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KRITIK WACANA  PEREMPUAN  DI PESANTREN
Oleh: Kamila Adnani1

Abstract: In the realm of boarding schools , women experience gender discourses ( such as rights of a father ijbar
very burdensome for the girls and the rights of the waiting period for a widow) In Uqudulujain classic book, a
book that is often delivered by clerics or religious teacher at a boarding school talks about harmony husband and
wife in a family . In the book it is mentioned that a wife that if refuse sex with her husband invited will be
damned until morning by angels. Furthermore, if a husband invites sex in bed while his wife put it off an hour,
later on the Day of Judgment will go to hell. The woman is nakedness, then when he came out of his house will
be monitored Satan. In addition, the Alquran explicitly mentioned that men are in charge of women. Most of
the contents of the Uqudulujain classic book shows the discourse of domination of a man (husband) of a woman
(wife) or a discourse of women’s subordination to men in the family sphere.

Gender is a new discourse in the Islamic world. This issue invites resistant attitude and controversy
because in the view as elements that come from the West and not rooted in Islamic tradition. Gender issues
included in the pesantren community driven by gender sensitivity is emerging as a critical attitude on cultural
biases in body boarding. The reconstruction is expected to eliminate gender inequality is still applied in the
social life of the pesantren.

Keywords: kritik, wacana gender, pesantren,

A.  Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan benar-benar mendapatkan perhatian yang
serius dalam sumber-sumber syari’ah Islam. Secara umum, hukum-hukum yang berkaitan dengan
perempuan sebagaimana yang diungkapkan oleh al Qur’an dan al Sunnah diturunkan  kepada
masyarakat Arab yang secara budaya telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat,
lemah dan inferior. Oleh karena itu adalah wajar jika teks-teks syari’ah memberikan kekuasaan
kepada laki-laki untuk memimpin dan menentukan kehidupannnya serta menafkahinya. Al Qur’an
dalam surah al Nisa ayat 34 misalnya menyatakan dengan narasi informatif bahwa laki-laki adalah
penanggungjawab keluarga atau ”qawwam” atas kaum perempuan karena Tuhan melebihkan sebagian
mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) menafkahi mereka (perempuan).
Kalimat ini diungkapkan oleh al Qur’an untuk menyatakan tentang realitas sosial yang dominan
waktu itu. Laki-laki dalam realitas sosial Arab pada umumnya memiliki keunggulan lebih daripada
umumnya kaum perempuan, baik dari segi intelektual, nalar maupun dari fisiknya. Pencari nafkah
juga pada umumnya kaum laki-laki. Contoh lain dari fenomena peradaban pra Islam misalnya
dalam perkawinan, perempuan dijual kepada laki-laki, poligami berlangsung tanpa batas, kesetiaan
dan kesucian perempuan menjadi kriteria penting bagi kehormatan dan kewibawaan suku 2

1 Kamila Adnani adalah Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, email: adnanikamila@yahoo.co.id.
2 Husein Muhammad. (2009). Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren. Yogyakarta: Fahmina Institute dan LKIS.hal.
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Dalam realitas sosial-budaya seperti itu, al Qur’an hadir untuk berbicara pada kenyataan
seperti itu. Tetapi al Qur’an tidak begitu saja menerima tradisi-tradisi tersebut apa adanya. Sepanjang
tradisi tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan,  maka al Qur’an melakukan kritik
dan koreksi serta mengajukan gagasan baru ke arah kondisi yang lebih baik.dan sejalan dengan
prinsip-prinsip kemanusiaan; kesetaraan dan keadilan. Di dalam QS al Baqarah: 282 mengakomodasi
realitas sosial tentang lemahnya potensi intelektualitas perempuan-perempuan dalam urusan
ekonomi, yang oleh karena itu kesaksiannya dalam urusan tersebut memerlukan dua orang agar
memiliki kekuatan yang sebanding seorang laki-laki.

Hal yang sangat menarik dalam persoalan ini adalah keputusan munas Nahdlatul Ulama
(NU)  di Bagu, Lombok Barat 1997 dan dikukuhkan di Muktamar di Pesantren Lirboyo, Kediri
tahun 1999. Organisasi para ulama yang sering disebut ortodoks ini menyetujui kesetaraan laki-
laki dan perempuan dan mengabsahkan kepemimpinan publik perempuan. Terlepas dari apa
motivasinya tetapi hal ini diputuskan melalui proses kajian dan perdebatan ilmiah khas para ulama
NU. Keputusan para ahli hukum Islam (fiqh) Indonesia dengan mempertimbangkan aspek budaya
lokal juga pernah terjadi dalam persoalan harta waris. Syeikh  Arsyad al Banjari (Banjarmasin)
misalnya telah mengabsahkan pembagian waris berdasarkan adat perpantangan. Dalam tradisi ini,
harta waris dibagi dua terlebih dulu untuk suami dan isteri. Sesudah itu hasil parohan itu dibagikan
kepada ahli waris. Ada realitas tradisi yang telah berubah dan berbeda dari tradisi Timur Tengah.
3

Ada fenomena baru kaum muslimin yang seakan-akan telah menggugat atau tidak lagi
mengindahkan produk-produk hukum-hukum fiqh klasik yang selama ini dipegang. Realitas
kehidupan modern mendesak banyak orang muslim untuk bersikap dan berpandangan ambigu.
Misalnya banyak anak gadis yang dibiarkan pergi sendiri ke tempat yang jauh untuk belajar bahkan
sampai ke luar negeri tanpa disertai ”mahram” atau bersama-sama orang lain bukan mahramnya. 4

Ketentuan-ketentuan fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab klasik saat ini sudah banyak yang
teralienasi dari kehidupan masyarakat muslim. Modernisasi telah mengubah kemapanan-kemapanan
tatanan sosial dalam banyak aspek. Banyak kaum muslimin terutama di pesantren-pesantren yang
tidak rela melihat keadaan ini. Namun dapatkah mereka melawan realitas-realitas modern yang
terus bergerak pada porosnya? Sebagian mereka menganggap bahwa kekeliruan bukan pada produk-
produk fiqh itu, melainkan karena zaman telah rusak. Oleh karena itu dalam rangka mengatasi
kebuntuan dalam membaca teks ada baiknya kita perlu membaca kembali karya-karya klasik
mengenai syari’ah yang sudah menjadi fiqh dalam kacamata sekarang. Ada teks-teks syari’ah klasik
yang perlu digali dan dihubungkan dengan kekinian.5

Ada fenomena yang menarik dalam perkembangan pemikiran masyarakat Islam Indonesia
termasuk di pesantren yang selama ini dikenal kaum konservatif. Yaitu munculnya keberanian
melancarkan analisis kritis yang cukup mendasar terhadap sejumlah wacana keagamaan konservatif
yang  ada.Stagnasi itu dapat melahirkan alienasi, marginalisasi dan ketertindasan. Salah satu wacana

