yang muncul, berupa friksi antara elite agama perempuan dengan 

elite agama laki-laki umumnya lebih banyak mendapat respon dari elite agama 

perempuan.  Tidak  berarti  elite  agama  laki-laki  tidak  memberikan  respon 

sedikitpun, hanya saja friksi memang jarang dimunculkan dari pihak elite agama 

perempuan.  Respon  yang  muncul  pun  bermacam-macam,  mulai  dari  tidak 

memberikan tanggapan, hingga model konfrontasi tidak langsung. Seluruh hal ini 

bermuara  pada  satu  hal  pokok:  penolakan  untuk  diremehkan,  terkait  dengan 

kapabilitas mereka dalam mengajar.

Penolakan tersebut menandakan hal lainnya, yakni adanya upaya dari para 

ustazah untuk mensejajarkan diri mereka dengan para elite agama laki-laki terkait 

dengan  kapabilitas  keilmuan  mereka.  Pengingkaran  atas  kapabalitas  keilmuan 

248

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



dapat  memicu  friksi  yang  lebih  besar,  ketimbang  persoalan-persoalan  lain.17 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengingkaran atas kapabilitas keilmuan 

seseorang  dapat  dipersamakan  dengan  mempertanyakan  integritas  seseorang.18 

Kondisi ini boleh jadi memicu perdebatan yang lebih besar. Persoalan kapabilitas 

merupakan  persoalan  krusial,  sebab  berlandaskan  kapabilitas  keilmuan  lah 

seorang elite membangun posisi mereka di masyarakat. Persoalan kapabilitas ini 

lebih banyak diperdengarkan dalam tembok majelis taklim, itu pun hanya sebatas 

pada  obrolan  singkat  setelah  pelaksanaan  taklim,  meskipun  tidak  menutup 

kemungkinan persoalan tersebut mencuat di luar tembok majelis taklim.

Persoalan menjadi lebih pelik mana kala kritik tersebut diucapkan secara 

terbuka pada sebuah acara khusus, meskipun kritik tersebut tidak lah menyebut 

personal secara terbuka. Sebagaimana yang pernah dituturkan oleh hajjah Fatimah 

yang mengatakan:

“Saya pernah ikut acara taklim di tempat  temen saya...kebetulan 
yang ceramah itu ustaz A...si ustaz cerita tentang orang ga pantes 
dijadiin guru, salah satunya orang yang  ga mandang diri dengan 
ngajar apa yang  dia  ga mampu...saya  tau dia  emang ga nyebut 
nama, tapi saya rasa saya tau siapa yang dia maksud...ya jelas aja 
ibu-ibu  lain  yang  juga  tau siapa  yang  dimaksud  pada 
manyun...bisa-bisanya  ngritik orang  di  muka  umum...saya  yakin 
pasti  ntar ada  yang  ngelaporin,  eh ternyata  bener,  ga lama 
kemudian saya  denger si ustaz tadi juga di kritik di taklim yang 
laen, tapi saya  ga tau ngritik kayak apa...di taklim saya? Mudah-
mudahan  ga pernah...makanya  saya  suka  takut  kalau  ngadain 

17 Meskipun tidak dapat dipetakan secara pasti, agaknya friksi yang paling sering muncul 
adalah  keraguan  mengenai  kapabilitas  keilmuan.  Memang  kadangkala  muncul 
kesalahpahaman antara elite agama perempuan dengan elite agama laki-laki, namun hal 
ini jarang memicu friksi yang serius. 

18 Persoalan  ini  memang  pelik,  sebab  integritas  seorang  elite  dibangun  berdasarkan 
kapabilitas  keilmuan  mereka  dan  pengakuan  atas  kapabilitas  tersebut  di  masyarakat. 
Tidak mengherankan jika hal ini dapat memicu perdebatan yang lebih sengit, mengutip 
ustazah hajjah Mimin, “Siapa sih yang ga marah kalau dibilang ga mampu?”.

249

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



acara...takut ada yang kepleset (tergelincir lidah) trus ngritik orang, 
kan jadi  saya  yang  ketiban  sial  sebagai  sahibul bait (pemilik 
tempat)...”

Terkait dengan hal ini, kiai haji Jadzuli Qarib mengatakan:

“Ya saya  emang ga bisa  nutup mata...ada juga ustaz atau ustazah 
yang suka ngritik orang lain di taklim...saya kadang mikir, ngapain 
juga jadi guru kalau jaga lidah aja pada ga bisa...dibilang sedih ya 
sedih lah...”

Keraguan  atas  kapabilitas  seorang  ustazah  dalam  mengajar  di  majelis 

taklim perempuan  memang  menimbulkan  reaksi  beragam,  bahkan di  kalangan 

elite  agama  perempuan  sekalipun. Menurut  ustazah  hajjah  Sulaihah,  kritik 

tersebut  harusnya  membuat  para  ustazah  “mawas  diri”  dan  meningkatkan 

kemampuan  diri  agar  “ga  gampang  tersinggung.”  Menurut  ustazah  hajjah 

Sulaihah:

“Buat apa marah kalau kita  ga merasa,  makanya saya bilang ke 
mereka  (ustazah)  buat  ningkatin pengetahuan...jangan  pernah 
berenti belajar, sebab ilmu itu berkembang terus...nah kalau kita 
udah usaha,  terserah  orang  mo ngomong apa  yang  penting  kita 
udah nunjukin kalau  kita  mampu...saya  juga  udah ngomong 
berkali-kali, jangan suka ngritik orang kalau ga mau dikritik, yang 
penting itu gimana kinerja kita...” 

Di sisi yang berbeda, ustazah hajjah Ruqayyah menambahkan:

“...kritik yang ada harusnya membuat kita lebih giat belajar...tapi 
kadang-kadang saya heran juga sama kritik yang ada, apalagi kalau 
yang ngritik itu ustaz yang ga jelas...kalau saya perhatiin, perasaan 
kalau  ustaz  ceramah  banyak  yang  ga serius,  beberapa  malah 
porno...mestinya  orang yang kayak  gitu ngaca dulu...apa iya  dia 
lebih pinter ketimbang orang yang dikritik...”
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Di sisi yang lain, yang juga banyak terjadi adalah “perang” sindir antara 

pihak  elite  agama  perempuan  dengan  elite  agama  laki-laki.  Sebuah  contoh 

menarik dituturkan oleh ustazah hajjah Nurussaadah yang mengatakan:

“Waktu itu  pernah jemaah saya  bingung...anaknya  tetangga mau 
nikah, nah ibunya itu udah cerai lama, jadi ceritanya bapaknya itu 
susah dicari...nah si ibu tadi  nanya ke ustaz A tentang solusinya, 
eh si ustaz tiba-tiba langsung bilang “Pake wali hakim aja bu”, lha 
giliran saya yang kaget,  harusnya  kan si ustaz tanya dulu bapak 
kandungnya masih hidup atau ga, trus kalau masih kan harus dicari 
dulu ampe ketemu, lha ini tiba-tiba main wali hakim aja, lha terus 
saya bilang ke jemaah saya “Tolong bilang ke tetangga ibu, cari 
dulu suaminya,  tanya  ke orang tua atau  saudaranya,  terus  kalau 
mau  nanya soal hukum suruh dia tanya ke orang lain yang lebih 
ahli”...lha saya terpaksa ngomong kayak gitu, ustaz ko kayak gitu, 
maunya main gampang aja...”

Ada pula cerita yang disampakan ustazah hajjah Sulaihah:

“Saya pernah ditanya  sama jemaah “Ustazah,  emang kalau PKS 
(Partai  Keadilan Sejahtera) menang  ratiban bakal  dilarang ya?”, 
saya tanya balik “Ente (kamu) kata siapa?”, dia jawab “Lha kata 
kiai A pas di taklim dia, suami saya dateng ke taklim dan di rumah 
dia bilang begitu”...ya saya cuma senyum aja sambil bilang “Lha 
kan Bupati (Bupati Bekasi) kita orang PKS, lagian kecil amat kiai 
ngurusin yang begituan”...”

Tanggapan  yang  ada  tidak  selalu  elite  agama  perempuan  yang  menanggapi 

perkataan elite agama laki-laki, namun juga sebaliknya.  Hal ini dapat dilihat dari 

penuturan kiai haji Muhammad Ghufron yang mengatakan:

“Suatu  hari  abis selesai  taklim  ada  jemaah  yang  cerita  kalau 
ustazah tempat istrinya taklim minta buat para ibu yang lagi haid 
ga usah dateng ke taklim soalnya taklimnya kan di masjid...saya 
bilang “Tujuannya sih bener, tapi bukan begitu caranya, harusnya 
diizinin aja dateng, kan nanti dia (orang yang haid) bisa duduk di 
marqis (selasar) masjid, masa ustazah ngasih saran kayak gitu...”
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Pada umumnya reaksi yang paling banyak diberikan hanya lah diam, pun 

memberikan tanggapan hanya lah di taklim yang ia asuh. Sangat jarang, bahkan 

tidak pernah terjadi perdebatan terbuka antara pihak yang menyinggung dengan 

pihak yang disinggung. Pada umumnya, konflik yang ada tidak lah berlangsung 

secara  terbuka  dan  sporadis,  namun  lebih  pada  konflik  kultural  yang 

termanifestasikan  dalam  bentuk  komentar-komentar  singkat,  ungkapan 

ketidaksetujuan,  maupun  penolakan  untuk  bertemu.  Meskipun  jarang  terjadi, 

penolakan untuk bertemu merupakan pertanda bahwa konflik yang terjadi antara 

kedua pihak cukup besar. 

Tindakan setiap elite yang menjauhi konfrontasi langsung terkait dengan 

posisi  mereka  di  masyarakat.  Elite  agama di  masyarakat  memiliki  posisi  yang 

krusial, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan akan mendapatkan perhatian 

langsung dari masyarakat. Kondisi ini, mengutip kiai haji Jadzuli Qarib, sebagai 

kondisi yang menjadikan para elite sebagai “uswah hasanah (suri tauladan) buat 

masyarakat”  sehingga “ga pantes kalau dilihat  ribut melulu” yang akan dinilai 

sebagai  tindakan “kayak bocah yang suka ribut soal  ga penting.”  Pendapat ini 

tentu  saja  adalah  pendapat  dari  sisi  elite  laki-laki  senior,  yang  menempatkan 

konflik antarelite sebagai tindakan yang kekanak-kanakan. Berbeda dengan elite 

agama  laki-laki,  elite  agama  perempuan  senior  memandang  konflik  sebagai 

bentuk  ketidakpercayaan  para  kiai  dan  ustaz  mengenai  kemampuan  dan 

kapabilitas para ustazah yang mengajar.  Meskipun demikian,  tetap saja konflik 

tersebut mewujud pada tindakan-tindakan non konfrontatif.
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Feminist anthropology melihat  tindakan dan bahasa yang  dipergunakan 

oleh  para  ustazah  maupun  para  kiai  dan  ustaz  sebagai  tindakan  yang 

termanifestasi akibat dimensi sosial budaya masyarakat. Menurut Lakoff (1976), 

bahasa  yang  dipergunakan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  perbedaan. 

Perempuan cenderung menggunakan intonasi tinggi, sangat sopan, banyak empati, 

dan non-verbal, sedangkan laki-laki adalah kebalikannya. Tannen (1990) melihat 

bahasa  yang  dipergunakan  perempuan  lebih  banyak  mempergunakan  intimasi, 

lebih emosional, menghindari superioritas, kooperatif, dan menghindari perbedaan 

pendapat.19 Pandangan ini membawa pada implikasi lain, bahwa perbedaan bahasa 

yang dipergunakan oleh laki-laki dan perempuan terbentuk sebagai akibat adanya 

posisi  subordinat  di  masyarakat,  yang  menjadikan  perempuan  tidak  memenuhi 

kualifikasi untuk memiliki power dan otoritas (lihat Eckert dan McConnell-Ginet 

2003, Lakoff 1976).

Meskipun  pendapat  ini  masih  bersifat  kontestatif,  namun  kerangka 

berpikir  bahwa terdapat perbedaan gaya bahasa antara laki-laki dan perempuan 

dapat  ditemukan di wilayah penelitian,  tentu saja dengan batasan-batasan yang 

kabur.  Para  elite  agama,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  memang 

mempergunakan  bahasa  yang  berbeda.  Elite  laki-laki  cenderung  lebih  terbuka 

dalam  menyampaikan  kritik  maupun  pembelaan,  sedangkan  elite  perempuan 

cenderung mempergunakan bahasa yang lebih halus ketika menyampaikan kritik 

19 Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penelitian  Mahmud  (2009)  yang  meneliti  mengenai  gaya 
komunikasi pemimpin perempuan yang dikatakan lebih banyak mempergunakan bahasa 
tidak langsung, mengutamakan intimasi, dan cenderung non-verbal. Meskipun demikian, 
Mahmud juga mengatakan bahwa perbedaan gaya bahasa tersebut juga dipengaruhi oleh 
aspek lain, seperti umur, status sosial, dan budaya.
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maupun  pembelaan.  Meskipun  demikian,  adalah  menyesatkan  jika  kondisi  ini 

dipandang  sebagai  kondisi  yang  universal,  sebab  adakalanya  elite  perempuan 

menyampaikan  kritik  yang  lebih  keras  dan  terbuka  tanpa  mempertimbangkan 

kesopanan bahasa.20

Tindakan ini, menurut Keating dan Egbert (2004), adalah sebagai bentuk 

percakapan  sebagai  aktivitas  budaya  (conversation  as  cultural  activity),  yang 

dalam  kesehariannya  merefleksikan  dimensi  sosial  budaya  yang  ada  dalam 

masyarakat.  Dalam  konteks  penelitian,  nampak  bahwa  para  elite  perempuan 

merasakan  subordinasi  mereka,  yang  terrefleksi  dalam  perkataan  mereka. 

Memang  ada  kalanya  ketika  para  elite  perempuan  bertindak  berbeda  dengan 

menyampaikan kritik keras terhadap elite laki-laki yang memperlihatkan adanya 

usaha untuk keluar dari subordinasi tersebut dan menunjukkan kemampuan yang 

mereka  miliki.  Konteks  ini  pun  sebenarnya  tidak  lah  terlalu  jelas,  sebab  ada 

kalanya  pula  para elite  laki-laki  tidak melakukan kritik  secara terbuka,  namun 

mempergunakan  bentuk  komunikasi  non-verbal  maupun  perkataan  yang  lebih 

halus. 

Status  sosial  memegang  peran  yang  besar  dalam  menentukan  model 

konflik yang muncul antara elite agama perempuan dengan elite agama laki-laki. 

20 Tidak berarti bahwa para elite perempuan mempergunakan kalimat-kalimat kasar dalam 
konflik  tersebut.  Hanya  saja,  jika  menggunakan  model  kerangka  Lakoff  (1976)  dan 
Tannen (1990), maka model bahasa yang dipergunakan oleh perempuan adalah bahasa 
normatif, tidak terbuka dan terang-terangan menyudutkan, atau dalam istilah lain, bahasa 
perempuan  adalah  bahasa  yang  kompromistis,  berputar,  dan  non-verbal  dalam 
menyampaikan maksudnya.  Dalam beberapa kesempatan,  para elite agama perempuan 
nampaknya tidak ragu untuk mepergunakan model bahasa yang secara tegas dan tanpa 
kompromi untuk menyampaikan maksud dari  yang  ia ingin katakan.  Para elite agama 
perempuan,  seringkali,  menyampaikan  kritik  mereka  secara  terbuka,  tanpa  perlu 
mempergunakan model bahasa non verbal untuk menyampaikan kritik tersebut.
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Adalah  penting  untuk  turut  pula  memperhitungkan  aspek  status  sosial  dalam 

melihat ‘perang sindir’ antara elite agama perempuan dan elite agama laki-laki. 

Kerangka status sosial menentukan setiap ucapan yang keluar dari mulut setiap 

elite, sehingga tidak mengherankan jika friksi tersebut hanya termanifestasi dalam 

sikap saling sindir dan cenderung menghindari konflik terbuka. Hal ini boleh jadi 

didorong oleh perilaku setiap elite  untuk menyesuaikan sikap mereka  terhadap 

konflik dengan status sosial yang mereka miliki

Di sisi yang berbeda, bahasa yang dipergunakan oleh para elite perempuan 

maupun  elite  laki-laki  juga  bergantung  pada  situasi  yang  berlangsung.  Dapat 

dikatakan bahwa kritik keras umumnya hanya lah berlangsung pada pengajian-

pengajian yang mereka isi,  bukan pada kegiatan keagamaan besar dan terbuka. 

Kondisi  ini,  menurut  Eckert  dan  McConnell-Ginnet  (2003),  adalah  kondisi  di 

mana bahasa dipergunakan berdasarkan situasi dan tempat. Setiap tindakan pada 

dasarnya  adalah  bahasa  yang  digunakan  sehari-hari,  baik  verbal  maupun  non-

verbal, dan tidak setiap kondisi memperbolehkan adanya suatu tindakan bahasa. 

Eckert dan McConnell-Ginet (2003:93) bahkan mengatakan bahwa “The right to 

speak  depends  on the  right  to  be  in  the  situation  and the  right  to  engage in  

particular kinds of speech activities in that situation.”  Dalam kondisi ini, dapat 

dilihat bahwa bahasa yang dipergunakan, baik oleh elite perempuan maupun elite 

laki-laki dipengaruhi oleh situasi di mana elite tersebut berada. Kritik keras boleh 

jadi  hanya  berlangsung  dalam  pengajian,  sebab  situasi  dalam  pengajian 

memungkinkan  untuk  menyampaikan  kritik  tersebut.21 Pada  dasarnya  kegiatan 
21 Barangkali  kondisi ini terjadi sebab majelis taklim menjadikan para elite sebagai guru 

mereka, sehingga setiap kritik maupun pembelaan dapat dengan bebas keluar. Kondisi ini 
juga dimungkinkan berdasarkan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak akan menyebar 
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majelis  taklim dikendalikan  oleh  para  elite,  baik  ustazah,  kiai,  maupun  ustaz. 

Ketika  mereka  mengajar,  mereka  mengendalikan  majelis  taklim  tersebut,  dan 

kendali tersebut memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menyampaikan kritik 

maupun pembelaan atas kritik yang menyerang mereka.

Dalam posisi ini, setiap elite, baik elite perempuan maupun elite laki-laki, 

memang  tidak  bertujuan  untuk  melakukan  konfrontasi  langsung.  Meskipun 

dampak dari  adanya konflik  yang termanifestasi  dalam bahasa dan percakapan 

adakalanya  cukup besar,  namun umumnya  dampak dari  konflik  tersebut  dapat 

hilang dalam waktu singkat. Meskipun sangat jarang, tidak menutup kemungkinan 

adanya konflik berkepanjangan antara masing-masing pihak, namun konflik ini 

hanya  lah  bersifat  antarindividu.  Konflik  pada  umumnya  dapat  terselesaikan 

melalui  pertemuan  masing-masing  pihak  yang  saling  bertikai,  meskipun  tidak 

menutup kemungkinan konflik hilang dengan sendirinya karena satu pihak tidak 

ingin mengomentari kritik dari pihak lainnya.

