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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Penelitian ini mengkaji agensi intelektual pesantren, khususnya wacana/ 

diskursus tentang produksi pengetahuan gender di pesantren, dengan menggunakan 

pendekatan penelitian genealogi dan berbasis studi literatur. Tulisan ini bermaksud 

menganalisis terciptanya fondasi pengetahuan gender yang selama ini menstruktur 

tersebut, serta menganalisis proses rekonstruksi pengetahuan gender yang 

dilakukan intelektual pesantren lingkar Kongres Ulama Perempuan Indonesia. 

Untuk melihat tujuan tersebut, bagian awal tulisan ini akan menampilkan beberapa 

studi pesantren, misalnya dimulai oleh Zamakhsyari Dhofier yang menggunakan 

pendekatan historis dan etnografis dalam disertasinya “The Pesantren Tradition” 

pada 1980. Dhofier dianggap sebagai pembuka jendela studi pesantren yang secara 

komprehensif, terutama pesantren di Jawa dan Madura yang banyak dijadikan 

rujukan oleh akademisi berikutnya (Zulkifli, 1994, hlm. 3). Fokus pada studi 

Dhofier membahas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki vitalitas 

terhadap perubahan sosial, kultural maupun keagamaan di tengah masyarakat. 

Setelah tulisan Dhofier berkembang luas di Indonesia, pesantren tidak hanya dikaji 

dalam perspektif normatif teologis, tapi juga dari pendekatan lintas disiplin 

Sosiologis, Antropologis dan Sejarah.  

Unsur terpenting pesantren menurut Dhofier, yakni kiai dengan sumber 

otonomi kuasa dan otoritas karismatik di masyarakatnya (Dhofier, 1980). 

Sementara Geertz melihat kiai sebagai ”cultural broker” yang turun berperan di 

masyarakat secara langsung, tidak menjadi kiai menara gading yang menerima 

otoritas begitu saja dengan duduk manis di kursinya (Geertz, 1960). Kiai dalam 

pandangan Bruinessen memiliki karakter dinamis dalam kehidupan sosial dan 

politik (Bruinessen, 1995). Posisi sebagai kiai memiliki peran penting bagi 

terciptanya rezim pengetahuan yang akan diajarkan di pesantrennya sebagai 

lembaga pendidikan yang dipimpin. 
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Kareel Steenbrink, mengkaji pesantren melalui dialektika sistem 

pembelajaran Islam modern yang disebut madrasah dengan kombinasi sekolah 

umum (sekuler). Steenbrink mengeksplorasi dualisme Departemen Pendidikan di 

Indonesia akhir abad 19 dan awal 20. Departemen Pendidikan & Kebudayaan 

muncul sebagai penyelenggara pendidikan umum, sementara Departemen Agama 

sebagai fasilitator pesantren dan madrasah. Madrasah menjadi sintesis antara 

dualisme pendidikan umum yang diselenggarakan secara sekuler, dengan 

pendidikan pesantren yang menggunakan keilmuan Islam klasik (Steenbrink, 1986 

hlm. 89-99). Martin van Bruinessen melalui karya “Kitab kuning, Pesantren dan 

Tarekat” mengeksplorasi genealogi tarekat di nusantara dan penggunaan rujukan 

kitab pembelajaran yang dipakai di pesantren terutama di Pulau Jawa. Bruinessen 

berasumsi jika jejak pesantren di nusantara memiliki orientasi keilmuan yang 

berasal dari Mekah, Arab Saudi. Corak keilmuan di pesantren yang dipelajari di 

pesantren Jawa bernuansa fiqih dibandingkan mempelajari cabang ilmu lainnya 

(Bruinessen, 1995, hlm.12) 

Beberapa kajian yang telah dipaparkan di atas tentang pesantren, pada kajian 

pesantren generasi awal (sebelum abad ke-21), sedikit membahas perempuan 

sebagai figur pesantren. Studi Dhofier, ditulis pada 1980-an banyak membahas 

peran dan kuasa kiai sebagai pemimpin figur pesantren dengan kapasitas 

intelektualnya. Walaupun terdapat edisi revisi yang diterbitkan pada 2011, 

perempuan dalam buku tersebut hanya memiliki peran sebagai assigned status 

apabila menikah dengan keluarga kiai, bukan mendapatkan status atas usaha 

keilmuan yang dimiliki perempuan. Lihat (Dhofier, 2011, hlm. 109) 

