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RINGKASAN

I

Munculnya Gerakan Dakwah dan berbagai kelompok yang ada didalamnya

sebagai bagian dari Islamic Youth Movements (gerakan anak muda Islami) ditahun

1990an menimbulkan banyak perhatian, baik dari masyarakat kampus maupun

masyarakat umum. Salah satu dari bagian dari gerakan ini adalah gerakan

Tarbiyah (dalam bahasa Arab tarbiyah berarti pendidikan) atau yang juga dikenal

sebagai gerakan Dakwah Kampus. Banyaknya perempuan yang terlibat dalam

gerakan ini temyata tidak juga secara otomatis memberikan gambaran yang jelas

tentang konstruksi perempuan dan gender dalam pengembangan Dakwah Kampus

padahal konstruksi ini merupakan salah satu modalitas yang sangat berperan

dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam Gerakan Dakwah nilai nilai budaya

dan keyakinan (dalam hal ini nilai-nilai agama Islam) sarat diajarkan bahkan

dengan cara yang militan.

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini yang akan berlangsung selama 2

(dua) tahun adalah untuk mengetahui bagaimana kontruksi perempuan dan gender

dalam Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Untuk tahun pertama akan dilakukan

pemetaan terhadap konstruksi perempuan dan gender dalam gerakan Tarbiyah

pada 3 kampus universitas negeri di Surabaya yaitu Universitas Airlangga, Institut

Negeri 10 Nopember Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Sedangkan tahun

kedua rencananya akan melibatkan kota-kota lain di Indonesia. Penelitian ini

menggunakan pendekatan teori feminisme Islam ( Islamic feminism) karena teori

ini dengan tepat bisa raenjadi landasan teori dalam membahas isu-isu perempuan

dan gender dalam perspektif Islam. Dengan menggunakan metode penelitian
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kualitatif melalui instrument observasi dan wawancara melalui teknik snow ball

sampling dalam mengoleksi data dan thematic coding dalam menganalisa data.
5

Target khusus penelitian ini ialah ditemukannya konstruksi perempuan dan
i

gender dalam Islam yang didapatkan para anggota Gerakan Tarbiyah dalam

kehidupan mereka bermasyarakat.

Temuan dari penelitian ini akan menjadi satu buku tentang modalitas

perempuan dalam perpektif Islam yang bertujuan menciptakan kesetaraan gender

dan mampu menjadi salah satu alat transformasi sosial dan terutama sebagai

\vujud implementasi Millenium Development Goals (MDGs) dalam bentuk

pembangunan karakter untuk perempuan. Keutamaan hasil penelitian ini yaitu

konstruksi perempuan dan gender dalam Gerakan Tarbiyah yang kemudian bisa

menjadi modalitas pembentukan karakter bangsa yang nantinya memperkuat daya

saing bangsa dalam menghadapi persaingan global di tahun-tahun mendatang.

t
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i
Puji syukur kami ucapkan pada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan

hidayahnya sehingga penelitian ini bisa berlangsung dengan dana 70% dari

anggaran yang disetujui. Semoga penelitian ini bisa dilaksanakan sampai selesai

tanpa kendala yang berarti. Terucap ucapan terimakasih pada semua pihak yang

telah membantu terlaksananya penelitian ini terutama para mahasiswa yang

menjadi asisten peneliti dalam penelitian ini: mereka yang tergabung dalam BSO

Sie Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Budaya Unair. Semoga jerih payah mereka

dalam membantu terlaksananya penelitian mendapatkan barokah yang setimpal

dari Allah swt.

Hasil penelitian ini juga akan dipresentasikan dalam International Association

History of Religion Congress (IAHR Congress) di Erfurt, Jerman, 23 - 29

Agustus 2015. Rencananya hasil penelitian ini juga akan diterbitkan dalam jumal

Mozaik Fakultas Ilmu Budaya maupun satu book chapter dalam buku yang akan

diedit oleh Prof. Momy Joy dari University of Carlgary, Kanada.

Terimakasih untuk Kemenristek Dikti dan LPPM Unair yang telah

memberikan dana tahun anggaran 2015 sehingga penelitian ini bisa terlaksana.

Surabaya, 16 Oktober 2015

Ketua Peneliti

s
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BAB I. PENDAHULUAN
s

4 Latar Belakang Permasalahan

Pada hari Rabu 22 Desember 2010 dalam rangka memperingat Hari

Ibu ke 82 secara nasional di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Presiden

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa perempuan adalah

pilar utama dalam pembangunan karkater bangsa. Membangun perempuan

berarti turut membangun karakter bangsa. Presiden menegaskan bahwa lewat

keterlibatan perempuan dalam organisasi maupun lembaga swadaya

masyarakat peran perempuan sebagai pilar pembangunan karakter bangsa bisa

segera terlaksana (Antaranews, Rabu 22 Desember 2010). Dalam rangka

inilah penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi perempuan dalam

salah satu organisasi informal keagamaaan yang ada dalam kampus-kampus

negeri di Surabaya. Keterlibatan perempuan dalam organisasi yang seringkali

dikatakan sebagai Gerakan Tarbiyah (tarbiyah dalam bahasa Arab berarti

pendidikan) sangatlah besar hanya sayang tidak pernah terlihat atau tidak

pemah terdengar suaranya, yang seringkali menjadikan hal ini sebagai a quiet

revolution atau revolusi hening karena sepinya berita tentang hal ini. Disinilah

urgensi penelitian ini terletak. Dalam kajian perempuan dan gender penelitian

semacam ini merupakan upaya untuk breaking the silence (memutuskan

heningnya suara perempuan) agar suara perempuan terdengar dan semakin

pentinglah peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bemegara.

Karakter bangsa bisa dengan mudah dipahami sebagai tata nilai budaya

dan keyakinan atau kepercayaan yang secara khas merujuk pada anggota satu
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bangsa tertentu dan merupakan identitas nasional bangsa tersebut. Gagasan

membangun karakter bangsa bukanlah gagasan yang bam baru ini saja teijadi.

Pembangunan karakter bangsa telah lama digagas oleh pendiri bangsa ini yaitu

para founding father yang pertama kali melahirkan Republik Indonesia dari

kaki tangan penjajahan Belanda. Karakter bangsa merupakan soko guru dan

identitas yang melekat pada penduduk bangsa untuk selanjutkan diamalkan

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut situs Menkokesra 18 atribut karakter

bangsa adalah: relijius, toleransi, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri,

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 18 nilai tersebut menjadi nilai

utama yang menjadi bagian dari arus utama pembangunan karakter bangsa.

Gelombang besar masuknya budaya asing akhir-akhir ini melalui apa

yang sering dikenal sebagai globalisasi nampaknya sedikit demi sedikit

menggerus pembangunan karakter bangsa yang sudah lama ada. Bangunan

karakter bangsa yang sudah lama ada secara perlahan digantikan oleh

bangunan karakter bangsa asing yang dengan gegap gempita meneijang negeri

ini. Dalam rangka merespon terhadap adanya gerusan-gerusan ini maka adalah

satu kewajiban untuk memberikan pemahaman pentingnya karakter bangsa

pada anak bangsa.

Ada yang mengatakan bahwa lewat pendidikan karakter bangsa bisa

dibangun. Ada pula yang mengatakan bahwa lewat agamalah karakter bangsa

bisa dikonstruksi. Adalah sangat ideal apabila digabungkan keduanya yaitu

antara pendidikan dan agama dalam membangun karakter bangsa pada anak-

anak dan terutama pada pemuda karena pemudalah tongkat estafet
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kepemimpinan akan dilanjutkan. Pendidikan keagamaaan baik yang bersifat

formal maupun informal bisa menjadi salah satu upaya modalitas dalam

pembangunan karakter bangsa.
?

Di Indonesia, salah satu dari gerakan yang bisa dianggap sebagai

gerakan pembangunan karakter bangsa kepada para pemuda yang

menggabungkan antara ranah pendidikan (walaupun informal) maupun agama

(dalam hal ini adalah agama Islam) adalah gerakan Tarbiyah. Gerakan ini

telah lama ada hanya saja hingar bingar gerakan ini jarang tersentuh oleh

media. Oleh karena ini acapkali Gerakan Tarbiyah dikatakan sebagai revolusi

hening karena gerakan ini bersifat informal yang jauh dari publikasi dan

hingar bingar. The quiet revolution (revolusi hening) dalam pendidikan

merupakan istilah ini menunjukkan suatu bentuk oxymoron1-, revolusi yang

seharusnya hingar bingar bingar menjadi hening tak bersuara (Burki, ‘A Quiet

Revolution’). Tarbiyah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti

pendidikan. Gerakan ini bukanlah gerakan formal tetapi gerakan informal

yang sarat dengan nilai-nilai Islami. Gerakan Tarbiyah sebenamya merupakan

bagian dari gerakan Gerakan Dakwah yang mulai muncul di kampus-kampus

Indonesia tahun 1980an. Tarbiyah atau lebih dikenal sebagai “Kampus Islam,”

beranggota terutama para mahasiswa dan lulusan yang memulai pendidikan

mereka atau “indoktrinasi” di Masjid Salman, 1TB (Van Bruinessen, Vol. 10,

No. 2) di tahun 1980an, yang kemudian menginspirasi aktivitas-aktivitas yang

sama di berbagai tempat, terutama di kampus-kampus “sekuler” (Van

Bruinessen, 2003). Meskipun sekarang telah ada tulisan tentang wacana yang

diikuti para anggota gerakan Tarbiyah atau seringkali dikenal sebagai Dakwah

1 Oxymoron adalah kata dalam bahasa Inggris yang artinya suatu istilah yang terdiri atas dua buah kata
yang arti dari kata-kata tersebut saling bertentangan.
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Kampus, tulisan-tulisan yang ada (walaupun masih sangat sedikit) tidak

pemah melihat tentang keberadaan perempuan dalam gerakan ini meskipun

jumlah anggota perempuannya cukup banyak (Arimbi, 2009).

Pembicaraan tentang perempuan pasti tidak bisa lepas dari

pembicaraan tentang gender karena gender telah menjadi satu kategori analisa

sebagaimana kelas sosial, kondisi ekonomi, umur dan sebagainya. Bahkan

dalam Millenium Development Goals (MDGs) sebagaimana yang telah

dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000, tujuan

;

memperdayakan perempuan serta pendidikan perempuan dan gender menjadi

utama. Oleh sebab itu, sangatlah menarik untuk meneliti seperti apakah

konstruksi gender yang selama ini dilakukan dalam gerakan ini, seperti apakah

model serta dampaknya bagi para anggotanya? Anggota perempuan gerakan

ini adalah sebagian besar mahasiswi yang tentu saja merupakan bagian dari

educated elite negeri ini yang pada akhimya akan mengimplementasikan apa

yang telah mereka pelajari tentang gender dalam kehidupan bermasyarat,

berbangsa dan bemegara karena konstruksi yang muncul dalam gerakan ini

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan karakter bangsa.

Bahkan melalui keanggotaan dalam gerakan ini, pembangunan karakter

bangsa bisa terlaksanakan. Secara khusus penelitian ini akan melihat

perempuan dalam Gerakan Tarbiyah di kampus-kampus universitas negeri di

Surabaya serta bagaimana peranan konstruksigender sebagai satu bentuk

aquiet revolution bagi para anggotanya. Kampus-kampus universitas negeri di

Surabaya seperti Universitas Airlangga (Unair), Institut 10 Nopember

Surabaya (ITS) serta Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berdasarkan



penelitian pendahuluan menunjukkan tumbuh subumya gerakan ini walaupun

tanpa hingar bingar (Arimbi, 2011).

Selain tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Gerakan Tarbiyah

sebagai bangunan tempat pendidikan karakter bangsa terutama pendidikan

untuk para angggota perempuan, penelitian ini mempunyai urgency yang

sangat erat hubungannya dengan program Millenium Development Goals

(MDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB yang salah satunya berbunyi

“Promoting gender equality and emporing women.” Tujuan MDGs yang

ketiga ini bisa dicapai melalui, salah satunya, pendidikan.Model pendidikan

informal dalam Gerakan Tarbiyah adalah pendidikan yang melengkapi

pendidikan formal dengan pendidikan manner (perilaku dan karakter) dalam

perspektif Islam. Hasil dad penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

strategi Indonesia dalam memenuhi MDGs yang rencananya akan tercapai di

tahun 2015.

Munculnya gerakan Tarbiyah temyata juga semakin menunjukkan

kompleksitas isu-isu yang mengangkat tentang konstruksi perempuan dan

gender serta peranan mereka dalam Islam. Sayangnya masih sedikit sekali

kupasan, penelitian maupun tulisan-tulisan yang membahas konstruksi

perempuan dalam gerakan ini. Yang lebih banyak ditemukan dalam rangka

hubungan peranan perempuan dan Islam adalah dalam bentuk buku panduan:

buku-buku yang memberikan model atau kiat-kiat bagaimana menjadi

Muslimah yang saleha atau perempuan yang sakinah tanpa memberikan

ulasan yang lebih dalam tentang kompleksitas konstruksi peranan perempuan

dan gender dalam Islam (Abubakar, 2002: 135; Meuleman, 1993: 177).

Tulisan-tulisan yang ada umumnya membahas gerakan ini secara general
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(lihat Damanik, 2002) dan sedikit sekali (untuk tidak mengatakan hampir tidak

ada) yang membahas secara khusus wacana perempuan, konstruksi perempuan

dan gender serta peranan mereka dalam gerakan Tarbiyah dan hubungan yang

muncul antara pendidikan dan konstruksi perempuan dan gender dalam

gerakan Tarbiyah sebagai satu modalitas pembangunan karakter bangsa.

5. Permasalahan Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalhan diatas, masalah dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

(1). Apakah yang dinamakan sebagai Gerakan Tarbiyah, di Indonesia

khususnya, sebagai bagian dari Islamic Youth Movements (gerakan anak muda

Islami)

(2). Bagaimana historiografi konstruksi perempuan dan gender di Indonesia

umumnya dibandingkan dengan konstruksi perempuan dan gender di dalam

gerakan Tarbiyah di Indonesia?

(3). Dengan menggunakan pendekatan feminisme Islam, bagaimanakah

konstruksi perempuan dan gender yang ada dalam gerakan Tarbiyah menjadi

suara perempuan dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender?

(4). Pembangunan karakter bangsa seperti apakah yang muncul lewat

konstruksi perempuan dan gender yang teijadi dalam Gerakan Tarbiyah ini.
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BAB n. TINJAUAN PUSTAKA

1. Gerakan Tarbiyah di Indonesia

Banyak yang melihat bahwa gerakan Tarbiyah meniru Ikhwanul

Muslimin (Persaudaraan Muslim) yang didirikan di Mesir tahun 1928 oleh

Hassan Al-Banna. Banyak juga yang kuatir bahwa gerakan ini mendorong

tumbuhnya revisionisasi dan revitalisasi Islam radikal yang berbahaya

terhadap kehidupan moderat Islam di Indonesia. Akan tetapi, berbeda dengan

organisasi-organisasi revitalisasi Islam lainnya, gerakan Tarbiyah, seperti

Ikhwanul Muslimin sesungguhnya bersifat reformis dan sangat bergantung

pada interpretasi Islam modem tentang demokrasi, masyarakat madani, hak-

hak asasi manusia, kesetaraan jender, walaupun nilai-nilai tersebut mungkin

dipahami secara berbeda dengan pemahaman uraum Barat (Miichi, 2002).

Tidak seperti hampir semua gerakan sosial di dunia atau di Indonesia

pada khususnya, gerakan Tarbiyah temyata tidak hanya berkisar pada gerakan

sosial saja, gerakan ini temyata juga meliputi wilayah pendidikan dan agama

atau kesalehan. Oleh karena sangat penting untuk melihat bahwa dalam

mobilitas sosial yang terjadi lewat gerakan ini, wilayah pendidikan dan agama

menjadi penanda yang sangat penting dalam menunjukkan adanya politisasi

yang berujung pada hubungan ekstemal tidak hanya antara individu dan

agama dalam wilayah privat tetapi juga individu, agama dan sosial dalam

wilayah publik. Gerakan jilbabisasi di kampus-kampus sekuler contohnya,

dipandang sebagai wujud kebebasan dan ekspresi beragama baik dalam

wilayah privat (hak pribadi seseorang dalam menunjukkan kesalehan ia pada

agama yang ia anut) tetapi juga menyentuh wilayah publik karena perempuan
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memakai jilbab apabila dia berada di wilayah publik (Brenner, 1996; Guindi:

1999; Cooke, 2000; Carpenter, 2001).

2. Pendidikan Perempuan, Pembangunan Karakter Bangsa dan Feroinisme

Islam

Pendidikan perempuan dan gender bukanlah pendidikan yang bersifat

monolitik atau tunggal tetapi bermacam pola dan modelnya sesuai dengan

tujuan pendidikan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Manaz Afkhami

(1997):

An educational model that forms the basis for the manual aspires to be

multidimensional and to develop a framework that can easily be used to

convey universal concepts in association with indigenous ideas, traditions,

myths and texts rendered in local idiom.