Setiap elite yang berkonflik umumnya masih dapat dipertemukan dalam 

satu tempat khusus, umumnya pihak yang, barangkali tidak sengaja, menyinggung 

perasaan  pihak  lain  akan  datang  ke  rumah  pihak  lain  tersebut  untuk  secara 

personal menyampaikan permintaan maaf. Jika ketersinggungan yang ada cukup 

besar, maka si pemilik rumah menolak untuk menemui pihak yang datang.22 Jika 

luas,  sebab  hanya  untuk  kalangan  internal  majelis  taklim.  Berbeda  dengan  kegiatan 
peringatan hari besar keagamaan, di mana kegiatan tersebut bukan merupakan domain 
majelis taklim, sehingga kritik terhadap elite lain tidak dimungkinkan. Barangkali pula 
hal ini untuk menjaga reputasi dan harga diri pribadi, sehingga kritik terhadap elite lain 
akan berpengaruh  terhadap posisi  personal  mereka di  masyarakat.  Namun hal  ini  pun 
masih membutuhkan penelitian lebih jauh.

22 Kondisi ini agak jarang, sebab penolakan untuk bertemu adalah bentuk komunikasi non-
verbal yang umumnya hanya dimiliki oleh elite agama senior. Penolakan untuk bertemu 
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hal ini yang terjadi, umumnya pihak yang menyinggung akan mengirimkan utusan 

untuk menyampaikan permohonan maaf. Secara sepintas hal ini agak rumit untuk 

dilakukan, terlebih jika pihak yang tersinggung adalah kiai atau ustazah senior, 

maka utusan dari pihak yang menyinggung dapat dipastikan akan datang secara 

berulang sampai pihak yang disinggung menemui secara langsung.23

Seorang  kiai  dan  ustazah  senior  memiliki  posisi  yang  relatif  setara. 

Meskipun  hubungan  di  antara  mereka  seringkali  fluktuatif,  namun  dapat 

dipastikan masing-masing pihak cenderung menahan diri untuk tidak berkonflik 

dengan pihak lainnya.  Konflik justru lebih sering terjadi di kalangan ustaz dan 

ustazah  yang  lebih  muda.  Kondisi  ini  barangkali  terjadi  sebab  masing-masing 

pihak  sedang  dalam  upaya  untuk  memantapkan  posisi  masing-masing  di 

masyarakat.24 Berbeda  dengan  kiai  dan  ustazah  senior  yang  memang  sudah 

umumnya  lebih  banyak  disebabkan  ketersinggungan  atas  pencatutan  nama  maupun 
pelecehan nama baik, sehingga pihak yang dirugikan tidak bersedia menemui pihak yang 
dianggap merugikan dirinya.  Kondisi ini seringkali  dapat  berlangsung lama, meskipun 
tidak  sampai  merusak  hubungan  antara  kedua  pihak,  namun  sikap  mengacuhkan 
merupakan  sikap  yang  paling  banyak  dilakukan.  Sikap  ini  juga  muncul  bagi  para 
pimpinan majelis taklim perempuan, terutama disebabkan karena digunakannya majelis 
taklim  yang  dipimpinnya  untuk  sebuah  kegiatan  atau  mobilisasi  jamaah  tanpa 
sepengetahuan dan seizin dirinya, namun hal ini pun lagi-lagi sangat jarang. 

23 Menemui langsung di sini tidak selalu orang tersebut yang menerima si pemohon, namun 
dapat  pula  orang  kepercayaan  dari  termohon  untuk  menemui  pemohon  dan 
menyampaikan  penerimaan  permintaan  maaf.  Karena  kasus  seperti  ini  sangat  jarang, 
maka yang paling terjadi adalah penerimaan melalui orang kepercayaan, biasanya anak, 
kerabat dekat, atau orang lain yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan termohon 
yang menyampaikan pesan dari termohon kepada pemohon, dan pihak pemohon biasanya 
berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Hal ini penting dilakukan, sebab hal 
ini  adalah  sanksi  moral  yang  dijatuhkan  kepada  seseorang,  dan  akan  mempengaruhi 
posisi orang tersebut, setidaknya di mata para pendukung termohon. Sebagai gambaran, 
jika seorang ustaz secara tidak sengaja mencemarkan nama baik seorang ustazah, apalagi 
ustazah senior, maka hal ini akan berpengaruh pada posisi ustaz tersebut, setidaknya di 
mata para ustazah yang lebih muda, dan juga jamaah taklim yang mengetahui perseteruan 
tersebut.

24 Kontestasi antarelite agama di wilayah penelitian agaknya tidak terhindari, terutama bagi 
elite yang lebih muda. Para elite agama senior telah memiliki posisi yang kuat, sebab 
mereka telah teruji kemampuan keilmuan mereka. Berbeda dengan para elite agama yang 
lebih muda, mereka masih menapaki karir mereka sebagai  ustaz maupun ustazah, dan 
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memiliki  posisi  yang  mantap,  para  ustaz  dan  ustazah  yang  lebih  muda  masih 

memiliki posisi yang relatif labil.

Posisi  yang  mengakar  kuat  di  masyarakat  yang  dimiliki  oleh  kiai  dan 

ustazah  senior menyebabkan  setiap  orang,  apakah itu  ustaz  atau  ustazah  yang 

lebih muda, sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan dari keduanya. Hal ini 

mudah  di  mengerti,  sebab pernyataan  konflik  terbuka  yang  dikemukakan  oleh 

keduanya boleh jadi merupakan akhir karir dari ustaz atau ustazah tersebut. Hal 

ini dikemukakan oleh ustaz haji Ahmad Turmizi yang mengatakan:

“...mudah-mudahan  ga pernah...saya  selalu  keder (takut)  kalau 
sampe menyinggung perasaan kiai atau ustazah (senior)...mereka 
itu  kan guru  saya,  ya walaupun  saya  ga pernah  diajarin sama 
ustazah (senior), tapi tetap aja saya takut...”

Hal yang sama juga dikatakan oleh ustazah hajjah Suryani:

“Saya jelas ga bakal mau adu mulut sama ustazah atau kiai...gini-
gini saya  kan masih  murid...bayangin kalau  misalnya  ustazah 
sampe ngomong “Si Mimin itu sombongnya minta ampun”...wah 
bisa  tamat  karir  saya...ya  Alhamdulillah  emang ga pernah  ada 
kejadian  kayak gitu...saya  emang ga pernah  denger ada  ustazah 
atau kiai ngomong kayak gitu, tapi tetap aja saya kan harus takzim 
dan jaga diri...”

Posisi  seorang  kiai  dan  ustazah  senior  memang  mengakar  kuat,  tidak 

hanya di masyarakat luas, bahkan juga di kalangan elite agama perempuan dan 
pengaruh mereka pun umumnya belum kuat di masyarakat, sebab kualitas dan kapabilitas 
keilmuan  mereka  belum lah  teruji.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jam  terbang  mereka  di 
masyarakat.  Hal ini diakui sendiri oleh ustazah hajjah Mimin yang mengatakan bahwa 
kerentanan posisi dirinya sebab “kualitas diri saya belum teruji” sehingga “orang banyak 
bilang kalau saya  ga mampu ngajar.” Hal yang sama juga bagi para ustaz, seperti ustaz 
haji Marzuqi yang mengatakan bahwa posisinya di masyarakat “masih goyang-goyang” 
sebab  “orang  belum yakin  apa  saya  mampu  ngajar atau  ga.”  Secara  sepintas  mudah 
melihat bahwa kontestasi antara elite agama yang lebih muda terjadi di kalangan internal 
mereka sendiri, sebab kecil kemungkinan mereka mau berkonflik dengan elite senior. Hal 
ini nampaknya disebabkan keinginan mereka untuk mendapatkan posisi yang relatif stabil 
di masyarakat, sehingga setiap kritik yang muncul selalu ditanggapi sebagai upaya untuk 
menepis keraguan tentang kapabilitas diri mereka.
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elite agama laki-laki yang secara usia maupun status lebih rendah. Meskipun tidak 

pernah  mengakui  secara  langsung,  kiai  haji  Ahmad  Mursyidi  pernah 

mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk “takzim murid kepada guru”, sebab 

para kiai  dan elite agama senior adalah guru dari para ustaz dan juga ustazah. 

Kondisi  menjadi  solusi  sederhana  bagi  penyelesaian  konflik  dengan  kiai  atau 

ustazah senior, bahwa solusi tersebut adalah dengan sedapat mungkin menjauhi 

konflik terhadap keduanya.

Pada umumnya konflik yang muncul di antara elite agama perempuan dan 

elite  agama laki-laki  berujung pada pencarian  konformitas  di  antara  keduanya. 

Baik pihak elite agama perempuan maupun elite agama laki-laki cenderung untuk 

menjauhi konfrontasi langsung di antara mereka. Jika pun terjadi friksi di antara 

kedua  kelompok,  yang  umumnya  hanya  lah  pada tingkat  individu,  maka  yang 

terjadi  adalah  upaya  dari  individu-individu  yang  terlibat  dalam  friksi  untuk 

mencari  solusi  damai  di  antara  mereka.  Hingga  saat  ini  tidak  pernah  terjadi 

konflik yang melibatkan seluruh elite, dalam artian elite agama laki-laki mencela 

elite agama perempuan seluruhnya atau sebaliknya.  Konflik yang terjadi hanya 

lah  konflik  antarpersonal,  dan  bagi  orang  yang  tidak  terkait  dengan  konflik 

tersebut cenderung untuk menahan diri agar tidak terlibat dalam konflik tersebut.

Sikap konformitas yang dilakukan pada dasarnya, selalu disandarkan, pada 

kemaslahatan  ummat.  Menurut  kiai  haji  Jadzuli  Qarib,  tidak  pantas  terjadi 

pertengkaran antara ustaz dengan ustazah atau sebaliknya, sebab hal tersebut akan 

“membuat ummat Islam lemah”,  menurutnya  “bagaimana mungkin ummat bisa 

makin pintar kalau gurunya  aja pada sibuk berantem?”. Sikap ini juga diamini 
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oleh ustazah hajjah Sulaihah yang mengatakan bahwa setiap orang, apakah itu 

kiai, ustaz atau ustazah harus dapat mengontrol diri mereka sendiri sebab mereka 

adalah “uswatun hasanah (suri tauladan yang baik)”, menurutnya “seorang yang 

jadi uswah (tauladan) buat orang lain itu harus bisa nahan diri, nahan emosi, yang 

lebih penting itu nahan lidah.”

Sikap konformitas yang muncul adalah solusi yang paling banyak diambil 

ketika terjadi konflik di antara personal dari dua kelompok elite ini.  Baik elite 

agama  perempuan  maupun  elite  agama  laki-laki  boleh  jadi  cenderung 

mempertahankan  konformitas  sebagai  sikap  utama  ketika  menghadapi  konflik. 

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya eksplosi atas konflik 

laten  yang  terjadi  selama  ini,  walaupun  hal  tersebut  belum  pernah  terjadi 

sebelumnya.

6.4.  Majelis  Taklim  Perempuan  dan  Transformasi  Otoritas 

Keagamaaan

Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  majelis  taklim  perempuan 

dengan  elite  agama  perempuan  didalamnya  ternyata  tidak  lah  semudah  yang 

terlihat dari luar. Majelis taklim perempuan memiliki dinamika dan kompleksitas 

persoalan  yang  harus  lalaui  untuk  mempertahankan  eksistensi  majelis  taklim 

perempuan itu sendiri. Majelis taklim telah membuktikan kehandalan diri mereka 

untuk terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pendidikan ajaran agama Islam, 
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bahkan  jumlah  mereka  terus  mengalami  peningkatan,  baik  dari  sisi  kuantitas 

maupun kualitas.

Tidak hanya majelis  taklim perempuan yang harus menghadapi kendala 

dan hambatan,  bahkan elite  agama perempuan pun seringkali  menemukan batu 

sandungan  sepanjang  perjalanan  hidup  dan  karir  mereka. Para  elite  agama 

perempuan harus dapat membuktikan kemampuan diri mereka, tidak hanya pada 

masyarakat luas, namun juga terhadap elite agama laki-laki, bahkan di antara elite 

agama perempuan itu sendiri. Kontestasi antara elite agama perempuan dengan 

elite agama laki-laki boleh jadi adalah suatu kondisi yang tidak terhindarkan, dan 

hal tersebut memang terjadi secara riil.  Konflik di antara internal elite maupun 

antarelite  telah  memberikan  gambaran  kompleksitas  persoalan  yang  harus 

dihadapi oleh elite agama perempuan.

Terdapat  kesinambungan  dan  hubungan antara  dinamika  yang  dihadapi 

oleh majelis taklim perempuan dengan elite agama perempuan. Keduanya seakan 

terkoneksi pada sebuah hubungan erat yang menyatukan keduanya dalam sebuah 

entitas  yang  lebih  besar,  sebuah  entitas  yang  menjadikan  majelis  taklim 

perempuan dan elite agama perempuan menjadi bagian yang integral antara satu 

dengan  lainnya.  Kondisi  ini  menjadikan  majelis  taklim  perempuan  menjadi 

identik  dengan  elite  agama  perempuan,  dan  elite  agama  perempuan  menjadi 

identik dengan majelis taklim perempuan.

Hubungan yang tumbuh antara majelis taklim perempuan dan elite agama 

perempuan menjadikan pencapaian yang mereka hasilkan selama ini tidak dapat 

dipisahkan secara tegas. Posisi dan status seorang ustazah memiliki keterkaitan 
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erat dengan majelis taklim perempuan, dan majelis  taklim perempuan memiliki 

ketergantungan  yang  kuat  terhadap  kehadiran  seorang  ustazah  dalam  setiap 

pengajian  yang  dilaksanakan.  Hubungan  simbiosis  ini  menjadikan  keduanya 

memiliki tempat tersendiri dalam relung sosial di masyarakat tempat penelitian ini 

dilakukan. 

Dinamika  majelis  taklim  perempuan  dan  elite  agama  perempuan  di 

wilayah penelitian memberikan gambaran perjuangan majelis taklim perempuan 

dan  elite  agama  perempuan  mempertahankan  eksistensi  diri  mereka.  Berbagai 

tindakan  diambil  untuk  mengamankan  sekaligus  mempertahankan  keberadaan 

majelis taklim perempuan dan elite agama perempuan. Tindakan-tindakan seperti 

negosiasi,  interaksi,  konflik bahkan konformitas  yang diambil  adalah tindakan-

tindakan riil dari majelis taklim perempuan dan elite agama perempuan.

Tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan yang sesuai dengan konteks 

sosial  dan  kultural  masyarakat.  Dalam  perspektif  yang  secara  khusus 

dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  tindakan-tindakan  tersebut  memberikan 

gambaran  perempuan,  baik  secara  personal  maupun  institusi,  memiliki  latar 

belakang sejarah dan sosio-kultural yang berbeda, sehingga setiap tindakan yang 

diambil  harus  dilihat  dari  sisi  historis  dan  sosio-kultural  yang  melingkupi 

perempuan itu sendiri. Kondisi ini secara langsung menolak setiap anggapan yang 

ada  mengenai  kehidupan  majelis  taklim  yang  adem  ayem,  bahwa  yang 

sesungguhnya terjadi adalah dinamika yang terus menerus berubah. 

Dinamika dalam tubuh majelis taklim memberikan gambaran lain: adanya 

transformasi otoritas keagamaan.  Transformasi  ini,  meskipun terkesan bergerak 
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diam-diam,  membawa  implikasi  luas  di  masyarakat.  Transformasi  otoritas 

keagamaan,  tidak  hanya  terjadi  di  tingkat  elite  agama,  namun  juga  di  tingkat 

komunitas,  dalam  hal  ini  di  tingkat  majelis  taklim.  Kedua  transformasi  ini 

menggambarkan  adanya  dinamika  yang  terus  menerus  terjadi,  memaksa 

terjadinya konfigurasi tanpa akhir di masyarakat. Kondisi ini telah berlangsung 

sejak masa awal pembibitan elite agama dan masih terus berlangsung hingga saat 

ini.

Transformasi  awal  yang  dapat  dilihat  adalah  transformasi  otoritas  di 

tingkat elite. Jika sebelumnya pengajaran agama Islam adalah domain utama para 

elite agama laki-laki, atau dalam konteks historis adalah para kiai dan tuan guru, 

maka domain tersebut kini telah terbuka bagi setiap orang. Keterbukaan domain 

ini, tidak hanya bagi laki-laki namun juga bagi perempuan. Kondisi ini tercipta 

dengan munculnya kelompok perempuan berpendidikan, yang dengan kapabilitas 

keilmuan  mereka  mampu  membuktikan  di  masyarakat,  bahwa  mereka  pun 

memiliki kemampuan yang setara dengan para elite laki-laki. Meksipun demikian, 

harus diperhitungkan pula, bahwa kondisi transformasi di tingkat elite perempuan 

pun melibatkan kondisi transformasi yang sangat elitis.

Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  elite  agama  perempuan 

pertama adalah hajjah Rahmah. Hajjah Rahmah tidak lain adalah anak dari kiai 

haji Mughni dan istri dari kiai haji Noer Alie. Posisi hajjah Rahmah sendiri dapat 

dikatakan sangat elitis, jika dibandingkan dengan perempuan lain yang ada pada 

masanya. Tidak mengherankan jika dengan posisi elitisnya itu kiai haji Noer Alie 

memberikan  pengajaran  di  majelis  taklim perempuan,  yang  semula  ia  pegang, 
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kepada istrinya. Kondisi ini boleh jadi memicu anggapan nepotisme tingkat elite, 

namun adalah kekeliruan besar  jika pemberian  hak tersebut  hanya  lah semata-

mata karena posisi hajjah Rahmah sebagai istri dari kiai haji Noer Alie. Sebab 

bagaimana  pun,  hajjah  Rahmah  adalah  perempuan  yang  memiliki  kapabilitas 

pendidikan, sebab sebelum menikah dengan kiai haji Noer Alie, hajjah Rahmah 

adalah anak yang dididik oleh kiai  haji  Mughni,  yang juga mendidik  kiai  haji 

Noer Alie.

Hubungan genealogis elite mulai terbentuk ketika hajjah Rahmah menikah 

dengan kiai haji Noer Alie, dan mereka mendirikan sebuah lembaga pendidikan di 

dekat  rumah  mereka.  Melalui  lembaga  ini  lah  masa  pembibitan  elite  agama 

dimulai. Para elite agama senior yang ada saat ini adalah keturunan langsung dari 

kiai haji Noer Alie, meskipun tidak semua anaknya menjadi elite agama, dan juga 

para  murid  angkatan  awal  dari  lembaga  pendidikan  tersebut.  Pada  masa 

selanjutnya, elite agama yang lahir lebih banyak dari kalangan orang biasa yang 

telah menyelesaikan pendidikan mereka di lembaga pendidikan tersebut. Jika elite 

agama perempuan adalah lulusan dari Pondok Pesantren Attaqwa Putri, maka elite 

agama laki-laki adalah lulusan dari Pondok Pesantren Attaqwa Putra.