Studi Steenbrink banyak menulis representasi label guru agama yang 

diberikan untuk kiai. Steenbrink menuliskan narasi deskriptif tentang peran, 

pengetahuan, kesalehan kiai berada dalam satu Bab khusus “Dari Kiai Haji (K.H) 

ke Drs.” dari halaman 103-164 ). Perhatian Bruinessen pada satu dekade kemudian, 

tahun 1995 mulai membahas hubungan perempuan dan kitab kuning pada halaman 

172-182. Bruinessen menuliskan sejumlah keterlibatan intelektual dari latar 

belakang pesantren mulai muncul merekonstruksi kitab kuning dengan perspektif 

gender. Menurut Bruinessen, absennya ilmuwan perempuan dalam tradisi 
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pengetahuan, dapat memiliki tendensi pada kepentingan laki-laki dalam 

merumuskan suatu kaidah hukum Islam (Bruinessen, 1995, hlm. 175) 

Warisan pengetahuan Islam yang berakar pada male centered dari tradisi Suni 

klasik, memungkinkan terjadinya memarginalisasikan perempuan di pesantren. Di 

antara berbagai transmisi keilmuan yang masih eksis, salah satu tradisi keilmuan 

pada abad ke-21 M yang mengandung relasi gender adalah pemahaman misogynist 

hadiths. The misogynist hadits dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap teks 

hadis yang memiliki kecenderungan negatif terhadap perempuan dalam 

objektifikasi teks. Implikasi cara pandang tersebut dipengaruhi oleh cara kerja 

tradisi yang didominasi laki-laki dalam produksi pengetahuan fikih sepanjang 

sejarah Islam. Pemahaman struktur seperti The misogynist hadiths bisa terus 

disosialisasikan dalam budaya komunitas pesantren sebagai sebuah kebenaran, di 

samping untuk menguatkan posisi kuasa dari dominasi laki-laki.  

Kitab kuning populer keilmuan fikih yang dijadikan rujukan dalam 

membahas relasi suami-istri di pesantren misalnya kitab Uqud al-Lujjayn  fi Bayan 

Huquq al-Zawjain karya Nawawi al-Bantani. Kitab tersebut menjelaskan relasi 

pasangan suami-istri, terutama kewajiban-kewajiban perempuan dalam relasi 

seksualitas. Beberapa penggambaran dalam kitab tersebut fokus pada identitas diri 

perempuan, perilaku seksual, tindakan seksual serta orientasi seksual (Mardhiyyah, 

2013). Nawawi al-Bantani sebagai pengarang kitab tersebut, juga 

mendemonstrasikan bahwa istri merupakan tawanan bagi suami. Lebih lanjut, 

Nawawi memberikan pandangan jika perempuan keluar dari rumah harus mendapat 

izin dari suami (Muttaqien, 2008, hlm. 56). Kerja-kerja seorang perempuan dalam 

kitab Uqud al-Lujjayn  fi Bayan Huquq al-Zawjain berada pada wacana domestik 

sebagai istri yang patuh kepada suami. Penggambaran suami sebagai figur yang 

berkuasa atas istrinya dan seolah memperlakukan istri hanya sebagai objek sosial 

yang tunduk. Pandangan tersebut dianggap sudah mengakar dalam tradisi Islam 

sebagai sebuah kewajaran dan ketetapan.  

Beberapa sarjana mengkritisi fondasi pengetahuan Islam yang patriarki, 

misalnya dimulai dari tafsir atas penciptaan awal manusia yakni Adam dan Hawa. 

Argumen tersebut diterapkan menggunakan model kritik pada teks maupun juga 

argumen model teologis. Misalnya Riffat Hassan, (1996) menekankan pentingnya 
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reinterpretasi teori penciptaan manusia yang berimplikasi pada normalisasi 

ketidaksetaraan gender yang diterima perempuan1. amina wadud menggaris bawahi 

ayah-min-nafs wahidah dan zawj2 sebagai model kritik yang digunakanya untuk 

membendung anggapan dari Qur’an Surat An-Nisa ayat 1 sebagai peletak dasar 

misoginis (Wadud, 1999). Sementara Fatima Mernissi melakukan pendekatan kritik 

hadis3 yang selama ini digunakan sebagai otoritas pengambilan hukum (Mernissi, 

1993). Hal itu menguatkan tesis dari Srimulyani yang melihat kajian akademik 

pesantren di Indonesia dalam proses sejarah sampai awal adan ke-21, jarang 

memunculkan figur perempuan yang memiliki kapasitas sebagai ulama dalam 

subjek aktif di luar kendali laki-laki (Srimulyani, 2009). Perempuan sebagai subjek, 

adalah perempuan yang berpartisipasi dalam merumuskan formulasi kajian teks 

hukum Islam menggunakan perspektif gender. Sementara perempuan sebagai objek 

studi diartikan sebagai, perempuan yang dibicarakan melalui interpretasi gender 

oleh laki-laki dalam khazanah pesantren.  