Menurut Afkhami, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi

perempuan terutama dalam mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Model

pendidikan yang tepat adalah model yang mampu mengakomodasi

keberagaman dan mengembangkan satu framework yang bisa menyelaraskan

konsep universal dan lokal (kebutuhan peserta didik sendiri). Afkhami selanjut

menjelaskan bahwa model yang tepat akan menghasilkan konstruksi yang

tepat pula dalam hubungannya dengan pembangunan nation’s character

(karakter bangsa) sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dan keyakinan peserta

didik itu sendiri. Lebih lanjut Afkhami menjelaskan bahwa pembangunan

karakter bangsa dalam bentuk konstruksi perempuan dan gender yang tujuan

akhimya memberdayakan perempuan itu sendiri merupakan manisfestasi yang

tepat atas apa yang seringkali dikatakan sebagai feminisme budaya dan agama.
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Karena konteks budaya dan agama dimana perempuan itu berada

terintegrasikan secara utuh dan tepat dan tujuan akhimya akhimya merubah

perempuan dari silent majority menjadi speaking majority. Perempuan terdidik

dalam budaya dan agama akan bisa menjadi modal utama pembangunan

bangsa, demikian Afkhami juga menegaskan.

Feminisme budaya dan agama sendiri memang bertujuan untuk

mengangkat suara perempuan sendiri dalam konteks dimana mereka berada.

Dalam kajian perempuan seringkali feminisme budaya dan agama (cultural

and theological feminism) menjadi bagian dari apa yang disebut feminist

theology, meletakkan persoalan perempuan {woman’s questions) dalam

perspektif sosial, budaya dan agama. Tidak hanya teologi feminis

memperkaya gagasan kesetaraan gender dalam feminisme yang memang

sangat beragam, teologi feminis juga membuka kemungkinan yang lebih besar

bagi perempuan untuk menafsirkan pengalaman mereka sendiri. Tujuan utama

dari feminis teologi, menurut Marie Assaad (1990):

[T]o be more involved in the study and interpretation of their religious
scriptures and tradition, especially when they deal with woman’s role
and sexuality. ... to be more articulate in defining themselves and
their faith experience, rather than letting others define for them. ... to
discriminate between the central and unchanging givens in religious
teachings, and what has been incorporated in each religion through the
powerful impact of culture, in particular the seemingly universal
patriarchal values relegating women to inferior positions because of
their being women. . . . [and] perhaps, ... to scrutinize with greater
care the deep psychological, social, and maybe economic reasons
behind the perpetuation of those negative patriarchal values.

Yang utama dari argumen Assaad ini adalah bahwa perempuan perlu

untuk mendengarkan suara perempuan sendiri, biarlah perempuan sendiri

menjadi interpreter atas pengalamannnya sendiri. Suara perempuan perlu

didengarkan karena lewat suara perempuan, perempuan bisa memberdayakan
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diri mereka sendiri dan pada akhimya mampu memperkuat bangunan karakter

bangsa lewat konstruksi kesetaraan gender. Dan yang lebih penting adalah

untuk mengidentifikasi bagaimana posisi perempuan dalam melihat diri

mereka, membangun agenda perempuan sendiri, dan merekonstruksi

pengalaman perempuan sendiri. Kandiyoti (1990) menegaskan pcntingnya
i

perempuan mendengarkan suara sendiri karena hal ini merupakan modalitas

bagi perempuan:

The ways in which women are represented in political discourse, the
degree of formal emancipation they are able to achieve, the modalities
of their participation in economic life and the nature of social
movements through which they are able to articulate their gender
interests.

Emansipasi perempuan dalam bentuk apapun menurut Kandiyoti merupakan

modalitas utama dalam partispasi perempuan dalam gerakan sosial terutama

dalam hal pembangunan karakter bangsa.

Untuk mencapai emansipasi perempuan atau kesetaraan gender dalam

perspektif Islam tdak ada pendekatan lain yang lebih tepat dari apa yang

dinamakan sebagai feminisme Islam {Islamic feminism). Feminisme Islam bisa

dengan mudah diartikan sebagai paham kesetaraan gender dalam perspektif

Islam. Menurut Shahidian dalam Mojab (2001), feminisme Islam bisa

diartikan sebagai berikut:

. . . feminism is meant easing patriarchal pressures on women, making
patriarchy less appealing, ‘Islamic feminism’ is certainly a feminist
trend. . . . feminism is a movement to abolish patriarchy, to protect
human beings from being prisoners of fixed identities, to contribute
towards a society in which individuals can fashion their lives free from
economic, political, social, and cultural constraints . . .

Menurut Shahidian, feminisme Islam tidak berbeda dengan feminisme

lainnya, bedanya bahwa feminisme Islam berada dalam perspektif nilai-nilai
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kelslaman. Lebih lanjut Majid (1998) menegaskan bahwa feminsime Islam

merupakan bentuk feminisme yang mengusung nilai-nilai Islami dalam

mengimplementasi kesetaraan gender:

A careful articulation of an Islamically progressive agenda -
democratic, anti-patriarchal, and anti-imperialist - might provide
impetus for a new revolutionary paradigm. This new Islamic
consciousness, firmly rooted in usable traditions of Islam without
abandoning the parameters of faith. . . . This conception of Islam alone
is capable of legitimising feminism in the Islamic world by posing a
formidable challenge for clerical, orthodox Islam, which has
stubbornly refused to extend more freedoms to women and minorities.

Menurut Majid, feminisme Islam merupakan agenda yang sangat progresif dan

berada dalam koridor kelslaman dalam rangka membebaskan perempuan dan

minoritas dari penindasan-penindasan yang ada.

Dari uraian diatas bisa dipahami bahwa feminisme Islam yang

bertujuan untuk memberikan kesetaraan gender bagi perempuan dan

kesetaraan bagi minoritas merupakan upaya yang bersifat transformasi sosial

dan budaya dengan menggunakan nilai-nilai agama. Feminisme Islam

sebagaimana kata Afkhami bisa menjadi pendidikan karakter yang pada

akhimya menjadi satu modalitas bagi pembangunan karakter bangsa yang

pada akhimya akan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bemegara.

Perempuan adalah pilar negara demikian salah satu hadith mengatakan apabila

perempuannya baik maka negara tersebut akan baik pula. Sejalan dengan hal

tersebut Preiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana tersebut diatas

juga menegaskan bahwa perempuan adalah pilar pendidikan karakter bangsa.

Oleh karena itu, ‘woman questions' (isu-isu perempuan) menjadi esensial

dalam kehidupan bermasyarakat. Konstruksi perempuan dan gender menjadi

esential dalam membangun karkater bangsa.
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3. Penelitian-Penelitian Pendahuluan

Penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat kontruksi perempuan

dan gender dalam perspektif Islam di Indonesia lebih banyak menekankan

pada ekspresi perempuan dalam Islam, misalnya yang dilakukan oleh

Robinson dalam bukunya Gender, Islam and Democracy in Indonesia (2009).

Dalam penelitian ini Robinson lebih banyak melihat tentang bagaimana pola-

pola gender mewamai politik Islam di Indonesia. Selain itu ada pula Nurmila

yang dalam bukunya Women, Islam dan Everyday Life Renegotiating

Polygamy in Indonesia (2009) lebih banyak menekankan pada isu poligami di

Indonesia dan bagaimana perempuan memaknai poligami dari pengalaman

perempuan sendiri. Penelitian lain yang melihat tentang perempuan dalam

perspektif Islam di Indonesia adalah penelitian Hamdani dalam bukunya

Anatomy of Muslim Veils: Practice, Discourse and Changing Appearance of

Muslim Women (2011). Penelitian ini lebih banyak melihat tentang makna

jilbab yang memberikan multi-interpretasi dan multi-makna bagi pemakai

jilbab di Indonesia. Selain itu, peneliti sendiri pemah melakukan penelitian

tentang wacana perempuan, gender dan Islam di Indonesia yang muncul dalam

karya sastra tulisan penulis perempuan Muslim di Indonesia. Penelitian

tersebut selanjutkan diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul Reading

Contemporary Indonesian Muslim Women Writers: Representation, Identity

and Religion of Muslim Women in Indonesian Fiction (2009). Penelitian ini

lebih banyak melihat tentang isu-isu perempuan dan gender dalam Islam di

Indonesia melalui karya sastra Indonesia.

Penelitian yang benar benar melihat Gerakan Tarbiyah hanyalah

tulisan Damanik (2002.) yang berjudul Fenomena Partai Keadilan
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Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Sayangnya penelitian

ini hanya melihat gerakan Tarbiyah sebagai salah satu bentuk transformasi

social dan tidak melihat bentukan konstruksi gender yang ada. Untuk itu

penelitian ini sangat esensial dalam melihat konstruksi perempuan dan gender

yang ada tetapi acapkali terlewatkan walaupun terbukti bahwa anggota

perempuan dalam gerakan ini cukup banyak. Oleh karena itu, penelitian ini

diharapkan mampu mengisi kekosongan tentang konstruksi perempuan dan

gender dalam gerakan Tarbiyah yang memang belum pemah diteliti

sebelumnya.
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BAB m
TIJJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Yang akan diketahui lewat penelitian ini adalah pola konstruksi

perempuan dan gender dalam Gerakan Tarbiyah di Indonesia, terutama di

Surabaya mulai pasca Suharto sampai sekarang. Dengan menggunakan

pendekatan teori feminis terutama feminismelslam, konstruksi perempuan dan

gender akan dianalisa dan dinterpretasi ses.uai dengan konteks dimana

konstruksi tersebut muncul. Dalam gerakan ini perempuan tidak akan lagi

menjadi silent mass atau peserta yang hanya hening tanpa pemah terdengar

suaranya. Penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana para aktivis

perempuan gerakan ini memandang keterlibatan mereka dalam konstruksi

perempuan dan gender, peranan mereka dalam konstruksi seperti ini serta

dampaknya terutama yang terkait erat dengan pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian, persepsi para aktivis perempuan dan laki-laki dalam

Gerakan Tarbiyah tentang konstruksi perempuan dan gender akan menjadi

perspektif yang merupakan self claim atau suara/pendapat mereka sendiri. Dan

yang paling utama dalam penelitian ini adalah melihat konstruksi seperti

apakah yang teijadi dalam gerakan ini yang merupakan satu modalitas

pembangunan karakter bangsa.
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2. Manfaat Penelitian

Uraian diatas menunjukkan manfaat hasil penelitian ini bahwa dengan

mengetahui konstruksi perempuan dan gender yang ada dalam Gerakan

Tarbiyah terutama untuk para anggota perempuan maka temuan penelitian ini

akan bisa dipakai sebagai model pemberdayaan perempuan yang nantinya bisa

merupakan salah satu dari banyak upaya pembangunan karkater bangsa

terutama dari sisi perempuan yang seringkali dikatakan sebagai silent

majority. Konstruksi perempuan dan gender perlu untuk diteliti karena hal ini

bisa menjadi modal dalam membangun karakter bangsa yang nanti hasil dari

penelitian ini bisa diaplikasikan dalam ranah yang lain.
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BAB IV. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-

eksploratif dalam memetakan, mengobservasi, melihat dan menganalisa

fenomena yang diteliti. Hal ini disebabkan permasalahan yang akan diteliti

holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna. Selain itu penelitian ini

bermaksud memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola

konstruksi, hipotesis dan teori.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

karenawawancara akan dikualifikasikan serta selanjutnya dianalisa dengan

menggunakan teori terkait: yaitu tentang multiple-discourse (diskursus/wacana

campuran) dan intertekstualitas dimana teks-teks yang ada (baik teks-teks

wawancara, buku-buku panduan yang digunakan dalam gerakan Tarbiyah ini

maupun teks-teks lain) akan dikategorikan dalam thematic coding berdasarkan

isu-isu yang muncul. Dari coding inilah akan dicari konstruksi yang ada.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini mulai dilaksanakan sejak April 2015 sampai sekarang.

Telah terkumpul 30 responden yang terdiri dari 10 responden (5 aktivis

perempuan dan 5 aktivis laki-laki) dari UNAIR, 10 responden ((5 aktivis

perempuan dan 5 aktivis laki-laki) dari ITS dan 10 responden (5 aktivis

perempuan dan 5 aktivis laki-laki) dari UNESA. Responden didapat dengan

menggunakan pendekatan key person approach yang artinya responden adalah
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mereka yang aktif atau dikenal sebagai aktifis Gerakan Tarbiyah di ketiga

kampus tersebut diatas dan juga merupakan pimpinan gerakan tersebut baik

dari pimpinan laki-laki dan pimpinan perempuan. Para aktifis ini tergabung

dalam organisasi mahasiswa baik yang bersifat forma] maupun informal. Di

UNAIR diwakili oleh Unit Kemahasiswaan Kerohanian Islam (UKMK1

UNAIR) atau Lembaga Dakwah Kampus (LDK UNAIR), di ITS diwakili oleh

mereka yang tergabung dalam Forum Silatuhrahmi Lembaga Dakwah Kampus

Jama’ah Masjid Manarul Ilmi (FSLDK JMMI) sedangkan di UNESA Unit

Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI).

4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Karena keterbatasan dana dan waktu, populasi penelitian ini adalah

aktivis gerakan Tarbiyah yang ada di universitas-universitas negeri di

Surabaya yaitu Unair, ITS dan UNESA.

Dengan menggunakan purposive sampling, teknik pengumpulan

respondent mengunakan teknik Snow Ball.Hal ini dikarenakan adanya asumsi

bahwa jumlah populasi di tiga PTN terpilih sangatlah besar. Penetapan

kategori sampling dilakukan berdasarkan, antara lain, keterlibatan responden

dalam gerakan ini, posisi responden dalam gerakan ini serta usia, jenis

kelamin, kelas sosial dan kategori analisa yang lain. Pengambilan sampel

dengan teknik snowball sampling gambarannya seperti menggelindingkan

bola salju sekepalan yang semakin lama semakin besar.

Pada awal dicari key informan (responden kunci) yang kemudian akan

memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang lain. Jumlah responden

akan ditentukan kemudian sampai data yang ada mencapai titik jenuh.
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Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1 . Survey dan observasi pada kegiatan Gerakan Tarbiyah di tiga universitas.

2. Mencari responden yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas.

3. Melakukan vvawancara dengan pertanyaan terbuka dalam bentuk wawancara

individual serta merekam wawancara tersebut.

4 Mentranskripkan hasil rekaman wawancara.

5. Menganalisis hasil wawancara.

6. Membuat perbandingan hasil analisa data dari 3.kampus yang berbeda.

7. Mengkatagorisasi hasil wawancara dengan menggunakan thematic coding

8. Memetakan hasil analisa data terkaitdi 3 universitas

9. Menentukan model pendidikan perempuan dan gender yang ada dalam

Gerakan Tarbiyah dibandingkan dengan pendidikan serupa dalam perspektif

umum (Negara)

10. Menginterpretasi dan menguraikan makna dari model yang sudah menjadi

finding

1 1 . Menyimpulkan hasil penelitian.

5. Tahapan Analisa Data

a. Thematic Coding

Karena semua data yang dibutuhkan sudah terkumpulkan maka data

akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan thematic coding dalam rangka

melaksanakan thematic analysis. Adapun thematic coding adalah “a form of

qualitative analysis which involves recording or identifying passages of text or

images that are linked by a common theme or idea allowing you to index the
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text into categories and therefore establish a “framework of thematic ideas

about it” (Gibbs, 2007)

b. Kategorisasi (categorization)

Kategorisasi adalah mencari persamaan dan perbedaan yang ada dalam

hasil wawancara antara satu responden dengan responden yang lain.

Kategorisasi ini dilakukan dengan menggunakan matriks hasil wawancara

responden.

c. Kode Analisis (analytic codes)

Setelah mendapatkan membuat matriks .dari jawaban responden maka

hasil matriks tersebut akan diinterpretasikan sesuai dengan konteks yang

teijadi.

d. Pembuatan Model

Hasil akhir dari penelitian ini adalah model konstruksi perempuan dan

gender dalam gerakan tarbiyah yang bisa menjadi potensi sebagai modal

pembangunan karakter bangsa dalam bentuk model pemberdayaan

perempuan.

6. Tahapan Interpretasi

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam penelitian ini yaitu

menginterpretasikan atas hasil analisa penelitian disesuaikan dengan konteks

yang ada dan akan disilangkan (cross reference) dengan pembangunan

karakter bangsa sehingga didapatkan bukti bahwa konstruksi perempuan dan

gender dalam gerakan tarbiyah bisa menjadi modal pembangunan karakter

bangsa.
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7. Luaran Penelitian

Yang diketahui lewat penelitian ini adalah model konstruksi

perempuan dan gender dalam Gerakan Tarbiyah di Indonesia, terutama di

Surabaya mulai pasca Suharto sampai sekarang. Dalam gerakan ini perempuan

tidak akan lagi menjadi silent mass atau peserta yang hanya diam tanpa pemah

terdengar suaranya. Penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana para

aktivis perempuan gerakan ini memandang keterlibatan mereka dalam

konstruksi perempuan dan gender, peranan mereka serta dampaknya terutama

yang terkait erat dengan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian,

persepsi para aktivis perempuan dan laki-laki dalam Gerakan Tarbiyah tentang

perempuan dan gender akan menjadi perspektif yang merupakan self claim

atau suara/pendapat mereka sendiri. Para mahasiswa ini akan menjadi

pemimpin pada saatnya nanti oleh karena itu perlu sekali melihat model

konstruksi perempuan dan gender yang muncul dan ini akan dijadikan modal

utama pembangunan karakter bangsa yang otentik dan sarat dengan makna

kelndonesiaan.