Kondisi ini memicu transformasi lebih jauh di tingkat elite,  sebab tidak 

hanya  golongan elite,  yang  notabene  memiliki  status  askriptif  saja  yang  dapat 

menjadi  elite  agama;  namun  juga  berkembanga  pada  orang  biasa,  yang  tidak 

memiliki status askriptif, dapat pula menjadi elite agama di masyarakat.  Hal ini 

dapat dilihat dari elite agama junior, baik elite agama perempuan maupun elite 

agama  laki-laki.  Transformasi  di  tingkat  elite  dengan  demikian  membuka 
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kesempatan  sekaligus  mendorong  setiap  orang  untuk  turut  serta  menjadi 

kelompok  elite  agama  di  masyarakat,  tanpa  memperhatikan  latar  belakang 

maupun status askriptif seseorang.

Munculnya kelompok perempuan berpendidikan, yang kemudian menjadi 

kelompok  elite  agama  perempuan,  mendapatkan  momentumnya  dalam majelis 

taklim  perempuan.  Hubungan  antara  majelis  taklim  perempuan  dengan  elite 

agama  perempuan  bermuara  pada  terbukanya  proses-proses  pengajaran  ajaran 

agama  Islam untuk  dan  oleh  perempuan.  Kondisi  ini  memicu  transformasi  di 

tingkat  komunitas,  yakni  dengan  muncul  dan  berkembangnya  majelis  taklim 

perempuan  di  setiap  tempat  di  wilayah  penelilitian.  Berkembangnya  majelis 

taklim  berjalan  seiring  dengan  munculnya  para  ustazah,  sebagai  konsekuensi 

dengan berkembangnya  majelis  taklim perempuan  yang  membutuhkan  ustazah 

sebagai tenaga pengajar di majelis taklim perempuan.

Kehadiran para ustazah dalam domain pengajaran tidak ada dalam kondisi 

historis di wilayah penelitian, sebab domain tersebut umumnya dimiliki oleh para 

tuan guru. Kemunculan sosok kiai  haji Noer Alie sebagai tokoh di masyarakat 

boleh jadi membuka keran bagi terbukanya pengajaran ajaran agama Islam bagi 

perempuan,  sebab  disediakannya  pendidikan  bagi  perempuan  memantik 

munculnya  para perempuan berpendidikan.  Kalangan perempuan berpendidikan 

ini lah yang menjadi kelompok elite agama perempuan, sebab keberadaan mereka 

dipicu  oleh  berkembangnya  majelis  taklim  perempuan  dan  adanya  permintaan 

atas  tenaga  pengajar  perempuan.  Kondisi  ini  menyebabkan  para  ustazah 
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memegang  posisi  yang  sangat  dominan  dalam majelis  taklim  perempuan,  dan 

pada gilirannya menjadikan posisi mereka turut mengakar kuat di masyarakat.

Keberadaan  para  ustazah  sebagai  elite  agama  perempuan  membuka 

kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat  untuk  mempelajari  agama Islam. 

Posisi  ini  dimungkinkan  sebab para  ustazah  menjadi  alternatif  pendidik  ajaran 

agama  Islam.  Secara  sederhana,  jika  tenaga  pengajar  semakin  banyak,  maka 

kesempatan  bagi  terjadinya  proses-proses  pengajaran  pun  semakin  luas.  Oleh 

karena itu, keberadaan para ustazah dapat dilihat sebagai upaya untuk membuka 

kesempatan  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  untuk  mempelajari  ajaran  agama 

Islam, sebab pengajaran tersebut tidak hanya mampu dilaksanakan oleh para kiai 

dan/atau ustaz, namun juga oleh para ustazah.

Dalam konteks  feminist anthropology,  apa yang  dilakukan oleh majelis 

taklim perempuan dan elite agama perempuan merupakan ciri perjuangan lokal, 

yang menepis anggapan bahwa perempuan adalah korban struktural dari kondisi 

sosio-kultural masyarakat. Menurut Mohanty (2005), salah satu bias utama dalam 

penelitian feminis adalah terjebaknya peneliti  terhadap stereotip yang dibangun 

oleh para feminis Barat tentang sosok perempuan Dunia Ketiga yang tertindas dan 

termarjinalkan  tanpa  adanya  upaya  dan  kemampuan  untuk  membela  hak-hak 

mereka. Kondisi ini tentu saja membawa pada implikasi yang lebih jauh, yakni 

pada usaha perempuan untuk mendapatkan kembali kehidupan yang telah direbut 

dari  mereka  adalah  usaha  yang  membutuhkan  bantuan  dari  perempuan  Dunia 

Pertama.  Pandangan  ini  tentu  saja  adalah  pandangan  kolonial,  yang  melihat 

keberadaan  orang-orang  yang  ‘tercerahkan’  sebagai  penolong  terhadap  orang-
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orang yang tertindas, tanpa pernah memperhatikan usaha-usaha di tingkat lokal 

yang dilaksanakan oleh orang tersebut.

Dalam konteks ini  lah berbagai tindakan majelis  taklim perempuan dan 

elite agama perempuan dilihat dan diinterpretasi, yakni bagaimana tindakan dan 

keputusan  yang  mereka  ambil  membuktikan  adanya  eksistensi  diri  mereka. 

Keberadaan  majelis  taklim  perempuan  dan  elite  agama  perempuan,  mengutip 

Stephen  (2006),  adalah  keterlibatan  perempuan  di  wilayah  publik  (women’s 

involvement  in  the  public  role),  bahwa  keberadaan  mereka  di  wilayah  publik 

membuktikan eksistensi diri mereka sendiri. Kehadiran majelis taklim perempuan 

yang secara signifikan memiliki daya tawar terhadap Dewan Kemakmuran Masjid 

misalnya,  tentu akan gagal dijelaskan jika berpegangan pada pandangan bahwa 

perempuan dan institusi yang melibatkan perempuan adalah sosok dan institusi 

yang lemah dan bergantung pada orang lain. Demikian pula ketika melihat posisi 

elite  agama  perempuan  yang  setara  dan  mampu  berhadapan  secara  langsung 

dengan  elite  agama  laki-laki,  sebuah  kondisi  yang  tentu  saja  dinafikan  ketika 

melihat perempuan sebagai korban yang tertindas dari struktur sosial budaya di 

masyarakat.

Tindakan  negosiasi  yang  dilakukan  majelis  taklim perempuan  terhadap 

Dewan  Kemakmuran  Masjid  (DKM)  misalnya,  tidak  hanya  menunjukkan 

eksistensi  majelis  taklim  perempuan,  namun  juga  kelebihan  lainnya  yang 

menyebabkan negosiasi dapat berjalan, bahkan hampir selalu dimenangkan oleh 

majelis  taklim perempuan.  Dalam perspektif  ini,  majelis  taklim jelas  memiliki 

geliat  subjektivitasnya  sendiri,  dan dengan geliat  ini  majelis  taklim perempuan 

267

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



mampu  menunjukkan  daya  saingnya,  bahkan  menekan  lawan  untuk  bermain 

berdasarkan aturan main yang mereka buat. Menurut Budianta (2005), negosiasi 

yang  dilakukan  oleh  perempuan  selalu  dilandasi  oleh  kemampuan  perempuan 

tersebut untuk meningkatkan posisi tawar dirinya, dan dengan posisi tawar itu lah 

perempuan  mampu memaksakan  untuk dilaksanakannya  negosiasi  (bandingkan 

dengan Moore 1995).

Dalam  negosiasi  yang  berlangsung  antara  majelis  taklim  perempuan 

dengan pihak Dewan Kemakmuran Masjid misalnya, terlihat adanya posisi tawar 

yang tinggi  yang dimiliki  oleh majelis  taklim perempuan.  Posisi  ini  tentu saja 

bukan lah, mengutip hajjah Soleha, “berkah yang tiba-tiba ngejeblak (jatuh) dari 

langit.” Baik hajjah Soleha maupun hajjah Maryanih setuju bahwa kekuatan posisi 

tawar mereka terletak pada fakta yang tidak dapat ditutupi oleh siapa pun, bahkan 

oleh  DKM  sendiri,  bahwa  majelis  taklim  perempuan  turut  pula  menyumbang 

dalam kas  milik  DKM. Secara  sederhana  hajjah  Maryanih  mengatakan  bahwa 

majelis  taklim yang  ia  pimpin  turut  membantu  hidup DKM yang “udah  ngik-

ngikan (sulit bernapas) dan sebentar lagi mati.”

Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  kepemilikan  atas  sumber-

sumber dana dan kemandirian dalam mengelola dana tersebut menjadikan majelis 

taklim  perempuan  memiliki  kekuatan  ketika  berhadapan  dengan  Dewan 

Kemakmuran  Masjid. Kekuatan  (power)  yang  dimiliki  oleh  majelis  taklim 

perempuan  untuk  mengadakan  negosiasi  acapkali  muncul  seiring  dengan 

terdesaknya  majelis  taklim  oleh  kekuatan  DKM.  Dalam  hal  ini  pihak  DKM 

seringkali  mencoba melakukan infiltrasi  atas kedaulatan majelis  taklim,  namun 
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dengan kekuatan yang dimiliki  oleh majelis taklim, mereka dapat memaksakan 

terjadinya  negosiasi  yang  setara  dan  berimbang  antara  pihak  majelis  taklim 

perempuan di satu sisi, dan pihak Dewan Kemakmuran Masjid di sisi lainnnya. 

Kondisi  ini  jelas tidak akan tercipta  manakala  majelis  taklim perempuan tidak 

memiliki kekuatan atas independensi diri mereka.

Sebagai  konsekuensi  dari  adanya  kemampuan  majelis  taklim  untuk 

memaksakan  negosiasi,  bahkan  secara  sepihak  dapat  mengambil  keputusan, 

adalah  kemampuan  majelis  taklim  perempuan  untuk  mengambil  keputusan 

apapun yang dianggap bermanfaat bagi keberlangsungan majelis taklim. Berbagai 

keputusan  yang  diambil,  meskipun  mendapat  tentangan  dari  berbagai  pihak di 

DKM, tetap  merupakan  keputusan  yang secara formal  diambil  oleh  organisasi 

majelis  taklim,  bahkan  jika  keputusan  itu  harus  diambil  secara  sepihak  tanpa 

mengkonsultasikan dengan pihak DKM. Berbagai keputusan yang diambil  oleh 

majelis  perempuan  pun,  pada  akhirnya,  tetap  dapat  terlaksana,  bahkan  tidak 

berubah hingga hari ini, meskipun mendapat tentangan dari banyak pihak sejak 

awal.

Jika  majelis  taklim  perempuan  mampu  menunjukkan  posisinya  dengan 

tegas pada pihak Dewan Kemakmuran Masjid, maka elite agama perempuan pun 

mampu  menunjukkan  posisi  dan  domainnya  pada  elite  agama  laki-laki.  Elite 

agama perempuan mampu menunujukkan secara tegas di mana mereka berdiri, 

dan mereka pun mampu menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak gamang 

ketika  menghadapi  elite  agama laki-laki.  Elite  agama perempuan mendapatkan 

posisi  mereka  di  masyarakat  sebagai  akibat  dari  achieved  status yang  mereka 
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miliki,  bahwa  posisi  dan  status  yang  mereka  nikmati  adalah  hasil  kerja  keras 

mereka. Tidak berarti elite agama laki-laki mendapatkan statusnya secara cuma-

cuma,  hanya  saja  lebih  mudah  bagi  para  ustaz  dan  kiai  untuk  menunjukkan 

eksistensi mereka di masyarakat ketimbang para ustazah, terutama jika dikaitkan 

dengan  berbagai  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  masyarakat  yang  masih 

menempatkan laki-laki sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

Meskipun berhutang budi secara historis kepada elite agama laki-laki, atau 

dalam hal ini kepada sosok kiai haji Noer Alie,25 namun elite agama perempuan 

mampu  menandai  posisi  mereka  di  masyarakat.  Terlepas  dari  kondisi  historis 

yang  membentuk  mereka,  elite  agama  perempuan  menunjukkan  kapabilitas 

keilmuan  mereka,  dan  mereka  pun  mampu  memberikan  bukti  keberadaan  diri 

mereka berdasarkan pengakuan masyarakat atas kualitas ilmu yang mereka miliki. 

Para elite agama perempuan pun mampu secara sehat bersaing dengan elite agama 

laki-laki untuk memperoleh posisi dan status sosial di masyarakat.

Elite  agama  perempuan  secara  gamblang  mampu  memperlihatkan 

keberadaan diri mereka, tidak hanya di majelis  taklim perempuan yang mereka 

asuh, namun juga di luar majelis taklim. Mereka turut pula menikmati  hak-hak 

khusus yang juga dinikmati oleh elite agama laki-laki. Mereka juga mendapatkan 

posisi yang setara dalam pengaturan hak dan kewajiban di masyarakat,  bahkan 

kesetaraan ini dapat terlihat secara luas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jika 

elite  agama  laki-laki  memiliki  hak  penuh  untuk  penyelenggaraan  maulid  nabi 

25 Lihat Bab 5 sub bab “Melacak Akar Historis Elite Agama di Wilayah Penelitian”.
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Muhammad  SAW,  maka  elite  perempuan  memiliki  hak  penuh  untuk 

penyelenggaraan isra dan mikraj nabi Muhammad SAW.

Elite agama perempuan bahkan mampu bertindak lebih jauh lagi, mereka 

memiliki  organisasi  induk  yang  membawahi  hampir  seluruh  elite  agama 

perempuan dan majelis taklim perempuan. Di wilayah penelitian, organisasi induk 

itu  Forum Komunikasi  Dakwah  Antarmajelis  Taklim  atau  Rusydatul  Ummah, 

sebuah organisasi  induk yang  memiliki  cabang di  seluruh wilayah  Bekasi  dan 

sebagian Jakarta. Berbeda dengan elite agama perempuan yang memiliki wadah 

khusus untuk kegiatan mereka,  elite  agama laki-laki tidak lah memiliki  sebuah 

organisasi  induk,  yang  ada  hanya  lah  di  tingkat  Dewan Kemakmuran  Masjid, 

meskipun sebagian elite  agama laki-laki  bernaung di bawah Yayasan Attaqwa, 

namun fungsi Yayasan tidak menyentuh tingkat majelis taklim.

Elite agama perempuan memiliki hak yang sama dengan elite agama laki-

laki terkait dengan kegiatan belajar mengajar di majelis taklim, yakni hak untuk 

menentukan  sumber  bahan  ajar,  hak  untuk  menterjemahkan,  dan  hak  untuk 

menjelaskan materi yang diajarkan. Meskipun terkesan sepele, namun pemberian 

hak-hak  ini  hanya  diberikan  kepada  orang  yang  mampu  dalam  mengajar  di 

majelis taklim, dan hal ini berlaku sama baik pada ustaz maupun ustazah. Hak-hak 

ini  di  dapat  oleh  elite  agama  perempuan  sebagai  akibat  dari  hasil  pendidikan 

mereka. Hal ini tentu saja tidak lah mengejutkan, sebab hampir semua elite agama 

perempuan  adala  alumni  dari  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putri  atau  pernah 

mengenyam  pendidikan  tinggi  di  Timur  Tengah.  Sebagai  hasil  nyata  dari 

pendidikan,  apa  yang  mereka  diajarkan  di  majelis  taklim  pada  dasarnya  telah 
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mereka pelajari sebelumnya di Pondok Pesantren Attaqwa Putri,  yang sebagian 

besarnya diajarkan oleh ustazah atau guru perempuan.

Posisi  elite  agama  perempuan  yang  dominan  di  majelis  taklim  dan 

diperhitungkan  di  luar  majelis  taklim  menandakan  kapabilitas  mereka  dan 

pengakuan  yang  diberikan  oleh  masyarakat. Hal  ini  menunjukkan  bahwa 

gambaran mengenai perempuan yang tertindas dan termarjinalkan oleh struktur 

sosial  tidak  lah  berlaku sepenuhnya.  Meskipun terkesan  elitis,  namun  hak-hak 

yang dinikmati  oleh elite agama perempuan pada dasarnya juga dinikmati  oleh 

perempuan secara umum. Mereka dapat ikut serta dalam kegiatan apapun yang 

ada,  baik  itu  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  ekonomi,  hingga  kegiatan  sosial 

secara leluasa.

Sistem sosial  budaya  masyarakat  betawi  yang  egaliter  juga  mendorong 

terciptanya dinamika sosial yang terjadi di wilayah penelitian. Dengan bebasnya 

setiap  perempuan  untuk  berkumpul  dan  menyuarakan  pendapat  mereka, 

mendorong  munculnya  majelis  taklim  perempuan,  yang  pada  gilirannya 

mendorong  munculnya  elite  agama  perempuan.  Konteks  sosial  dan  budaya 

dengan demikian memiliki pengaruh besar terhadap dinamika yang terjadi dalam 

majelis  taklim  perempuan,  dan  dinamika  tersebut  semakin  berwarna  dengan 

masuknya elite agama perempuan.

Keberadaan  dan  perjuangan  elite  agama perempuan  dan  majelis  taklim 

perempuan  memberikan  gambaran  dinamika  posisi  dan  peran  mereka  di 

masyarakat.  Kondisi  ini  turut  pula  didorong  dengan  kondisi  sosial  budaya  di 

masyarakat  yang juga memungkinkan keberlangsungan elite  agama perempuan 
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dan majelis taklim perempuan. Para elite agama perempuan tanpa ragu mampu 

menunjukkan bahwa mereka pun sejajar dengan elite agama laki-laki, demikian 

pula majelis taklim perempuan yang tanpa ragu mensejajarkan diri dengan pihak 

Dewan  Kemakmuran  Masjid.  Dalam konteks  feminist anthropology,  apa  yang 

dilakukan  oleh  elite  agama  perempuan  dan  majelis  taklim  perempuan  adalah 

mendesak batasan-batasan yang ada (pushing the boundaries), bahwa perempuan 

memiliki  sumber  daya  khusus,  yang  dengan  sumber  daya  tersebut  perempuan 

dapat  menunjukkan daya  saingnya.  Secara  khusus  Stephen (2006)  menyatakan 

“women’s have particular resources to bring to struggles”, dan kondisi ini pula 

yang dilakukan oleh majelis taklim perempuan dan elite agama perempuan.