Sementara itu, rekonstruksi teks akademik pesantren yang berperspektif 

gender di Indonesia secara herstories sudah dimulai sejak tahun 1990-an. 

Intelektual yang merumuskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  dengan 

berlatar belakang pesantren (NU) menjadi tonggak awal wacana gender dan Islam 

dipertemukan. Munculnya wacana arus utama gender tersebut, disebabkan 

munculnya gerakan feminisme Islam global abad ke-21 dan karya-karyanya. 

                                                 
1 Pada tataran teologis, Tuhan sebagai pencipta memiliki posisi tertinggi. Sementara hambanya 
sebagai yang diciptakan baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan sebagai makhluk. 
Inilah hal mendasar pagi Riffat Hassan dalam reinterpretasi menggunakan pendekatan teologis. Dia 
menggaris bawahi penekannya pada: Narasi Tuhan adalah laki-laki, perempuan (Hawa) sebagai 
penyebab turunya laki-laki (Adam) dari surga, narasi yang menyatakan bahwa perempuan tidak 
hanya tercipta dari laki-laki tetapi juga sekaligus untuk dipersembahkan kepada laki-laki. 
 
2 wadud menjelaskan, konsep “ayah” yang menunjukkan adanya Ilahi (Tuhan) yang mencipta 
manusia, berasal (min) dari jenis yang sama (nafs wahidah), yaitu darinya pasangan manusia (zawj) 
diciptakan. Argumen ini menurut wadud menegaskan sekaligus mengundang pertanyaan, jikapun 
manusia (laki-laki dan perempuan) diciptakan dari satu realitas yang sama, dan keduanya setara 
dihadapan Tuhan, tapi mengapa perempuan lebih rendah di hadapan laki-laki. 

3 Misalnya soal perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hal apakah perempuan 
bisa menjadi pemimpin (presiden atau jabatan penting lainnya di ranah publik). Mernissi 
menemukan anggapan perempuan lebih rendah dari laki-laki berasal dari hadis lemah dengan 
disandarkan kepada Nabi Muhammad. Mernissi juga mengkritisi rawi (periwayat) hadis, tidak lain 
adalah sahabat nabi dianggap Mernissi memiliki bias tafsir yang merugikan perempuan. 
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Misalnya karya Riffat Hassan, Fatima Mernissi, dan Nawal El Saadawi yang 

ditransliterasi oleh aktivis dari LSM, secara cepat berdampak luas menjadi 

pembahasan di Indonesia. Selain transmisi pengetahuan lewat tulisan, juga 

mengadakan seminar-diskusi ke berbagai LSM ataupun kampus-kampus Islam 

maupun sekuler (Nurmila, 2011; Rinaldo, 2013, hlm. 47). 

LSM yang berkonsentrasi pada kerja-kerja pemberdayaan perempuan 

tersebut, seperti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 

pada tahun 1990-an menegosiasi kaidah fiqih mainstream dengan memperkenalkan 

metode Fiqh al-Nisa (Nurmila, 2020). Terdapat Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) 

yang juga mengkaji teks yang bernuansa patriarkis pada rujukan kitab di Pesantren4. 

Menjelang dan setelah saat Reformasi, PUAN Amal Hayati sebagai LSM muncul 

untuk mendefinisikan ulang fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, 

mengadvokasi perempuan korban kekerasan, penjembatan antara pemerintah 

dengan warga lokal-pedesaan, juga warga minoritas (Muttaqien, 2008). 

Pada bagian lain, negara dalam hal ini Rezim Orde Baru turut memainkan 

peran penting membentuk wacana perempuan yang diidealkan oleh penguasa. 

Rezim penguasa memainkan peran dalam melakukan kontrol terhadap peran 

perempuan yang dikenal sebagai kontrol Ibuisme Negara/ State of Ibuism 

(Suryakusuma, 2011). Kontrol negara dilakukan melalui proses internalisasi 

melalui ibu-ibu perkumpulan Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) tentang bagaimana menjadi seorang yang ideal menjadi istri dan 

ibu rumah tangga. Istri dianggap memiliki kodrat alami sebagai pengasuh rumah 

tangga, pelayan suami dan mendidik anak. Hal ini menjadikan domestifikasi 

perempuan sebagai realitas sosial semakin menjadi normativitas (common sense) 

yang diterima begitu saja oleh masyarakat (Blackburn, 2004, hlm. 25).  