3 Husein Muhammad.Op.cit. Hal. 71.
4 Husein Muhammad. Ibid. Hal.74.
5 Husein Muhammad. Ibid. Hal. 76.
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yang marak diperbincangkan adalah posisi perempuan yang belum mengalami perubahan dari
dulu sampai sekarang.  Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk
Tuhan kelas dua di hadapan laki-laki. Kebudayaan patriarkhi (serba laki-laki) masih berlangsung
secara massif. Akibatnya perempuan menjadi tersubordinasi dan termarginalkan dalam proses
kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Imbasnya adalah terjadinya kekerasan-kekerasan
dalam ranah publik maupun domestik terjadi di mana-mana. Namun ada realitas lain bahwa kaum
perempuan semakin banyak yang tampil ke permukaan dan mengambil posisi kaum laki-laki. Oleh
kaum konservatif, realitas ini dianggap tidak sah atas nama agama. Ini karena superioritas
perempuan, dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Argumentasi yang bias gender dengan perempuan sebagai pihak yang setingkat lebih rendah
dari laki-laki juga dikemukakan oleh sejumlah teks-teks hadits. Syekh Nawawi al Bantani telah
menghimpun sejumlah hadits Nabi SAW mengenai relasi suami isteri dalam bukunya yang sangat
populer di pesantren yaitu Uqudullujain.  Misalnya pandangan tentang isteri saleh yaitu : ”Kewajiban
perempuan terhadap suaminya adalah selalu memperlihatkan rasa malu, menaklukkan pandangan
matanya, menaati perintahnya, mendengarkan ucapannya, menyambut dan mengantarnya dengan
berdiri ketika ia datang atau pergi, memasrahkan tubuhnya menjelang tidur, mempercantik diri
(berhias), menyebarkan keharuman tubuhnya dan memperlihatkan keindahan dirinya ketika suami
di rumah dan menanggalkannya ketika tidak di rumah.6

Kaum muslimin pada umumnya memandang bahwa pernyataan-pernyataan tersebut memiliki
legitimasi yang kuat, karena dikemukakan oleh para penafsir al Qur’an, para ahli hadits dan para
ahli fiqh paling otoritatif. Pikiran-pikiran para ulama besar dianggap sebagai kebenaran-kebenaran
yang tidak dapat digugat dan dikritisi, karena memiliki otoritas keagamaan yang sulit ditemukan
kekurangannya. Tetapi jika kita membaca al Qur’an banyak berbicara tentang kesetaraan peran,
hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial politik. Misalnya
dalam Al Qur’an Surat Al Hujurat 11-13. Oleh karena itu, teks-teks al Qur’an yang nampaknya
secara lahiriah bias gender sebenarnya menunjukkan upaya-upaya untuk memperjuangkan keadilan
gender.7

Kritik atas teks-teks hadits diskriminatif bahwa hadits-hadits yang ditulis oleh Nawawi dalam
buku Uqudullujain itu setelah dilacak melalui penelitian pada sisi transmisi (sanad) ternyata ada
sekitar  30 hadits yang sama sekali tidak valid dan tidak akurat (maudhu’). Selanjutnya ada 22
hadits yang lain masuk dalam kategori dha’if (lemah). Term hadits dha’if (lemah) karena para
periwayat hadits tersebut tidak memiliki atau di bawah kualifikasi para periwayat hadits yang
sahih.8

Penelitian ini mengambil fokus pada Kritik Wacana Perempuan di Pesantren. Hal ini penting
untuk dikaji karena sosok perempuan di manapun selalu menarik untuk diteliti baik dari sisi
perempuan itu sendiri maupun relasi kuasanya terhadap laki-laki.

6 Husein Muhammad. Op.cit. Hal. 84
7 Husein Muhammad. Ibid. Hal. 87.
8 Husein Muhammad. Op.cit. 94.

Kritik Wacana  ... 65



1.2 Rumusan Permasalahan
Adapun rumusan permasalahan  penelitiannya adalah sebagai berikut:
1. Apa saja bentuk-bentuk wacana perempuan di pesantren dalam novel PBS?
2. Bagaimana kritik wacana-wacana perempuan di pesantren  dalam novel PBS?

1.3 Landasan Teori
1.3.1.Kritik atas Nalar Tafsir Gender

Muhammad ‘Abid al-Jabiri adalah sosok pembaru yang merekonstruksikan tradisi melalui
mega-proyeknya “Kritik Nalar Arab.” Tulisan-tulisan al-Jabiri mencoba menguak genealogi Nalar
Arab untuk bisa memberikan  solusi terhadap problem tradisi. Dalam bukunya Takwin al ‘Arabi, al
Jabiri mendefinisikan epistemologi sebagai sejumlah konsep, prinsip dan cara kerja untuk mencari
pengetahuan dalam rentang sejarah dan kebudayaan tertentu. Nalar dimaknai sebagai al-aql al-
mukawwam yaitu suatu kumpulan aturan-aturan dan hukum-hukum berpikir yang diberikan oleh
suatu kultur tertentu bagi penganutnya sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan.9  Menurut
al Jabiri nalar (aqal) terbagi dua: aqal al mukawwin dan aqal al mukawwam. Aqal al mukawwin disebut
dengan nalar (akal) murni yaitu sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan. Sedangkan
aqal al mukawwam disebut nalar (akal) budaya yaitu suatu nalar manusia yang dibentuk oleh budaya
masyarakat tertentu di mana orang tersebut hidup.

Nalar Arab itu sendiri mempunyai 3 sistem pengetahuan atau epistemologi yaitu epistem
bahasa (bayani) yang berasal dari kebudayaan Arab, epistem tradisi (irfani) dan epistem rasionalis
(burhani). Al- Bayan adalah himpunan kaidah dan aturan untuk menafsirkan wacana yang terungkap
dari teks. Sumber pengetahuan dalam epistem bayani adalah teks (wahyu). Hal itu relevan dengan
pendapat Nasr Hamid Abu Zaid yang mengatakan bahwa peradaban Arab-Islam dalah peradaban
teks.

Epistem irfan adalah tradisi yang dikembangkan dalam dunia tasawuf yang dipakai untuk
menunjukkan model pengetahuan yang tertinggi dalam sanubari seseorang. Al-irfani  menurut al-
Jabiri mempunyai dua sisi. Pertama sebagai world view penganutnya yang bersifat pribadi. Di sisi
yang lain al-irfani melahirkan referensi teoritis untuk menafsirkan alam, manusia serta realitas lainnya.
Epistem Burhani argumentasi yang definitif dan jelas (al hujjah al fasilah al-bayyinah). Sumber keilmuan
dalam epistem burhani adalah eksperimentasi dan penalaran akal dengan teoritis dalil-dalil logika.
Nalar dan eksperimentasi adalah 2 hal yang saling menguatkan. Ketika eksperimentasi tidak mampu
menembus realitas karena keterbatasan indra manusia maka nalar yang akan menjelaskannya.
Disiplin ilmu yang bisa disentuh oleh epistem ini adalah logika, matematika, fisika (semua cabang
ilmu-ilmu alam), serta ilmu-ilmu sosial.