Keberadaan elite agama perempuan tentu saja tidak terlepas dari sumber 

daya  utama  yang  dimiliki  oleh  mereka,  yakni  majelis  taklim  perempuan  dan 

kapabilitas  keilmuan yang  mereka  miliki.  Sedangkan  sumber  daya  utama  dari 

majelis  taklim  perempuan  adalah  kemampuan  mereka  dalam  melakukan 

mobilisasi  sumber  dana  dan  penggunaan  dana  tersebut.  Kedua  hal  ini,  secara 

berkesinambungan memberikan posisi yang strategis bagi kedua pihak, baik elite 

agama perempuan maupun majelis taklim perempuan. Tidak mengherankan jika 

mereka akan melakukan tindakan-tindakan apapun untuk mempertahankan posisi 

mereka.  Di  sisi  yang  berbeda,  keberadaan  majelis  taklim perempuan  dan  elite 

agama  perempuan  tentu  saja  membawa  pengaruh  yang  signifikan  di  wilayah 

penelitian.

Keberadaan  majelis  taklim  perempuan  dan  elite  agama  perempuan 

membawa pengaruh yang  lebih luas:  dibukanya  keran pendidikan  agama yang 
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lebih luas bagi  segmentasi  yang lebih besar.  Secara sederhana dapat  dikatakan 

bahwa  arus  balik  perubahan,  di  mana  sejumlah  besar  ustazah  bergabung 

membentuk suatu perkumpulan yang memang dikhususkan bagi majelis taklim, 

terjadi pada tahun 1994 ketika Rusydatul Ummah didirikan. Sebagai organisasi 

induk,  keberadaan Rusydatul  Ummah memang bukan organisasi  pertama yang 

menaungi  majelis  taklim  perempuan.  Sebelumnya  memang  telah  ada  Majelis 

Taklim  Attaqwa  Pusat  (MTAP),  namun  MTAP  hanya  lah  organisasi  yang 

menaungi sejumlah kecil majelis taklim di wilayah desa Ujungharapan.

Keberadaan  majelis  taklim  perempuan  secara  sadar  telah  membawa 

berbagai pengajaran keilmuan yang awalnya menjadi domain utama laki-laki ke 

arah yang lebih terbuka, sehingga perempuan pun dapat turut serta dalam proses 

pengajaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya penolakan sejumlah majelis 

taklim  perempuan  terhadap  tenaga  pengajar  dari  kalangan  laki-laki.  Adanya 

tekanan  terhadap  kebutuhan  atas  tenaga  pengajar  perempuan  membuka 

kesempatan yang lebih luas bagi perempuan, tentunya yang memiliki kapabilitas 

keilmuan,  untuk  terjun  ke  dalam  medan  pengajaran  ajaran  agama  Islam  di 

masyarakat,  dan  majelis  taklim  perempuan  dengan  senang  hati  membuka  diri 

mereka  terhadap  para  ustazah  sekaligus  menjadikan  majelis  taklim perempuan 

sebagai corong bagi ustazah tersebut.

Pada tingkat yang lebih jauh, majelis taklim perempuan secara langsung 

melakukan sebuah transformasi otoritas. Dari semula didominasi oleh elite agama 

laki-laki,  menjadi  domain  yang terbuka bagi  siapa saja,  baik laki-laki  maupun 

perempuan. Pada masa awal, majelis taklim perempuan berada di bawah kendali 
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kiai haji Noer Alie, meskipun beliau juga dibantu oleh sang istri. Namun sejak 

tahun  1990,  ketika  kiai  haji  Noer  Alie  mulai  sakit,  tugas  untuk  mengajarkan 

majelis taklim perempuan beralih ke tangan anak perempuannya.  Sejak saat itu 

lah arus balik mulai terjadi, bahwa anak-anak perempuan kiai haji Noer Alie, yang 

kemudian menjadi ustazah senior, memiliki derajat yang sama dengan para kiai 

sepuh, yang notabene adalah saudara laki-laki kandung dan murid dari kiai haji 

Noer Alie. Arus balik utama terjadi pascakematian kiai haji Noer Alie pada tahun 

1992, dan mencapai momentumnya pada tahun 1994 ketika Rusydatul Ummah 

secara formal berdiri.

Sejak arus balik terjadi, arah arus tidak pernah sama kembali. Sejak saat 

itu,  jumlah  elite  agama  perempuan  semakin  bertambah,  dan  terus  bertambah 

hingga  hari  ini. Keberadaan  majelis  taklim  perempuan  yang  juga  semakin 

bertambah,  diiringi  pula  oleh  jumlah  elite  agama  perempuan  yang  semakin 

bertambah. Meskipun tidak terdapat data faktual, namun sebagai gambaran, pada 

sebelum tahun 1995, jumlah majelis taklim di Desa Muara Bakti hanya berjumlah 

8 majelis taklim, namun pada tahun 2000, jumlah tersebut membengkak hingga 

tiga  kali  lipat  mencapai  24 majelis  taklim,  dan pada tahun 2007 mencapai  37 

majelis taklim perempuan. Di wilayah desa Ujungharapan dan sekitarnya,  yang 

menjadi  titik  episentrum kehidupan  keagamaan  di  wilayah  penelitian,  terdapat 

tidak kurang dari 28 majelis taklim perempuan dari 28 musala yang ada, artinya 

setiap  musala  dapat  dipastikan  memiliki  majelis  taklim  perempuan,  padahal 

jumlah musala bertambah terus hingga tiga musala baru setiap tahunnya.
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Besarnya  jumlah  majelis  taklim perempuan dan elite  agama perempuan 

membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mempelajari ajaran agama Islam. 

Sebagai  konsekuensi atas  adanya  kesempatan  tersebut  adalah terbukanya  akses 

terhadap berbagai kitab yang membahas disiplin ilmu dalam agama Islam. Hal ini 

boleh jadi adalah hal yang tidak terbayangkan sebelumnya, bahwa majelis taklim 

perempuan  mempelajari  berbagai  kitab  dari  berbagai  disiplin  ilmu,  mulai  dari 

kitab yang paling mudah, seperti kitab Adabul Insan maupun Babul Minan, kitab 

yang menengah seperti kitab Fathul Qarib, Fathul Majid maupun Nasaihul Ibad, 

hingga kitab yang sulit seperti Bulughul Maram, Tafsir Jalalain maupun Rawaiul 

Bayan.

Kondisi ini memantik seuah perubahan besar, adanya transformasi otoritas 

keagamaan. Transformasi ini tidak hanya menandakan terjadinya perubahan trend 

tenaga pengajar, dari yang semula dipegang oleh kiai, sekarang terbuka bagi kiai, 

ustaz dan ustazah; hingga trend perubahan domain hak pengajaran materi-materi 

keagamaan.  Saat  ini,  seorang ustazah  dapat  dengan bebas  menentukan  apakah 

dirinya akan mengajar sebuah materi atau tidak, bahkan dirinya dapat menentukan 

apakah dirinya  akan menggunakan satu sumber  bacaan atau dari  sumber  yang 

lain.  Posisi  seorang  ustazah,  demikian  pula  majelis  taklim  perempuan, 

menjungkirbalikkan anggapan dan stereotip tentang perempuan.

Posisi perempuan, secara teoritik, selalu ditempatkan dalam ruang-ruang 

privat sebagai lawan arbitrair dengan posisi laki-laki yang ditempatkan di ruang 

publik.  Ortner  (2006)  misalnya,  melihat  adanya  pembedaan  peran  antara 

perempuan dan laki-laki lebih disebabkan asosiasi kultural. Menurutnya, hampir 
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semua  budaya  mengasosiasikan  perempuan  sebagai  ‘nature’ karena 

ketidakmampuan perempuan dalam mengontrol siklus biologis, seperti menstruasi 

dan melahirkan. Di sisi yang lain, laki-laki diasosiasikan dengan ‘culture’ karena 

kebebasan yang dimiliki laki-laki dari tugas-tugas reproduksi yang menyebabkan 

laki-laki memiliki lebih banyak waktu pada kegiatan-kegiatan kultural.  Rosaldo 

(2006)  dan  Moore  (1995)  membedakan  peran  laki-laki  dan  perempuan 

berdasarkan pembedaan antara ruang publik dan privat. Perempuan, dikarenakan 

tugasnya  untuk  pengasuhan  anak,  secara  historis  diasosiasikan  dengan  ruang 

privat,  yang  secara  kultural  diasosiasikan  sebagai  tempat  yang  lebih  rendah 

ketimbang ruang publik, yang diasosiasikan dengan laki-laki.

Pandangan ini tentu saja tidak dapat dikatakan sebagai pandangan yang 

universal,  sebab  pandangan  ini  mengasumsikan  setiap  perempuan,  tanpa 

memandang etnisitas memiliki latar belakang historis yang sama. Menurut Rubin 

(2006), pandangan tersebut tidak lah sepenuhnya benar, sebab pandangan tersebut 

gagal  menjelaskan  terjadinya  opresi  terhadap  perempuan  secara  lintas  budaya. 

Dalam kondisi riil, setiap perempuan memiliki latar belakang historis dan sosio-

kultural yang membentuk diri perempuan itu sendiri (lihat Adian 2005, Mohanty 

2005), dan dalam konteks ini lah perspektif  feminist anthropology dipergunakan, 

yakni untuk melihat bagaimana posisi perempuan, yang secara historis dan sosio-

kultural  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda,  dan  berada  dalam  ruang  dan 

dimensi yang berbeda (lihat Lewin 2006).

Dalam konteks lokalitas ini lah kajian ini dicoba untuk dilakukan. Bahwa 

pembedaan antara ruang publik versus ruang privat,  terutama pada domain dan 
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fungsi,  ternyata  tidak  lah  bersifat  tegas  dan  jelas  batasan-batasannya.  Jika 

perempuan  diasosiasikan  untuk  berada  dalam  ruang  privat  sepanjang  hidup 

mereka, bagaimana menjelaskan para jemaah majelis taklim yang dapat dengan 

bebas meninggalkan rumah, bahkan ‘meninggalkan tugas domestik’ mereka untuk 

mengikuti pengajian. Bagaimana menjelaskan kondisi para ustazah yang praktis 

hampir  setiap  hari  meninggalkan  rumah  untuk  mengajar  di  berbagai  majelis 

taklim, yang juga ‘meninggalkan tugas domestik’, padahal hanya sebagian kecil 

saja  dari  mereka  yang  merupakan  perempuan  kelas  menengah  yang  memiliki 

orang lain untuk menggantikan pengerjaan tugas-tugas tersebut.

Di  sisi  yang  berbeda,  penelitian  ini  juga  menggambarkan  bagaimana 

dinamika  majelis  taklim perempuan  memiliki  posisi  tawar  terhadap  Dewan 

Kemakmuran Masjid. Negosiasi yang dilaksanakan tentu saja mempersyaratkan 

kondisi yang setara antara kedua belah pihak, dan kondisi yang setara ini lah yang 

merupakan salah satu ciri dari majelis  taklim perempuan di wilayah penelitian. 

Negosiasi antara majelis taklim perempuan dengan Dewan Kemakmuran Masjid 

lebih banyak berkisar pada persoalan pemilihan tenaga pengajar, materi ajar, dan 

masalah-masalah  pengelolaan  keuangan.  Dinamika  ini  tentu  saja  tidak  dapat 

dijelaskan melalui  dikotomi  tegas  ‘nature’ versus  ‘culture’,  karena  perempuan 

yang bergabung dalam majelis taklim, yang diasosiasikan dengan ‘nature’ tetap 

dapat  melakukan  tindakan-tindakan  strategis  yang  tidak  memiliki  hubungan 

dengan kegiatan reproduksi.

Majelis  taklim  perempuan  juga  mengaburkan  batas-batas  ruang  publik 

versus ruang privat.  Majelis  taklim menjadi  institusi  yang  dapat  dengan bebas 
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membahas  berbagai  persoalan  yang,  secara  tradisional,  dianggap  sebagai 

persoalan  yang  hanya  dibahas  ruang  privat.  Majelis  taklim  perempuan  juga 

mengaburkan  batasan-batasan  tersebut  dengan  membuka  seluas-luasnya  pintu 

pembelajaran  berbagai  disiplin  ilmu  agama  Islam,  sehingga  berbagai  materi 

tersebut  dapat  berkembang  dengan  luas  di  masyarakat  bahkan  hingga  tingkat 

terkecil, yakni komunitas.

Kondisi ini lah yang membuat majelis taklim perempuan dan elite agama 

perempuan memiliki keunikan dan posisi yang berbeda ketimbang majelis taklim 

dan elite agama perempuan di daerah lain. Keunikan ini tentu saja muncul sebagai 

akibat perbedaan latar belakang historis dan sosio-kultural. Di sisi yang berbeda, 

kondisi  ini  juga muncul  sebagai  akibat  dari  terbukanya  akses  pendidikan  bagi 

perempuan. Meskipun masih bersifat kontestatif, akses terhadap pendidikan jelas 

mendorong  pada  terciptanya  sebuah  perubahan  sosial  yang  signifikan  di 

masyarakat.  Perubahan  sosial  yang  paling  terlihat,  setidaknya  dalam  konteks 

penelitian ini, adalah munculnya kelompok elite agama perempuan.

Elite  agama perempuan,  dengan segala  hal dan kewajiban yang mereka 

emban, merupakan bentuk riil dari adanya perubahan sosial di masyarakat, yang 

bermuara  pada  terciptanya  sebuah  kondisi  keagamaan  yang  memiliki  akses 

terbuka  bagi  setiap  orang.  Kondisi  ini  memungkinkan  setiap  orang  untuk 

mengakses ilmu agama, sehingga penyebaran berbagai varian ilmu agama dapat 

lebih mudah terserap di masyarakat luas. Di sisi yang berbeda,  penyebaran ini 

tentu saja membutuhkan orang-orang yang berfungsi sebagai pembawa pesan, dan 
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para ustazah dan majelis taklim perempuan adalah sosok dan institusi yang ideal 

untuk melakukan hal tersebut. 

Adanya siklus yang terus berputar, antara tuntutan masyarakat akan ilmu 

agama, kebutuhan akan institusi pendidikan non formal,  hingga kebutuhan atas 

tenaga pengajar, memberikan sebuah contoh sempurna dari adanya kekuatan di 

tingkat lokal, dan kekuatan ini lah yang dimiliki oleh majelis taklim perempuan. 

Secara tegas majelis taklim perempuan mengambil peran sebagai pembawa pesan, 

sekaligus  tempat  di  mana  pesan  tersebut  akan  disebarkan.  Majelis  taklim 

perempuan secara terbuka menyatakan diri mereka sebagai wadah yang terbuka 

bagi  setiap  orang  yang,  mengutip  ustazah  hajjah  Sulaihah,  “haus  akan  ilmu 

agama” di mana (majelis) taklim “bisa berperan sebagai sumur pengetahuan yang 

ga akan kering airnya.”
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BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Majelis taklim perempuan ternyata tidak lah semudah gambaran awalnya. 

Majelis  taklim perempuan sebagai  wadah pendidikan non formal  yang terbuka 

bagi  setiap  perempuan  merupakan  salah  satu  institusi  pendidikan  yang  belum 

diteliti  secara serius. Potensi majelis taklim selama ini belum lah tergali secara 

optimal, justru majelis taklim lebih sering dilihat  taken for granted, baik orang 

awam  maupun  akademisi  sekalipun.  Kondisi  ini  memicu  penelitian  mengenai 

majelis taklim perempuan tidak dapat ditawar lagi. 

Sebagaimana  telah  dijelaskan  sejak  awal,  penelitian  ini,  sebagaimana 

digariskan  oleh  feminist anthropology,  bertujuan  untuk  mendokumentasikan 

kehidupan  perempuan  dan  menceritakan  kisah  mereka  (to  documentation  of  

women’s lives and exposition of their stories).  Penggunaan feminist anthropology 

sebagai  dasar  perspektif  dalam  penelitian  ini  telah  menggariskan  bahwa 

pengalaman perempuan tidak dapat digeneralisasikan, dan penelitian ini bertujuan 

menggambarkan pengalaman para perempuan yang terlibat dengan majelis taklim 

perempuan maupun elite agama perempuan di wilayah penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari beberapa pertanyaan 

mendasar  yang  diajukan,  seperti  bagaimana  sebenarnya  posisi  majelis  taklim 
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perempuan dan elite  agama perempuan di masyarakat?  Di mana posisi  majelis 

taklim perempuan dalam proses pengajaran ajaran agama Islam di masyarakat? 

Bagaimana  posisi  majelis  taklim  dan  hubungannya  dengan  elite  agama 

perempuan? Apakah dinamika yang terjadi dalam majelis taklim perempuan dan 

elite agama perempuan secara  genuine muncul sebagai akibat posisi mereka di 

masyarakat?  Hal-hal  ini  lah  yang  telah  penulis  coba  uraikan  dalam  bab-bab 

sebelumnya. 

Dalam  penelitian  ini  penulis  telah  memberikan  gambaran  secara 

menyeluruh  mengenai  majelis  taklim  perempuan  dan  elite  agama  perempuan. 

Secara umum, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian dalam sembilan poin 

utama, yaitu:

Pertama, majelis taklim perempuan memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakannya  dengan institusi  pendidikan  non formal  lain.  Karakteristik  ini 

setidaknya  terlihat  dari  delapan  poin  utama,  yaitu:  (1)  varian  majelis  taklim 

berdasarkan  wilayah,  (2)  varian  majelis  taklim  berdasarkan  pengelolaan,  (3) 

pengurus  majelis  taklim,  (4)  program kerja  majelis  taklim,  (5)  jemaah majelis 

taklim,  (6)  hak  dan  kewajiban  jemaah,  (7)  pemilihan  tenaga  pengajar  dan 

pemilihan materi ajar, dan (8) negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan majelis taklim perempuan.

Kedua, majelis taklim perempuan tidak lah homogen. Setidaknya terdapat 

tiga  varian  utama  majelis  taklim,  yakni  majelis  taklim  di  wilayah  pedesaan, 

majelis taklim di wilayah sekitar aktivitas ekonomi atau wilayah perkotaan, dan 

majelis  taklim di  wilayah  perumahan.  Ketiga  varian  ini  memiliki  karakteristik 
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yang  berbeda  antara  satu  dengan  lainnya,  terutama  dari  latar  belakang  setiap 

jemaah  yang  bergabung  dalam  majelis  taklim.  Perbedaan  ini  memicu  pula 

perbedaan di tingkat pengajaran di majelis taklim, baik dalam pemilihan materi 

maupun bahan ajar yang dipergunakan. Meskipun generalisasi semacam itu tidak 

lah dapat  diterapkan secara kaku di  semua majelis  taklim,  namun hal  tersebut 

cukup membantu memahami karakteristik di setiap varian majelis taklim. 

Ketiga,  majelis  taklim perempuan bersifat  sangat  cair.  Fluiditas  majelis 

taklim  perempuan  setidaknya  dapat  terlihat  dalam  tiga  hal,  yaitu:  (1)  cairnya 

batasan-batasan geografis bagi setiap perempuan yang ingin berpartisipasi dalam 

majelis taklim perempuan, (2) cairnya loyalitas dari jemaah, dalam artian bahwa 

loyalitas jemaah majelis taklim hanya lah sebatas terkait  dengan proses belajar 

mengajar di majelis taklim, namun di luar hal tersebut loyalitas jemaah majelis 

taklim sangat cair, dan (3) cairnya batasan-batasan ruang publik dan ruang privat 

dalam majelis taklim.