8. Bagan Alir Penelitian

Keseluruhan metode yang digunakan tahap demi tahap dalam satu tahun masa

penelitian, dapat dilihat dalam bagan alir berikut (yang tahapannya dapat

diikuti dari bawah ke atas):

Survey dan Observasi
Gerakan Tarbiyah di Surabaya

1
Purposive Sampling dalam

mencari responden
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1
Observasi, Wawancara

i
Mentranskripsi hasil wawancara

i
Klasifikasi dan kategori data melalui Thematic Coding

1
Analisa dan interpretasi data melalui multiplediscourse
dengan fokus pada model pendidikan dalam Gerakan

i
Penyimpulan Hasil Penelitian
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BAB V. HASIL YANG DICAPAI

A. Terminologi dan Historiografi

Gerakan Tarbiyah, sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu responden

adalah gerakan pendidikan yang seperti pada gerakan lainnya bertujuan untuk

memberikan pendidikan terutama pendidikan kelslaman kepada para penganutnya

(anggota tarbiyah). Gerakan yang bermula diidalam masyarakat kampus di masjid di

ITB awal tahun 1990an akhirnya menyebar ke berbagai kampus di seluruh Indonesia.

Menurut Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Tarbiyah), tarbiyah sendiri

mempunyai arti yang jamak. Kutipan panjang dari wikipedia adalah sebagai berikut:

Tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang berarti pendidikan, sedangkan orang
yang mendidik dinamakan Murobi. Selanjutnya, Secara umum, tarbiyah dapat
dikembalikan kepada 3 kata keija yg berbeda, yakni:

Rabaa-yarbuu yg bermakna namaa-yanmuu, artinya berkembang.
2. Rabiya-yarbaa yg bermakna nasya-a, tara’ra-a,artinya tumbuh.
3. Rabba-yarubbu yg bermakna aslahahu, tawallaa amrahu, sasa-
ahuu, wa qaamci ‘alaihi, wa ra'aahu, yang artinya masing memperbaiki,
mengurus, memimpin, menjaga dan memeliharanya (atau mendidik).

Makna tarbiyah adalah sebagai berikut:
proses pengembangan dan bimbingan, meliputi jasad, akal, dan jiwa,

yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan tujuan akhir si anak didik
tumbuh dewasa dan hidup mandiri di tengah masyarakat.
2. kegiatan yg disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati,

perhatian, bijak, dan menyenangkan (tidak membosankan).
3. menyempumakan fltrah kemanusiaan, memberi kesenangan dan

kemuliaan tanpa batas sesuai syariat Allah SWT.
4. proses yg dilakukan dengan pengaturan yg bijak dan dilaksanakan

secara bertahap dari yg mudah kepada yg sulit.
5. mendidik anak melalui penyampaian ilmu, menggunakan metode yg

mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-
hari.
6. kegiatan yg mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan,

pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan,
penyempumaan, dan perasaan memiliki terhadap anak.
7. Tarbiyah terdiri atas (1) Tarbiyah Khalqiyyat, yakni pembinaan dan

pengembangan jasad, akal, jiwa, potensi, perasaan dengan berbagai petunjuk,

1.

1.
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dan (2) tarbiyah diiniyyat tahdzibiyyat, pembinaan jiwa dengan wahyu untuk
kesempumaan aka] dan kesucian jiwa menurut pandangan Allah SWT.
Dalam Islam, istilah pendidikan disebut dengan tarbiyah. Menurut ilmu
bahasa, tarbiyah berasal dari tiga pengertian kata -robbaba-robba-yurobbii-
yang artinya memperbaiki sesuatu dan meluruskannya. Sedang arti tarbiyah
secara istilah adalah:

1 . menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempumaan, dimana
bentuk penyampaiannya satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan
tujuan pembentukannya.

2. menentukan tujuan melalui persiapan sesuai dengan batas
kemampuan untuk mencapai kesempumaan.

3. sesuatu yang dilakukan secara bertahap dan sedikit demi sedikit oleh
seorang pendidik.

4. sesuatu yang dilakukan secara berkesinambungan, maksudnya
tahapan-tahapannya sejalan dengan kehidupan, tidak berhenti pada
batas tertentu, terhitung dari buaian sampai Jiang lahat.

5. dijadikan sebagai tujuan terpenting dalam kehidupan, baik secara
individu maupun keseluruhan, yaitu untuk kemashlahatan ummat
dengan asas mencapai keridhaan Allah SWT seperti tersirat dalam
firman Allah: "Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan
kepadanya A1 kitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada
manusia, 'hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah
Allah'. Akan tetapi(dia berkata),'hendaklah kamu menjadi orang-orang
rabbani, karena kamu selalu mengajarkan A1 kitab dan disebabkan
kamu tetap mempelajarinya."(Al Imran:79).

Sesuai dengan uraian diatas, Gerakan Tarbiyah dapat dipahami sebagai gerakan yang

ditujukan untuk pendidikan terutama akhlak keislaman. Seperti yang telah dibahas

dibab sebelumnya, Tarbiyah merupakan bentuk atau model pembelajaran yang

dilakukan oleh Ikhawanul Muslimin. Jadi relevansi gerakan tarbiyah yang

dikomandoi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), merupakan afiliasi dari gerakan

Ikhawanul Muslimin yang ada di Mesir. Tarbiyah yang dipahami didalam Partai

Keadilan Sejahtera, merupakan sifat yang lebih cenderung membuat orang untuk bisa

mengetahui kebenaran dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ketika umat

Islam sudah tertarbiyah dengan baik, maka sesungguhnya mereka akan bisa melihat

sendiri apa yang terbaik yang akan dia lakukan. Termasuk dalam memilih Partai.

Yang dimaksud memilih partai yang Islam adalah partai yang memang

30



mempeijuangkan Islam, bukan harus memilih PKS sebagai jalan utama yang haras

dipilih. Tarbiyah yang dilakukan oleh PKS, cenderang memposisikan diri sebagai

sarana untuk meningkatkan pembinaan bersama, dalam ruang lingkup keimanan,

motivasi, dan pelaksanaan demikian menurut Nashir (.Manifestosi Gerakan Tarbiyah:

Bagaimana Sikap Muhammadiyah?t 2007).

Menurut KH Rahmat Abdullah, salah satu tokoh penting yang turat serta

melahirkan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, dalam satu wawancara setelah acara

Seminar Nasional “Tarbiyah di Era Bara” di Masjid UI, Kampus UI Depok,

pengertian tarbiyah (pendidikan) ini tidak menafikan proses tarbiyah yang teijadi di

Indonesia sejak dulu. Tanpa proses tarbiyah, bagaimana mungkin walisongo dapat

melahirkan pejuang-pejuang handal. Apapun namanya, apakah itu pengkaderan

dengan ‘t’ kecil (tarbiyah), yang jelas itu adalah proses pendidikan. Namun Tarbiyah

dalam konteks ini adalah dengan ‘t’ besar, Tarbiyah (sebagai nama sebuah gerakan,

red). Kalau Islam dulu dibatasi pada bidang-bidang dan ruang-ruang tertentu, maka di

Tarbiyah hal itu diperluas sebagaimana Islam adanya yang berbicara juga tentang

politik, ekonomi dan lain-lain. Dengan kata lain ada orientasi kepada

Islam kaffah (total). Mereka dibangun kesadarannya untuk melihat bahwa

pemahaman Islam mereka sebelum ini haras diluruskan. Demikianlah sebuah upaya

yang dilakukan Tarbiyah supaya anggotanya bisa mengamalkan Islam dalam satu

komunitas bara. Yang intens mengkaji Islam kan biasanya dari kawasan santri, lalu

dengan munculnya Tarbiyah, dakwah mulai berdaya, karena mulai memasuki

kawasan-kawasan yang sebelum ini dianggap sekuler, yakni kampus-kampus yang

memang bukan tempat kajian agama. Di kawasan itu subur karena para mahasiswa

dan sarjana akrab dengan ilmu-ulmu kauniyah yang dalam Tarbiyah memang menjadi

doktrin penting. Mereka di laboratorium mengkaji ayat-ayat kauniyah itu, dan
«
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kemudian mendapat pembenaran dari ayat qauliyah yang dikaji dalam Tarbiyah,

sehingga mereka pun jadi cenderung kepada aktivitas yang militan.

Dengan proses kesejarahan itu, maka saat ini adalah era baru dimana dakwah

yang selama ini sering diumbar di mimbar mendapatkan perluasan dan

diversifikasinya yakni yang meianjut menjadi dakwah kader. Mereka inilah yang

dalam konsep dakwah Tarbiyah disebut dengan anasirut taghyir (elemen perubah).

Dalam proses dakwah ada obyek yang hanya bisa sekedar menerima dakwah

yakni qoobilud dakwah. Ada yang bisa menerima perubahan dari dakwah itu,

yakni qoobilut taghyir ada yang berpotensi menjadianasirut taghyir. Nah, anasirut

taghyir ini, ada di kawasan ilmiah, yakni kampus-kampus dan sekolah-sekolah.

Kepedulian untuk menggarap kalangan yang dalam waktu singkat bisa

melakukan perubahan ini memang dilakukan dengan sadar, karena pengalaman

dakwah yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti di dalam parpol/ormas, dirasa

belum efektif. Pengalaman sebelum ini, dakwah di kampus itu lebih mumi, sehingga

proses ini akan menyejarah dengan adanya keluarga-keluarga baru yang akan

mengaplikasikan Islam secara lebih utuh.Hal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya

satu bi’ah (lingkungan). Tarbiyah im adalah bi’ah, dimana unsur-unsumya terus

dibimbing dalam berislam dan dikawal dari segala pengaruh zaman yang masuk.

Inilah yang disebut kelompok kajian yang mengandung 3 unsur

utama. Pertama, yang mengandung atmosfir dzikir dan ibadah atau aspek ruhaniah

spiritual. Kedua, aspek fikriyah, keilmuan. Dan yangketiga, aspek dakwah harakiyah,

yakni implementasi dari yang pertama dan kedua. Proses yang demikian pada saatnya

akan sampai pada satu titik, dimana mereka siap untuk berinteraksi dengan

masyarakat dengan bekal dan kekuatan yang memadai sehingga tidak mudah larut,
«
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tapi malah bisa menciptakan perubahan (“Ikhwanul Muslimin Inspirasi

Gerakan Tarbiyah”).

Tarbiyah disini merujuk kepada sebuah gerakan Islam yang masuk ke

Indonesia dalam kurun waktu dua puluhan tahun belakangan ini. Meski demikian,

Ustadz Rahmat Abdullah, yang dijuluki sebagai syaikhut tarbiyah Indonesia, agak

sedikit keberatan ketika mendengar ada pihak yang mengklaim bahwa proses tarbiyah

di Indonesia hanya dibatasi dalam kurun waktu dua puluhan tahun belakangan ini.

Menurutnya, hal ini tidak bisa diterima karena proses tarbiyah telah berlangsung

selama berabad-abad di Indonesia dan bukan hanya terjadi dua puluhan tahun

belakangan ini saja. Penyebaran Islam di Indonesia telah berjalan berabad-abad,

sedangkan setiap penyebaran Islam di bumi manapun pastilah dilakukan melalui

proses tarbiyah. Jika memang mau memaksakan penggunaan istilah tarbiyah untuk

menggambarkan sebuah gerakan yang baru masuk ke Indonesia sekitar dua puluhan

tahun tersebut, maka Ustadz Rahmat Abdullah mempersyaratkan untuk mengganti

huruf ‘t! kecil dalam kata tarbiyah menjadi huruf T’ besar (lihat kutipan diatas). Hal

ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Tarbiyah bukanlah tarbiyah. Tarbiyah

merujuk kepada suatu aturan, sistem dan ideologi tertentu yang memasuki Indonesia

dua puluhan tahun belakangan ini, bukan kepada makna tarbiyah yang biasa

digunakan oleh umumnya ummat Islam. Kelompok Tarbiyah di Indonesia merupakan

pelaksana dari pemikiran-pemikiran dan ideologi Ikhwanul Muslimin yang didirikan

oleh mendiang Hasan A1 Banna pada tahun 1928. Kelompok Tarbiyah memfokuskan

pembinaan kademya melalui forum-forum sel yang dinamakan liqo’ (sekitar tahun

80an dan awal 90an, forum seperti ini dinamakan usrah). Forum ini biasanya

dilaksanakan secara mingguan dan di pandu oleh seorang murabbi (guru) dan diikuti

oleh sekitar sepuluh mutarabbi (peserta pendidikan). Model pembinaan seperti inilah
a
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yang menjadi ciri khas kelompok Tarbiyah di Indonesia, pun di seluruh belahan dunia

(“Beda Salafi Beda Tarbiyah,” Mei8 2008,

http://orgawam.wordpress.eom/2008/05/08/beda-salafy-beda-tarbiyah/).

Dalam wawancara yang didapat dari www,hidavatullah.com via

http://syiar.wordpress.com/2007/10/27/ikhwanul-Musiimin-inspirasi-gerakan-

tarbiyah/, Rahmat Abdullah sosok pejuang da’wah yang sangat aktif memperkaya

wawasan keilmuannya seringakli dianggap sebagai salah satu founding father gerakan

ini. Pendidikan formal Abdullah hanya sampai madrasah aliyah plus setahun kuliah

di LIPIA Jakarta. Tapi karena kegigihannya mencari ilmu dari beberapa halaqah kiai

dan kelahapannya membaca kitab, banyak orang mengakui kapasitas keilmuannya tak

kalah dari rekan-rekannya yang bergelar doktor. Sejak tahun 1985 ia sudah sering

berkunjung ke luar negeri dan keliling Indonesia, memenuhi undangan seminar,

mudzakarah du’at, pelatihan kader, tabligh, dan sebagainya. Meski begitu ia tetap

tawadhu dan menolak disebut otodidak. Beriku penjelaskan Abdullah secara panjang

lebar historiografi gerakan ini:

“Sebenamya hampir seluruh doktrin dakwah dari gerakan Tarbiyah, diambil
dari sumber-sumber yang jauh sebelum Hasan Al-Banna. Misalnya dalam
kitab Muhammad bin Abdul Wahab ada materi qul haadzihi sabiilii, yang
merupakan materi dasar bagi setiap pemula yang masuk Tarbiyah. Temyata
dalam kitab Syekh Abdullah Alawi Al-Hadaad, yang sangat populer di
pesantren, yaitu Ad-Da’wah at-Tammah, juga dibuka dengan ayat tersebut,
jadi ini sudah biasa.

Intisari ayat dalam QS 12:108 itu pertama tentang deklarasi untuk mengikuti
jalan dakwah, qul haadzihi sabiilii. Kedua, jalan itu hanya menuju kepada
Allah. Ketiga, jalan itu berlangsung di atas manhaj yang jelas. Keempat
adanya pemimpin yang ikhlas (qiyadah mukhlisoh) di jalan itu. Kemudian
kelima adanya pengikut/pendukung yang tho’at (jundiah muthi’ah) dalam
jalan itu.

Mereka semua rata-rata memiliki marja’ (rujukan) yang sama dari berbagai
ulama. Bagi Tarbiyah, siapa saja yang berbicara tentang Islam akan menjadi
rujukannya. Tapi yang paling mayoritas sering digunakan adalah pemikiran-
pemikiran Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, An-Nadwy dan Mushtafa Masyhur.
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Tahun 1980-an pemikiran-pemikiran mereka memang masuk ke Indonesia,
karena di tempat asalnya, Mesir, mereka dipukul oleh Nasser. Ini hikmahnya,
mereka muncrat kemana-mana, termasuk ke sini. Mereka juga masuk ke
berbagai elemen dan lembaga ummat di berbagai pelosok dunia. Dengan
berbagai cover mereka menjalani gerakan mereka, misalnya, WAMY, IIFSO,
OKI, Rabithah Alam Islami, termasuk juga lembaga yang pernah dipimpin
Anwar Ibrahim. Lembaga-lembaga itu menjadi corong yang mensosialisasikan
abad ke-15 H ini sebagai titik tolak keberangkatan ummat Islam.