Bagaimana dengan pola hubungan Islam Arab dengan Islam Indonesia?  Indonesia sebagai
Negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia mengembangkan wacana yang dibawa oleh mujtahid

9 Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani. (2009). Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 183.
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Arab abad pertengahan seperti as-Syafi’i, al-Asy’ari dan al-Ghazali. Wacana kreatif di bidang tasawuf,
fikih, teologi, tafsir diadopsi oleh mujtahid Islam di Indonesia. Wacana Islam Arab yang brposisi
sebagai pusat senantiasa dijadikan parameter yang harus dipatuhi oleh wacana Islam Indonesia.
Penolakan atas kepatuhan kepada pusat dipandang murtad. Pola relasi ini mengakibatkan wacana
Islam arab mengabaikan peran realitas di luar dirinya. Wacana Islam Arab diyakini sebagai wacana
yang paling benar karena bersumber dari Tuhan. Wacana pemikiran Islam yang dikembangkan di
Indonesia mencerminkan realitas masyarakat Arab abad pertengahan. Artinya pemikir Islam In-
donesia mengalami jajahan wacana dan budaya masyarakat Arab, seperti kata “sembahyang” yang
menjadi kata shalat dalam budaya Indonesia.10.

Terhentinya kreasi intelektual  di Indonesia adalah bentuk kolonialisme termasuk dalam
korban penjajahan Islam Arab adalah dua organisasi besar Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah
dan NU. Kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini menjadi lahan subur bagi “jajahan
Islam Arab” karena keduanya menjadikan Islam Arab sebagai pusat. Pada permulaan abad ke-20,
terjadi perubahan besar dalam pemikiran Islam di Indonesia yakni munculnya gerakan pembaharuan.
Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Nopember 1912 di Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan
Ahmad Dahlan hendak memurnikan Islam Indonesia dari bid’ah, khurafat dan tahayul yang dinilai
dapat merusak kemurnian dan menyebabkan kemunduran Islam. Jargon “kembali kepada al Quran
dan al Hadis” terdengar menggema dalam kajian –kajian di kalangan kaum muda Muhammadiyah
terlepas dari apakah pendapat mereka hanya menukil pendapat orang lain atau tidak. Namun saat
ini terlihat adanya kelesuan intelektual ketika berbicara tentang pemikir Islam. Hal ini karena
jargon tersebut melahirkan dua arah yang berbeda. Pertama, pola pikir atau nalar yang bersifat
skripturalistik sebagai konsekuensi logis dari sikap mengembalikan rujukan wacana kepada Al
Quran (Mushaf), tanpa dilengkapi kerangka metode dan pendekatan yang baru dan kreatif. Kedua,
pola pikir atau nalar yang liberal disertai dengan perumusan kembali metode dan pendekatan
yang baru dan kreatif. Inilah yang tidak mendapat respon positif dari kalangan muda modernis.
Bagaimana mempertimbangkan kembali relevansi wacana Islam Arab? Pemikiran Islam kreasi abad
pertengahan yang dalam hubungannya dengan dunia Arab kontemporer disebut tradisi atau akal
Islam menurut Arkoun atau Islam Arab adalah salah satu bentuk pemikiran yang telah mempengaruhi
cara kerja akal atau wacana umat Islam belakangan ini. Ciri-ciri utama wacana ini adalah tunduk
pada wahyu, penghormatan pada otoritas teks dan  akal mempunyai peran dalam memandang
alam semesta. Corak wacana ini mewarnai pemahaman keislaman umat Islam di Indonesia. 11.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian teks (media content) dengan pendekatan analisa
wacana kritis (critical discourse analysis)  Adapun definisi wacana yakni sebagai cara tertentu untuk
membicarakan dan memahami dunia (aspek dunia) ini.12

Menurut Fairclough bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu diantara banyak aspek
praktik sosial. Bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan
Fairclough adalah penyelidikannya terhadap perubahan. Penggunaan bahasa konkret selalu
berdasarkan makna yang telah mapan. Fairclough memusatkan perhatiannya pada persoalan ini

10 Aksin Wijaya. (2011). Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan Kritik Atas Nalar Tafsir Gender. Yogyakarta : Magnum Pustaka Pelajar.
Hal. 111.

11 Aksin Wijaya. Op.cit. Hal 122.
12 Marianne W Jorgensen .  (2007). Analisis Wacana Teori & Metode. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 2
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melalui konsep antartekstualitas yakni bagaimana teks individu bergantung pada unsur-unsur dan
wacana teks-teks lain. Caranya dengan jalan menggabungkan unsur-unsur yang berasal dari wacana-
wacana yang berbeda itulah penggunaan bahasa kongkret bisa mengubah wacana individu tersebut
untuk mengubah dunia sosial dan kulturalnya. Melalui analisis antartekstualitas, kita bisa menyelidiki
reproduksi wacana yang tidak memperkenalkan unsur-unsur baru dan perubahan kewacanaan
melalui gabungan-gabungan baru wacana.

Dalam model tiga dimensinya, Fairclough membedakan antara praktik kewacanaan, teks
dan praktik sosial sebagai tiga tataran yang bisa dipisahkan secara analitis.13 Analisis praktik kewacanaan
dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Pada proses pemroduksian, proses
apa yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan-perubahan apa yang terjadi? Dalam
pengonsumsian, dapat dilakukan penelitian terhadap khalayak pembaca untuk mengetahui
interpretasinya terhadap teks-teks yang dihasilkan. Dengan melakukan analisis terinci karakteristik
linguistik suatu teks dengan menggunakan piranti khusus (kendali interaksional, etos, metafora,
kata dan tata bahasa) dapat menjelaskan bagaimana wacana diaktifkan serta membuat kesimpulan.
Dalam Analisis wacana kritis senantiasa melibatkan paduan trans-disiplin teori-teori yang berbeda.
Hal yang perlu dijawab adalah pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan dan konsekuensi-
konsekuensi ideologis. Apakah kontribusinya pada perubahan social? Apa saja konsekuensi ideologis,
politik dan social praktik kewacanaan itu? Apakah praktik kewacanaan menyembunyikan dan
memperkuat hubungan kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat atau apakah menentang
posisi kekuasaan dengan merepresentasikan hubungan social dan realitas dengan cara baru?

Dalam analisis wacana yang menerapkan kerangka Fairclough, ada 6 fase penelitian 14 yaitu :
1. Pemilihan Masalah Penelitian

Dari namanya, analisis wacana kritis dimaksudkan untuk menghasilkan penelitian sosial
kritis yakni penelitian yang memberikan kontribusi bagi koreksi atas ketidakadilan dan
ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Rumusan Pertanyaan Penelitian
Kerangka tiga dimensi wacana menata semua komponen desain penelitian termasuk rumusan
pertanyaan penelitian. Supaya bisa mengemukakan praktik social dan merumuskan
pertanyaan penelitian perlu digunakan disiplin-disiplin ilmu yang mengkaji praktik sosial
yang menarik.

3. Pilihan Materi
Pilihan materi dalam penelitian ini disesuaikan dengan aspek pertanyaan penelitian,
pengetahuan peneliti, lembaga yang ingin diteliti, akses seorang peneliti terhadap materi
yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti Kritik Wacana Perempuan di
Pesantren.

13 Marianne W Jorgensen dan Louis J Phillips. Op.cit.127.
14 Marianne W Jorgensen dan Louis J Phillips. Op.cit. 144.
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4. Transkripsi
Transkripsi di sini maksudnya adalah kutipan teks  yang disesuaikan dengan tujuan
penelitian, tidak hanya masalah pertanyaan, penyeleksiannya tapi juga interpretasinya.
Menurut Fairclough, biasanya materinya mencakup wawancara atau bentuk-bentuk
pembicaraan yang lain.