Majelis taklim perempuan mengaburkan batasan-batasan ruang publik dan 

ruang privat dalam setiap pelaksanaan kegiatan taklim. Kaburnya batasan-batasan 

antara  ruang  publik  dan  ruang  privat  dapat  dilihat  dalam  dua  hal,  yaitu:  (1) 

kaburnya batasan-batasan ini dalam mobilitas yang dilakukan oleh para jemaah 

majelis taklim yang dapat dengan bebas keluar dari rumah mereka, yang notabene 

dianggap  sebagai  ruang  privat,  untuk  pergi  ke  majelis  taklim,  yang  notabene 

adalah ruang publik, tanpa mengalami gangguan maupun halangan. Mereka dapat 

dengan  leluasa  meninggalkan  seluruh  ‘tugas  domestik’  mereka  dan  pergi  ke 

majelis  taklim  untuk  belajar;  dan  (2)  kaburnya  batasan-batasan  ini  juga 
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disebabkan  dengan terbukanya  majelis  taklim dengan berbagai  materi  maupun 

persoalan privat yang dibuka dengan bebas di ruang publik.

Keempat, majelis taklim perempuan memiliki kemampuan untuk menolak 

intervensi dari setiap pihak dan memaksakan untuk mengadakan negosiasi yang 

menguntungkan  mereka.  Dalam  negosiasi  dengan  pihak  Dewan  Kemakmuran 

Masjid (DKM) misalnya, majelis taklim perempuan memiliki kemampuan untuk 

menolak infiltrasi pihak DKM terhadap kemandirian majelis taklim. Penguasaan 

sumber-sumber  ekonomi dan kemandirian untuk memanfaatkan sumber-sumber 

tersebut menjadi landasan kekuatan dan legitimasi majelis taklim untuk menolak 

intervensi  DKM.  Lebih  jauh,  penguasaan  atas  sumber  daya  tersebut  juga 

memberikan kekuatan bagi majelis taklim untuk memaksakan keputusan mereka 

terhadap pihak DKM.

Kelima, seorang elite agama perempuan memiliki posisi yang signifikan 

dalam  proses  belajar  mengajar  di  majelis  taklim  perempuan.  Posisi  seorang 

ustazah  menjadi  sangat  penting,  sebab  ustazah  merupakan  aktor  aktif  yang 

memiliki  hak  untuk  menentukan  sumber  bahan  ajar  dan  menjelaskan  sumber 

bahan ajar tersebut. Posisi ini menjadikan ustazah sebagai filter utama terhadap 

pemilihan bahan ajar berupa kitab kuning, dan hal ini dibuktikan dengan seleksi 

ketat  yang  dilakukan  oleh  para  ustazah  terhadap  berbagai  kitab  kuning  yang 

dianggap bias gender untuk tidak diajarkan dalam majelis taklim perempuan.

Keenam, dengan posisi yang signifikan dalam majelis taklim perempuan, 

kemunculan  elite  agama  perempuan  tidak  lah  ahistoris.  Baik  elite  agama 

perempuan maupun elite agama laki-laki bersumber dari akar historis yang sama, 
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mereka adalah lulusan dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh kiai haji Noer 

Alie. Jika Pondok Pesantren Attaqwa Putra menghasilkan para elite agama laki-

laki,  maka  Pondok  Pesantren  Attaqwa  Putri  menghasilkan  para  elite  agama 

perempuan. Di samping adanya akar historis yang sama, tidak sedikit pula para 

ustazah yang memperoleh statusnya berdasarkan pendidikan tinggi yang pernah 

mereka  tempuh,  meskipun  mereka  bukan  lah  lulusan  dari  Pondok  Pesantren 

Attaqwa Putri.

Ketujuh, keberadaan elite agama perempuan, karena berbagi akar historis 

yang sama, mendapatkan status dan posisi yang setara dengan elite agama laki-

laki. Para elite agama memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan elite agama 

laki-laki  di  masyarakat.  Lebih  jauh,  keberadaan  elite  agama  perempuan  juga 

diakomodir  oleh  organisasi  induk yang  menaungi  elite  agama  perempuan  dan 

majelis  taklim  perempuan:  Rusydatul  Ummah.  Status  dan  posisi  yang  setara 

antara elite agama perempuan dan elite agama laki-laki dapat dilihat dengan posisi 

mereka dalam berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Dalam kegiatan-

kegiatan tersebut, para elite tersebut memiliki posisi duduk yang terpisah namun 

setara  (separate  but  equal).  Kondisi  ini  mengisyaratkan  posisi  mereka  yang 

terpisah berdasarkan basis massa pendukung namun memiliki hak dan kewajiban 

yang setara di masyarakat.

Kedelapan, meskipun memiliki kesetaraan posisi, tidak jarang terjadi friksi 

antara  elite  agama  perempuan  dan  elite  agama  laki-laki  yang  termanifestasi 

melalui bahasa yang dipergunakan. Bahasa yang berbeda dimunculkan oleh elite 

agama perempuan dan elite agama laki-laki, dan perbedaan ini menguat sebagai 
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akibat kondisi sosial budaya di mana bahasa tersebut dimunculkan. Elite agama 

perempuan  cenderung  mempergunakan  “bahasa  perempuan”  dalam  menyikapi 

kritik yang dilontarkan kepada mereka,  meskipun tentu saja hal ini  tidak dapat 

dianggap sebagai tindakan yang universal.

Sembilan,  berkembanganya  majelis  taklim  perempuan  dan  menguatnya 

posisi  elite  agama  perempuan  mendorong  terjadinya  transformasi  otoritas 

keagamaan di masyarakat. Di tingkat elite, transformasi ini dapat dilihat dengan 

munculnya elite agama perempuan yang mengajar di majelis taklim perempuan 

dan posisi setara dengan elite agama laki-laki, terlepas dari adanya kondisi historis 

yang memunculkan elite agama perempuan. Di tingkat komunitas,  transformasi 

dapat  dilihat  dengan  semakin  berkembangnya  majelis  taklim  perempuan  yang 

membuka diri  terhadap pengajaran berbagai  materi-materi  dalam agama Islam, 

dan  kemunculan  majelis  taklim  perempuan  juga  mendorong  partisipasi  setiap 

perempuan dalam proses pengajaran ajaran agama Islam di masyarakat  dengan 

majelis taklim perempuan sebagai wadah utama.

7.2. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan tiga hal 

sebagai tindak lanjut penelitian ini, yaitu:

Kesatu,  karena penelitian  ini  bersifat  mikro,  yakni  hanya  difokuskan di 

wilayah  Kecamatan  Babelan,  Kabupaten  Bekasi,  Jawa Barat;  sedapat  mungkin 

ada upaya penelitian lain mengenai majelis taklim perempuan di wilayah-wilayah 
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lainnya, terutama di wilayah Jawa Timur. Hal ini penting untuk dilakukan sebab 

melalui  penelitian  tersebut  dapat dilakukan perbandingan antara  majelis  taklim 

perempuan  di  wilayah  Bekasi  dengan  majelis  taklim  perempuan  di  wilayah 

lainnya.

Kedua,  perlu  adanya  penelitian  yang  secara  khusus  meneliti  tentang 

dampak atau pengaruh majelis taklim terhadap individu yang mengikuti majelis 

taklim,  dan  bagaimana  interaksi  individu  tersebut  dengan  keluarga  maupun 

masyarakat,  terkait  dengan  pengaruh  yang  ia  terima  selama  belajar  di  majelis 

taklim. Penelitian ini juga dapat berfokus pada interaksi dan negosiasi yang terjadi 

antara  jamaah  majelis  taklim  perempuan  dengan  suami,  terkait  erat  dengan 

materi-materi yang ia pelajari di majelis taklim.

Ketiga,  sama  halnya  dengan  poin  satu,  perlu  juga  dilakukan  kajian 

mengenai elite agama perempuan di wilayah lainnya.  Hal ini pun untuk tujuan 

komparasi  antara posisi elite agama perempuan di wilayah Bekasi dengan elite 

agama perempuan di wilayah lain. Termasuk juga adalah model interaksi  yang 

muncul  antara  elite  agama  perempuan  dengan  elite  agama  laki-laki.  Hal  ini 

penting sebab banyak kajian yang dilakukan, terutama di wilayah Jawa Timur, 

memfokuskan  pada  elite  agama  laki-laki,  namun  belum  banyak  yang 

memfokuskan pada elite agama perempuan. 
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LAMPIRAN A: PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman  wawancara  dipergunakan  sebagai  petunjuk  umum  untuk  melakukan 
wawancara.  Setiap  orang dalam setiap  kategori  mendapatkan  dasar  pertanyaan 
yang sama, hanya saja pengembangan pertanyaan bagi setiap orang mengalami 
perubahan, bergantung pada informasi yang dibutuhkan.

A. Pedoman wawancara untuk kiai dan ustaz

1. Terkait dengan personal
a. Sudah berapa lama anda mengajar?
b. Materi apa saja yang anda ajarkan?
c. Siapa yang meminta anda untuk mengajar?
d. Pernahkah anda menolak mengajarkan sebuah materi? Mengapa?

2. Terkait dengan hubungannya dengan ustazah
a. Bagaimana anda melihat kemunculan para ustazah?
b. Bagaimana hubungan anda dengan para ustazah?
c. Bagaimana jika seorang kiai/ustaz berkonflik dengan ustazah?

B. Pedoman wawancara untuk ustazah

1. Terkait dengan personal
a. Sudah berapa lama anda mengajar?
b. Materi apa saja yang anda ajarkan?
c. Pernahkah anda menolak untuk mengajarkan sebuah materi?

2. Terkait dengan hubungannya dengan majelis taklim perempuan
a. Siapa yang meminta anda untuk mengajar di majelis taklim?
b. Bagaimana pihak majelis taklim meminta anda untuk mengajar 

di majelis taklim?
c. Bagaimana negosiasi antara dengan majelis taklim?
d. Siapa yang memutuskan untuk mempergunakan materi yang 

akan diajarkan?
e. Siapa yang memutuskan untuk mempergunakan kitab yang akan 

diajarkan?
f. Apakah anda mempengaruhi majelis taklim dalam pengambilan 

keputusan?

3. Terkait dengan hubungannya dengan kiai dan ustaz
a. Bagaimana anda melihat keberadaan kiai dan ustaz?
b. Bagaimana hubungan anda dengan kiai dan ustaz?
c. Bagaimana jika seorang ustazah berkonflik dengan kiai atau 

ustaz?
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C. Pedoman wawancara untuk Dewan Kemakmuran Masjid

1. Terkait dengan personal dan jabatan
a. Bagaimana sejarah berdirinya masjid ini?
b. Sejak kapan anda menjadi ketua DKM?
c. Siapa yang menunjuk anda menjadi ketua DKM?
d. Tugas-tugas apa saja yang anda lakukan sebagai ketua DKM?

2. Terkait dengan majelis taklim perempuan
a. Bagaimana sejarah berdirinya majelis taklim ini?
b. Siapa yang mengangkat formatur majelis taklim?
c. Bagaimana hubungan koordinasi antara DKM dan majelis 

taklim?
d. Apakah majelis taklim harus selalu melaporkan kepada DKM?
e. Bentuk laporan seperti apa yang dilakukan?
f. Pernahkah anda mengalami ketegangan dengan majelis taklim?
g. Bagaimana menyelesaikan ketegangan tersebut?

D. Pedoman wawancara untuk pimpinan majelis taklim

1. Terkait dengan personal dan jabatan
a. Bagaimana sejarah berdirinya majelis taklim ini?
b. Sejak kapan anda menjabat sebagai pimpinan majelis taklim?
c. Siapa yang menunjuk anda sebagai pimpinan majelis taklim?
d. Tugas-tugas apa saja yang anda lakukan sebagai pimpinan 

majelis taklim?
e. Bagaimana hubungan anda dengan jemaah majelis taklim?

2. Terkait dengan penyelenggaraan majelis taklim
a. Dari mana saja jamaah majelis taklim ini?
b. Siapa yang memutuskan formatur majelis taklim?
c. Siapa yang memutuskan pemilihan guru?
d. Siapa yang memutuskan pemilihan materi?
e. Siapa yang memutuskan kegiatan-kegiatan dalam majelis taklim?
f. Siapa yang memutuskan kegiatan-kegiatan yang 

mengatasnamakan majelis taklim?
g. Bagaimana pertanggungjawaban kepada jemaah?
h. Apakah majelis taklim ini tergabung dalam Rusydatul Ummah 

atau organisasi lain?
i. Siapa yang memutuskan afiliasi majelis taklim?

3. Terkait dengan DKM (khusus bagi majelis taklim yang berada di 
bawah DKM)

a. Bagaimana hubungan anda dengan pimpinan DKM?
b. Apakah majelis taklim memberikan laporan pertanggungjawaban 

kepada DKM?
c. Laporan seperti apa yang anda serahkan?
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d. Bagaimana hubungan koordinasi antara DKM dan majelis 
taklim?

e. Pernahkan majelis taklim mengalami ketegangan dengan DKM?
f. Bagaimana cara menyelesaikan ketegangan tersebut?

4. Terkait dengan tenaga pengajar
a. Siapa yang menyampaikan kepada anda mengenai sosok tenaga 

pengajar?
b. Bagaimana anda menghubungi tenaga pengajar?
c. Apakah anda lebih setuju untuk diajarkan ustaz/kiai atau 

ustazah? Mengapa? 
d. Bagaimana hubungan anda dengan tenaga pengajar di luar 

majelis taklim?

E. Pedoman wawancara untuk jemaah majelis taklim

1. Terkait personal
a. Dari mana anda berasal?
b. Apa kegiatan anda sehari-hari?
c. Dari mana anda tahu mengenai majelis taklim?
d. Siapa yang mengajak anda ke majelis taklim?
e. Apa tujuan anda datang ke majelis taklim?
f. Apa yang anda harapkan anda dapat dari majelis taklim?

2. Terkait dengan majelis taklim
a. Siapa yang memutuskan untuk pemilihan tenaga pengajar?
b. Siapa yang memutuskan materi ajar?
c. Siapa yang memutuskan kegiatan-kegiatan majelis taklim?
d. Bagaimana pertanggungjawaban pimpinan taklim kepada 

jemaah?
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LAMPIRAN B: DAFTAR INFORMAN

Penelitian ini mengambil informan sebanyak 40 orang, terdiri atas 6 (enam) orang 
kiai dan ustaz yang mengajar di majelis taklim laki-laki, 6 (enam) orang pimpinan 
Dewan Kerja Masjid, 10 (sepuluh) orang ustazah hajjah yang mengajar di majelis 
taklim, 9 (sembilan) orang pimpinan majelis taklim perempuan, dan 9 (sembilan) 
orang jamaah majelis taklim perempuan.

A. Kiai dan Ustaz

Kiai  dan ustaz  yang diwawancarai  adalah kiai  dan ustaz yang mengajar  di 
wilayah penelitian,  terdiri  atas 3 (tiga) orang kiai  dan 3 (tiga) orang ustaz. 
Setiap orang memiliki ‘wilayah kerja’ dan materi-materi yang diajarkan dalam 
majelis  taklim  laki-laki.  Tidak  ada  seorang  pun  di  antara  mereka  yang 
mengajar di majelis taklim perempuan. Mereka adalah:

1. Kiai Haji Ahmad Mursyidi 
Usia : 53 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Fikih : Fathul Qarib

  Hadis : Bulughul Maram
  Akidah : Fathul Majid

2. Kiai Haji Muhammad Gufron
Usia : 49 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Hadis : Bulughul Maram dan Arbain an Nawawi

3. Kiai Haji Jadzuli Qarib
Usia : 57 Tahun
Wilayah Kerja : Perkotaan dan Perumahan
Materi Ajar : Tafsir : al Quran al Azim (tafsir Jalalain)

  Hadis : Bulughul Maram
  Adab : Adabul Insan

4. Ustaz Haji Junaidi Mukhtar
Usia : 43 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perumahan
Materi Ajar : Akidah : Kitab as Saadah

  Fikih : Fathul Qarib
  Adab : Adabul Insan
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5. Ustaz Haji Ahmad Turmizi
Usia : 41 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perumahan
Materi Ajar : Akidah : Hidayatus Salikin

  Adab : Nurul Hidayah dan Ta’lim Mutaallim

6. Ustaz Haji Marzuqi
Usia : 45 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perumahan
Materi Ajar : Hadis : Bulughul Maram

  Akidah : Kitab as Saadah
  Adab : Adabul Insan

B. Pimpinan DKM

Pimpinan DKM adalah pimpinan sebuah masjid yang bertanggungjawab atas 
setiap penyelenggaraan kegiatan di masjid tersebut, baik kegiatan rutin seperti 
salat jumat, salat lima waktu, dan majelis taklim; juga kegiatan hari besar lain 
maupun kegiatan insidental lain seperti kegiatan sosial.