»

Apakah yang Anda maksud gerakan dari Mesir itu adalah Ikhwanul
Muslimin?
Gerakan inilah yang nampaknya banyak memberi inspirasi dan pengaruh
kepada Tarbiyah. Prosesnya antara lain lewat pengiriman buku-buku tentang
gerakan itu ke pesantren-pesantren oleh mahasiswa kita yang belajar di Timur
Tengah. Tapi sayang kitab-kitab itu tidak dibuka, karena dianggap bukan kitab
kuning.
Saya ingat, tahun 1972 Dr. Yusuf Qaradhawi pernah berkunjung ke Indonesia.
Dan beliau menyumbangkan kitab-kitab sejenis itu. Di antara yang diberi itu
adalah guru saya KH Abdullah Syafi’i. Beliau adalah seorang pembaca yang
lahap. Di mobilnya selalu ada kitab.
Waktu itu saya masih kelas III Tsanawiyah. Mengikuti jejak beliau, saya
sudah berkenalan dengan kitabFii dzilalil qur’an serta kitab karangan Abu
Hasan Ali An-Nadwi yang disumbangkan Yusuf Qaradhawi.
Begitulah inspirasi gerakan itu sampai ke sini. Waktu itu orang belum yakin,
bagaimana halaqah yang paling banyak anggotanya cuma 12 orang bisa
mengubah dunia. Orang-orang masih yakin perubahan itu hanya bisa teijadi
dengan massa yang besar. Sementara kami terus melakukan pengkaderan
intensif.
Begitu intensifnya hingga di masa awal itu ada seorang tokoh muda gerakan
ini, yang bisa 3 kali ke Puncak setiap akhir pekan untuk mencetak kader-kader
Tarbiyah ini. Biayanya dari kantong sendiri. Kadang numpang truk. Bahkan
tidak aneh kalau waktu itu di antara mereka ada yang jalan kaki dari Depok ke
Jakarta, itu biasa. Dan mereka pulang jarang yang di bawah jam 12 malam.
Seperti itulah mereka menjadi kader di masa lalu. Meski begitu Tarbiyah juga
tidak eksklusif, karena mereka juga teijun ke tengah masyarakat.

Apakah proses pengkaderan itu dilakukan juga di kampus dan sekolah-
sekolah agama?
Ada, perekrutan itu dilakukan juga di sana. Tetapi memang respon yang paling
cepat adalah di kampus-kampus umum itu. Mungkin karena berangkat dari
kesadaran, bahwa mereka sudah minus keislamannya, sehingga mereka
semangat untuk belajar Islam. Sedangkan orang-orang di kampus agama
mengklaim, “Kami gudangnya Islam.” Jadi mereka sudah merasa cukup.
Kembali soal sejarah Tarbiyah tadi. Bisa anda jelaskan siapa-siapa saja tokoh
yang membawa fikrah gerakan ini ke Indonesia?

Tentu saja ketika proses masuknya fikroh ini berlangsung, banyak pintu yang
digunakan, proses ini seperti tayyar (arus). Sebuah tayyar kan tidak jelas mana
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awal dan mana akhir. Begitu banyak sehingga jika Anda sebut beberapa nama
tokoh Tarbiyah, boleh jadi semuanya punya peran.

Tapi saya ingat salah seorang kyai di Jakarta, pulang dari Timur Tengah
membawa kitab untuk pesantren. Saya mengkhatamkan tiga kitab risalah
Hasan Al-Banna yang dibawa kyai saya itu yaituBainal Amsi wal
Yaum (Antara Kemarin dan Hari Ini), Da’watuna (Dakwah Kami di Era Baru)
dan Risalah Ta’lim.

Dalam perkembangannya Tarbiyah terjun ke dalam da’wah politik
?yakni dengan pendirian Partai Keadilan. Apa pertimbangannya?
Bukankah begitu banyak ilmu, lalu kalau bukan untuk dikaji dan diamalkan
dan diaplikasikan, terns untuk apa? Apakah cukup kita membicarakan di
dalam halaqah, tapi di luar kita selesai begitu saja. Kalau dilihat dari
perjalanan Rasulullah, mereka mulai sembunyi selama tiga tahun, sesudah itu
mengumumkan da’wahnya. Saat itu sudah eranya dakwah memasyarakat
sampai hijrah dengan segala resikonya. Sesudah itu di Madinah teijadi suatu
proses yang bersifat politik praktis dan kelembagaan politik.
Lagipula, kita harus membayar janji kita kepada Allah bahwa shalat, ibadah
dan seluruh kehidupan kita untuk Allah. Jadi hidup itu mulai dari tidur,
makan, sampai mengatur orang bermasyarakat, berarti namanya politik.

Keputusan untuk terjun ke politik didorong oleh kesadaran supaya tidak ingin
berasyik-asyik saja dalam konsep da’wah, tetapi apa yang bisa kita berikan
untuk ummat pada saat moment berpolitik memungkinkan. Kalau momen itu
tidak diambil, ummat akan mengeluh dan kecewa. Sementara banyak orang
kafir sudah mengibarkan bendera.

Orang memaklumi bahwa kader Partai Keadilan (PK) dari kalangan
Tarbiyah. Sementara Doktor Yusuf Qaradhawi menulis bahwa PK
adalah perpanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin (CVf) di Indonesia.
Jadi Tarbiyah sesungguhnya adalah IM di Indonesia?
Wallahu a’lam. Saya baca buku asli yang ditulis Qaradhawi itu. Di situ
tertulis imtidad. Tetapi apakah betul teijemahannya sebagai perpanjangan
tangan. Sebetulnya mereka adalah jamaah wahidahyang diikat olehrabithul
aqidah. Jadi di manapun mereka berada tetap dalam satu ikatan yang kokoh.

Apakah ada semacara ikatan resmi antara tokoh-tokoh Ikhwanul
Muslimin di Mesir dan Tarbiyah di Indonesia?
Begini, kalau soal kerjasama ya sulit juga dijawab, karena tidak sama seperti
komunis di Indonesia dulu yang punya hubungan jelas dengan komunis di
Rusia. Yang jelas kalau di luar negeri seperti di Yordan, Sudan dan lain-lain,
Ikhwanul Muslimin bergerak dengan bendera formal, tapi ada di sebagian
negeri yang lain tidak menggunakan nama Ikhwanul Muslimin, namun
semangatnya sama.

Mengapa tidak ada keinginan untuk menegaskan diri dengan
menyatakan bahwa Tarbiyah tidak lain adalah Ikhwanul Muslimin?I
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Yang penting bukan terstruktur atau tidak, diakui atau tidak, tapi produk apa
yang bisa dihasilkan oleh seorang Muslim dengan komitmen dan semangat
dakwahnya. Kita lebih mengandalkan kualitas komoditas, bukan
propagandanya, na’tamid ‘ala husnil bdho’ah la ‘ala husnid di’ayah.

Seingat saya, selama bertahun-tahun tumbuh bersama gerakan ini, mereka
tidak pemah diperkenalkan dengan satu tokoh. Kita selalu membiasakan untuk
selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mencegah agar jangan
sampai kader-kader kita terpesona oleh figur dan oleh nama besar. Lebih baik
begitu daripada mengibarkan bendera tapi tidak pemah membuktikan
komitmennya.

Kita sendiri tidak berani mengklaim sebagai Ikhwanul Muslimin
karena, pertama, sudah benarkah klaim itu, kalau tidak, berarti kita sudah
membohongi masyarakat. Kedua, kalaupun kita punya hubungan dengan
Ikhwanul Muslimin, apakah kualitas kita benar-benar sama dengan mereka.
Kalau sudah sih tidak apa-apa mengklaim sebagai bagian dari jamaah itu. Tapi
kalau pemikirannya jauh dari Hasan Al-Banna, dan produk akhlaknya
mengecewakan, gaya bahasanya juga berbeda buat apa mengaku-ngaku. Jadi
bagi kita yang penting adalah produknya dulu.

Di Mesir organisasi IM muncul secara terang-terangan. Mengapa di
negeri Iain tidak semua yang mau terang-terangan?
Mesir itu kan monumen, tempat lahimya gerakan itu. Sebagai monumen besar,
ia tidak boleh tersembunyi. Apapun risikonya, termasuk nyawa, eksistensi
jama’ah hams tetap muncul. Kalau dia dibilang tidak ada, tidak ada di dunia
ini, kalau dia dibilang ada, orang akan bilang ada.
Tentu saja di Indonesia tidak bisa saya katakan bahwa Tarbiyah adalah
perpanjangan tangan yang terstruktur dari IM, tapi lalu disembunyikan. Benar
atau tidak, itu soal lain. Paling tidak dari sisi kampanye nama, memalukan
kalau orang Indonesia cuma mengambil nama lalu kualitasnya tidak sampai.

Apakah pencanangan gerakan Tarbiyah di era terbuka ini kemudian
akan mengarah kepada pembentukan ormas?
Wampaknya tidak. Jadi pencanangan ini adalah da’wah ke berbagai lini. Ini
lebih kepada keinginan untuk menanamkan semangat menyebar.

Dalam selebaran acara seminar “Tarbiyah di Era Baru” Anda disebut
sebagai Syaikh Tarbiyah. Apakah memang dalam struktur Jamaah
Tarbiyah imamnya Anda. Dan bagaimana sampai Anda didudukkan
sebagai syaikh?
Antara sungguhan dan guyonan, susah membedakannya. Biasanya orang yang
sudah dekat kan begitu. Sebenamya sebutan ini hanya buatan panitia saja.
Saya tanya mereka, “Kenapa dibuat seperti ini?”
Mereka bilang, “Publikasinya sudah disebar kok.” Maka saya balas gurau,
“Adik-adik mau nyindir saya ya, bahwa saya sudah kakek-kakek. Syaikh itu
kan artinya kakek. Jadi era saya sudah hilang, sekarang era kalian semua?”
Pertimbangan mereka mungkin saya ini kan nggak sama dengan yang lain.
Yang lain kan ada yang bergelar doktor. Mereka mungkin mengira-kira untuk
mengimbangi, sehingga akhimya dibuat julukan itu. Humor itu biasa terjadi,

A
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sering si Fulan ditulis bergelar Ph.D, maksudnya bukan doktor, tapi singkatan
dari Pakar Halaqah dan Daurah, hahaha...
Lantas ada yang menggelari saya dengan Kyai Haji, tapi itu orang-orang saja
yang kasih. Saya sendiri risih dipanggil Kyai Haji. Kalau diangkat dengan
sebutan mulia saya gemetar.

*
Apakah penyebutan syaikb itu terkait dengan posisi struktural anda
sebagai ketua MPP di PK?
Insya Allah tidak.
Gerakan Tarbiyah selama ini banyak berbasis di kampus yang notabene
masyarakat menengah dan relatif elit. Belakangan apakah juga memperhatikan
kalangan bawah?
Relatif, di beberapa daerah pembinaan kalangan bawah tampaknya cukup
memuaskan, walaupun untuk berpacu perlu waktu, kenapa misalnya di
beberapa daerah transmigrasi ada keberhasilan yang mereka menjadi
pemimpin nil.

Sering muncul kritik bahwa gerakan Tarbiyah ini cenderung eksklusif.
Anda rasakah pula kecenderungan itu?
Betul, ada kalanya kopral dengan kopral berkelahi, tetapi mayor dan kolonel
yang jadi atasannya biasa-biasa saja. Para jenderalnya pun saling ngobrol saja.
Kalau ada yang demikian yang saya lihat, saya mengingatkan kader-kader kita
agar tidak boleh begitu. Karena sesungguhnya mereka bisa menjadi orang
yang sangat dihargai masyarakat jika menggunakan cara-cara yang lebih
santun.
Jadi kesan eksklusif itu bukan karena ajaran ataupun doktrin, tapi dari sisa
yang belum diselesaikan dari kajian materi yang saat itu harusnya mereka cari
sendiri.
Makanya mereka disuruh mengaji ke mana-mana untuk menambah wawasan.
Sehingga kalau ada kajian umum mereka datang ramai-ramai untuk
memperkaya dari apa yang telah mereka dapatkan dalam kelompok-kelompok
kecil itu.

Dari kutipan yang sangat panjang diatas terlihat jelas tujuan dan bagaimana gerakan

ini berjalan, dipengaruhi oleh apa dan berada dalam konteks yang bagaimana

sehingga gerakan ini menjadi salah satu gerakan yang tidak hanya bersifat local saja

tetapi juga intemasional dan cross-cultural (bersilang budaya).

Dalam salah satu syiar mereka, http://www.oasetarbiyah.com/?p=107, tertanggal 8

November 2007,2 dijelaskan dengan gambling visi dan misi gerakan ini.

c
2 www.oasetarfaivah.com. merupakan website yang menjadi corong gerakan tarbiyah dan berisi lengkap
seluruh kegiatan atau materi yang didesiminasikan dalam gerakan ini. Selain website ini, adalah
Majalah Sabili yang juga merupakan corong gerakan ini.
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Salah satu upaya gerakan tarbiyah yang menekanka kepada pendidikan
Iindividu, keluarga dan masyarakat adalah terciptanya masyarakat madani.
Tarbiyah yang komponennya antara lain raenyemarakkan membaca dan
mengkaji A1 Quran, tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa dan kemudian
menyebarkan serta mendakwahkan apa yang telah dipelajari dalam Islam.

Sedangkan masyarakat madani merupakan pola yang diterapkan semasa
Rasulullah SAW di Medinah dimana komunitas Islam hidup dalam damai
dengan komunitas lainnya seperti Yahudi dan Nasrani. Masyarakat Madani ini
yang mayoritas Muslim mengatur tata masyarakat yang berlandaskan kepada
keluhuran Islam. Perangkat ajaran Islam inilah yang kemudian melahirkan
masyarakat ideal dimana saat itu Rasulullah menjadi panutan dan pimpinan
umat.

Contoh teladan masyarakat madani inilah yang kemudian melahirkan generasi
cemerlang sampai berakhimya Khalifah Utsmani tahun 1924. Sebelum
kekhalifahan ini terkubur generasi umat Islam salafusaleh telah melahirkan
karya-karya gemilang baik dalam segi akhlak, keimanan, keluarga, masyarakat
sampai kepada ilmu dan teknologi yang sampai sekarang masih digunakan.

Melalui perangkat tarbiyah dengan pembinaan pribadi, keluarga dan
masyarakat ini diharapkan Masyarakat Madani tercipta lagi.

Murobi Agung Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana
pengkaderan melalui tarbiyah mulai dilakukan di Rumah Darul Arqam yang
mencetak generasi pertama umat Islam yang gemilang.

Pribadi unggul melalui pembinaan di dalam wahana tarbiyah inilah yang akan
memangku Islam sebagai sebuah Dinul Islam yang Syumul, yang sempuma,
menyeluruh. Dia tidak berfikir hanya sebuah ormas, apalagi hanya sebatas
ormas Islam lokal atau partai politik, namun merupakan sebuah cita-cita ideal
menyatukan umat Islam dunia.

Tahapan melalui perangkat tarbiyah dan melalui halaqah itulah diharapkan
lahir qiyadah, pimpinan di berbagai cabang kehidupan masyarakat baik di
bidang ekonomi, pendidikan, budaya, hukum atau politik. Gerakan tarbiyah
menimbang kehidupan ini tidak parsial sebagai sebuah keilmuan saja namun
merupakan sebuah gerakan syamil, menyeluruh menebarkan Islam sebagai
Rahmat Alam Semesta, termasuk di Indonesia.
Wajah Islam yang ramah, sejuk dan juga agung ditampilkan Rasulullah ketika
berada di Madinah dan dilanjutkan Khalifah Rasyidah. Wajah Islam yang
membela kaum papa dan berani menghadapi kezaliman dunia juga
ditampilkan dalam generasi pertama Islam.

Di tengah berbagai upaya memarginalkan Islam hanya di sudut-sudut mesjid,
menjauhkan Islam sebagai sebuah panduan kehidupan yang luas, tarbiyah
menawarkan obat bagi kehidupan Islami yang kaafah, komprehensif.

Dengan menggunakan slogan “menjalin ukuwah memperluas cakrawala” gerakan

ini, lewat visi dan misinya” memberikan klaim bahwa gerakan ini merupakan gerakan

sipil yang sangat erat dengan pembentukan civil society (masyarakat madani). Jika

K
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dicermati lebih dalam, gerakan ini tidak berebeda dengan gerakan humanis lainnya

karena secara wacana kebahasaan, pilihan kata yang dipakai adalah kata-kata yang

sangat umum bagi semua gerakan didunia baik yang berafilisi agama maupun yanga

secular yang bertujuan untuk mendapatkan kesetaraan. Kata-kata seperti damai,

ramah, sejuk, agung, selarasnya iman, ilmu dan teknologi, keberpihakan pada kauni

marginal, perjuangan terhadap kejahatan, menunjukkan bahwa gerakan ini juga

mengandung nilai-nilai universal yang sangat umum bagi semua penduduk di dunia.