  5. Analisis
Dalam model tiga dimensinya, Fairclough membedakan antara praktik kewacanaan, teks
dan praktik sosial.

  6. Hasil Penelitian
Menurut Fairclough, analis wacana hendaknya mempertimbangkan masalah-masalah etika
tertentu tentang penggunaan umum hasil-hasil penelitiannya. Fairclough memandang
penggunaan hasil semacam itu sebagai pengejawantahan “teknologisasi wacana” dimana
penelitian wacana dapat digunakan untuk mengubah praktik-praktik kewacanaan dan juga
melatih masyarakat menggunakan bentuk-bentuk baru praktik kewacanaan.15

B. Pembahasan
Adapun  bentuk-bentuk wacana perempuan di pesantren yaitu :
a. Wacana Perempuan di ranah domestik

1). Wacana Hak Ijbar ayah terhadap anak gadisnya
Pada halaman 177 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :

Ada hak ijbar atas bapak terhadap anak gadisnya. Tetapi hak seperti itu sangat bertentangan
dengan semangat kemerdekaan dalam Islam. Selain tidak relevan lagi untuk masa sekarang.
Pernikahan di bawah umur, ketika perempuan belum siap dari segi fisik dan biologisnya
maupun mental kejiwaannya, pastilah akan memiliki dampak yang jauh kurang baik bagi
sebuah pernikahan.16

Pada halaman 177 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Jika kita mengikuti prinsip kemerdekaan yang sangat dijunjung dalam Islam, dalam hal
memilih jodoh, sebaiknya yang bersangkutan yang paling berkompeten untuk menentukan.
Sebab merekalah yang nantinya akan menjalani.Adanya kebebasan untuk memilih, kita
juga telah diajarkan memiliki rasa  tanggungjawab. Tapi juga mesti diridloi oleh mereka
yang melahirkan17

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
untuk hidup bersama.18 Ikatan tersebut dinamai Allah “mitsaqan ghalidza” atau perjanjian yang amat
kukuh (QS An Nisa 4:21). Hanya saja kebebasan dalam memilih calon pendamping hidup seringkali
berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh wali. Inilah yang menjadi sorotan bahwa dalam

15 Marianne W Jorgensen. Op.cit. Hal. 144.
16 Abidah el Khalieqy.2009. Novel Perempuan Berkalung Sorban. Yogyakarta. Arti Bumi Intaran. Hal.177.
17 Abidah el Kahlieqy. Ibid. Hal.177.
18 Husnul Haq. (2013). Konsep Hak Ijbar Dalam Fikih dan Relevansinya Dengan Isu Gender Masa Kini. Kudus:  Pusat Studi Gender

STAIN Kudus. Hal. 333
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Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak prerogative orang tuanya. Hak
ijbar dalam konteks kekinian semakin menjadi perdebatan. Di tengah santernya isu gender dan
perjuangan penguatan hak-hak perempuan, konsep ijbar dinilai bertentangandengan kesetaraan
dan keadilan yang menjadi fokus dari perjuangan ini. Melalui hak ijbar, seorang wali dapat
menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan dari yang
bersangkutan atau yang lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”.19

 Para ulama berbeda pendapat tentang perempuan yang terkena hak ijbar dan wali yang
berhak mendapatkan hak ijbar sebagai berikut.20 :

 (1) Mazhab Hanafi
Ulama mazhab Hanafi berpendapat, hak ijbar wali berlaku bagi perempuan yang tidak punya

kecakapan hukum, yaitu perempuan belum dewasa (shagirah) dan perempuan gila (majnunah) untuk
menjaga kemaslahatan mereka dengan laki-laki pilihan walinya, sebab kesempatan untuk
mendapatkan laki-laki seperti itu belum tentu ada di masa mendatang. Menurut mazhab Hanafi,
hak ijbar hanya milik ayah dan kakek.

  (2) Mazhab Maliki
Dalam mazhab maliki, hak ijbar berlaku bagi anak perempuan yang belum dewasa, baik

perawan atau janda dan perawan yang sudah dewasa. Menurut mereka, hak ijbar merupakan hak
prerogatif ayah semata.

   (3) Mazhab Syafi’i
Menurut ulama mazhab Syaffi bahwa hak ijbar berlaku bagi anak perempuan yang masih

perawan (bikr), baik sudah dewasa (balighah) maupun belum (shagirah), berakal maupun gila. Hanya
saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu : tidak ada permusuhan nyata antara wali dan
anak, calon suami harus sederajat dengan anak, calon suami mampu membayar mahar. Menurut
mazhab Syafii, hak ijbar menjadi milik ayah dan kakek.

   (4) Mazhab Hambali
Dalam mazhab Hambali, hak ijbar berlaku bagi anak perempuan belum dewasa serta masih

perawan dengan syarat laki-laki yang akan menikahinya sederajat dengannya. Sedangkan bagi
perempuan dewasa serta masih perawan, ulama mazhab Hambali berbeda pendapat, sebagian
besar ulama memberlakukan hak ijbar baginya. Dalam mazhab Hambali, hak ijbar hanya milik ayah
semataa.

Dari uraian di atas, hak ijbar tidak berlaku bagi janda. Kedua, ulama sepakat bahwa hak ijbar
berlaku bagi perempuan yang belum dewasa (shagirah) dan perempuan yang gila (majnunah). Ketiga
mereka berbeda pendapat tentang hak ijbar bagi perempuan yang masih perawan, dewasa lagi
berakal

Menurut jumhur ulama, ada satu hadis nabi Muhammad saw bahwa “Diriwayatkan dari

19 Atun Wardatun. (2009). Jurnal Penelitian Keisalaman. Mataram: Lembaga Penelitian (LEMLIT). Hal. 218
20 Husnul Haq. (2013). Op.cit. Hal.340.

70 DINIKA, Volume 12. Number 1, Jan - Jun  2014



Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan
seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.” (HR Muslim). Pemahaman terbalik
(mafhum mukhalafah) dari hadis ini adalah bahwa seorang wali lebih berhak atas diri seorang gadis
daripada sang gadis itu sendiri. Karenanya perintah agar  wali meminta izin kepada anak gadisnya
terlebih dahulu lebih bersifat anjuran dan etika. Wali lebih tahu akan kemaslahatan anak dibandingkan
anak itu sendiri dan wali dipersonifikasikan sebagai orang yang punya kasih saying kepada anak
sehingga dia tidak mungkin memilihkan bagi si anak kecuali laki-laki yang baik dan membawa
kemaskahatan baginya.