1. Haji Ahmad Murtadho 
Masjid : Baitur Rahim
Berdiri sejak : Tahun 1981
Menjabat sejak : Tahun 1992
Wilayah : Perkotaan
M.T. yang Bernaung : M.T. Baitur Rahim

2. Haji Zubair Asnan
Masjid : Bustanul Ibad
Berdiri sejak : Tahun 1987
Menjabat sejak : Tahun 1991
Wilayah : Perkotaan
M.T. yang Bernaung : M.T. Baitur Rahim

3. Haji Ahmad Muqaddas
Masjid : at Taufiq
Berdiri sejak : Tahun 1978
Menjabat sejak : Tahun 2000
Wilayah : Pedesaan
M.T. yang Bernaung : M.T. at Taufiq
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4. Haji Muhammad Nawawi
Masjid : at Taubah
Berdiri sejak : Tahun 1986
Menjabat sejak : Tahun 1998
Wilayah : Pedesaan
M.T. yang Bernaung : M.T. at Taubah

5. Haji Ahmad Sayuti
Masjid : al Ridwan
Berdiri sejak : Tahun 1996
Menjabat sejak : Tahun 1996
Wilayah : Perumahan
M.T. yang Bernaung : M.T. al Ridwan

6. Haji Basuki
Masjid : al Fath
Berdiri sejak : Tahun 1999
Menjabat sejak : Tahun 1999
Wilayah : Perumahan
M.T. yang Bernaung : M.T. al Fath

C. Ustazah

Ustazah  yang  diwawancarai  adalah  ustazah  yang  mengajar  di  wilayah 
penelitian.  Setiap  orang  memiliki  ‘wilayah  kerja’  dan  materi-materi  yang 
diajarkan dalam majelis taklim  perempuan. Tidak ada seorang pun di antara 
mereka yang mengajar di majelis taklim laki-laki. Sebagian dari mereka turut 
pula  mengajar  di  majelis  taklim  yang  dijadikan  subjek  penelitian.  Mereka 
adalah:

1. Ustazah Hajjah Rohmani
Usia : 56 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Hadis : Bulughul Maram dan Arbain an Nawawi

  Akidah : Fathul Majid

2. Ustazah Hajjah Sulaihah
Usia : 58 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Tafsir : al Quran al Azim (tafsir Jalalain)

  Hadis : Bulughul Maram
  Adab : at Targhib wat Tarhib
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3. Ustazah Hajjah Salimah
Usia : 51 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Adab : at Targhib wat Tarhib

  Akidah : Fathul Majid

4. Ustazah Hajjah Tihanah
Usia : 49 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan
Materi Ajar : Hadis : Hadis Miah dan Arbain an Nawawi

  Adab : Adabul Insan dan Nurul Hidayah

5. Ustazah Hajjah Ruqayyah
Usia : 53 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan
Materi Ajar : Fikih : Fathul Qarib

  Akidah : Fathul Majid

6. Ustazah Hajjah Zulaiha
Usia : 47 Tahun
Wilayah Kerja : Perkotaan
Materi Ajar : Hadis : Bulughul Maram dan Arbain an Nawawi

7. Ustazah Hajjah Nurussaadah
Usia : 45 Tahun
Wilayah Kerja : Perkotaan
Materi Ajar : Fikih : Fathul Qarib

  Adab : Kitab as Saadah dan Adabul Insan

8. Ustazah Hajjah Mimin
Usia : 43 Tahun
Wilayah Kerja : Perumahan
Materi Ajar : Adab : Adabul Insan dan Nurul Hidayah

  Akidah : Hidayatus Salikin

9. Ustazah Hajjah Suryani
Usia : 40 Tahun
Wilayah Kerja : Perumahan
Materi Ajar : Fikih : al Fiqhul Wadih

  Hadis : Hadis Miah dan Arbain an Nawawi

10. Ustazah Hajjah Dedeh
Usia : 44 Tahun
Wilayah Kerja : Perumahan
Materi Ajar : Adab : Adabul Insan dan Ta’lim Mutaallim

  Hadis : Arbain an Nawawi
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D. Pimpinan Majelis Taklim

Pimpinan  majelis  taklim  adalah  pimpinan  sebuah  majelis  taklim  yang 
bertanggungjawab  atas  setiap  penyelenggaraan  kegiatan  di  majelis  taklim 
tersebut, baik kegiatan rutin seperti kegiatan taklim; juga kegiatan hari besar 
lain  maupun  kegiatan  insidental  lain  seperti  kegiatan  sosial.  Tidak  semua 
majelis  taklim  bernaung  di  bawah  yayasan  maupun  DKM  (termasuk 
mushalla). Penelitian ini mengambil sembilan majelis taklim di tiga wilayah, 
dengan perincian 6 (enam) majelis  taklim bernaung di bawah DKM dan 3 
(tiga) majelis taklim tidak lah bernaung di bawah DKM.

1. Hajjah Fatimah
Majelis Taklim : Raudatul Ummahat
Bernaung di : - (tidak ada)
Berdiri sejak : 1992
Menjabat sejak : 1992
Wilayah : Perkotaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Rohmani*

  Ustazah hajjah Anwariah
Materi yg diajarkan : Hadis : Bulughul Maram*

  Fikih : Fathul Qarib

2. Hajjah Maimunah
Majelis Taklim : Bustanul Ibad
Bernaung di : Masjid Bustanul Ibad
Berdiri sejak : 1990
Menjabat sejak : 1990
Wilayah : Perkotaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Sulaihah*

  Ustazah hajjah Nurussaadah
Materi yg diajarkan : Tafsir : al Quran al Azim (tafsir Jalalain)*

  Adab : Adabul Insan

3. Hajjah Munawwarah
Majelis Taklim : Baitur Rahim
Bernaung di : Masjid Baitur Rahim
Berdiri sejak : 1985
Menjabat sejak : 1997
Wilayah : Perkotaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Rubiyati*

  Ustazah hajjah Maisarah
Materi yg diajarkan : Fikih : Fathul Qarib*

  Akidah : Kitab as Saadah
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4. Hajjah Habibah
Majelis Taklim : Ummahatul Kubra
Bernaung di : - (tidak ada)
Berdiri sejak : 1987
Menjabat sejak : 1987
Wilayah : Pedesaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Sulaihah*

  Ustazah hajjah Salimah
Materi yg diajarkan : Tafsir : al Quran al Azim (tafsir Jalalain)*

  Akidah : Fathul Majid

5. Hajjah Soleha
Majelis Taklim : at Taubah
Bernaung di : Masjid at Taubah
Berdiri sejak : 1986
Menjabat sejak : 1986
Wilayah : Pedesaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Ruqayyah*

  Ustazah hajjah Zainabun
Materi yg diajarkan : Fikih : Fathul Qarib*

  Akidah : Kitab as Saadah

6. Hajjah Aminah
Majelis Taklim : at Taufiq
Bernaung di : Masjid at Taufiq
Berdiri sejak : Tahun 1989
Menjabat sejak : Tahun 1989
Wilayah : Pedesaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Rohmani*

  Ustazah hajjah Zumrotun
Materi yg diajarkan : Hadis : Bulughul Maram*

  Arbain an Nawawi

7. Hajjah Khodijah
Majelis Taklim : an Nisaa
Bernaung di : - (tidak ada)
Berdiri sejak : 1993
Menjabat sejak : 1993
Wilayah : Perumahan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Mimin*

  Ustazah hajjah Maryati
Materi yg diajarkan : Adab : Nurul Hidayah*

  Akidah : Hidayatus Salikin
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8. Hajjah Aisyah
Majelis Taklim : al Ridwan
Bernaung di : Masjid al Ridwan
Berdiri sejak : 1996
Menjabat sejak : 1996
Wilayah : Perumahan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Suryani*

  Ustazah hajjah Karimah
Materi yg diajarkan : Fikih : al Fiqhul Wadih*

  Hadis : Hadis Miah

9. Hajjah Maryanih
Majelis Taklim : al Fath
Bernaung di : Masjid al Fath
Berdiri sejak : 1999
Menjabat sejak : 1999
Wilayah : Perumahan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Dedeh*

  Ustazah hajjah Mardiah
Materi yg diajarkan : Adab : Adabul Insan*

  Hadis : Hadis Miah

E. Jamaah Majelis Taklim

1. Ibu Etty
Asal : Cikarang
Majelis Taklim : Raudatul Ummahat
Bergabung sejak : 1997

2. Hajjah Zubaedah
Asal : Babelan
Majelis Taklim : Bustanul Ibad
Bergabung sejak : 1996

3. Hj. Maryamah
Asal : Cibitung
Majelis Taklim : Baitur Rahim
Bergabung sejak : 1990
 

4. Hj. Saamah
Asal : Babelan
Majelis Taklim : at Taubah
Bergabung sejak : 1991
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5. Ibu Maswanih
Asal : Babelan
Majelis Taklim : Ummahatul Kubra
Bergabung sejak : 1999

6. Hajjah Amiroh
Asal : Babelan
Majelis Taklim : at Taufiq
Bergabung sejak : 1993

7. Ibu Sri
Asal : Pekalongan
Majelis Taklim : al Ridwan
Bergabung sejak : 2001

8. Ibu Lastri
Asal : Tegal
Majelis Taklim : al Fath
Bergabung sejak : 2003

9. Ibu Sukmini
Asal : Brebes
Majelis Taklim : an Nisa
Bergabung sejak : 1997
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LAMPIRAN B: DAFTAR INFORMAN

Penelitian ini mengambil informan sebanyak 40 orang, terdiri atas 6 (enam) orang 
kiai dan ustaz yang mengajar di majelis taklim laki-laki, 6 (enam) orang pimpinan 
Dewan Kerja Masjid, 10 (sepuluh) orang ustazah hajjah yang mengajar di majelis 
taklim, 9 (sembilan) orang pimpinan majelis taklim perempuan, dan 9 (sembilan) 
orang jamaah majelis taklim perempuan.

A. Kiai dan Ustaz

Kiai  dan ustaz  yang diwawancarai  adalah kiai  dan ustaz yang mengajar  di 
wilayah penelitian,  terdiri  atas 3 (tiga) orang kiai  dan 3 (tiga) orang ustaz. 
Setiap orang memiliki ‘wilayah kerja’ dan materi-materi yang diajarkan dalam 
majelis  taklim  laki-laki.  Tidak  ada  seorang  pun  di  antara  mereka  yang 
mengajar di majelis taklim perempuan. Mereka adalah:

1. Kiai Haji Ahmad Mursyidi 
Usia : 53 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Fikih : Fathul Qarib

  Hadis : Bulughul Maram
  Akidah : Fathul Majid

2. Kiai Haji Muhammad Gufron
Usia : 49 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Hadis : Bulughul Maram dan Arbain an Nawawi

3. Kiai Haji Jadzuli Qarib
Usia : 57 Tahun
Wilayah Kerja : Perkotaan dan Perumahan
Materi Ajar : Tafsir : al Quran al Azim (tafsir Jalalain)

  Hadis : Bulughul Maram
  Adab : Adabul Insan

4. Ustaz Haji Junaidi Mukhtar
Usia : 43 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perumahan
Materi Ajar : Akidah : Kitab as Saadah

  Fikih : Fathul Qarib
  Adab : Adabul Insan
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5. Ustaz Haji Ahmad Turmizi
Usia : 41 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perumahan
Materi Ajar : Akidah : Hidayatus Salikin

  Adab : Nurul Hidayah dan Ta’lim Mutaallim

6. Ustaz Haji Marzuqi
Usia : 45 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perumahan
Materi Ajar : Hadis : Bulughul Maram

  Akidah : Kitab as Saadah
  Adab : Adabul Insan

B. Pimpinan DKM

Pimpinan DKM adalah pimpinan sebuah masjid yang bertanggungjawab atas 
setiap penyelenggaraan kegiatan di masjid tersebut, baik kegiatan rutin seperti 
salat jumat, salat lima waktu, dan majelis taklim; juga kegiatan hari besar lain 
maupun kegiatan insidental lain seperti kegiatan sosial.

1. Haji Ahmad Murtadho 
Masjid : Baitur Rahim
Berdiri sejak : Tahun 1981
Menjabat sejak : Tahun 1992
Wilayah : Perkotaan
M.T. yang Bernaung : M.T. Baitur Rahim

2. Haji Zubair Asnan
Masjid : Bustanul Ibad
Berdiri sejak : Tahun 1987
Menjabat sejak : Tahun 1991
Wilayah : Perkotaan
M.T. yang Bernaung : M.T. Baitur Rahim

3. Haji Ahmad Muqaddas
Masjid : at Taufiq
Berdiri sejak : Tahun 1978
Menjabat sejak : Tahun 2000
Wilayah : Pedesaan
M.T. yang Bernaung : M.T. at Taufiq
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4. Haji Muhammad Nawawi
Masjid : at Taubah
Berdiri sejak : Tahun 1986
Menjabat sejak : Tahun 1998
Wilayah : Pedesaan
M.T. yang Bernaung : M.T. at Taubah

5. Haji Ahmad Sayuti
Masjid : al Ridwan
Berdiri sejak : Tahun 1996
Menjabat sejak : Tahun 1996
Wilayah : Perumahan
M.T. yang Bernaung : M.T. al Ridwan

6. Haji Basuki
Masjid : al Fath
Berdiri sejak : Tahun 1999
Menjabat sejak : Tahun 1999
Wilayah : Perumahan
M.T. yang Bernaung : M.T. al Fath

C. Ustazah

Ustazah  yang  diwawancarai  adalah  ustazah  yang  mengajar  di  wilayah 
penelitian.  Setiap  orang  memiliki  ‘wilayah  kerja’  dan  materi-materi  yang 
diajarkan dalam majelis taklim  perempuan. Tidak ada seorang pun di antara 
mereka yang mengajar di majelis taklim laki-laki. Sebagian dari mereka turut 
pula  mengajar  di  majelis  taklim  yang  dijadikan  subjek  penelitian.  Mereka 
adalah:

1. Ustazah Hajjah Rohmani
Usia : 56 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Hadis : Bulughul Maram dan Arbain an Nawawi

  Akidah : Fathul Majid

2. Ustazah Hajjah Sulaihah
Usia : 58 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Tafsir : al Quran al Azim (tafsir Jalalain)

  Hadis : Bulughul Maram
  Adab : at Targhib wat Tarhib
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3. Ustazah Hajjah Salimah
Usia : 51 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan dan Perkotaan
Materi Ajar : Adab : at Targhib wat Tarhib

  Akidah : Fathul Majid

4. Ustazah Hajjah Tihanah
Usia : 49 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan
Materi Ajar : Hadis : Hadis Miah dan Arbain an Nawawi

  Adab : Adabul Insan dan Nurul Hidayah

5. Ustazah Hajjah Ruqayyah
Usia : 53 Tahun
Wilayah Kerja : Pedesaan
Materi Ajar : Fikih : Fathul Qarib

  Akidah : Fathul Majid

6. Ustazah Hajjah Zulaiha
Usia : 47 Tahun
Wilayah Kerja : Perkotaan
Materi Ajar : Hadis : Bulughul Maram dan Arbain an Nawawi

7. Ustazah Hajjah Nurussaadah
Usia : 45 Tahun
Wilayah Kerja : Perkotaan
Materi Ajar : Fikih : Fathul Qarib

  Adab : Kitab as Saadah dan Adabul Insan

8. Ustazah Hajjah Mimin
Usia : 43 Tahun
Wilayah Kerja : Perumahan
Materi Ajar : Adab : Adabul Insan dan Nurul Hidayah

  Akidah : Hidayatus Salikin

9. Ustazah Hajjah Suryani
Usia : 40 Tahun
Wilayah Kerja : Perumahan
Materi Ajar : Fikih : al Fiqhul Wadih

  Hadis : Hadis Miah dan Arbain an Nawawi

10. Ustazah Hajjah Dedeh
Usia : 44 Tahun
Wilayah Kerja : Perumahan
Materi Ajar : Adab : Adabul Insan dan Ta’lim Mutaallim

  Hadis : Arbain an Nawawi
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D. Pimpinan Majelis Taklim

Pimpinan  majelis  taklim  adalah  pimpinan  sebuah  majelis  taklim  yang 
bertanggungjawab  atas  setiap  penyelenggaraan  kegiatan  di  majelis  taklim 
tersebut, baik kegiatan rutin seperti kegiatan taklim; juga kegiatan hari besar 
lain  maupun  kegiatan  insidental  lain  seperti  kegiatan  sosial.  Tidak  semua 
majelis  taklim  bernaung  di  bawah  yayasan  maupun  DKM  (termasuk 
mushalla). Penelitian ini mengambil sembilan majelis taklim di tiga wilayah, 
dengan perincian 6 (enam) majelis  taklim bernaung di bawah DKM dan 3 
(tiga) majelis taklim tidak lah bernaung di bawah DKM.

1. Hajjah Fatimah
Majelis Taklim : Raudatul Ummahat
Bernaung di : - (tidak ada)
Berdiri sejak : 1992
Menjabat sejak : 1992
Wilayah : Perkotaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Rohmani*

  Ustazah hajjah Anwariah
Materi yg diajarkan : Hadis : Bulughul Maram*

  Fikih : Fathul Qarib

2. Hajjah Maimunah
Majelis Taklim : Bustanul Ibad
Bernaung di : Masjid Bustanul Ibad
Berdiri sejak : 1990
Menjabat sejak : 1990
Wilayah : Perkotaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Sulaihah*

  Ustazah hajjah Nurussaadah
Materi yg diajarkan : Tafsir : al Quran al Azim (tafsir Jalalain)*

  Adab : Adabul Insan

3. Hajjah Munawwarah
Majelis Taklim : Baitur Rahim
Bernaung di : Masjid Baitur Rahim
Berdiri sejak : 1985
Menjabat sejak : 1997
Wilayah : Perkotaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Rubiyati*

  Ustazah hajjah Maisarah
Materi yg diajarkan : Fikih : Fathul Qarib*

  Akidah : Kitab as Saadah
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4. Hajjah Habibah
Majelis Taklim : Ummahatul Kubra
Bernaung di : - (tidak ada)
Berdiri sejak : 1987
Menjabat sejak : 1987
Wilayah : Pedesaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Sulaihah*

  Ustazah hajjah Salimah
Materi yg diajarkan : Tafsir : al Quran al Azim (tafsir Jalalain)*

  Akidah : Fathul Majid

5. Hajjah Soleha
Majelis Taklim : at Taubah
Bernaung di : Masjid at Taubah
Berdiri sejak : 1986
Menjabat sejak : 1986
Wilayah : Pedesaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Ruqayyah*

  Ustazah hajjah Zainabun
Materi yg diajarkan : Fikih : Fathul Qarib*

  Akidah : Kitab as Saadah

6. Hajjah Aminah
Majelis Taklim : at Taufiq
Bernaung di : Masjid at Taufiq
Berdiri sejak : Tahun 1989
Menjabat sejak : Tahun 1989
Wilayah : Pedesaan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Rohmani*

  Ustazah hajjah Zumrotun
Materi yg diajarkan : Hadis : Bulughul Maram*

  Arbain an Nawawi

7. Hajjah Khodijah
Majelis Taklim : an Nisaa
Bernaung di : - (tidak ada)
Berdiri sejak : 1993
Menjabat sejak : 1993
Wilayah : Perumahan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Mimin*

  Ustazah hajjah Maryati
Materi yg diajarkan : Adab : Nurul Hidayah*

  Akidah : Hidayatus Salikin
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8. Hajjah Aisyah
Majelis Taklim : al Ridwan
Bernaung di : Masjid al Ridwan
Berdiri sejak : 1996
Menjabat sejak : 1996
Wilayah : Perumahan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Suryani*

  Ustazah hajjah Karimah
Materi yg diajarkan : Fikih : al Fiqhul Wadih*

  Hadis : Hadis Miah

9. Hajjah Maryanih
Majelis Taklim : al Fath
Bernaung di : Masjid al Fath
Berdiri sejak : 1999
Menjabat sejak : 1999
Wilayah : Perumahan
Ustazah yg mengajar : Ustazah hajjah Dedeh*

  Ustazah hajjah Mardiah
Materi yg diajarkan : Adab : Adabul Insan*

  Hadis : Hadis Miah

E. Jamaah Majelis Taklim

1. Ibu Etty
Asal : Cikarang
Majelis Taklim : Raudatul Ummahat
Bergabung sejak : 1997

2. Hajjah Zubaedah
Asal : Babelan
Majelis Taklim : Bustanul Ibad
Bergabung sejak : 1996

3. Hj. Maryamah
Asal : Cibitung
Majelis Taklim : Baitur Rahim
Bergabung sejak : 1990
 

4. Hj. Saamah
Asal : Babelan
Majelis Taklim : at Taubah
Bergabung sejak : 1991
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5. Ibu Maswanih
Asal : Babelan
Majelis Taklim : Ummahatul Kubra
Bergabung sejak : 1999