Seperti gerakan Islam lainnya, kata-kata dalam bahasa Arab sangat kental dalam

gerakan ini. Hampir semua istilah menggunakan bahasa Arab yang menunjukkan

kedekatan gerakan ini dengan dunia Arab (i.e. Ihkwanul Muslim dari Mesir). Tetapi

cukup berbeda dengan gerakan humanis lainnya (seperti gerakan feminis, gerakan

hak-hak sipil), gerakan tarbiyah mengusung nilai-nilai keagamaan yakni Islam secara

kental dan sangat berorientasi ke masa lalu. Dalam tataran ideal menurut agenda

gerakan ini, konteks kekinian nampaknya tidak lagi menjadi penting bagi tujuan, visi

dan misi gerakan ini walaupun gerakan ini mengakui bahwa perkembangan ilmu dan

teknologi adalah sesuatu yang hams dirangkul dan bukan dimusuhi. Jaman emas

kekhalifahan Islam menjadi model terciptanya masyarakat madani didalam

masyarakat dimana gerakan ini berada. Karena fokusnya yang sangat kuat pada jaman

keemasan Islam, gerakan ini tidak memasukkan konflik serta dinamika yang terjadi

dalam jaman keemasan tersebut. Sekali lagi, konteks nilai-nilai universal yang mereka

usung lebih merujuk pada jaman keemasan Islam dan tidak pada jaman sekarang.

Mungkin dalam gerakan ini, dinamika masyarakat, kontestasi, negosiasi dan

hegemoni menjadi tidak penting, terutama apabila berkaitan dengan konteks peristiwa

dan kungkungan time and space. Konteks waktu dan tempat seakan hilang (dalam arti

Keindonesiaan atau waktu dan tempat di Indonesia/konteks lokalitas). Hal ini sejalan
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dengan pendapat Ali Said Damanik yang mengatakan bahwa di Indonesia meski dapat

digolongkan sebagai bagian gerakan modemisme Islam, kelompok yang mulai

sebagai "Gerakan Dakwah Kampus (GDK)" ini, agak sulit dicarikan akar

hubungannya dengan gerakan keagamaan Islam yang pemah ada di Indonesia pada

masa lalu. Kehadiran gerakan ini berhubungan erat dengan pengaruh gerakan Islam

Intemasional yang berkembang di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin, yang dalam dua

dasawarsa terakhir abad ke-20 pengaruhnya sangat terasa di berbagai negara di dunia.

Dalam kurun waktu tersebut, gerakan yang dimotori oleh anak-anak muda terdidik

yang berbasis di perkotaan ini mampu memberi andil dalam proses pembentukan

opini dan kecenderungan religiokultural publik. Diterimanya secara luas simbol-

x

simbol keagamaan, seperti pemakaian busana Muslimah (jilbab), adalah salah satu

dari keberhasilan gerakan ini. Setelah lebih dari satu dasawarsa bergerak di bidang ini

maka, bersama dengan terciptanya momentum reformasi, gerakan ini membidik

perjuangan struktural pada level negara, dengan mendirikan Partai Keadilan. Sejak

itu, Partai Keadilan menjadi fenomena tersndiri dalam langit perpolitikan Indonesia

{Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah, 2002).

Seperti penjelasan diatas, pengikut gerakan ini sebagian besar adalah anggota

masyarakat kampus (mahasiswa) yang biasanya disapa dalam sebutan akhwat yang

berarti sisters (saudari perempuan) dan akhwan yang berarti brothers (saudara laki-

laki) tanpa menunjukkan adanya perbedaan usia, latar belakang sosial dan sebagainya.

Hal ini menandai adanya demokratisasi dalam sapaan pengikut gerakan ini walaupun

dalam berinteraksi mereka sangat terpisah. Laki-laki dan perempuan duduk dalam

ruangan yang berbeda atau dalam ruangan yang sama dan dibatasi hijab atau

pembatas. Ruang laki-laki adalah ruang publik dan ruang perempuan adalah ruang

domestik merupakan ajaran utama gerakan ini. Lalu bagaimana model konstruksi
*
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perempuan dalam gerakan ini, apakah terdapat perbedaan dengan gerakan feminis

Islam yang ada? Pertanyaan pertanyaan tersebut akan dibahas dalam uraian berikut

berdasarkan wawancara dari para pengikut gerakan ini yang merupakan bagaian dari

Islamic Youth Movements karena sebagian besar anggotanya adalah mereka yang

berada dalam usia sekolah maupun mahasiswa.

Sangatlah menarik untuk dicermati bagaimana anggota Gerakan Tarbiyah

sekarang ini (2015) mengidentifikasi diri mereka terutama setelah adanya gonjang-

ganjing PKS dengan ditangkapnya Ketua PKS atas kasus korupsi daging sapi tahun

2013. Banyak pertanyaan yang muncul apakah setelah kasus tersebut PKS masih

mempunyai ikatan kuat dengan Gerakan Tarbiyah. Seperti layaknya gerakan lain,

temyata Gerakan Tarbiyah ini juga mengalami perubahan. Terdapat pro dan kontra

tentang afiliasi Tarbiyah dengan PKS setelah munculnya kasus korupsi ketua PKS.

Banyak yang pro bahvva PKS adalah alat politik gerakan Trabiyah tetapi banyak juga

yang kontra terhadap keterkaitan PKS dan Gerakan Tarbiyah. Bahkan ada situs yang

dengan tegas menolak

http://tarbivahbukanpks.com/mengapa-pks-kini-terpuruk/.3 Mencermati opini-opini

bahwa Tarbiyah bukan PKS:

yang muncul dari situs ini sungguh menarik karena kasus-kasus yang kontenporer

dengan cepat ditanggapi oleh para aktivis maupun anggota Tarbiyah yang tergabung

dalam situs ini. Sayangnya untuk kepentingan penelitian ini maka sumber data utama

tidak diambil mereka yang memberikan komentar pada situs ini tetapi lebih

memfokuskan pada para aktivis Dakwah Kampus yang menjadi bagian utama dari

Gerakan Tarbiyah ini. Selain itu sumber data dari situs juga sangat tidak bisa

diandalkan karena misalnya per tanggal 21 Oktober situs ini tidak bisa lagi diakses.

3 http://tarbivahbukanpks.com sekarang sudah tidak bisa diakses lagi dikarenakan adanya permasalahan
administrartif. Diakses tanggal 21 Oktober 2015.
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B. Perempuan Dalam Ranah Publik

a. Kepemimpinan Perempuan
Tempat utama perempuan adalah diruang domestik begitu menurut para

anggota gerakan tarbiyah walaupun didapati banyak sekali anggota perempuan yang

terlibat dalam kegiatan publik. Kontradiksi seperti ini nampaknya tidak menjadi

masalah bagi mereka karena menurut halaqah atau kajian-kajian yang mereka

laksanakan secara rutin, perempuan adalah pelengkap laki-laki. Perempuan hanya

boleh menjadi wakil pimpinan dimana laki-laki lebih utama sebagai pemimpin. Tetapi

yang lebih menarik adalah bawah dalam pandangan para anggota tarbiyah ini, lelaki

dan perempuan tetap harus bekeija sama dalam berorganisasi. Berikut wawancara

dengan anggota tarbiyah laki-laki

Konsep gender dimana ini diaplikasikan dalam kegiatan UKKI
[UNESA] ini ya. Yang namanya kegiatan tentu ada yang namanya
perencanaan dulu, ada rapat. Itu pun sudah dilakukan kalau disini
menyebutnya ikhwan dan akhwat. Nah itu ada didalamnya hijab, jadi
tidak boleh saling pandang satu sama lain tidak boleh. Cuma,
makanya disini itu yang namanya struktur organisasinya contohnya ada
kadep-kadep. Kalau disini itu yang namanya struktur organisasi ada
yang namanya kadep ada yang namanya wakadep. Kadep dan juga
wakadep, kadepnya adalah laki-laki dan wakadepnya adalah
perempuan, ini dalam hal pembinaan kan kita dalam organisasi juga
membina yang namanya kita kan. Sedangkan disini anggotanya itu ada
yang namanya anggota laki-laki dan anggota perempuan. Yang
membina laki-laki ya kadepnya, nah perempuan yang membina adalah
wakdepnya. Tapi keduanya tetep bersinergi artinya satu presepsi, tidak
mungkin maksudnya kadep itu membina anggota yang permpuan, kan
istilahnya tidak etis. Jadi makanya disini itu sampai bidang itu juga ada
wakil bidangnya, nah itu yang pertama terkait perencaanaan, jadi ada
hijab satu sama lain. Ketika rapat ada hijab terus masuk pembinaan
tadi kadep dan wakdep juga kabid dan wakabid, itu terkait struktur
organisasinya. Termasuk kemudian terkait kegiatan misalnya itu kajian
dan seterusnya itu ada hijabnya. hijab itu tetep dibawa kemana-mana
seperti itu. Tapi kadang bila tidak memungkinkan termasuk acara-
acara pelatihan dan sebagainya itu kan kadang menyewa tempat lain
tidak hanya didalam masjid. Sewa gedung disana dan sebagainya, ya
itu mau tidak mau sewa gedungnya harus dilepas. Tapi gak boleh
ikhwan dan akhwat duduk dalam satu kursi itu tidak boleh. Mungkin
yang bagaian kanan ini laki-laki dan yang bagian kiri ini adalah
perempuan, walaupun tidak ada hijabnya. Hijabnya ya menghijabi diri
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sendiri aja lah. Hijabnya kalau dikelas kan tidak ada hijabnya seperti
itu (Wawancara dengan Ali Mustofa, UKMKI UNESA, 1 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwa antara pemikiran ideal dan praktek

sangat berbeda. Meskipun perempuan tidak boleh menjadi pemimpin kelompok

seperti ketua tetapi mereka boleh menjadi wakil pemimpin: artinya keberadaan

perempuan dalam wilayah public tetap diakui.

Dari pihak aktivis perempuanku juga menunjukkan hal yang sama:

Laki- laki itu seorang pemimpin, jadi apapun kedudukannya dia tetap
merupakan amanahnya sebagai seorang pemimpin. Sedangkan
perempuan adalah pendamping dari pemimpin itu sendiri. jadi setinggi
apapun perempuan sehebat apapun perempuan ya tetap posisinya tetap
menjadi pimpinannya laki- laki (Wawancara dengan Luthfa Lusia
Fajrina, UKKI UNESA, 26 Maret 2015).

Kalau laki- laki itu ya berarti, ya kalo dalam Islam itu kan dianjurkan
yang jadi pemimpin itu adalah laki- laki, tapi kalau dalam demokrasi
kan nggak harus yang jadi pemimpin itu laki- laki gitu. Tapi yang
namanya laki- laki kan ya paling tidak kan dia sebagai pemimpin
dalam rumah tangga, kalau menurut saya laki- laki itu ya seperti ayah,
perempuan ya kayak ibu. (Wawancara dengan Riskha Tri Oktaviani,
JMMI ITS, 25 April 2015).

Dari hasil wawancara ini terlihat jelas bahwa posisi perempuan sebagai pemimpin

adalah dalam posisi pengganti, apabila tidak ada laki-laki yang mampu. Kedudukan

perempuan tetap tidak setara dengan laki-laki. Peran gender tradisional tetap berlaku

dalam kontruksi perempuan dan kepemimpinan dalam gerakan ini dimana posisi

pemimpin adalah ranah laki-laki dan perempuan adalah dibawahnya, walaupun

menurut salah seorang responden hal itu hanya dalam ranah Islam karena dalam ranah

demokrasi peran gender tradisonal bisa saja tidak berlaku (lihat wawancara dengan

Riskha Tri Oktaviani diatas).

Dalam hal kepemimpinan perempuanan pun, Gerakan Tarbiyah juga sudah

mempunyai acuan bagi para aktivis perempuan. Dalam buku Keakhwatan 1 (2010)

yang sayangnya ditulis oleh sebagian besar penulis laki-laki yaitu Cahyadi
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Takariawan, Abdullah Sunono, Wahid Ahmadi, Ida Nur Laila terlihat jelas bahwa

perempuan adalah warga negara yang aktif tidak hanya dalam ranah privat tetapi juga

dalah ranah publik. Yang tentang kepemimpinan perempuan adalah bahwa gerakan

ini secara ideal memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin asalkan bukan

pemimpin negara.

a. Mempersiapkan akhwat untiuk peran kepemimpinan
Pada sebagian kalangan kaum muslimin terdapat pemahaman bahwa para
akhwat muslimah hendaknya lebih banyak tinggal di rumah, dan tidak boleh
mengambil peran kepemimpinan publik karena dianggap bukan merupakan
wilayah kaum perempuan. Mereka menggunakan argumen firman Allah:
“Dan hendaklalh kamu tetap di rumahmu” (A1 Ahzab: 33).
Padahal para mufasir memahami bahwa ayat ini ditujukan kepada isteri-isteri
Nabi saw. Kendati demikian, Aisyah ra, perempuan yang paling mendalam
pengetahuan agamanya, tidak merasa terhalang keluar rumahnya, dari
Madinah menuju Basrah, memimpin pasukan yang di dalamnya ada pasukan
laki-laki, dua di antaranya termasuk dalam sepuluh orang yang dijamin masuk
surga. Dengan demikian ayat ini tidak bisa digunakan untuk dalil pelarangan
perempuan dalam kancah sosial maupun politik.
Sekalipun pada contoh perang Jamal tersebut Aisyah kemudian menyesali apa
yang telah diperbuatnya, hal itu bukan karena perbuatannya dipahami sebagai
melanggar syariat. Penyesalan itu, menurut Yusuf AI Qardhawi, disebabkan
oleh ketidaktepatan dalam mengambil keputusan politik. Berarti ini
merupakan masalah lain.
Ibnu Hazm seorang ulama madzhab Hanbali dalam kitab AI Muhalla
berpendapat bahwa jabatan yang tidak boleh diserahkan kepada perempuan
hanyalah rrasah ad daulah atau pemimpin negara. Kepemimpinan dalam
wilayah umum seperti itu dimana padanya bermuara seluruh urusan kaum
muslimin, tidak diberikan kepada perempuan. Tetapi para ualama berbeda
pendapat tentang pengangkatan perempuan di luar khalifah atau pemimpin
tertinggi dalam suatu negara, dengan demikian, menurut Qardhawi, dalam hal
ini terbuka pintu ijtihad.
Dalam kaitan dengan kepemimpinan perempuan, Dr. Yusuf Qardhawi
berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan
lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga. “Adapun
kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup
keluarga, tidak ada nash yang melarangnya. Dalam hal ini, yang dilarang
adalah kepemimpinan umum seorang perempuan atas kaum laki-laki”,
demikian pendapat Yusuf Qardhawi.
Dengan demikian para akhwat haras disipkan untuk mengemban amanah
kepemimpinan dalam berbagai urusan, khususnyan yang menyangkut masalah
kaum wanita. Tarbiyah Islamiyah mencetak bukan saja kader, akan tetapi
pemimpin yang memiliki potensi dan ketrampilan dalam memimpin
(Keakhwatan 1, 41 -43).
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Kalau dicermati memang terdapat gap antara wacana dan realita. Dari hasil

vvawancara dengan para responden perempuan, mereka lebih banyak memilih untuk

meletakan kepemimpinan di tangan laki-laki walaupun sebenamya dalam buku

panduan tidak menutup kepemimpinan perempuan kecuali kepemimpinan umum

perempuan atas laki-laki, tetapi atas sebagian laki-laki tidak ada aturan yang

melarang.

b. Relasi Gender Dalam Ranah Publik

Dalam ranah publik, cuplikan wawancara berikut sudah menggambarkan relasi gender

(antara perempuan dan laki-laki dalam gerakan ini):

Seperti yang saya bilang tadi bahwa laki- laki itu ya pemimpin itu
sendiri, dia yang memimpin kita sedangkan perempuan itu ya uhuk
pendamping dari laki- laki itu sendiri, tapi perempuan itu juga tidak
bisa dikesampingkan, maksudnya porsinya lebih rendah itu tidak, tapi
sebenemya posisis kita itu sejajar, karena kita saling saling
mendampingi. ((Wawancara dengan Luthfa Lusia Fajrina, UKK1
UNESA, 26 Maret 2015).

Yang pasti memang laki- laki dan perempuan ini, sesuatu yang nggak
bisa disamakan ya karena memang berbeda, tugasnya juga berbeda
jadi untuk pemisahnya itu semisal kita dalam satu forum, otomatis kita
nggak bisa dengan leluasa berkomunikasii. Tapi tapi bukan berarti
komunikasi kita terbatas. (Wawancara dengan Naila Mahdiana,
UKMKI UNAIR, 23 Maret 2015).

Misalkan nggak mungkin lah seorang wanita akan naik- naik masang
spanduk, jelas itu jelas pekerjaannya lelaki. Itu yang mengerjakan laki-
laki. Terus kalau misalkan caranya komunal, ya yang jadi MC dan
segala macam yang istilahnya tampil di depan itu kebanyakan laki-
laki. Yang perempuan ya mungkin bantu- bantu di administrasi. Dan
yang lainnya, di konsep- konsep yang lainnya, kayak gitu. Cuma kalo
memang hal- hal yang istilahnya berat dan itu pekerjaannya laki- laki
ya itu yang ngerjain laki- laki. (Wawancara dengan Riskha Tri
Oktaviani, JMMI ITS, 25 April 2015).