2). Wacana hak iddah bagi perempuan
Pada halaman 192 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Biasa. Janda kembang kan selalu kesepian. Dan pamannya yang ganteng itu mengambil

kesempatan. Iya. Tetapi mbok sadar kalau dia itu putri seorang kiai. Kasihan kalau bapaknya sampai
menanggung malu akibat perbuatannya. Ngomong-ngomong memangnya apa yang telah dilakukan
Jeng Nisa itu? Mereka berduaan di pematang sambil memburu burung mandar. Lalu mereka berkuda
kea rah utara. Memang mereka pasangan yang serasi. Tetapi aku tak tahu ke mana mereka pergi
dan untuk apa.” Mungkin mereka memancing ikan dekat sumber air. Lalu? Tentu saja. Setelah
dapat ikan, mereka lalu membakarnya dan menyantapnya. Setelah itu… mungkin mereka akan
mandi berdua di sungai besar di bawah pohon trembesi, setelah itu…21

Pada halaman 194 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Ingatlah bahwa kini kau adalah seorang janda, Nisa. Dan statusmu itulah yang membuat

pikiran orang macam-macam dalam menilaimu. Sedikit saja kau lengah, mereka akan berebut
menggunjingkanmu. Saya mengerti, Bu. Memang begitulah adanya, anakku. Kita mau apalagi sudah
resiko menjadi perempuan. Ya, seperti ini, banyak cobaan dan godaan. Tetapi resiko dari apa, Bu?
Mengapa perempuan harus menerima resiko seperti itu, kalau mereka tidak melakukan apa-apa,
tidak berbuat kesalahan, mengapa harus ada resiko. Ah… agaknya kelahiran perempuan itu sendiri
adalah sebuah resiko. Soalnya kita hidup di zaman jahiliyah. Inilah jahiliyah maha jahiliyahnya
zaman.22

Pada halaman 199 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
“Aku pasti akan menepati janjiku, Nisa. Kalau sekarang aku mau pergi, bukan untuk

meninggalkanmu tetapi sebaiknya untuk menjemputmu sebagai pengantinku dalam waktu tidak
lama lagi.” Tapi, Lek?” Aku tahu, engkau masih dalam ikatan syariat. Masa iddah bagi perempuan
yang baru bercerai itu empat bulan lamanya.”23

Peran sosial perempuan 24yang semakin besar berimplikasi terhadap ketentuan keagamaan
bagi perempuan dan menimbulkan shifting (pergeseran) terkait dengan tugas-tugas keagamaan

21 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit.Hal. 192.
22 Abidah.el Khalieqy. (2009). Ibid. Hal. 194.
23 Abidah el Khalieqy. (2009). Ibid. Hal. 199.
24 Umi Chaidaroh. (2013). Reposisi ‘Iddah dalam hokum Islam dalam Jurnal Studi Gender Palastren. Kudus: Pusat Studi Gender.Hal. 238
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kaum perempuan seperti masalah iddah. Partisipasi perempuan yang semakin luas berada di ruang
publik, maka hal-hal yang terkait dengan ‘iddah sebagaimana yang terformulasikan dalam kitab
fiqh akan terjadi gesekan-gesekan dengan fungsi dan peran perempuan. Perempuan bekerja terikat
dengan regulasi yang ketat tentang sikap disiplin dan professional. Salah satunya berkaitan dengan
disiplin kehadiran di tempat kerja atau ruang publik lainnya.

Seorang perempuan yang bekerja di sector public yang mengalami musibah cerai hidup
maupun mati seseuai aturan fiqh, ia harus melaksanakan ‘iddah selama 3 quru’ (3 kali masa suci
setelah haid) maupun ber’iddah selama 4 bulan 10 hari dengan tidak boleh keluar rumah dan terlarang
untuk berhias diri. Dengan ‘iddah itu, perempuan tidak bisa lagi beraktifitas maksimal hamper
setengah tahun. Hal seperti ini akan menghambat karir dan bahkan mungkin bisa dipecat. Realitas
yang demikian tentu harus ada upaya mencari terobosan yang mampu memberikan solusi terhadap
problem tersebut.

3). Wacana Kekerasan Seksual dalam relasi suami isteri
Pada halaman 97 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Kau memperkosaku, Samsuddin! Kau telah memperkosaku!” kata Nisa. Memperkosa? Heh

heh heh …,” ia terbahak-bahak kecil karena ia merasa puas mengerjaiku. Mana ada suami
memperkosa isterinya sendiri. Kau ini aneh Nisa. Aku belum pernah melihat perempuan sebodoh
kau ini. Tetapi sekalipun bodoh, kau begitu molek. Tubuhmu begitu luar biasa, heh heh heh..”
Hentikan ocehanmu! Perilakumu seperti bukan muslim!”25

Pada halaman  101 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Sekalipun telah sarjana, Samsudin tidak bekerja atau belum mendapat pekerjaan. Mula-mula

sehari semalaman ia hanya berurusan denganku, dengan cumburayu pengantin baru yang aneh
dan tidak seimbang. Kukatakan aneh sebab ia seorang sarjana hukum namun sama sekali perilakunya
tak mencerminkan bahwa ia tahu tentang hukum, secuil apapun. Sering ketika aku sedang mengepel
lantai, ia datang diam-diam dari belakang, mendekapku, mencumbuiku dan memaksaku untuk
bermain cinta di lantai itu juga tanpa memberi kesempatan kepadaku, bahkan sekedar untuk bernafas
dari jepitan mulutnya yang dipenuhi oleh bau asap rokok26

Perkawinan harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya
secara sah dan bertanggung jawab. Di sini  diharapkan akan terjadi jalinan hubungan kasih sayang,
cinta dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan
perjalanan peradaban manusia. Dalam kerangka besar pembentukan kehidupan, Al Qur’an
menegaskan tentang perlunya cara-cara yang baik yang harus dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan (suami dan isteri). Ayat-ayat Al Qur’an yang membicarakan soal perkawinan dan hal-
hal yang berhubungan dengannya seperti relasi seksual, pemberian nafkah, penyusuan, perceraian
dikaitkan dengan kalimat al-ma’ruf (kebaikan).27 Istilah agamanya yaitu Mu’asyarah bi al-Ma’ruf.
Mu’asyarah berasal dari kata usyrah yang berarti adalah suatu pertemanan, kekerabatan dan
kekeluargaan. Al Ma’ruf  berakar dari kata ‘urf  yang berarti adat, kebiasaan atau budaya. Jadi

25 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. 97.
26 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal. 101.
27 KH. Husein Muhammad. (2012). Fiqh Perempuan refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKIS. Hal. 143.
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ma’ruf adalah  suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat.
Hal ini sesuai dengan Al Qur’an Surat An Nisa (4): 19 yang artinya “Dan pergauilah mereka (para
istrimu) dengan ma’ruf.”

4). Wacana Keterbatasan Perempuan dalam beribadah pada saat haidh
Pada halaman 73 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Kuketahui juga dari pelajaran kitab-kitab pegangan para santri bahwa “perempuan yang

sedang menstruasi dilarang membaca al qur’an.” Padahal hobiku adalah membaca al qur’an, terutama
setelah aku menguasai irama husaini dan hudaifi. Jika membaca al qur’an tidak boleh saat menstruasi
lalu apa yang harus dibaca jika kebetulan ada orang diganggu setan atau ditakuti hantu saat
menstruasi.

Menurut pendapat segolongan ulama tradisional bahwa status perempuan di akhirat kelak
berada di bawah laki-laki dan mereka memberi alasan berdasarkan suatu perhitungan pahala. Hal
ini dianalogikan bahwa setiap bulan selama beberapa hari seorang perempuan dilarang beribadah,
sehingga baik jumlah shalat fardhu maupun jumlah hari puasa yang dilakukannya lebih sedikit
daripada jumlah kewajiban agama yang bisa dilakukan seorang laki-laki. Sekali lagi, fungsi biologis
perempuan (haidh) dijadikan alasan untuk menurunkan martabat perempuan. Kendati tidak semua
ulama tradisional setuju dengan “ilmu akuntansi pahala” ini.