6. Hajjah Amiroh
Asal : Babelan
Majelis Taklim : at Taufiq
Bergabung sejak : 1993

7. Ibu Sri
Asal : Pekalongan
Majelis Taklim : al Ridwan
Bergabung sejak : 2001

8. Ibu Lastri
Asal : Tegal
Majelis Taklim : al Fath
Bergabung sejak : 2003

9. Ibu Sukmini
Asal : Brebes
Majelis Taklim : an Nisa
Bergabung sejak : 1997
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LAMPIRAN C: DAFTAR KITAB YANG DIPERGUNAKAN DI PONDOK 
    PESANTREN ATTAQWA PUTRI

A. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Bidang Studi Kelas
7 (1 MTs) 8 (2 MTs) 9 (3 MTs)

Tafsir Al Quran Al Quran Al Quran Tafsir Jalalain
Hadits Hadits Mi’ah Hadits Mi’ah Hadits Arbain
Fiqh Fiqh Fiqhul Wadih Fathul Qarib

Tajwid Ilmu Tajwid Hidayatul 
Mustafiid -

Akidah Ushulud Din Tijan Daroori Kitaabus Sa’adah

Siroh (sejarah) Khulashah Nurul 
Yaqin

Khulashah Nurul 
Yaqin

Khulashah Nurul 
Yaqin

Akhlak Adabul Insan Nurul Hidayah Ta’lim Muta’allim

B. Arab Durus al Lughoh 
al Arabiah Qiraatur Rasyidah Qiraatur Rasyidah

Nahwu An Nahwul Wadih An Nahwul Wadih An Nahwul Wadih

Sharaf Matan al Bina wal 
Asas

Matan al Bina wal 
Asas

Matan al Bina wal 
Asas

Sumber: Bidang Kurikulum MTs Attaqwa Putri

B. Madrasah Aliyah (MA)

Bidang Studi Kelas
10 (1 MA) 11 (2 MA) 12 (3 MA)

Tafsir Al Quran Tafsir Jalalain Tafsir Jalalain Tafsir Jalalain
Ilmu Tafsir - Ulumul Quran Ulumul Quran
Hadits Bulughul Maram Subulus Salam Subulus Salam
Ilmu Hadits Minhatul Mugits Minhatul Mugits Minhatul Mugits
Fiqh Fathul Qarib Fathul Qarib Fathul Qarib

Ushul Fiqh Mabadiul 
Awwaliah

Mabadiul 
Awwaliah

Mabadiul 
Awwaliah

Akidah Fathul Majid Fathul Majid Hushunul 
Hamidiah

Siroh (sejarah)
Nurul Yaqin fi 

Shiratil Sayyidil 
Mursalin

Nurul Yaqin fi 
Shiratil Sayyidil 

Mursalin

Nurul Yaqin fi 
Shiratil Sayyidil 

Mursalin

Tarikh Tasyri’ - Tarikh Tasyri’ al 
Islamii

Tarikh Tasyri’ al 
Islamii

Bahasa Arab Qiraatul 
Raasyidah ? ?
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Nahwu Kawakib ad 
Durriah

Kawakib ad 
Durriah Alfiah Ibnu Malik

Sharaf Matan al Kailani Matan al Kailani ?
Tatbiq al Qiraah Tanqihul Qaul - -

Tasawuf Risalatul 
Mua’wanah

Risalatul 
Mua’wanah

Risalatul 
Mua’wanah

Faraid - Matan ar 
Rahbiyah Matan ar Rahbiyah

Arudh - Mukhtashar 
Asyafi

Mukhtashar 
Asyafi

Adyan - - Al Adyan
Adab - ‘Izatun Nasyiin ‘Izatun Nasyiin
Balaghah - ? ?
Mantiq - - Ilmul Mantiq
Sumber: Bidang Kurikulum MA Attaqwa Putri

Keterangan:
1. Tanda ( - ) berarti tidak ada pelajaran bagi kelas tersebut, sedangkan tanda 

(  ?  )  berarti  perubahan  kitab  yang  dilakukan  oleh  guru  sehingga 
penggantian buku terjadi atas kehendak guru pengajar. 

2. Secara  umum,  mataajaran  pondok yang  diatur  melalui  kurikulum lokal 
lebih banyak berkaitan dengan masalah agama, yakni berkaitan dengan al 
Quran (Tafsir al Quran dan Ulumul Quran), Hadits (Hadits dan Ulumul 
Hadits),  Akidah,  Fiqh  (Fiqh,  Ushul  Fiqh,  Faraid),  Bahasa  (Bhs.  Arab, 
Nahwu,  Sharaf,  Balaghah,  Mantiq,  Arudh,  Tatbiq  al  Qiraah),  Sejarah 
(Siroh dan Tarikh Tasyri’), kajian agama (Adyan), sufisme (Tasawuf), dan 
Akhlak.

3. Hampir  sebagian  besar  kitab  yang  diajarkan  telah  dipergunakan  dalam 
kurikulum sejak awal pendirian pondok ini.
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LAMPIRAN D: CATATAN KEPUSTAKAAN (ANNOTATED 
    BIBLIOGRAPHY)

Catatan  kepustakaan  merupakan  lampiran  yang  secara  khusus  dibuat  untuk 
memberikan penjelasan mengenai berbagai kitab kuning dan bahan referensi yang 
dipergunakan di berbagai  majelis  taklim.  Lampiran  ini  terdiri  atas  dua bagian: 
Kepustakaan Primer dan Kepustakaan Sekunder.

A. Kepustakaan Primer

Kepustakaan Primer merupakan bahan referensi utama yang dipergunakan dalam 
majelis taklim sebagai materi taklim. Referensi ini utamanya hanya diajarkan oleh 
satu  orang  secara  berkala  dan  umumnya  diajarkan  mulai  dari  halaman  awal 
hingga bagian akhir. Adapun berbagai referensi yang dipergunakan antara lain:

No. Nama Kitab dan Pengarang Isi Kitab
1 Abdullah bin Alawy bin 

Muhammad al Haddad. T.t. 
Risālatul Muāwanah wal  
Muẓaharah wal Muāważarah. 
Jakarta: Dār al Ihya al Kutub al 
‘Arabiyah

Risalatul Muawanah merupakan kitab 
berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan, membahas mengenai 
amalan-amalan sehari-hari. Secara spesifik 
kitab ini membahas tentang niat, taqwa, 
ikhlas, muraqabatullah (perasaan selalu 
diawasi Allah), mengisi waktu dengan 
ibadah, kontinuitas membaca al Quran, 
membaca zikir, perbuatan baik, 
melaksanakan yang wajib dan menjauhi 
yang dilarang, memperbanyak amalan 
sunnah, dll.

2 Abdul Rahim Manaf. T.t. Kitab 
as Sa’adah fi Tauhid al Ilāhiyah. 
Jakarta: Maktabah Sa’diyah 
Putra

Kitab as Saadah merupakan kitab 
berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan. Kitab kecil ini membahas 
mengenai masalah-masalah tauhid atau 
ketuhanan Allah Taala. Kitab ini 
membahas dengan argumentasi mengenai 
ketuhanan Allah, tentu saja dengan dalil-
dalil yang ada dalam al Quran dan hadis.

3 Abdul Samad al Palimbani. T.t. 
Hidāyatus Sālikīn. Jakarta: 
Syirkah Maktabah al 
Madaniyah

Hidayatus salikin merupakan kitab 
berbahasa Arab, saat ini telah 
diterjemahkan. Kitab kecil ini mengambil 
fokus pada ibadah-ibadah sehari-hari. Kitab 
ini membahas mengenai ibadah-ibadah 
yang wajib dan sunnah, serta anjuran-
anjuran untuk melakukan kebaikan.

4 Abi Zakariya Yahya bin Syaraf 
an Nawawi al Dimsyiqi. 1997. at  
Tibyān fi Adabi Hamlatil Qurān. 

At Tibyan, merupakan kitab berbahasa 
Arab, saat ini belum diterjemahkan. Kitab 
ini membahas mengenai adab dan etika 
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Jeddah: Dār al Muayyad yang terkait dengan al Quran, terutama 
etika dalam membawa dan membaca al 
Quran.

5 Abi Zakariya Yahya bin Syaraf 
an Nawawi al Dimsyiqi. T.t. al  
Aẓkār an Nawāwiyah. 
Semarang: Thoha Putra

Al Azkar merupakan kitab berbahasa Arab, 
saat ini sudah diterjemahkan. Kitab tebal 
ini membahas mengenai amalan-amalan 
sehari-hari, anjuran untuk melakukan 
kebaikan, dan peringatan untuk menjauhi 
tindakan-tindakan maksiat.

6 Ahmad Badawi al Mataramy. 
2004. Hadist Miah, al Adab an 
Nabawiyah fi al Amali. 
Yogyakarta: Balai Litbang 
LPTQ Nasional dan Team 
Tadarus AMM Yogyakarta

Hadis miah merupakan berbahasa Arab 
Melayu. Kitab ini merupakan kumpulan 
dari 100 hadis pilihan yang berbicara 
mengenai etika dan adab Nabi Muhammad 
SAW, terutama adab dan perbuatan nabi 
dalam bergaul di masyarakat.

7 Husain Faṭir (et.al). T.t. at  
Targīb wat Tarhīb. Semarang: 
Pustaka Alawiyah

At targhib wat tarhib merupakan kitab 
berbahasa Arab, saat ini telah 
diterjemahkan. Sesuai dengan namanya, 
kitab ini berisi anjuran dan perintah agama 
untuk melaksanakan kebaikan.

8 Ibnu Hajar al Aṡqalani. T.t. 
Bulῡgul Marām fi Adillatil  
Ahkām. Semarang: Thoha Putra

Bulughul Maram merupakan kitab hadis 
berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan, membahas mengenai 
persoalan hukum. Secara spesifik hadis-
hadis yang terdapat dalam Bulughul Maram 
adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan 
fikih........

9 Ibrahim bin Ismail. T.t. Syarah 
Ta’lim al Muta’allim. Jakarta: 
Dār al Ihya al Kutub al 
‘Arabiyah

Ta’lim Mutaallim merupakan kitab 
berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan, membahas mengenai adab 
menuntut ilmu. Terdiri atas 13 Pasal, yang 
membahas banyak hal tentang tata cara 
menuntut ilmu. Berbagai pembahasan 
antara lain niat dalam belajar, cara 
pemilihan ilmu, guru dan teman, 
menghormati guru dan keluarganya, 
pengabdian terhadap ilmu, hal-hal yang 
berkaitan dengan mengingat dan hal-hal 
yang dapat membuat lupa, masalah-
masalah penggunaan ilmu, dan lain 
sebagainya. 

10 Imam an Nawawi. 2004. Hadiṡ 
Arbain an Nawāwiyah. Jakarta: 
Sholahuddin Press

Hadis Arbain merupakan kitab berbahasa 
Arab, saat ini sudah diterjemahkan, berisi 
empat puluh hadis, terdiri atas empat puluh 
topik yang membahas seluruh bagian dari 
Islam. Berbagai materi yang dibahas seperti 
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makna iman, Islam dan ihsan, halal dan 
haram, hak asasi seorang muslim, larangan 
membunuh, larangan berbuat zalim, 
kebajikan dan dosa, dll.

11 Jalaluddin Muhammad al 
Muhilli dan Jalaluddin 
Abdurrahman as Suyuṭi. 1981. 
Tafsīr al Qurān al Aẓīm. Beirut: 
Dār al Fikr

Tafsir al Quran al Azim ini lebih dikenal 
dengan nama tafsir Jalalain, dinisbatkan 
dari nama pengarangnya. Kitab ini 
berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan, kitab ini menafsirkan 
seluruh ayat dalam al Quran ayat per ayat, 
dari awal Surat al Fatihah hingga akhir 
Surat an Naas. Penjelasan yang diberikan 
lebih pada potongan kalimat dalam ayat, 
sehingga penjelasan yang diberikan lebih 
lengkap.

12 Muhammad bin Qasim al Gazi. 
T.t. Syarah Fathul Qarīb al  
Mujīb. Jakarta: Dār al Ihya al 
Kutub al ‘Arabiyah

Fathul Qarib merupakan kitab berbahasa 
Arab, saat ini sudah diterjemahkan, 
membahas mengenai persoalan fikih atau 
hukum Islam. Terdiri atas 16 Pasal, di 
mana pembahasan yang dibahas mencakup 
masalah taharah (bersuci), salat, zakat, 
jual-beli, faraid (masalah warisan), jinayat 
(pidana), hudud (hukuman-hukuman), 
persaksian, jihad dan lain sebagainya.

13 Muhammad an Nawawi al Jawi. 
t.t. Syarah Fathul Majīd. 
Jakarta: Dār al Ihya al Kutub al 
‘Arabiyah

Fathul Majid merupakah kitab berbahasa 
Arab, saat ini sudah diterjemahkan, 
membahas mengenai persoalan akidah dan 
tauhid. Membahas mengenai sifat-sifat 
Allah, sifat-sifat yang wajib, sifat yang 
mustahil dan sifat yang boleh; kitab ini juga 
membahas mengenai sifat-sifat rasul, sifat-
sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan 
sifat yang boleh (jaiz). Fathul majid juga 
menjelaskan setiap sifat Allah dan Rasul 
dengan mempergunakan dalil-dalil yang 
bersumber dari al Quran.

14 Muhammad an Nawawi al Jawi. 
T.t. Syarah Tijān ad Darāri. 
Jakarta: Dār al Ihya al Kutub al 
‘Arabiyah

Tijan ad Darori merupakan kitab berbahasa 
Arab, saat ini sudah diterjemahkan, 
membahas mengenai akidah. Secara 
spesifik kitab ini membahas mengenai 
sifat-sifat Allah, baik itu sifat yang wajib, 
sifat yang mustahil, dan sifat yang boleh 
(jaiz). Kitab ini juga membahas sifat-sifat 
Rasul, baik sifat yang wajib, sifat yang 
mustahil, dan sifat yang boleh (jaiz).

15 Muhammad an Nawawi al Jawi. Kitab Muraqil Ubudiyah merupakan kitab 
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T.t. Syarah Muraqi al Ubudiyah. 
Jakarta: Dār al Ihya al Kutub al 
‘Arabiyah

berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan. Kitab ini membahas 
mengenai ibadah. Kitab ini membahas 
mengenai tata cara melakukan ibadah, 
mulai dari bangun tidur hingga kembali 
tidur. Kitab ini juga mengajarkan mengenai 
menjauhi maksiat dalam kehidupan sehari-
hari.

16 Muhammad an Nawawi al Jawi. 
T.t. Syarah Nasaihul Ibad. 
Jakarta: Dār al Ihya al Kutub al 
‘Arabiyah

Nasaihul Ibad merupakan kitab berbahasa 
Arab, saat ini sudah diterjemahkan. Kitab 
ini memberikan banyak sekali nasihat-
nasihat dan petunjuk-petunjuk bagi orang-
orang yang ingin melaksanakan ibadah 
dengan baik dan khusyuk. Nasehat-nasehat 
tersebut banyak diambil dari hadis nabi 
Muhammad SAW.

17 Mustafa al Ghilayini. t.t. Izzatun 
Nāsyiīn. Pekalongan: Maktabah 
Raja Murah

Izzatun Nasyiin merupakan kitab berbahasa 
Arab, saat ini sudah diterjemahkan, 
membahas mengenai akhlak, adab dan 
hubungan sosial. Membahas mengenai 
sabar, munafik, ikhlas, putus asa, harapan, 
takut, berani, kemuliaan, kemajuan 
peradaban, masyarakat dan pemerintah, 
penipuan, agama, kebebasan, kebenaran 
dan keadilan, kepercayaan dan sifat saling 
menolong, perempuan, pendidikan, dll.

18 Noer Alie. t.t. Nurul Hidayah li  
man Arada as Saadah. Bekasi: 
Yayasan Attaqwa

Nurul Hidayah merupakan kitab berbahasa 
Arab Melayu. Kitab tipis ini membahas 
mengenai akhlak yang harus dilakukan 
orang, dan bagaimana seseorang itu 
berinteraksi dengan orang lain untuk 
mendapaatkan kebahagiaan hidup.

19 Usman bin Abdullah bin Aqil 
bin Yahya al Alawy. T.t. Adabul 
Insān. Kudus: Maktabah wal 
Matbaah

Adabul Insan adalah kitab berbahasa Arab, 
saat ini sudah diterjemahkan. Kitab ini 
membahas mengenai adab dan etika 
manusia dalam pergaulan sehari-hari.

20 Usman bin Abdullāh bin Aqil 
bin Yahyā al Alawy. t.t. Irsyādul 
Anām fi Tarjamah Arkānul  
Islām. Kudus: Maktabah wal 
Matbaah

Irsyadul Anam merupakan kitab berhurup 
Arab pegon-Melayu, membahas secara 
mendetail mengenai rukun-rukun Islam. 
Secara spesifik kitab ini membahas 
mengenai salat dan segala hal yang terkait 
dengan itu. Seperti bersuci, air yang 
digunakan, haid dan nifas, rukun salat, niat 
salat, hal-hal yang membatalkan salat, salat 
sunnah, dll.

21 Usman bin Abdullāh bin Aqil Babul Minan merupakan kitab berhurup 
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bin Yahyā al Alawy. t.t. Bābul 
Minan. T.t.p: Syirkah 
Maktabah al Madaniyyah

Arab pegon-Melayu, membahas menganai 
rukun-rukun agama, seperti persoalan 
iman, Islam, masalah-masalah hukum, 
seperti masalah taharah, salat, haji dan lain 
sebagainya. Kitab ini juga membahas 
mengenai makna dua kalimat syahadat, 
hanya saja tulisan ini merupakan tulisan 
Abdullah bin Umar bin Yahya, yang 
dilampirkan dalam kitab ini.

22 Usman bin Abdullāh bin Aqil 
bin Yahyā al Alawy. T.t. 
Awaluddin Sifat Dua Puluh. 
Jakarta: S.A. Alaydrus

Kitab ini berbahasa Indonesia, membahas 
mengenai rukun Islam dan rukun iman, 
dalil-dalil agama, hukum yang berasal dari 
adat kebiasaan, sifat yang wajib bagi Allah, 
pembagian sifat-sifat Allah, sifat yang 
wajib bagi Rasul, dan sejarah ringkas 
kehidupan nabi Muhammad SAW.

B. Kepustakaan Sekunder

Kepustakaan Sekunder merupakan bahan referensi silang terhadap referensi yang 
dipergunakan  dalam  majelis  taklim.  Referensi  silang  ini  dipergunakan  jika 
terdapat ketidakjelasan atas penjelasan yang ada dalam referensi utama dan/atau 
sebagai  rujukan  atas  berbagai  persoalan  yang  tidak  dijelaskan  dalam  materi 
utama. Referensi ini tidak diajarkan secara langsung oleh tenaga pengajar, namun 
dibutuhkan 

No. Nama Kitab dan Pengarang Isi Kitab
1 Abdullah Muhammad bin 

Ahmad al Ansari al Qurtubi. 
2000. al Jāmi'u al Aḥkām al 
Qurān. Beirut: Dār al Kutub al 
'Ilmiah

Tafsir ini lebih dikenal dengan nama 
tafsir Qurtubi, berbahasa Arab, terdiri 
atas 21 jilid, dan hingga saat ini belum 
diterjemahkan. Kitab ini membahas 
mengenai persoalan hukum dalam al 
Quran. Sebagai kitab tafsir yang berfokus 
pada masalah hukum secara mendetail, 
kitab ini sangat lengkap dalam membahas 
berbagai persoalan hukum, termasuk 
masalah pidana, hubungan sehari-hari, 
hingga masalah pernikahan dan waris.