Yang pertama perempuan sebenamya itu ya kan kita sering medengar
istilah perempuan itu pilar peradaban, perempuan itu itu tiangnya
negara. Memang benar perempuan itu, maksudnya ya memang kita itu
dalam aturan Islam juga mengakui bahwa laki-laki sebagai pemimpin,
sedangkan perempuan tetapi disini kan, besok kita kan berkeluarga. La
disitu kita akan menjadi istri la disitu istri akan membawa peran, peran

46



utama di dalam keluarga. Dimana akan menjadi semangat bagi
suaminya, akan mendidik anak-anaknya. Untuk bisa, untuk bisa
menciptakan generasi, genersi baru yang bisa membangun bangsa ini
dimana ... kita sendirikan punya ibu, ibu kan sebagai figur bagi kita,
maksudnya ibu kan bagi kita segala-galanya yang mengajarkan kita,
yang mendidik kita, kalau kita kehilangan sosok ibu sendiri pasti ada
hal yang berbeda dari diri kita. Karena memang ibu sosok paling deket
dengan kita gitu. La disitu seorang ibu akan mendidikan nilai-nilai
pertama untuk anaknya, dimana kalau ibu itu salah mendidik maka
nilai yang tertaman dalam anaknya itu juga salah. (Wawancara dengan
Ika Lulus Yuliatin, JMMI ITS, 5 Mei 2015).

Yang jelas bahvvasanya, didalam A1 Quran sendiri eh antara ba’du qum
mim ba’di maksudnya adalah perempuan dan laki - laki itu saling
mengisi, harusnya konsepnya seperti itu dimana antara laki - laki dan
perempuan ini saling mengisi bukan berarti laki - laki menggunakan
kelebihannya untuk menindas perempuan dan juga yang paling penting
adalah knsep bagaimana apa yang allah ciptakan tu baik itu memiliki
porsi yag sama kodratnya itu sama kewajiban dan haknya itu ,
kewajibannya sama hanya saja memiliki kelebihan masing - masing
yang itu berbeda satu sama lain, kembali lagi ba’duqum mim ba’di itu
kembali lagi. Konsepnya itu seperti itu bukan untuk antara superioritas
dengan subordinar gitu, bukan seperti itu tapi eh harusnya sama gitu ,
konsepnya seperti itu. (Wawancara dengan Fiqli, JMMI ITS, 27 April
2015).

Dalam semua wawancara terbaca bahwa perempuan dan laki-laki secara biologis

berbeda dan perbedaan ini menghasilkan sexual division of labour. Tempat

perempuan adalah di rumah: memasak, mengasuh anak menjadi ibu dan fungsi-fungsi

nurturing lainnya. Sedangkan laki-laki adalah punggawa ranah publik yang memang

ditakdirkan untuk memimpin. Dalam konteks feminism perbedaan seperti ini

merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai konsedp difference feminism atau

cultural feminism: konsep yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki secara

gender adalah berbeda tetapi saling melengkapi:

Cultural feminism: Focuses on women’s inherent differences from
men, including their “natural” kindness, tendencies to nurture,
pacifism, relationship focus, and concern for others. Opposes an
emphasis on equality and instead argues for increased value placed on
culturally designated “women’s work.”
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Difference feminism: Emphasizes women’s difference/uniqueness
and traditionally “feminine” characteristics; argues that more value
should be placed on these qualities.4

Satu hal menarik yang terlihat dalam semua wawancara adalah bahwa semua

responden laki-laki tidak merasa tidak ada masalah apabila perempuan setara dengan

mereka artinya perempuan memimpin tidak bermasalah dan telah terdapat kesetraan

gender dalam ajaran gerakan ini (perempuan walaupun duduknya terpisah dari laki-

laki tetapi mereka tetap boleh berpendapat dalam forus yang terdapat anggota laki-

laki) tetapi semua responden perempuan mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki

juga setara tetapi perempuan tetap harus dibelakang laki-laki, “Kalau menurut saya

emansipasi wanita itu bagus dalam persamaan derajat tapi kalau kalau persamaan

kodrat itu yang di bisa di perdebatkan” (wawancara dengan Fahim, UKKI UNESA, 9

April 2015).

Bagi perempuan sendiri (semua responden perempuan) perempuan adalah

invisible (tidak nampak atau dididik untuk tidak nampak.invisible dalam ranah publik

dan/atau bila berhubungan dengan relasi gender). Bagi responden laki-laki perempuan

bisa visible tetapi bagi responden perempuan, idealnya perempuan tetap harus

invisible apabila terdapat relasi dengan gender lain (laki-laki).

c. Perempuan Sebagai Anggota Umat
Keanggotaan perempuan dalam gerakan ini juga menunjukkana hal-hal yang

menarik. Dengan fiingsi reproduksinya gerakan Tarbiyah memang membuat

perempuan bekeija sejalan dengan fungsi reproduksi: perempuan apabila telah

berumah tangga diajarkan untuk mempunyai anak sebanyak mungkin (Ika Lulus

Yuliatin, JMMI ITS, 5 Mei 2015).

>. Diakses 21
Oktober 2015.
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Hal ini merupakan strategi anggota gerakan ini untuk menambah jumlah

populasi. Kuantitas anggota gerakan ini menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan

mengapa para ikhwan dan akhwat dalam gerakan ini cenderung melakukan

perkawinan sesegera mungkin setelah lulus dari jenjang universitas dan mengapa

mereka cenderung mempunyai jumah keturunan yang sangat banyak. Penambahan

popluasi menjadi strategi yang sangat penting dalam pengembangan cakupan gerakan

ini. Walaupun kebijakan ini nampaknya tidak sejalan dengan Program Keluarga

Berencana (FKB) yang menjadi agenda pemerintah tetapi nampaknya pemerintah

juga tidak melakukan sesuatu akan hal ini.

Dan sebagai anggota umat, peranan perempuan cukup signifikan di dalam

gerakan ini. Perempuan adalah kader. Sebagai kader, selain mereka bertanggungjawab

mengembangkan kualitas anggota yang dikader tetapi juga kuantitasnya sehingga

tidak heran jumlah anak yang banyak dalam suatu keluarga yang orangtuanya adalah

anggota gerakan ini menjadi strategi yang jitu. Dalam hal ini, perempuan setara

dengan laki-laki, dalam fungsi mereka sebagai umat. Kaderisasi adalah kewajiban

setiap anggota gerakan ini:

(1) Tarbiyah Nukhbavviyah. Tarbiyah nukhbawiyah [pembinaan kader]
merupakan kelanjutan dari tarbiyah jamahiriyah [kaderisasi massa]
yang berfungsi untuk saling melengkapi dan tidak boleh dipisah antara
yang satu dengan yang lainnya. Tarbiyah nukhbawiyah adalah
kaderisasi yang difokuskan kepada orang-orang tertentu hasil rekruting
massa dan bertujuan untuk mempersiapkan para da’i dan murobbi di
tengah-tengah masyarakat serta untuk masyarakat. Bila hal ini tidak
menjadi tujuan tarbiyah, maka tarbiyah nukhbawiyah hanya sebagai
kegiatan rutinitas terbatas pada ishlahid fardi [perbaikan pribadi] yang
ekslusif, bahkan kebaikan yang bersifat pasif, karena tidak memiliki
peran perbaikan terhadap masyarakat dan realita kehidupan. Tarbiyah
nukhbawiyah bertujuan meningkatkan berbagai kemampuan dan
keahlian kader agar dapat berperan dalam mengendalikan dan
merekrut massa di bidang tarbiah, da’wah, harokah dan siasah serta
mampu menyiapkan masyarakat agar siap melakukan gerakan
reformasi dan perubahan. Tetapi tidak semua orang harus atau
dipaksakan mengikuti tarbiyah nukhbawiyah karena potensi,
kemampuan dan kesiapan manusia tidaklah sama. Selain itu tidak
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semua orang memiliki kesiapan untuk menjadi aktifis da’wah.
Pandangan yang jauh ke depan, kejemihan hati, bijak, sabar, mencintai
orang lain dan bersemangat membimbing mereka, tawakkal kepada
Allah serta ikhlash hanya menginginkan balasan dariNya adalah sifat-
sifat yang harus ada pada seorang da’i. Sehingga ia mampu membuat
sesuatu yang dibenci menjadi disenangi, yang jauh menjadi dekat dan
lawan menjadi kawan. Dan (2) Tarbiyah Jamahiriyah. Tarbiyah
nukhbawiyah adalah follow up atau tindak lanjut dari tarbiyah
jamahiriyah. la mempakan motor penggerak tarbiyah jamahiriyah dan
sekaligus mengarahkan, melumskan serta mengendalikannya, jadi
bukan sebagai pengganti atau sesuatu yang kontradiktif. Sementara
tarbiyah jamahiriyah adalah mengaktualisasikan peran tarbiyah
nukhbawiyah dengan tabligh, nasyrul fikroh dan mengajarkan Islam
kepada masyarakat sehingga mereka menjadi pendukung da’wah dan
terjadilah proses tajmi’ jamahiri [rekmting massa]. Bila hal itu tidak
terjadi berarti tarbiyah nukhbawiyah telah gagal karena tarbiyah
menjadi tidak punya peran dan tujuan (”Tarbiyah Antara Nukhbawiyah

Jamahiriyah”,

r

Dan
www.images.akhibrahim.multiDlv.multiplvcontent.com).

Melalui halaqoh (lingkaran) dan liqo’ (pertemuan) yang mempakan forum yang

sangat efektif dalam penyebaran gerakan ini karena melalui fomm ini penanaman

keyakinan dan proses pembentukan kepribadian anggota gerakan ini terlaksana

{Program dan Solusi Kaderisasi, Andul Hamid Al-Bilali, Era Media, 2000). Sistem

kaderisasi ini terbukti membuat gerakan ini bertahan hingga kini. Kader perempuan

dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai umat dan anggota

gerakan ini.

Sebagai kader perempuan juga mempunyai fungsi yang politis dalam ranah

publik. Bahkan sebagai perempuan kedudukannya tidak boleh diabaikan:

Karena kedudukannya sangat penting peranannya. Seperti kita ketahui dalam
hadist bahwa wanita itu tiang agama, dan anak yang terlahir menjadi seorang
hebat itu berkat dari tarbiyah seorang ibu. Aisyah perannya pintar dalam
ribuan haidist, Ummu Salamah yang ikut berperang bersama Rasulullah. Jadi
kedudukan wanita itu sangat penting, menurut saya, versi saya. (Wawancara
dengan Choiriyah, UKMKI UNAIR, 4 April 2015).

Posisi perempuan tidak hanya dalam tarbiyah saja, dia itu posisi yang sangat
istimewa dihadapan Allah SWT. Terlihat bagaimana AI Qur’an hanya ada
Surat An Nisa,’ Ar Rizal itu tidak ada. Dan seumpama kalau kita lihat ada
Surat Maryam juga, berarti kan ada sesuatu dibalik perempuan itu
diistimewakan oleh Allah SWT. Terlepas itu juga pribahasa yang mengatakan
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kalau seumpama kita ingin mengkader seorang laki-laki kita hanya mengatur
satu orang saja, kalau kita mengakder seorang akhwat ibarat kita mengatur
sepuluh umat. Karena dari perempuan itu sendiri luar biasa potensi yang
diberikan. Apalagi ada yang mengatakan bahwasannya negara itu akan baik
jikalau perempuannya itu baik. Itu sudah menganalogikan bahwa perempuan
ini diistimewakan yang baik. walaupun mungkin dalam konteks
kepemimpinan atau apa berbeda halnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki
memang disiapkan untuk menjadi pemimpinnya wanita. itu memang sudah
seperti itu. Jikalau wanita ini dipimpin utk menjadi seorang pemimpin, maka
wanita ini belum tentu seoerti apa yang menjadi alumya dari seorang laki-laki.
Katakanlah dia pasti halangan tiap bulannya, kalau laki-laki tidak. Itu salah
satu hal yang wajar bagi perempuan dan secara tingkatannya lebih tinggi
tingkatannya adalah seorang lai-laki. (Wawancara dengan Mohammad Rifa’i,
JMMI ITS, 22 April 2015).

Dari wawancara diatas maupun wawancara-wawancara lainnya terlihat jelas bahwa

sebagai kader perempuan berkedudukan sangat penting karena menjadi bagian dari

agama dan penerus generasi sehingga kaderisasi mejadi sarana untuk pemberdayaan

perempuan dan rekognisi atas pentingnya perempuan dalam gerakan ini. Yang

menarik untuk dicermati dari wawancara diatas adalah bahwa perempuan teladan

dalam gerakan ini bukannya perempuan yang hanya berfiingsi sebagai ibu rumah

tangga tetapi adalah perempuan yang mempunyai peranan politik yang sangat kuat

dalam ranah publik.

C. Perempuan Dalam Ranah Domestik

b. Perempuan “Ideal”

Peranan perempuan difokuskan atau diutamakan dalam wilayah domestik sehingga
gambaran perempuan ideal adalah seorang ibu dan perempuan sesuai dengan
konstruksi gendemya:

Perempuan yang ideal itu melaksanakan yang sudah menjadi
kodratnya. Kalau perempuan ya kodratnya perempuan, yang lembut
penuh aksih sayang,Yang tidak melebihi laki-laki. . . . Kalau dari segi
sikap mungkin menunjukkan lah kalau..misalnya cara berdiri ya apa..
cara duduk yang pantas, untuk perempuan seperti apa posisinya, cara
bergaul seperti apa, pokoknya bisa menempatkan diri bagaimana cara
bergaul dengan perempuan yang lain dengan orang yang lebih tua
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maupun dengan laki-laki. (Wawancara dengan Umi Lutviani, UKKI
UNESA, 1 April 2015).

Ya, memang yang ideal memang seperti Rasulullah, tapi nggak ada
orang yang bisa menyerupai rasulullah kayak gitu, kalo menurutku
sederhana saja seh ya dia mampu bertanggungjawab. Kalo perempuan
ideal ituu eeeh apa ya? Istilahnya dia mampu mendidik anak- anaknya.
Dia kalo misalkan dia belum punya anak ya, dia perempuan yang ideal
itu yang mampu menjaga dirinya menjaga izzah dan iffahnya terus dia
juga apa ya istilahnya mampuu eeeh gimana ya mapu eeeh mampu
bermanfaat untuk sekitar terus eeehhh penyayang, hatinya lembut
Wanita itu terkenal dengan lemah lembut dan penyayangnya itu.
(Wawancara dengan Riskha Tri Oktaviani, JMMI ITS, 25 April 2015).

Responden diatas menjelaskan bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang

menjalani fungsi domestik, nurturing dengan segala kefeminitasnya.

Yang lebih menarik adalah hampir semua responden perempuan dan laki-laki

melihat lebih obyektif adanya perempuan ideal. Sebagian besar responden menjawab

bahwa sosok perempuan ideal bersifat relative dan sebagian besar responden tidak

mempunyai contoh perempuan ideal tetapi untuk laki-laki ideal ada sebagian yang

memilih Muhammad SAW sebagai laki-laki ideal sedangkan sebagian lain menjawab

tidak ada atau relative. Lebih menarik lagi sebagain besar responden menunjukkan

obyektifitas dalam menilai laki-laki atau perempuan ideal dengan mengatakan bahwa

semua manusia (baik laki-laki dan perempuan) mempunyai kelemahan dan kelebihan

masing-masing dan mereka yang mampu berfungsi sebagai manusia yang berguna

inilah yang disebut ideal.

Kenapa nggak ada [perempuan ideal], karena di prinsip saya sendiri
kayak setiap orang pasti punya plus dan minus kayak gitu, tapi cuma
mungkin bukan ideal, mungkin aku bilang dia bisa jadi role model
kayak gitu, untuk aku sendiri menemukan titik sebagai ini perempuan
yang pas itu tergantung konteks, ini perempuan ideal itu tergantung
konteks, kayak semisal ini perempuan yang ideal sebagai ibu rumah
tangga, ini perempuan yang ideal sebagai kayak perempuan yang kari
karir kayak gitu, jadi itu tegantung sesuai konteks sih kalo menurut
kata- kata ideal itu nggak bisa kayak digeneralisasi. (Wawancara
dengan Nabila Qomarina Ramadhani, UKKI UNAIR, 24 Maret 2015).
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Yang agamanya bagus, itu yang kalo, sholeh sholehah, terns pinter,
cerdas maksudnya. (Wawancara dengan Ni’daul Fitroh, JMMI ITS, 29
April 2015).

h
Perempuan ideal itu ya tadi menjalankan kewajibannya sesuai dengan
ajaran Islam. Kalau perempuan ideal itu memang kalau menentukan
baik tidaknya itu seperti di Qur’an disebutkan adalah yang
ketaqwaannya paling baik, bukan kepintarannya dan bukan pula
kecantikannya. Dan ketaqwaan sudah dijalankan pasti ajaran Islam itu
dia jalankan. (Wawancara dengan Muhammad Dwi Febry, JMMI ITS,
22 April 2015).