5). Wacana Dikotomi antara peran gender di ranah domestic
Pada halaman 9 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
“ Ruang bermainku mendapat pagar baru, lebih tinggi dan sempit untuk cakrawala

penglihatanku. Tanganku mulai dilatih memegang piring, gelas, sendok, wajan dan api pembakaran.
Bau asap membuatku pusing dan tersedak bertubi-tubi. Bau bawang dan sambal terong membuatku
bersin-bersin.  Sampai lidahku tak pernah bisa menikmati sarapan pagi, bahkan tak juga merasakan
kebebasan ketika kedua tangan ini mesti kembali mencuci piring yang dipengaruhi minyak bekas
makanan Rizal, Wildan dan bapakku yang terus saja duduk di meja makan sambil ngobrol dan
berdahak. “28

Pembagian peran gender di ranah domestik seharusnya tidak ada karena agama Islam
mengedepankan kesetaraan manusian di hadapan Tuhan. (QS Al Hujurat 13).
b. Wacana Perempuan di ranah publik

1).  Wacana Resistensi santri terhadap  kiai atau ustadnya
Pada halaman 17 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Mbak… maukah Mbak May, mengajariku qira’ah? Mengapa tidak? Jika Nisa mau, Nisa bisa

datang ke kamar Mbak May setiap sore menjelang maghrib.” Tetapi jangan sore, Mbak. Kalau sore
Nisa belajar naik kuda sama lek Khudori.” Belajar naik kuda? Yang bener, Nisa. Memang iya.
Kenapa Mbak? Memangnya diperbolehkan sama Bapak? Sst! Tetapi ini rahasia.” Eh kecil-kecil sudah
pintar main rahasia, ya?” Awas! Jangan bilang-bilang lho, Mbak May.29

28 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal. 9.
29 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal. 9.
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Kritik terhadap pola pembelajaran di pesantren guna melahirkan generasi bangsa yang
diimpikan oleh masyarakat.  Hasil penelitian Zamaksyari Dhofier 30(1982) tentang sistem pembelajaran
pesantren pada umumnya menggunakan cara tradisional yang biasa disebut bandongan atau
sorogan. Bandongan atau sorogan ada metode pembelajaran keagamaan yang dilakukan oleh kiai
atau santri senior dengan membaca serta menyimak kitab tertentu yang diikuti oleh sejumlah santri
dalam jumlah yang banyak. Sepintas tidak ada persoalan dengan metode bandongan atau sorogan
sebagai suatu metode pembelajaran keagamaan yang dilakukan oleh kiai dan santri senior dengan
membaca atau menyimak kitab tertentu yang diikuti oleh sejumlah santri yang jumlahnya cukup
banyak. Kritik terhadap metode ini adalah bahwa sebagai sebuah metode pembelajaran agar santri
bisa membaca “kitab gundul” (teks arab yang  tak berharakat) walaupun efektif bagi kiai untuk
mengajarkan suatu mteri pembelajaran, namun kebanyakan santri tidak mudah memahami isi kitab
itu. Biasanya santri tidak diberi kesempatan bertanya oleh kiai. Terkadang santri hanya disuruh
membaca teks saja tanpa dibarengi dengan memahami makna yang terkandung di dalam teks
tersebut. Praktik pendidikan di pesantren tersebut menurut istilah Paulo Freire 31(1991) telah
menerapkan “model bank” dimana hanya terjadi transaksi sesaat antara bankir dengan nasabah
tanpa ada interaksi yang berkelanjutan. Pendidikan sejatinya berisi acts of cognition. Model
pendidikan ini menekankan adanya dialogis antara seorang santri dan kiai. Santri tidak lagi
diperlakukan sebagai objek layaknya gelas kosong yang mesti diisi air sebanyak mungkin. Santri
punya hak untuk memprotes atau membantah jika ia tak sepakat dengan apa yang disampaikan
kiai. Singkatnya, iklim pembelajaran sejatinya menganut sebuah jargon: “kiai menerangkan, santri
tak sungkan mengacungkan tangan”, sebagai tanda hubungan dialogis. Adanya dialog dalam
pendidikan berbasis Islam dapat membebaskan manusia dari kepasifan dan juga membebaskannya
dari dominasi terhadap manusia lain. Di dalam benak seorang santri yang belajar agama biasanya
banyak memendam kegelisahan berupa pertanyaan-pertanyaan kritis. Namun karena seringkali
terbentur doktrin agama maupun doktrin yang bersumber dari kiai, santri pun dengan sangat
terpaksa “bertekuk utut” dan “bungkam”32. Oleh karena itu adanya dialog antara kiai dan santri
dapat menjadikan manusia lebih bermakna, dihargai dan sederajat.

2). Wacana keberanian santri mempersoalkan kitab kuning
Pada halaman 138 di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Dari kitab yang pernah kupelajari, menolak ajakan suami adalah kutukan. Aku belum tahu

dengan jelas alasan dan dalil-dalil yang menguatkan pernyataan itu, juga kesahihan hadisnya.
Sepertinya hadis nabi itu juga tidak menjelaskan berbagai kemungkinan yang terjadi. Jadi dalil itu
sangat lemah untuk menjawab berbagai persoalan di sekitar masalah itu.33

Pada halaman 73  di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
Kuketahui juga dari pelajaran kitab-kitab pegangan para santri bahwa “perempuan yang

sedang menstruasi dilarang membaca al qur’an.” Padahal hobiku adalah membaca al qur’an, terutama
setelah aku menguasai irama husaini dan hudaifi. Jika membaca al qur’an tidak boleh saat menstruasi
lalu apa yang harus dibaca jika kebetulan ada orang diganggu setan atau ditakuti hantu saat
menstruasi.34

30 Zamakhsyari Dhofier. (1982). Tradisi Pesantren Suatu Studi tentang pandangan hidup kiai. Jakarta: LP3ES.
31 Paulo Freire. (1991). Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan. Terj. Alois A Nugroho. Jakarta : LP3ES.Hal 61.
32 Ali Usman. (2012). Kiai Mengaji Santri Acungkan Jari Refleksi Kritis atas Tradisi dan Pemikiran Pesantren. Yogyakarta:Pustaka

Pesantren. Hal. 40.
33 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal.138.
34Abidah el Khalieqy. (2009).Ibid. Hal. 73.
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Menurut Masdar F Mas’udi35  mengenai kedudukan perempuan dalam diskursus (wacana)
dominan kitab kuning memang tak terbantahkan, baik dalam penggunaan bahasa (yang memihak
laki-laki) maupun pilihan aspek kehidupan perempuan yang dijadikan pokok bahasan kitab-kitab
fiqh. Keberadaan perempuan seolah-olah hanya demi mengabdi kepada laki-laki dan memenuhi
kebutuhan seksualnya saja. Masdar sebenarnya dikenal orang yang kritis kepada tradisi keilmuan
kitab kuning. Karya-karya ulama zaman dulu mestilah dipahami secara kontekstual dengan
memperhatikan latar belakang sejarah, sosial, dan politik. Kitab kuning dengan segala muatannya
bukanlah kebenaran mutlak melainkan juga mencerminkan budaya, kebutuhan dan pendapat umum
pada tempat dan zaman dikarangnya.

