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Studi ini mengkaji dan memahami Nyai Madura sebagai representasi 

Ulama perempuan yang memiliki otoritas dalam keagamaan, sosial dan budaya. 

Sebagai representasi Ulama perempuan, nyai berada dalam lapisan sosial strategis 

dengan kharisma yang berpengaruh ditengah masyarakatnya. Perwujudan 

keulamaan mereka dapat ditampilkan dalam tanda-tanda ketaqwaannya dalam 

menjalankan agama, konsistensi dalam mengamalkan ilmunya, menjadi suri 

tauladan dan memiliki kemampuan mentransformasi pengetahuan di tengah-

tengah masyarakatnya. Perspektif feminis muslim digunakan untuk membaca 

bagaimana otoritas ulama perempuan Madura merepresentasikan muatan 

semangat feminisme dalam Islam, dengan menganalisis pemikiran feminis 

muslim Indonesia yang berijtihad berlandaskan pada kesetaraan relasi gender 

Penelitian ini di lakukan di Madura, yang terdiri dari empat Kabupaten, 

yakni: Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Masyarakat Madura 

menempatkan ulama sebagai tokoh sentral dalam segala lini kehidupan. Ulama 

perempuan Madura merupakan elit agama kedudukannya sangat dihormati 

sebagai figur yang memiliki banyak peran dalam pembentukan masyarakatnya.   

Studi ini menemukan bahwa  ulama perempuan Madura menjadi pemegang 

otoritas, otoritasnya melekat dan bekerja dalam tiga hal, yakni dalam ke-alim-

annya (achievement), karena keturunan/geneologis (ascribed), dan akibat pangaro 

/kekuatan mempengaruhi. Otoritas ulama perempuan madura dikuatkan oleh 

relasi gendernya yang terkonstruksi dalam kesetaraan kompromis dengan tidak 

menjatuhkan marwah kiai, kebebasan dalam bingkai syari’ah, dan kemampuan 

menggunakan peluang dalam dominasi patriarki. 

Studi ini juga menemukan bahwa ulama perempuan Madura merupakan 

feminis muslim Indonesia, karena menjadi aktor yang mampu 

mentransformasikan nilai-nilai feminisme Islam sebagaimana  muatan spirit para 

feminis muslim Indonesia dalam memperjuangkan keadilan gender . 

 

 

Kata kunci : Ulama Perempuan Madura, otoritas,  relasi gender, feminis muslim 

Indonesia. 
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