Nah perempuan yang ideal yang kedua itu adalah perempuan yang
meskipun wawasannya luas dia tetap kontribusi dalam negara juga
besar dia juga tetap tidak lupa juga sebagai kodrat perempuan secara
Islam ya. . . . Nah padahal memang mereka [perempuan] nanti bakal
mengurus rumah, ya itu kan kewajiban juga kalau di budaya kita
kewajiban perempuan kalau mengurus rumah. Tapi ya, jadi pengurus
rumah itu tidak harus diam tanpa ilmu, mereka juga bisa berkarya di
dalam rumah pun. Ya tidak hanya berkarya sebagai pelayan suaminya
doang, tetapi juga sebagai karya menghasilkan sesuatu yang produktif
itu di dalam rumah. Kan banyak perempuan yang menghasilkan
sesuatu, tetapi tetap di rumah gitu, misalkan membuat kue, membuat
ini. (Wawancara dengan Ijud, UKKI UNAIR, 27 maret 2015).

Setidaknya dari wawancara-wawancara diatas para responden melihat sosok atau

bentuk perempuan ideal bukanlah dari segi fisik tetapi lebih pada moralitas dan

karakter serta kompetensi. Hal ini sebenamya hampir sama dengan banyak acuan

budaya popular seperti dalam majalah-majalah remaja, majalah-majalah perempuan

yang selalu menekankan bahwa perempuan ideal terletak pada faktor kualitas mental

dan moral.

c. Gender dan Kesalehan

Mengikuti pandangan para repsonden, kesalehan perempuan dan laki-laki

adalah ukuran akan nilai reigiusitas para anggota tarbiah ini.

Bagi responden perempuan kesalehan perempuan menandai idealnya seorang

perempuan tersebut. Kesalehan perempuan adalah variable utama kesempumaan
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k perempuan seperti yang termodelkan dari putri dan istri Nabi Muhammad. Perempuan

yang saleh adalah perempuan yang berada atau mengutamakan ranah domestic sesuai
»

dengan ajaran yang mereka terima lewat halaqoh dan liqo’ serta perempuan yang

mempunyai kualitas keagamaan yang tinggi. Faktor seperti jujur, setia, sabar, teguh,

mulia, tidak sombong adalah kualitas kesalehan perempuan sekaligus kesempumaan

perempuan.

Bagi responden laki-laki juga demikian, mereka melihat variable utama

ukuran kesalehan adalah ketertundukan seorang individu pada aturan-aturan yang

dibuat Allah:

Allah juga akan menganggakat derajat orang yang berilmudan amalnya
tentunya, tidak mungkin orang itu menjadi mulia karena ilmunya saja
karena ilmu dan amal itu suatu hal yang hams berdampingan.
(Wawancara dengan Tatang, JMMI ITS, 28 April 2015).

Dari hasil wawancara terlihat bahwa perempuan dalam gerakan Tarbiyah

terkategorikan atas 2 hal yaitu ranah privat dan kualitas kepribadian. Sebagai bagian

dari domestikasi mereka harus menurut, taat, sekaligus setia. Pilihan kata-kata yang

terlihat dari wawancara-wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesalehan

perempuan berada dalam wilayah domestik karena kata-kata seperti tersebut diatas

adalah kata-kata yang secara umum terasosiasi dengan wilayah domestik, privat dan

erat kaitannya dengan femininitas. Berbeda dengan pegambaran ideal laki-laki yang

menurut responden laki-laki bahwa mereka yang kuat, sehat, tabah, pintar, cendekia,

adalah kualitas ideal laki-laki: kata-kata yang berasosiasi dengan wilayah publik yang

menandai maskulinitas seperti kekuatan fisik. Kesalehan perempuan bukan konsumsi

publik yang harus dipertontonkan atau ditunjukkan ke publik. Kesalehan perempuan

hams invisible seperti kedudukan perempuan itu sendiri.
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D. Konstruksi Gender dan Modalitas Pembangunan Karakter Bangsa

Seperti dalam uraian sebelumnya tentang pentingnya konstruksi gender sebagai
»

modalitas pembangunan karakter bangsa terlihat jelas dalam ajaran-ajaran gerakan

ini. Ajaran-ajaran yang ada yang oleh responden disebut sebagai 10 Muwashofat

Kader Dakwah (wawancara dengan Nur Istiqomah, JMMI ITS, 30 April 2015)

temyata erat atau sangat berkelindan dengan 18 nilai pendidikan karakter bangsa.

Dalam http://siddiq-muhaiir-fkl2.web.unair.ac.id/artikel detail-73155-Islam-

10%20muwashofat%20kader%20Dakwah.html disebutkan bahwa 10 Muwashofat

Kader Dakwah adalah

Kepribadian seorang Muslim haruslah berlandaskan A1 Quran dan As sunnah.
karenakeduanyamerupakan warisan Rasulullah untuk ummatnya, dari Allah
SWT. Bila disederhanakan, sekurang-kurangnya ada sepuluh profil atau ciri
khas yang harus lekat pada pribadi Muslim.
1. Salimul Aqidah (Aqidah yang bersih)
2. Shahihul Ibadah (Ibadah yang benar)
3. Matinul Khuluq (Akhlak yang kokoh)
4. Qowiyyul Jismi (Kekuatan jasmani)
5. Mutsaqqoful Fikri (Intelek dalam berpikir)
6. Mujahadatul Linafsihi (Beijuang melawan hawa nafsu)
7. Harishun Ala Waqtihi (Pandai menjaga waktu)
8. Munazhzhamun fi Syuunihi (Teratur dalam suatu urusan)
9. Qodirun Alai Kasbi (Memiliki kemampuan usaha sendiri atau yang juga
disebut dengan mandiri)
10. Nafi’un Lighoirihi (Bermanfaat bagi orang Iain)

Dari 10 ajaran tersebut, semuanya erat dengan pembangunan karakter bangsa yang

menandai karakter civil society. Ada disiplin, kejujuran, pembangunan kekuatan fisik,

bahkan kemandirian merupakan ajaran-ajaran yang sangat kuat bagi pembangunan

karakter bangsa melalui ajaran agama (dalam hal ini adalah Islam). Oleh karena itu

hal ini bisa menjadi salah satu alternative modalitas pembangunan karakter bangsa

melalui pendidikan informal atau organisasi yang dibangun dan swasembada

masyarakat.
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Bagi aktivis perempuan Gerakan Tarbiyah juga sudah mempunyai panduan

yaitu buku yang berjudul Keahwatan 1 - 4 yang ditulis oleh Cahyadi Takariman dkk

(2010). Panduan pembentukan karakter yang ada bagi aktivis perempuan dalam empat

buku ini temyata serupa (bisa dikatakan sama) dengan 28 karakter bangsa yang

dimaksudkan, bahkan dalam buku-buku tersebut para aktivis dididik untuk menjadi

manusia yang berkontribusi untuk bangsa, negara dan bahkan peradaban.

s

I

1
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BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

1. Meneruskan untuk tahun ke dua dalam rangka menggali
sebanyak banyak data dan analisa bagaimana pendidikan

perempuan dan gender berperan sebagai modalitas dalam
pembangunan karakter bangsa.

2. Menambah jumlah responden dengan menggunakan teknik

purposive sampling dan key person approach

3. Analisa data

4. Interpretasi data

5. Mencari benang merah: persamaan dan perbedaan dengan

tahun-tahun sebelumnya.

6. Membentuk model pembangunan karakter bangsa melalui

Gerakan Tarbiyah

7. Kesimpulan dan saran

8. Presentasi pada konferensi bergengsi

9. Publikasi intemasional dalam bentuk jumal artikel atau book

chapter.
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BAB. vn. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa konstruksi

gender yang muncul

1. Sexual division of labour masih berlaku dalam ajaran gerakan ini walaupun

para anggotanya sudah mengusung nilai-nilai civil society (masyarakat

madani). Pemisahan perempuan dan laki-laki yang teijadi tidak hanya

menandai separation of space tetapi juga separation of piety dimana kesalehan

laki-laki dan perempuan diukur.

2. Perempuan berada dalam wilayah domestik, privat dan invisible juga

menandai konstruksi mereka. Sedangkan laki-laki berada dalam oposisi atau

wilayah seberangnya. Walaupun perempuan dan laki-laki dipisah tetapi

mereka tetap setara dihadapan Tuhan maupun hukum. Perempuan seperti

laki-laki boleh menjadi pemimpin walaupun perempuan hanya boleh

memimpin sesama perempuan dan laki-laki boleh memimpin perempuan dan

laki-laki.

3. Ketertundukan yang total terhadap hukum dan system mentoring membuat

gerakan tarbiyah menjadi salah satu modal pembentukan karakter bangsa.

Ajaran-ajaran yang ada dalam gerakan tarbiyah bisa menjadi salah satu

modalitas pembangunan karakter bangsa karena ajaran-ajaran tersebut sangat

erat dengan 18 karakter bangsa sebagaimana yang dimaksudkan yaitu:

religious, jujur, toleransi, disiplin, keija keras, kreatif, mandiri, demokratis,

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan,
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peduli social dan tanggung jawab. Walaupun sering distereotipekan sebagai

Islamis temyata gerakan tarbiyah penuh dengan nilai-nilai universal
*

kemanusiaan serta demokrasi yang tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai

humanism Barat. Perbedaannya terletak pada bingkai agama yang menjadi

rumah dari nilai-nilai ini. Hal ini erat dengan panduan gerakan tarbiyah bahwa

Islam adalah rahmat bagi sekelilingnya tidak peduli bagaimana berbedanya

sekelilingnya tersebut. Konstruksi gender dalam gerakan tarbiyah bisa menjadi

salah satu alternative pendidikan kararter bangsa melalui institusi informal dan

religious.

B. Saran

Saran untuk penelitian ini adalah meneruskan untuk tahun ke dua dalam

rangka menggali sebanyak banyak data dan analisa bagaimana pendidikan

perempuan dan gender berperan sebagai modalitas dalam pembangunan

karakter bangsa. Selain itu, penelitian tentang gerakan tarbiyah di Indonesia

terbukti masih sangat sedikit (untuk mengatakan tidak ada) sehingga

diperlukan penelitian-penelitian serupa untuk melihat makna gerakan tarbiyah

ini tidak hanya dalam perspektif pembentukan karakter bangsa tetapi juga

bagaimana gerakan ini bisa menjadi salah satu gerakan alternative yang

menyemarakan gerakan-gerakan lain di Indonesia.
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Wawancara

1. 23 Maret 2015: 12.34 WIB
Wawancara dengan Naila Mahdiana
Tempat wawancara: Serambi Masjid Nuruzzaman UNAIR Surabaya

2. 23 Maret 2015: 18.02 WIB
Wawancara dengan Gagang, Sekjen UKMKI UNAIR
Tempat wawancara: UNAIR

3. 24 Maret 2014: 11.00 WIB
Wawancara dengan Nabila Qomarina Ramadhani
Tempat wawancara: Ruang Baca Lt.2 FIB UNAIR Surabaya

4. 25 Maret 2015: 10.00 WIB
Wawancara dengan Jefry Nur Ihsan, Ketua UKMKI UNAIR
Tempat Wawancara : Masjid Nuruzaman

5. 26 Maret 2015: 13.30 WIB
Wawancara dengan Khusnul Dewi Sartika, aktivis UKKI UNESA
Tempat wawancara: Sekretariat UKKI, Masjid Baitul Makmur UNESA
Surabaya

6. 26 Maret 2015: 16.23 WIB
Wawancara dengan Amaliva, Sekretaris Departemen Kaderisasi, UKMKI
UNAIR
Tempat wawancara . UNAIR Kampus B

7. 26 Maret 2015: 18.30 WIB
Wawancara dengan Luthfa Lusia Fajrina
Tempat wawancara: Sekretariat UKKI, Masjid Baitul Makmur UNESA
Surabaya

8. 27 Maret 2015: 12.46 WIB
Wawancara dengan Ijud, Ketua Sekjen FSLDK ( Forum Silaturrahmi
Lembaga Dakwah Kampus) UNAIR
Tempat wawancara : Masjid Nurruzaman UNAIR Kampus B.

9. 27 Maret 2015: 17.13 WIB
Wawancara dengan Linda Dwi Astutik, Sekretaris Kewirausaahan UKMKI
UNAIR
Tempat wawancara: Perpustakaan Kampus C UNAIR

10. 27 Maret 2015: 09.59 WIB
Wawancara dengan Rina, Humas UKMKI, UNAIR
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Tempat wawancara: UNAIR

II. 30 Maret 2015: 16.23 WIB
Wawancara dengan Tita Fitriana, Ketua Kemuslimahan, UKKI UNESA
Tempat wawancara: UNESA

12. 01 April 2015: 17.16 WIB
Wawancara dengan Umi Lutviana, bendahara wilayah IV UKKI (UNESA)
Tempat wawancara: Danau UNESA Kampus Ketintang

13.01 April 2015: 19.20 WIB
Wawancara dengan Ali Mustofa, Ketua UKKI UNESA
Tempat Wawancara : Ruang Takmir Masjid UNESA Ketintang

14. 2 April 2015: 14.44 PM
Wawancara dengan Bettary Amira Merina Dita, Bendahara Umum. LDK
UNESA
Tempat wawancara: UNESA

15. 4 April 2015: 19.18 WIB
Wawancara dengan Choiriyah, Sekretaris Pembinaan Baca A1 Qur’an UKMKI
UNAIR
Tempat wawancara: Masjid Nuruzzaman UNAIR

16. 4 April 2015: 19.21 WIB
Wawancara dengan Titik Nur Jannah, Wakil Ketua Dept. Pembinaan
WilayahKetintang UKKI (UNESA)
Tempat wawancara: area Student Centre UKKI UNESA Kampus Ketintang

17. 09 April 2015: 19.20 WIB
Wawancara dengan Ahmad Yasin Yusuf, Ketua wilayah di ketintang
Tempat wawancara : Masjid Ketintang UNESA

18.9 April 2015: 16.35 WIB
Wawancara dengan Fahim, Sekjen UKKI, UNESA
Tempat wawancara: UNESA

19. 9 April 2015: 16.51 WIB
Wawancara dengan Yazid, Wakil Sekjen UKKI UNESA
Tempat wawancara: UNESA

20. 27 April 2015: 14.58 WIB
Wawancara dengan Baiq Marwa Rahma, Ketua Kemuslimahan, Kerohanian
ITS.
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Tempat wawancara : ITS

21. 28 April 2015: 18.35 WIB
Wawancara dengan Tatang, Wakil Sekjen JMMI ITS
Tempat wawancara: ITS

22. 22 April 2015: 07.17 WIB
Wawancara dengan Muhammad Dwi Febry, Sekjen JMMI (Jama’ah Masjid
Manarul Ilmi)
Tempat Wawancara : Masjdi Manarul Ilmi ITS

23. 22 April 2015: 10.17 WIB
Wawancara dengan Muhammad Rifa’I, Ketua umum JMMI (Jama’ah Masjid
Manarul Ilmi)
Tempat Wawancara : Masjid Manarul Ilmi ITS.

24. 25 April 2015 Pukul: 15.30 WIB
Wawancara dengan Riskha Tri Oktaviani
Tempat wawancara: Serambi Masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya

25. 27 April 2015: 16.22 WIB
Wawancara dengan Fiqli, Sekjen JMMI ITS
Tempat wwawancara: ITS

26. 28 April 2015: 17.48 WIB
Wawancara dengan Romansyah, Kewirausahaan UKMKI
Tempat wawancara: UNAIR

27. 28 April 2015: 10.27 WIB
Wawancara dengan Qurrota’ayun Toyyibah, Ketua Annisa (Keputrian) ITS
Tempat wawancara: ITS

28. 29 April 2015: 11.30 WIB
Wawancara dengan Nida’ul Fitroh, aktivis LDK, Tarbiyah ITS
Tempat wawancara: Serambi Masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya

29. 30 April 2015: 14.33 WIB
Wawancara dengan Nur Istiqomah, Wakil Direktur FSLDK (Forum
Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus) JMMI ITS
Tempat wawancara: Serambi Masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya
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30. 05 Mei 2015: 22.15 WIB
Wawancara dengan Ika Lulus Yuliatin, aktivitis JMII ITS
Tempat wawancara: Pesantren As-Shulha Mahasiswi Jl. Keputih gang II no.
52 Sukolilo, Surabaya

31.6-31 Mei 2015
Membuat transkrip hasil wawancara para aktivis Gerakan Tarbiyah sebanyak
30 responden dari UNAIR, UNESA dan ITS Surabaya.
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1. Ketua Peneliti

Identitas Diri :

Nama Lengkap dan Gelar
Tempat dan Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Fakultas /Departemen

Pangkat, Golongan, NIP
Jabatan
Bidang Keahlian
Alamat Kantor

Surabaya,60286

Diah Ariani Arimbi, S.S, M.A, Ph.D
Surabaya, 5 April 1970
Perempuan
Islam
Ilmu Budaya /Sastra Inggris
Leklor Kepala/ Illd/ 197004051994032003
StafPengajar
Sastra

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan

Telp (031) 5035676, Fax (031) 5035807
: Jl Menur ABM 2A/2

Telp 081332908040
Email: diaharimbi@vahoo.com

Alamat Rumah

2.2. Pendidikan (dari saijana muda / yang sederajad ke atas)

Gelar Tahun
selesai

Bidang StudiUniversitas / Institut
dan Lokasi

Universitas Airlangga 1993 Sastra InggrisS.S.