Demikian juga dalam hal kedudukan dalam perempuan. Pada abad pertengahan, zaman
sebagian besar kitab klasik disusun, tuntutan emansipasi belum ada dan dominasi laki-laki atas
perempuan dalam segala hal dianggap wajar saja, bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga di kawasan
budaya lainnya termasuk Eropa.  Bila merangkum dari perkataan Masdar, isi kitab kuning merupakan
perpaduan antara ajaran pokok Islam (Al Qur’an dan Hadis) dengan budaya lokal. Budaya adalah
sesuatu yang berubah sehingga kalau isi kitab kuning terasa kurang cocok dengan bangsa Indone-
sia, mungkin disebabkan karena adanya perbedaan budaya dengan pengarangnya. 36

Selain itu faktor penyebab bias anti perempuan, karena kitab kuning itu hampir semua dikarang
oleh laki-laki sehingga kepentingan laki-laki sangat mewarnai pembahasannya. Seandainya pakar
fiqh dan tauhid yang perempuan mengembangkan fiqh baru dan doktrin iman niscaya berbeda
dengan fiqh dan doktrin yang ada sekarang ini.

3). Wacana Perempuan menuntut ilmu setinggi-tingginya
Pada halaman 26 dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
“Kau mesti belajar dan mencari ilmu sampai jasadmu berbaring di antara dua batu nisan,

begitu kata lek Khudhori yang selalu kuingat. Kau mesti terus sekolah sampai sarjana.”37

Pada halaman 112 di dalam novel PBS itu dinyatakan bahwa :
Menurutku lek Khudhori, satu-satunya cara agar aku tetap bangkit adalah terus belajar dan

belajar. Melanjutkan sekolah sampai sarjana. Dan nasehat itulah yang pada saat itu harus
kuperjuangkan.38

2 alinea di atas tampak adanya kontradiksi dengan yang tercantum  pada halaman 111 bahwa
:“Tetapi, Bu, apalah artinya saya. Saya ini hanya lulusan SD. Dan ia sering menyinggung masalah
ini di hadapan saya. Saya merasa tidak sanggup, Bu. Maafkan saya jika mengecewakan Ibu.”39

Pernyataan ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap
muslim baik laki-laki maupun perempuan dan tidak terbatas waktunya yaitu dari ayunan (anak-
anak)  sampai liang kubur (meninggal).  Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw yang mengatakan
bahwa “Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan” dan
juga hadis lainnya yang artinya  “Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat” . Ada lagi satu

35 Bruinessen, Martin van. (1995). Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.Hal.172.
36 Bruinessen, Martin van. (1995). Op.cit. Hal. 173.
37 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal. 26.
38 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal.112.
39 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal. 112.
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hadis yang mengatakan “Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina”. Semua hadis tersebut menunjukkan
bahwa agama Islam itu sangat menjunjung tinggi keutamaan menuntut ilmu setinggi-tingginya
tanpa membedakan jenis kelamin dan ras.

4). Wacana kewajiban perempuan  menutup auratnya (berjilbab)
Pada halaman 30 di dalam novel PBS 40 dinyatakan bahwa :
“Kok kamu belum pakai jilbab, Nisa?”
Pada halaman 44 di dalam novel PBS41 dinyatakan bahwa :
Kemarin bapak bilang katanya aku harus segera mengenakan kerudung dan baju kurung,

sebab sekalipun belum baligh, katanya tubuhnku bongsor seakan gadis usia duabelas tahun yang
harus memakai jilbab. Lain dengan kakakku, meski sudah lebih sepuluh tahun, Rizal masih
mengenakan celana kolor pendek untuk pergi mengembara kemana saja, mengelilingi sawah dan
ladang, mengelilingi kampung kami. Sepertinya sopan santun memang tidak berlaku untuk kalangan
laki-laki. Hukum apapun tidak mampu menjamah kemerdekaan mereka.

Pada halaman 47  di dalam novel PBS42 dinyatakan bahwa :
Jilbab adalah syarat popularitas dan upaya pencegahan pelecehan bagi perempuan. Jika seorang

perempuan di lingkungan asing dan atak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai orang baik-
baik, sebaiknya ia mengenakan jilbab untuk menghindari gangguan.

“Al qur’an mengatakan yang demikian itu (berjilbab) agar mereka mudah dikenal dan tidak
diganggu. Jadi ada kondisi yang mengharuskan seorang perempuan mengenakan jilbab yaitu kondisi
tidak dikenal identitasnya. Jika kondisi ini sudah dimilikinya otomatis kewajiban itu hilang
bersamanya. Jika seorang perempuan telah dikenal identitasnya, menurut Lek Khudhori, apakah
boleh ia pakai bikini seperti di televisi itu?  Itu sama dengan laki-laki yang bertamu ke suatu tempat
dengan mengenakan cawat. Memang tak ada larangan tetapi hanya rasa kesopanan dan keindahan
manusia secara umum tidak menghendaki itu.

Pada halaman 49  di dalam novel PBS dinyatakan bahwa :
“Mengapa untuk perempuan harus dengan jilbab dan laki-laki tidak.” Lek Khudhori berpikir

sejenak dan kemudian senyum-senyum lalu menjawab. “Mungkin karena tubuh laki-laki itu tidak
memiliki pesona sebagaimana tubuh perempuan. Jadi kalau laki-laki telanjang sekalipun, boro-
boro orang berkerumun melihatnya, boleh jadi mereka tunggang langgang karena jijik. Berbeda
dengan perempuan, baru dibuka sedikit saja orang sudah mencari-cari ingin melihatnya.

Menurut Hamilton AR Gibb bahwa hampir semua hukum al qur’an mengenai perempuan
merupakan perbaikan hak dan statusnya dan penolakan adat suku-suku Arab yang sangat tidak
menguntungkan kaum perempuan. Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya, para ahli fiqh
ternyata lebih dipengaruhi oleh adat daripada ketentuan Al Qur’an. Hal inilah yang mendorong
pemikir Islam yang ingin menentang diskriminasi perempuan untuk kembali kepada Al Qur’an
dan hadis. Inilah yang diusahakan oleh Fatima Mernissi dalam bukunya Women in Islam : An histori-

40 Abidah el Khalieqy. (2009). Ibid. Hal.30.
41 Abidah el Khalieqy. (2009). Ibid. Hal.44.
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cal and theological Enquiry contohnya jilbab dan larangan perempuan keluar rumah hanya berdasarkan
salah satu diantara sekian banyak interpretasi Islam atau perintah mutlak Tuhan? Al Qur’an sendiri
memberi banyak hal dan kebebasan kepada permpuan yang tidak pernah mereka miliki dalam
budaya Arab jahiliyah.