Saat setelah Reformasi, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dengan latar 

belakang perempuan Islam bermunculan. LSM tersebut diantaranya, Rahima, 

Fahmina dan Alimat yang merupakan produk lingkar pemikiran dari P3M, FK3 

serta PUAN Amal Hayati. Ketiga LSM tersebut berperan aktif membentuk lingkar 

                                                 
4 Salah satu publikasinya Ta’liq wa Takhrij ‘ala Sharkh Kitab ‘Uqud al-Lujjayn (Analisis Kritis 
Kitab Uqud al-Lujjayn) karya Syekh Nawawi Al-Bantani w.1897 membahas relasi suami-istri dalam 
berumah tangga.  
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intelektual yang memiliki peran menyebarkan wacana gender Islam dengan ciri 

pesantren di ruang publik Indonesia. Lingkar intelektual yang tergabung melalui 

LSM, melahirkan sejarah baru di Indonesia saat penyelenggaraan Kongres Ulama 

Perempuan Indonesia (KUPI)5 pada 27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon 

Jambu Al-Islam di Cirebon. Tujuan diadakannya KUPI untuk menghadirkan 

intelektual Islam baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki yang berperan 

sebagai subjek dengan kapasitas peran puncak kemanusiaan yang adil gender.  

Dari narasi yang telah diuraikan, penelitian ini bermaksud menyelidiki 

kemunculan arus utama wacana pengetahuan gender yang muncul di Indonesia 

awal abad ke-20. Analisis ini kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan gerakan 

pengarus-utamaan gender dari kalangan intelektual pesantren, terutama dari lingkar 

KUPI. Analisis wacana dilakukan untuk menelaah proses pergeseran dan 

pergantian (shifting paradigm) intelektual pesantren dalam membahas gender. Hal 

ini berkaitan dengan pergeseran pengetahuan gender di pesantren, dan hal yang 

mempengaruhinya, serta relasinya dengan wacana yang disebarluaskan oleh rezim 

kekuasaan/ pemerintahan. Terbentuknya pergerakan intelektual pesantren yang 

eksis saat ini, dapat dijawab dengan menelusuri diskursus pengetahuan dan 

kekuasaan pada masa sebelumnya. Sebagaimana Foucault menjelaskan bahwa 

sejarah masa lalu, dipahami dan ditulis menggunakan pendekatan perspektif masa 

kini. Asumsi tersebut muncul dengan pertanyaan, “mengapa wacana tertentu pada 

suatu masa bisa memiliki implikasi yang membentuk identitas sosial, relasi dan 

ideologi dari diskursus gender yang berbeda pada setiap waktu?”6. Penelitian ini 

dilakukan berangkat dari kegelisahan tersebut, sehingga model genealogi dengan 

penelusuran berbagai karya akademik, menjadi sebuah opsi metodologis yang 

digunakan.  

Genealogi diaplikasikan untuk mengamati gerak pertarungan dari intelektual 

pesantren dalam perebutan diskursus gender Islam di ruang publik Indonesia. 

                                                 
5 Sejumlah gagasan KUPI tertuang melalui Fatwa Ikrar Kebon Jambu antara lain, rekonstruksi 
terkait relasi suami-istri, dampak pernikahan anak, pemeliharaan alam dalam kajian fikih ekologis. 
 
6 Perempuan pesantren dalam kajian ini berasal dari lingkar organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang 
dijadikan sebagai objek penelitian. Termasuk menganalisis jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) yang mengakar pada pesantren  NU sebagai dasar pergerakannya. Walaupun juga perempuan 
Islam dari luar NU akan dianalisis sepanjang memiliki korelasi dengan tujuan penelitian. 
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Secara lebih rinci, penggunaan genealogi digunakan untuk menguji bagaimana 

pergerakan intelektual pesantren dengan pertemuan antara nilai warisan 

Kolonialisme, Islam dan Negara, serta interaksi jaringan Islam feminis global 

(berkaitan dengan relasi NGO/ LSM) membentuk diskursus gender jaringan 

pesantren (KUPI). Sehingga ruang publik  juga akan diteliti untuk mengamati kerja 

intelektual dalam proses wacana “perebutan tafsir” gender tersebut.  

Dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang “Agensi 

Intelektual Pesantren dalam Diskursus “Merebut Tafsir” Gender Pasca Orde Baru 

Di Indonesia: Sebuah Analisis Genealogi”. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasar latar belakang di atas, masalah pokok dalam penelitian ini adalah, 

Bagaimana agensi intelektual pesantren dalam diskursus “merebut tafsir” gender 

pasca Orde Baru di Indonesia? Gambaran tersebut bisa dilihat dari berbagai teks 

kajian akademik yang memiliki relevansi dengan tema pokok penelitian. Untuk 

mendapatkan gambaran yang terperinci tentang permasalahan pokok tersebut, maka 

disusun sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kuasa perempuan membentuk diskursus pendidikan gender di 

Hindia-Belanda awal abad ke-20? 

2. Bagaimana agensi intelektual pesantren memproduksi pengetahuan adil gender? 

3. Bagaimana diskursus pengarus-utamaan gender (gender mainstreaming) 

pesantren bertemu dengan diskursus ruang publik pasca Orde Baru? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini akan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, 

penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran fenomena “agensi 

intelektual pesantren dalam diskursus “merebut tafsir” gender pasca Orde Baru di 

Indonesia”. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini: 

1. Menganalisis kuasa perempuan dalam menciptakan diskursus pendidikan gender 

di Indonesia. 

2. Menganalisis gambaran tentang agensi intelektual pesantren dalam 

memproduksi pengetahuan adil gender. 
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3. Menganalisis diskursus pengarus-utamaan gender (gender mainstreaming) 

pesantren bertemu diskursus ruang publik pasca Orde Baru. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yakni bersifat teoretis dan 

bersifat praktis. Secara teoretis penelitian ini berusaha untuk mengisi kajian yang 

berfokus pada iklim akademik dengan berkonsentrasi pada pendidikan 

pesantren. Secara umum kajian ini berkelindan di bidang keilmuan sosial-

humaniora. Dengan diakuinya pesantren sebagai lembaga pendidikan yang 

memiliki kompetensi setara dengan jenis pendidikan lainnya, pesantren tidak 

bisa dipandang sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman dengan 

berbagai kelemahan. Terlebih pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

Undang-undang tentang pendidikan pesantren, yang menambah legitimasi 

secara legal-formal. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi karya yang 

menginspirasi untuk pegiat/ akademisi pada masa mendatang.  

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini bisa digunakan untuk 

peneliti, agen pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Untuk peneliti, bisa 

menambah informasi berkaitan dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan. 

Sebagai komparasi, refleksi dan kritik bagi penelitian sebelumnya dan 

pengembangan penelitian untuk waktu selanjutnya. Untuk agen pendidikan bisa 

sebagai rujukan pengetahuan tentang perkembangan keilmuan pesantren yang 

dinamis. Juga sebagai bahan pertimbangan untuk orang tua maupun pelaksana 

pendidikan di pesantren. Smentara untuk masyarakat, dari penelitian ini 

diharapkan tidak berhenti pada kerangka laporan tertulis saja. Akan tetapi 

dengan harapan masyarakat dapat mengakses sebagai bahan refleksi atas 

perkembangan iklim akademik pesantren dan Islam di Indonesia. Yang terakhir 

untuk pemerintah, sebagai bahan masukan kepada pemangku kebijakan, yang 

bisa dipakai untuk bahan pertimbangan pada kebijakan pendidikan. Sehingga 

pesantren sebagai lembaga pendidikan khususnya Islam, bisa dilihat setara 

dengan lembaga pendidikan lainnya di Indonesia tanpa adanya perbedaan 

konsentrasi perhatian satu sama lainnya. 
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1.5. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis terdiri dari sistematika penulisan dalam masing-

masing Bab yang terbagikan ke dalam 5 Bab. 

Bab I:  Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, serta struktur organisasi tesis. 

Bab II: Secara garis besar, bab ini menguraikan tema penelitian terdahulu 

yang  relevan dan mendeskripsikan cara kerja pendekatan teoretis 

untuk membantu menganalisis tema dari penelitian. Deskripsi teori 

dalam bab ini, akan digunakan untuk membantu menganalisis pada 

bab IV. 

Bab III: Bab ini, diisi dengan penjabaran cara-cara dalam melakukan 

penelitian. Bab ini terdiri dari desain penelitian, sumber data yang 

digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

bagaimana isu etik dalam penelitian. 

Bab IV: Dalam bab ini, penulis menyajikan data dari hasil penelitian, yang di 

dalamnya terdiri dari narasi deskriptif temuan-temuan penelitian 

beserta pembahasan dengan pendekatan teoretis. 

Bab V: Penulis mencoba memberikan kesimpulan, implikasi dan 

rekomendasi dari sebuah hasil penelitian, yang diuraikan 

sebelumnya dalam Bab I-IV menjadi sebuah benang merah dari 

projek keseluruhan penelitian.  

  