University of Northern Iowa,
Amerika Serikat

1998 Sastra InggrisM.A.

University of New South Wales,
Australia

2006 Kajian Perempuan dan
Gender

Ph.D

2.3.Pengalaman kerja dalam penelitian dan pengalaman profesional serta kedudukan
saat ini.

2.4.
PENGALAMAN PENELITIAN

PeriodeJabatanInstitusi Judul Penelitian
Kerja

Kepala
Peneliti

'2002-Reading the Writings of Contemporary
Indonesian Muslim Women Writers:
Identity, Representation and Religion
in Indonesian Fictions_

University of New
South Wales 2006

Kepala
Peneliti

2008-Universitas
Airlangga

Girls’ Guide to Beauty: Pendekatan
Semiotik dalam Membaca Kecantikan
Perempuan Dalam Majalah Remaja

2009

Orientalisme Barat dalam Film-film 2009Ketua
Peneliti

FIB
Populer Hollywood
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LPPM Universitas
Airlangga

Meningkatkan Kesadaran Lingkungan
Melalui Kritik Sastra Berperspektif
Lingkungan (Ecocriticism)_

2009Anggota
Peneliti

2010LPPM Universitas
Airlangga

Pemberdayaan Perempuan Lokal
Dalam Penanggulangan Epidemi Virus
HIV/AIDS Pi Propinsi Papua__
Perempuan Dan Kesalehan:
Studi Kasus Politik Agama Mahasiswa
Fakultas Ilmu Budaya Universitas
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Anggota
Peneliti

2011FIB Ketua
Peneliti

Pelestarian dan Revitalisasi Kawasan
Bersejarah Perkotaan (Urban
Heritage) Sebagai Altematif
Pengembangan Wisata Pusaka (sejarah
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2011LPPM Universitas
Airlangga
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Peneliti

2013FIB Beauty East And Beauty West:
Wacana Kecantikan Perempuan
Muslim Dalam Majalah Perempuan
Muslim

Ketua
Peneliti

PENGALAMAN PROFESIONAL

Institusi Jabatan Periode Kerja
Universitas Airlangga Surabaya StafPengajar 1993- sekarang

University of New South Wales,
Australia_
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Februari 2006

Tutor

Maret 2005
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University of Sydney, Australia. Tutor

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Airlangga

Desember 2007-
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Ketua Departemen
Sastra Inggris

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Airlangga_

Wakil Dekan II 2010 - sekarang
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Jenis TahunJudul
ArtikelMozaik Jurnal Imu 2007Politics and Social Representations in
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Literature: A Feminist Reading of Ratna
Indraswari Ibrahim
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dalam Produk Populer Hollywood

Transformasi Induslri
Media & Komunikasi di
Indonesia, eds. Rachma
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Departemen Komunikasi
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2009

Puspa,
Surya,

Reading Contemporary Indonesian
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Representation, Identity and Religion of
Muslim Women in Indonesian Fiction

Publication),

Buku 2009
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AmsterdamUniversity Press
Girls’ Guide to Beauty. Pendekatan
Semiotik Dalam Membaca Kecantikan
Perempuan Dalam Cover Depan
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dan Penerjemahan, eds.
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Sunan Kalijaga Press,
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2009

Image and The Veil: A Bathesian
Reading of Veiled Muslim Women

Artikel Jumal, Jumal
Masyarakat Kebudayaan
dan Politik, Tahun XXII,
Nomor 3, Juli- September
2009.

2009

Rights and Problems of Women’s
Reproductive Issues in Contemporary
Indonesian Literature

Artikel Jumal, Stance The
Thai Feminist Review, year
4 2010, Women’s Studies
Center, Faculty of Social
Sciences, Chiang Mai
University, Thailand

2010

The 1965 Indonesian Killing Discourse
by Generation 2000 Writers

Jumal Artikel, Atavisme
Jumal Ilmiah Kajian
Sastra, Vol. 14, No. 1, Juni
2011, Balai Bahasa
Surabaya,
Pengembangan
Pembinaan
Kementrian
Nasional.

2011

Badan
dan

Bahasa,
Pendidikan

Problems in Reading Chatwin’s the
Songlines:
Perspective

Indonesian Journal of
Social Sciences, Vol. 4 /
No. 1/ Pub. 2012-01

2012
A Reader-Response
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Finding Feminist Literary Reading:
Portrayals Of Women In The1920s
Indonesian Literary Writings.

Atavisme Jumal Ilmiah
Kajian Sastra, Vol 17, No.
2, 2014. Balai Bahasa
Surabaya,
Pengembangan
Pembinaan
Kementrian
Nasional _

2014

Badan
dan

Bahasa,
Pendidikan

Indonesian Muslim Women Writers and
Their Writings_Book chapter dalam

Indonesian Women Writers
Regiospectra,
Berlin, 2015

Artikel dalam Seminar Proceeding

“Generation X in Popular Indonesian Novels of the Past Decades” in Indonesian
Literature Conference Buchmesse, Frankfurt, 11-13 October 2015, University of
Frankfurt, Main Campus Westend, Frankfurt, Germany.

“Women and The Politics of Piety: Women’s Rights, Roles and Equality in Tarbiyah
Movement in Indonesia, XXI IAHR (International Association for the History of
Religions) World Congress, 23-29 August, Erfurt, Germany.

“Living in The Other World: Supernatural Belief and Mysticism of the Contemporary
Javanese in Panjebar Semangat Magazine” in Inter-Asia Cultural Studies Conference
2015: Undercurrents: Unearthing Hidden Social and Discursive Practices, Universitas
Airlangga, Kampus C Surabaya, Indonesia jointly hosted by Faculty of Humanities
Universitas Airlangga and Faculty of Humanities Universitas Indonesia.

“Rethinking Indonesianess in Indonesian Teen Magazines in the New Millennium” in
ICAS 9, Adelaide Convention Centre, 5-9 July, Adelaide, Australia.

“The Linguistic Turn and Gendering Language: A Case Study of Gender Perspectives
in the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 3rd Edition,” 8th Biennial
Conference of the Asian Association for Lexicography (ASIALEX 2013), 20 - 22
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“Memaknai Representasi Perempuan dalam Sastra Indonesia Kontemporer Melalui
Kritik Sastra Feminis,” Seminar Antar Bangsa Kesusastraan Asia Tenggara
(SAKAT), Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA) / Southeast Asia Literary
Council, 17-18 September 2011, Dewan Persidangan Antarabangsa, Berakas,
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“ Poetic Justice dalam Karya-karya Sapardi Djoko Damono.” Celebrating 70 Years
Sapardi Djoko Damono, Himpunan Saijana-Kesusastraan Indonesia (HISKI) Pusat,
16 Oktober 2010, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
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Kesusastraan XXI, Himpunan Saijana-Kesusastraan Indonesia (HISKI), eds. Adi
Setijowati, Maimunah, Bramantio, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.

’’Sastra dan Lingkungan: Peranan Ecocriticism sebagai Altematif Penyelamatan
Lingkungan,” co-author Maimunah, Sastra dan Perubahan Sosial, Fakultas Sastra
dan Seni Rupa Publishing, Universitas Sebelas Maret (UNS) Press, Solo, 2010.

“Women, War and Conflicts in Indonesian Fiction: Muslim Women’s Struggles for
Religious Identity in Indonesia,: dalam South and South East Asian Association for
the Study of Culture and Religion (SSEASR), Manila, 16-19 Mei 2013.

“The Globalization of Beauty: The Face of Indonesian Girls in Contemporary
Indonesian Teen Magazines,” MediAsia 2011 The Asian Conference on Media and
Mass Communication, IAFOR (The International Academic Forum), The Ramada
Osaka, Japan, 4-6 November 2011, http://mediasia.iafor.org.

“Negotiating Polygamy: Women’s Stories in Titis Basino’s Works.” Presentasi
makalah di “ Is Indonesian Islam Different? Islam in Indonesia in an International
Comparative Perspective.” The third international conference in the framework of the
Training Indonesia's Young Leaders Programme organized by the Dutch Ministry of
Foreign Affairs, the Indonesian Ministry of Religious Affairs and Leiden University
in corporation with PPDVf, UIN Jakarta, 23-26 January 2011, Novotel Hotel, Bogor,
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“The Discourse of Women’s Reproductive Issues in Indonesian Literature.”
Presentasi makalah di Women’s Health, Well-Being between Culture and the Law,
International Conference, 28- 29 January 2010, The Imperial Tara Hotel, Sukhumvit
26, Bangkok, Thailand. Organized by Asian Association of Women’s Studies, Thai
Health Promotion Foundation, Women’s Health Advocacy Foundation,
Chulalongkom University, Mahidol Univeristy, Centre for Research and Training on
Gender and Women’s Health Khong Kaen University, Thammasat University,
Foundation for Women, Law and Rural Development, The Korea Foundation.
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Penghargaan
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Universitas
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2. Anggota 1

A. Identitas Diri

Deny Amos Kwary, S.S., M.Hum., Ph.D.Nama Lengkap1
:Lektor2 Jabatan Fungsional
■

Jabatan Struktural3

1975010119990310014 NIP
00010175095 NIDN

Ujung Pandang, 1 Januari 19756 Tempat dan Tanggal Lahir
Manukan Peni A4/34, SurabayaAlamat Rumah7

(031) 7409532 / HP: 087852333341Nomor Telepon/Faks/HP8

Dharmawangsa Dalam Selatan, Kampus B,
Universitas Airlangga, Surabaya_Alamat Kantor9

(031) 5035657 / Faks: (031) 5035807Nomor Telepon/Faks10

deny@kwary.netAlamat e-mail11
Sl=35 orang12 Lulusan yang Telah Dihasilkan

1. Introduction to General Linguistics
2. Thesis Writing Design
3. Methods of Linguistics Research
4. English Morphology-Syntax
5. Translation of General Texts

Mata Kuliah yang Diampu13

B. Riwayat Pendidikan

S-3S-l S-2
Universitas
Indonesia, Depok,
Indonesia

Aarhus
University,
Aarhus, Denmark

Nama Perguruan Tinggi Universitas
Airlangga,
Surabaya,
Indonesia

LinguistikLinguistik LinguistikBidang Ilmu

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

PendanaanNo. Tahun Judul Penelitian Sumber Jml (Juta Rp)
30Transfer Ciri Segmental dan Prosodi: Studi

Artikulatoris dan Akustik Pengucapan
Bahasa Inggris dari Penutur Asli Bahasa
Makassar dan Madura

DP2M
(Penelitian
Dasar)

1 2006

PHKA2 15Pengembangan Kamus Elektronik
Akuntansi Keuangan Berbasis Korpus

2 2007
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

PendanaanJudul Pengabdian Kepada MasyarakatNo. Tahun Jm) (Rp)Sumber
Pemanfaatan Kamus dalam Pengajaran
Bahasa Inggris_ Unair 3.000.0001 2011

E. Pengalaman Penulisan Artikel Umiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
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Dictionaries: Present Solutions
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Online APEC Multilingual
Dictionary: An essential tool for
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2

System: International
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Determining Technical
Vocabulary
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Studies
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International Journal
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Oriented Data for Online
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20125

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan / Seminar
Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

Nama Pertemuan
Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan TempatNo.

Guangdong
University of
Foreign Studies,
China, 2008
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in User-Centred
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First International
Symposium on
Lexicography and L2
Teaching and Learning
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KMITL, Thailand,Towards a better perspective
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Asian Association for
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2
2009

Fryske Akademy,
Belanda, 2010

From Language-Oriented to
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The XIVEuralex
International Congress
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4 Atma Jaya
International
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Studies
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Universitas Atma
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-
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Badan Bahasa,
Jakarta, 2012

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
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No. Judul Buku Tahun Penerbit

1. Password: English Dictionary for
Learners of Bahasa Indonesia
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2
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FACULTY OF ART
r

Department of Classics and Religio
2S00 University Drive N'

Calgary, AB, Canada T2N lf>
grst.ucalgary.i
reis.ucalgary.i

UNIVERSITY OF
CALGARY

24th February, 2015

Dr. Diah Ariani Arimbi,
Airlangga University,
Suyrabaya, Indonesia

Dear Dr. Arimbi,

As convenor of the panel session, “Women, Rights, and Religion,” I am very pleased to

inform you that your paper, “Women and The Politics of Piety: Women’s Rights, Roles and

Equality in Tarbiyah Movement in Indonesia,” has been accepted as one of four papers for

this panel by the adjudication committee for the upcoming conference.

The next quinquennial conference of the International Association for the History of

Religions (IAHR) will take place in Erfurt, Germany from 23-29th August, 2015.

I am looking forward to seeing you there. Please make use of this letter to obtain funds thal

will support your travel and accommodation.

With best wishes,

Mi V *5ÿ-ÿ -W-|
Morny Joy
Member of the IAHR Executive
Professor
Dept, of Classics and Religion
University of Calgary
Calgary AB
Canada T2N 1N4
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Contact Dr. Elisabeth Begemann
Phone +49(0)361/737-2808
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Fax
E-Mail

21. Mai 2015Datum:

To Whom It May Concern,
We herewith cordially invite Dr. Diah Ariani Arimbi of Airlangga University Surabaya Indonesia, to
participate in the XXI Quinquennial World Congress of the InternationalAssociation for the History of
Religions (IAHR), which takes place at Erfurt University, Erfurt, Germany, August 23-29, 2015. Dr.
Arimbi is scheduled to present two papers at the World Congress, both of which were accepted for oral
presentation after peer review and will be published in the general proceedings of the Congress.

The Congress is sponsored by the IAHR, the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), the Emst-Abbe-
Stiftung and the Deutscher Vereinigung fur Religionswissenschaft (DVRW). More information may be found
under www.iahr2015.org.
Dr. Arimbi has already registered for the Congress. All expenses are met by her university.

We would very much appreciate it if you could issue an entry visa to Dr. Arimbi and her sister, Tri
Pramesti, between August 18 to 31, 2015, so that she will be able to contribute to the success of the
Congress. Thank you for your consideration.
Sincerely, y

-»
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Prof. Dr. Jorg Riipke
Universitat Erfurt,
Max-Weber-KoUeg
Postfach 900221
99105 Erfurt
Germany

A

Prof. Dr. .1oi» Rupke, Universitat Erl'urt, Max-Weber-Kolleg. Postfach 000 221, 99105 Erfurt. Germany
Prof. Dr. Christoph Bochinger. DVR W. Universitat Bayreuth. Religionswissenschaft I!. 95-MO Bayreuth. Germany

www.iahr2015.org
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* Session Chair: Anne Kubail
Anna Piela

To wear or not to wear the niqab? Discussions of recently converted Muslim women in the West

This paper looks at online discussions amongst women living in the West who have converted to Islam and chosen t
wear the niqab (face veil). It considers their motivations for adopting clothing that (in the West) has come to symbolis
negative associations with Islam, most notably patriarchal oppression, and/or extremist radicalisation amongst Musli
women. This has been illustrated by the recent news stories about 'jihadi brides’- women travelling to live in Islamic
State-controlled territories. However, discourses associating these choices with purely external influences are oppre
in themselves, as they deny women agency in both the conversion and the adoption of the niqab. Departing from the
reductionist narratives, I focus on non-political motivations for wearing the niqab by recently converted women; these
remain unaddressed in the literature. I examine these women's positions in the context of wider, theoretical debates
religious indviduation, authority pluralisation, and female agency (Peter, 2006; Wadud, 2006).

Diah Ariani Arimbi

Women and The Politics of Piety: Women’s Rights, Roles and Equality in Tarbiyah Movement in Indonesia

The Tarbiyah (education) movement in Indonesia’s Islam today is the best known and has the largest number of me
amongst groups in the Dakwah (proselytising) movement that mostly work in Indonesian campuses. This paper aim:
explore the numerous and varieties of women's activities in this movement, especially in relation the ways women s
their rights, roles and sexual identities within their notion of piety. Female activists of Tarbiyah movement in Airlangg
University Surabaya are used as data. Participation observation and in-depth interviews will used as techniques of <
collection. Some finding shows that the Tarbiyah movement’s espousal of women's issues in an Islamic setting
complicates even more the dissemination of such issues to the Indonesian public. One important finding indicates tf
Tarbiyah conceives that male and female are segregated in nature (biological construction) yet in that segregation I
irreplaceable equality in any sphere and any value.

Nahid Afrose Kabir

Religious communities in society: Muslim women’s position

Identity, culture and religion are intricately associated with one another. The factors that normally lead Muslims to dt

their identity depend on the family they are born into, the culture and religion they belong to and it is also based on

community and life experiences. In some Muslim families, male identity is considered privileged over female identit;
Research has found that the notion of Muslim family is generally shaped by the Quranic verses where certain verse
used to justify men's power over women. Yet the notion of patriarchy, power and ''othering" of Muslim women is alsc

prevalent in the non-Muslim societies where they form a minority. In this paper, I discuss the placement of Muslim w
both in the Islamic communities and non-Muslim societies. This paper is based on interviews of Muslim girls and w<

aged 15 to 30 years in Australia, Britain and America from 1999 to 2011.
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