5). Wacana pembatasan perempuan dalam berhubungan dengan lawan jenis
Pada halaman  30 di dalam novel PBS43 dinyatakan bahwa :
Kupandangi wajah lek Khudhori. Kuberanikan diri menatap matanya seperti  purnama bulan

yang hampir tertutup awan. Aku tak tahu apa yang kurasakan dan kuperbuat. Yang kutahu hanyalah
piramida bumi persawahan didepanku yang menghijau, berundak-undak, melengkung bagai tatahan
permata safir para ratu

Pada halaman 148 di dalam novel PBS 44dinyatakan bahwa :
Dan ketika hanya kami berdua di ruang makan,  kami berpelukan untuk yang kedua kali. Ia

membanjiri ciuman di pipi dan mengecup keningku. Dengan tekanan khusus. Darahku mendesir-
desir dan detak jantungku menjadi labil. Masih saja ia menganggapku seperti dulu, gadis kecil
yang manja.

Hubungan antara perempuan dan laki-laki diatur dalam Islam guna menghindari terjadinya
hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan dan kriminalitas.
Dalam sebuah hadis nabi saw dikatakan bahwa pandangan laki-laki terhadap perempuan dibolehkan
tetapi tidak dihalalkan pada pandangan selanjutnya.” Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran-
pelanggaran seksual itu dapat diawali dari suatu pandangan pertama seseorang karena pandangan
selanjutnya biasanya mengandung syahwat (nafsu)

6). Wacana dikotomi peran gender di ranah publik.
Pada halaman 7 di dalam novel PBS 45dinyatakan bahwa :
Apa ibu belum mengatakan padamu kalau naik kuda hanya pantas dipelajari oleh kakakmu

Rizal atau kakakmu Wildan. Kau tahu mengapa? Sebab kau ini anak perempuan, Nisa, Nggak
pantas, anak perempuan kok naik kuda, pencilakan apalagi keluyuran mengelilingi ladang, sampai
ke blumbang.”

Pada halaman 8 di dalam novel PBS 46dinyatakan bahwa :
“Kubayangkan kembali kisah lek Khudlori tentang Hindun binti Ataba yang mahir naik kuda dan

menderap kian kemari di padang pertempuran. Ketika bayanganku sampai pada putri Budur, yang memimpin
pasukan Raja Kamaruzzaman dan para laki-laki perkasa yang membeo seperti anak ayam dibelakang ekor
induknya, tak sadar aku menggumam. Apapun yang terjadi…aku harus bisa. Aku mesti belajar naik
kuda.”

Pada halaman 10 di dalam novel PBS47 dinyatakan bahwa:
“Di dalam kelas selagi aku masih merenung-renung perkataan Rizal, pak guru Bahasa Indo-

nesia menyuruhku mengulangi kalimat :

42 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal.47.
43 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal. 30.
44 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal.148.
45 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal.7.
46 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal 8.
47 Abidah el Khalieqy. (2009). Op.cit. Hal 10.
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A-yah  per-gi ke kan-tor
I-bu me-ma-sak di da-pur
Bu-di ber-ma-in di ha-la-man
A-ni men-cu-ci pi-ring
Hal ini menunjukkan bahwa dikotomi antara peran gender sampai di ranah lembaga-lembaga

pendidikan (sekolah, pesantren maupun perguruan tinggi).

C. Penutup
Berdasarkan uraian ditas dapatlah disimpulkan bahwa:
Bentuk-bentuk wacana dalam novel yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban meliputi

dibagi menjadi dua yaitu :
a. Wacana Perempuan dalam ranah domestik

1). Hak ijbar seorang ayah (wali) terhadap anak gadisnya dalam hal memilihkan jodoh atau
pendamping hidupnya

2). Hak iddah seorang janda ketika mau menikah dengan laki-laki lain
3). Keterbatasan perempuan dalam beribadah pada saat haid (menstruasi)
4). Kekerasan seksual dalam relasi suami isteri
5). Dikotomi antara peran gender di ranah domestik

b. Wacana Perempuan dalam ranah publik.
1). Perempuan berkewajiban menuntut ilmu setinggi-tingginya.
2). Perempuan berkewajiban menutup auratnya (berjilbab)
3). Pembatasan perempuan dalam berhubungan dengan lawan jenis.
4). Dikotomi antara peran gender di ranah publik.
5). Resistensi santri terhadap  kiai, nyai dan ustadnya
6). Wacana keberanian santri mempersoalkan kitab kuning.

Kritik wacana perempuan di pesantren adalah
Secara umum, hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagaimana yang

diungkapkan oleh al Qur’an dan al Sunnah diturunkan  kepada masyarakat Arab yang secara budaya
telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, lemah dan inferior. Oleh karena itu adalah
wajar jika teks-teks syari’ah memberikan kekuasaan kepada laki-laki untuk memimpin dan
menentukan kehidupannnya serta menafkahinya, misalnya :

a. Laki-laki adalah pemimpin (qawwam) atas kaum perempuan. Ini  menyatakan tentang
realitas sosial yang dominan waktu itu. Laki-laki dalam realitas sosial Arab pada umumnya
memiliki keunggulan lebih daripada umumnya kaum perempuan, baik dari segi intelektual,
nalar maupun dari fisiknya. Pencari nafkah juga pada umumnya kaum laki-laki. Tradisi-
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tradisi ini sebagian berasal dari warisan kebudayaan lama dari luar Arab, sebagian lagi
merupakan tradisi khas daerah masyarakat padang pasir. Contoh lain dari fenomena
peradaban pra Islam misalnya dalam perkawinan, perempuan dijual kepada laki-laki,
poligami berlangsung tanpa batas, kesetiaan dan kesucian perempuan menjadi kriteria
penting bagi kehormatan dan kewibawaan suku.

b. Kesaksiannya perempuan  memerlukan dua orang agar memiliki kekuatan yang sebanding
seorang laki-laki. Dalam realitas sosial-budaya, al Qur’an hadir untuk berbicara seperti
itu,  tetapi al Qur’an tidak begitu saja menerima tradisi-tradisi tersebut apa adanya.
Sepanjang tradisi tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan,  maka al Qur’an
melakukan kritik dan koreksi serta mengajukan gagasan baru ke arah kondisi yang lebih
baik.dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan; kesetaraan dan keadilan.

c. Posisi perempuan yang inferior, subordinat dan lemah. Kelemahan perempuan  terjadi
karena memang diposisikan lemah oleh masyarakatnya. Tradisi Arab waktu itu
memperlakukan perempuan seperti layaknya tawanan.

d. Kesetaraan suami dan isteri. Pernyatan-pernyataan al Qur’an dan sunnah Nabi SAW pada
satu sisi merupakan pengakuan atas tradisi yang memposisikan perempuan secara rendah,
tetapi pada sisi yang lain merupakan upaya melakukan perubahan keadaan tersebut menuju
kepada kondisi yang lebih baik dan kondisi kesetaraan. Al Qur’an maupun hadits Nabi
SAW pada kenyataannya telah berhasil memperbaiki nasib dan posisi perempuan.

e. Persamaan derajat manusia tanpa memandang jenis kelaminnya, di hadapan Tuhan.
Pernyataan al Qur’an ini jelas ingin menegasikan doktrin lama tentang kelebihan manusia
satu atas manusia yang lain.

f. Hak-hak perempuan diabaikan oleh masyarakatnya. Misalnya kelahiran anak perempuan
dipandang sangat memalukan dan hina. Banyak bayi perempuan yang dibunuh hidup-
hidup tanpa dosa yang diperbuatnya..Ketika Islam datang baru disadari bahwa ternyata
perempuan juga memiliki hak untuk hidup di dunia ini.
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