2 Abdurrahman al Jaziri. 1969. 
Kitāb al Fiqhi 'ala al Mażāhibi al  
Arba'ah. Beirut: Dār al Fikr

Kitab fiqih ini lebih dikenal dengan nama 
kitab fikih empat mazhab. Merupakan 
kitab berbahasa Arab, terdiri atas lima 
jilid, saat ini belum diterjemahkan. Kitab 
ini membahas tema yang berbeda setiap 
jilidnya. Pada jilid pertama membahas 
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mengenai ibadah, jilid dua dan tiga 
membahas mengenai muamalat, jilid 
empat membahas mengenai munakahat 
(pernikahan), dan jilid lima membahas 
mengenai pidana dan hukuman. Kitab ini 
menjelaskan seluruh persoalan-persoalan 
tersebut berdasarkan pandangan empat 
mazhab utama dalam fikih: Hambali, 
Hanafi, Maliki dan Syafii. Kitab ini 
menjadi rujukan paling penting dalam 
pembahasan mengenai masalah-masalah 
hukum atau fikih.

3 Abi Ja'far Muhammad bin 
Jarir al Ṭabari. 2005. Jami’ al  
Bayān fi Tawīl al Qurān al Azīm 
(Tafsir aṭ Ṭabarī). Cairo: Dār as 
Salām

Tafsir lebih dikenal dengan nama Tafsir  
aṭ Ṭabarī yang dinisbatkan dari nama 
pengarangnya. Kitab ini merupakan kitab 
berbahasa Arab, terdiri atas 30 jilid, dan 
saat ini belum diterjemahkan. Kitab ini 
merupakan salah satu rujukan awal 
penafsiran ayat-ayat dalam al Quran, di 
mana kitab ini menafsirkan seluruh ayat 
al Quran dari awal hingga akhir. Kitab ini 
menjadi rujukan penting sebab kitab ini 
adalah kitab yang pertama melakukan 
penafsiran yang lengkap dan mendalam.

4 Abi Zakariya Yahya bin Ziyad 
bin Abdullah al Farrā. 2002. 
Mā'āniy al Qurān. Beirut: Dār 
al Kutub al Ilmi'yah

Kitab ini berbahasa Arab, saat ini belum 
diterjemahkan, terdiri atas tiga jilid. Kitab 
ini tidak lah menjelaskan potongan-
potongan ayat, namun menjelaskan secara 
umum makna yang terkandung dalam 
ayat-ayat al Quran

5 Ahmad Mustafa al Maragi. T.t. 
Tafsīr al Marāgī. Beirut: Dār al 
Fikr

Tafsir al Maragi, merupakan berbahasa 
Arab, saat ini belum diterjemahkan. Kitab 
tafsir ini membahas mengenai seluruh 
ayat dalam al Quran. Tafsir ini membahas 
mengenai ayat-ayat al Quran dengan 
melihat sebab-sebab turunnya suatu ayat 
dan juga mengelompokkan ayat-ayat 
tersebut dalam kategori-kategori tertentu 
sehingga memudahkan untuk dilakukan 
penafsiran dan pemahaman.

6 Hafiz Hasan al Masudi. T.t. 
Minhatul Mugīṡ fi Ilmi 
Musṭalah al Hadīṡ. Semarang: 
Pustaka Alawiyah

Kitab ini merupakan pengantar singkat 
mengenai studi ilmu hadis, berbahasa 
Arab, saat ini sudah diterjemahkan. Kitab 
ini membahas mengenai karakteristik 
studi hadis, kriteria para perawi hadis 
yang hadisnya dapat diterima, dan 
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kategori-kategori hadis. Kitab ini 
mempelajari pula macam-macam hadis 
berdasarkan derajat perawi hadis, 
sehingga memberikan gambaran 
mengenai kesahihan sebuah hadis.

7 Ibnu Taimiyah. 1999. Fatawā an 
Nisā. Cairo: al Maktab as 
Saqafi bil Azhar, Dārut Taqwa

Fatawa an Nisa, merupakan kitab 
berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan. Kitab ini membahas 
mengenai aturan-aturan hukum yang 
terkait dengan perempuan yang 
mengambil dasar hukum dari al Quran, 
hadis, dan juga kesepakatan para ulama.

8 Khalifah Husain al ‘Asal 1989. 
Makānah al Marati fi at  Tasyri’  
al Islāmy. Beirut: Dār al Ihya al 
Turās al ‘Araby

Makanatul mar’ah, kitab ini berbahasa 
Arab dan belum diterjemahkan. Kitab 
kecil ini membahas mengenai posisi 
perempuan dalam perdebatan syariat 
Islam. Posisi perempuan tidak hanya 
dilihat dalam bidang tafsir, hadis, maupun 
fikih, tapi juga dilihat sejarah pada masa 
kedatangan dan penyebaran agama Islam/

9 Mahmud Madruji. 2000. al  
Majmu'. Beirut: Dār al Fikr

Kitab ini lebih dikenal dengan nama kitab 
al majmu, yang secara etimologis berarti 
kumpulan. Kitab ini berbahasa Arab, 
terdiri atas 22 jilid, saat ini belum 
diterjemahkan. Kitab ini membahas 
mengenai seluruh persoalan hukum 
dalam Islam. Kitab ini tidak hanya 
mendasarkan pada al Quran dan hadis, 
namun juga banyak mengambil 
pandangan dari mazhab-mazhab dalam 
fikih dan argumentasi yang mereka 
berikan atas persoalan tersebut. Dapat 
dikatakan kitab ini adalah pengembangan 
yang sangat baik dari kitab fikih empat 
mazhab.

10 Muhammad Ali al Sabuni. T.t. 
Rawai’ul Bayān, Tafsir Ayatul  
Ahkām Minal Qurān. Beirut: 
Dār al Fikr

Kitab ini lebih dikenal dengan nama kitab 
tafsir ayat ahkam, berbahasa Arab, saat 
ini belum diterjemahkan. Kitab ini terdiri 
atas 2 jilid. Pembahasan kitab ini tidak 
lah seperti model kitab tafsir yang 
menjelaskan tafsir sebuah ayat dari satu 
ayat ke ayat lain secara berkelanjutan, 
namun lebih berfokus pada masalah-
masalah hukum yang mengambil dalil 
dari ayat-ayat yang ada dalam al Quran. 
Kitab ini membahas berbagai persoalan 
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hukum secara tematik, seperti masalah 
ibadah, pernikahan, waris, jual-beli, dll.

11 Muhammad bin `Umar an 
Nawawi. 2000. Syarah ‘Uqud al  
Lujayn fī Bayāni Huquq az  
Zaujain. Jakarta: Dārul Ihya al 
Kutub al ‘Arabiyah

Uqud al Lujayn merupakan kitab 
berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan, membahas mengenai 
hubungan dalam rumah tangga. Terdiri 
atas 4 Pasal dan 11 bagian yang 
membahas secara mendetail mengenai 
hubungan dan aturan-aturan yang terjadi 
dalam rumah tangga antara suami dan 
istri. Kitab ini membahas mengenai hak 
dan kewajiban antara suami dan istri, juga 
membahas mengenai persoalan 
perempuan (istri) ketika di rumah dan 
pergaulannya ketika di luar rumah.

12 Muhammad Salih al Usaimin. 
t.t. al Fatawā an Nisāiyyah. Solo: 
Pustaka At-Tibyan

Fatawa an Nisa, merupakan kitab 
berbahasa Arab, saat ini suda 
diterjemahkan. Kitab ini membahas 
mengenai fatwa-fatwa fikih tentang 
perempuan. Kitab ini banyak membahas 
mengenai fatwa-fatwa klasik seputar 
perempuan.

13 Sa’id Hawwa. 2003.  al Asāsu fi  
at Tafsīr. Cairo: Dār as Salām

Kitab ini terdiri atas 11 jilid, berbahasa 
Arab, dan hingga saat ini belum 
diterjemahkan. Kitab ini mencoba 
menafsirkan ayat-ayat dalam al Quran, 
juga mengaitkan antara ayat tersebut 
dengan konteks asbab an nuzul (sebab 
turunnya ayat).

14 Salwa Abdul Mun’im al Babusi. 
t.t. Ahkām ‘Aqdu al Zauj fi asy  
Syari’ati al Islāmiyyati. Cairo: 
Kulliah ad Dirāsat al 
Islamiyyah wa al ‘Arabiyyah

Kitab ini lebih dikenal dengan nama kitan 
ahkam az zauj, merupakan kitab 
berbahasa Arab dan belum 
diterjemahkan. Kitab ini membahas 
mengenai hubungan suami dan istri 
dalam kacamata syariat agama Islam. 
Kitab ini banyak membahas isu-isu yang 
lebih baru dalam relasi antara suami dan 
istri jika dibandingkan kitab uqud al  
lujayn.

15 Sayid Ahmad al Hasyimi. 
Mukhtar al Ahadiṡ an 
Nabāwiyah. Beirut: Dār al Fikr

Mukhtarul ahadis membahas merupakan 
kitab berbahasa Arab, saat ini sudah 
diterjemahkan. Kitab ini membahas 
mengenai hadis-hadis pilihan tentang 
ibadah sehari-hari.

16 Sayid Sabiq. 1983. Fiqh as  
Sunnah. Beirut: Dār al Fikr

Kitab ini merupakan kitab berbahasa 
Arab, saat ini belum diterjemahkan, 
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terdiri atas tiga jilid, di mana setiap jilid 
menjelaskan hal yang berbeda. Pada jilid 
pertama berfokus pada masalah ibadah; 
jilid kedua berfokus pada masalah 
keluarga, jinayat (pidana) dan hudud 
(hukuman); dan jilid ketiga berfokus pada 
muamalat (pergaulan) dan harb 
(peperangan).

17 Su'ad Ibrahim Salih. 2001. 
Adwāun a'la Niẓāmil Usrah fil  
Islām. Cairo: Jami' al Huquq 
Mahfuzah lil Muallafah

Kitab ini lebih dikenal dengan nama kitab 
al usrah, merupakan kitab berbahasa Arab 
dan hingga saat ini belum diterjemahkan. 
Kitab ini membahas mengenai kehidupan 
keluarga dalam pandangan Islam, 
termasuk masalah-masalah hukum yang 
terkait dengan keluarga.

18 Syihabuddin Sayid Mahmud al 
Alusi al Bagdadi. 1999. Ruh al  
Mā'āni fi Tafsir al Qurān al  
'Aẓim was Sab' al Maṡani. 
Beirut: Dār al Ihya al Turats al 
'Araby

Kitab ini lebih dikenal dengan kitab Ruh 
al Mā'āni, merupakan kitab berbahasa 
Arab, saat ini belum diterjemahkan. Kitab 
ini mencoba menafsirkan ayat al Quran 
dari awal hingga akhir. Meskipun 
demikian, kitab ini mencoba 
memfokuskan pada ayat-ayat kauniyah 
(masalah penciptaan atau fenomena alam 
sehari-hari), ayat-ayat hukum, hubungan 
antara satu ayat dengan ayat lainnya, 
asbabun nuzul (sebab turunnya ayat), 
juga berkaitan dengan perbedaan qiraat 
(cara membaca al Quran).

19 Wahbah Zuhaili. 1997. al  
Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu. 
Damaskus: Dār al Fikr

Kitab ini merupakan kitab berbahasa 
Arab, terdiri atas 11 jilid, saat ini belum 
diterjemahkan. Kitab ini membahas 
mengenai masalah fikih dengan sangat 
mendetail. Kitab ini mencoba 
menjelaskan masalah fikih berdasarkan 
dalil-dalil yang ada dalam al Quran dan 
hadis. Kitab ini membahas berbagai 
persoalan yang terkait dengan masalah 
ibadah, pergaulan, jual-beli, hutang 
piutang, pernikahan, dll.
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LAMPIRAN E: PENGARUH PENGAJARAN BAGI JEMAAH 
    MAJELIS TAKLIM

Lampiran ini memuat jawaban dari jemaah majelis taklim dan pimpinan taklim 
mengenai pengaruh pengajaran dalam majelis taklim.

No. Materi Pengaruh
1. Tafsir al Quran • Mengetahui makna ayat-ayat dalam al 

Quran secara harfiah,
• Mengetahui asbab an nuzul (sebab-sebab 

turunnya ayat) ayat-ayat al Quran,
• Mengetahui makna di balik ayat-ayat 

tersebut, 
• Mengetahui isi dalam al Quran, dan
• Mengetahui aturan-aturan hukum yang 

terkandung dalam al Quran.
2. Hadis • Mengetahui makna hadis secara harfiah,

• Mengetahui asbab al wurud (sebab-sebab 
diriwayatkannya hadis),

• Mengetahui makna di balik hadis, dan
• Mengetahui hadis-hadis yang berbicara 

mengenai aqidah, akhlak, maupun hukum.
3. Fikih Muamalah 

(masalah pergaulan)
• Mengetahui hukum-hukum yang terkait 

dengan masalah pergaulan,
• Mengetahui sumber-sumber hukum yang 

membahas mengenai masalah pergaulan,
• Mengetahui ayat-ayat al Quran dan hadis 

yang terkait dengan aturan pergaulan, dan
• Mengetahui bagaimana Islam memberikan 

keputusan mengenai masalah-masalah 
pergaulan.

4. Fikih ibadah (masalah 
ibadah)

• Mengetahui hukum-hukum yang terkait 
dengan ibadah,

• Mengetahui dasar-dasar aturan hukum 
mengenai ibadah dalam al Quran dan hadis, 
dan

• Mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah 
yang sesuai dengan hukum.

5. Fikih jinayat (masalah 
pidana)

• Mengetahui hukum-hukum yang terkait 
dengan masalah pidana,

• Mengetahui dasar-dasar hukum pidana 
dalam al Quran dan hadis,

• Mengetahui pengembangan dasar hukum 
dalam bidang ijma’ dan qiyas, dan
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• Mengetahui keputusan-keputusan yang 
terkait dengan masalah pidana.

6. Aqidah • Mengetahui tentang keesaan Allah,
• Mengetahui tentang sifat-sifat Allah,
• Mengetahui tentang para nabi dan rasul,
• Mengetahui tentang sifat-sifat nabi dan 

rasul, dan 
• Mengetahui tentang dasar-dasar keyakinan 

berdasarkan al Quran dan hadis.
7. Adab dan akhlak • Mengetahui tentang adab dan etika dalam 

kehidupan sehari-hari,
• Mengetahui bagaimana Islam melihat 

mengenai masalah adab dan akhlak, dan
• Bagaimana pengetahuan mengenai adab dan 

akhlak itu dapat diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari.

E - 2

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Majelis Taklim Perempuan ....  Khaerul Umam Noer 



LAMPIRAN F: DOKUMENTASI

A. KITAB-KITAB YANG DIGUNAKAN DALAM MAJELIS TAKLIM

F - 1

Gambar 1. Kitab Babul 
Minan

Gambar 2. Kitab Fathul 
Qarib

Gambar 3. Kitab Muraqi  
al Ubudiyah

Gambar 4. Kitab 
Risalatul Muawanah

Gambar 5. Kitab Irsyadul 
Anam

Gambar 6. Kitab 
Tijan Darori
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B. DOKUMENTASI TOKOH 

F - 2

Gambar 7.
Lukisan KH. Noer Alie

Gambar 8.
KH. Noer Alie (sorban coklat di 
tengah), bersama para muridnya

Gambar 9.
Foto angkatan pertama dari murid KH. 
Noer Alie, saat ini menjadi seluruhnya 

menjadi kiai yang paling dihormati

Gambar 10.
Foto angkatan pertama dari murid KH. 
Noer Alie, saat ini menjadi seluruhnya 

menjadi kiai yang paling dihormati

Gambar 11.
Hajjah Rohmah, istri KH. Noer Alie 

(kerudung putih), elite agama 
perempuan pertama

Gambar 12.
Hajjah Rohmah memimpin pembacaan 
doa santriwati PP. Attaqwa Putri, saat 

ini para santri tersebut adalah para 
ustazah
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C. DOKUMENTASI KEGIATAN

F - 3

Gambar 13. Peringatan Haul Umum 
KH. Noer, tampak Makam K.H. Noer 

Alie

Gambar 14. Peringatan Haul Umum 
KH. Noer, tampak para kiai 
menggunakan gamis putih

Gambar 15. Peringatan Haul Umum 
KH. Noer, tampak jemaah laki-laki di 

tenda A depan Masjid Albqiyatusalihat

Gambar 16. Peringatan Haul Umum 
KH. Noer, tampak jemaah laki-laki di 
tenda B depan Masjid Albqiyatusalihat

Gambar 17. Peringatan Maulid, tampak 
jemaah laki-laki di dalam masjid, di 

depan terlihat pada kiai

Gambar 18. Peringatan Maulid, tampak 
jamaah laki-laki memenuhi masjid Jami 

Attaqwa
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Gambar 20. Peringatan Maulid, bagian 
selasar, tempat para ustazah berkumpul, 

tampak ustazah senior berbincang 
dengan istri Surya Dharma Ali 

(kerudung hijau)

Gambar 21. Peringatan Maulid nabi, 
tampak jemaah perempuan memenuhi 

bagian depan masjid Jami Attaqwa

Gambar 22. Peringatan Maulid Nabi, 
tampak jamaah perempuan memenuhi 

bagian depan Masjid Jami Attaqwa

Gambar 23. Peringatan Isra Mikraj, 
tampak para ustazah mengeliling 

panggung utama, di belakang adalah 
para ibu-ibu

Gambar 24. Peringatan Isra Mikraj, 
tampak bagian depan Masjid 

Albqiyatusalihat tempat ustazah senior 
duduk.

Gambar 19. Peringatan Maulid, ruang 
utama, tampak Surya Darma Ali (batik 

hijau) dan disebelahnya pimpinan 
Yayasan Attaqwa (surban hijau), kiai 

yg paling dihormati.
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Gambar 26. Peringatan Isra Mikraj, di 
halaman PP. Attaqwa Putri, ini adalah 

tenda B

Gambar 27. Peringatan Isra Mikraj, di 
halaman antara PP. Attaqwa Putrid dan 

panggung utama ini adalah tenda C

Gambar 28. Peringatan Isra Mikraj, 
tampak suasana di luar PP. Attaqwa 

Putri

Gambar 25. Peringatan Isra Mikraj, di 
depan Masjid Albaqiyatussalihat adalah 

panggung utama, ini tenda A
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