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ABSTRAK  

Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Fatayat NU 

 

 

Oleh  

Asih Darojatun 

 

Kepemimpinan lebih dominan pada kaum laki-laki yang dianggap 

memiliki keahlian dibidang tersebut. Laki-laki dianggap sudah memiliki jiwa 

kepemimpinan sejak lahir tanpa harus diragukan akan kemampuannya. Tetapi 

berbanding tebalik dengan perempuan, dari sejarahnya perempuan selalu 

mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan laki-laki baik di bidang 

pekerjaan, pendapatan, pendidikan, sosial, politik dan lain sebagainya. Perempuan 

hanya diberikan batasan-batasan akan perannya yaitu hanya sebagai ibu rumah 

tangga dan meneruskan keturunan. Batasan inilah yang menyebabkan kesempatan 

yang dimiliki oleh perempuan tidak sebanding dengan laki-laki. Fatayat NU 

merupakan organisasi yang mendukung perempuan memiliki kesempatan yang 

sama seperti laki-laki. 

Penelitian ini bertujuan Bagaimana Konsepsi Kepemimpinan Politik 

Perempuan dalam Pandangan Fatayat NU Provinsi Lampung serta Bagaimana 

Langkah-Langkah Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Fatayat 

NU Provinsi Lampung. 

Penelitian ini menggunakan studi lapangan yang datanya diperoleh dari 

berbagai tulisan tentang penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yakni 

suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin 

mengenai suatu yang menjadi obyek, Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan observasi, dokumentasi dan interview. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa. Komitmen dan kerja nyatanya 

Fatayat NU Provinsi Lampung terkait upaya membangun kesadaran kritis kaum 

perempuan,mewujudkan kesetaraan, sudah cukup dibuktikan. Dalam AD/ART 

Fatayat NU bertujuan untuk membuka kesempatan serta peluang untuk 

memaksimalkan potensinya diberbagai bidang sehingga para perempuan mampu 

meningkatan kualitas diri mereka sebagai individu bahkan sebagai warga negara. 

Kerja keras Fatayat NU terutama dalam dua dekade terakhir setidaknya telah 

berhasil meng-upgrade banyak hal. Fatayat NU telah menjadikan perempuan serta 

gender sebagai prioritas kerja mereka dalam 5 tahun ke depan mulai dari tahun 

2015,sekarang telah memasuki tahun ke tiga dari program kerjanya selain itu juga 

mendukung serta meningkatkan kualitas perempuan bagi para kader Fatayat NU. 

Fatayat NU memang perlu meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, dan 

meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan harkat dan kesejahteraan. Bukan 

menentang arus tetapi membela hak-hak perempuan yang belum terpenuhi secara 

keseluruhan. Sehingga ketika kader Fatayat NU dibutuhkan dalam segala bidang 

mereka memiliki kompetensi akan hal itu. Perempuan harus menjadi subjek atau 

pelaku. Berbagai kesempatan dan jalan untuk memperjuangkan nasib dan hak 

perempuan sudah semakin terbuka. Terbukti terdapat 2 kader Fatayat NU yang 

menjadi Kepala Daerah di daerah lampung 
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MOTTO 

ٍض  ْع  َ ب ُء  ا َي ْوِل َأ ْم  ُه ُض ْع  َ ب ُت  ا َن ْؤِم ُم وَن َواْل ُن ْؤِم ُم ْل ُروَن  ۚ  َوا ُم ْأ َي
وَن  ْؤُت  ُ َوي َة  ََل صَّ ال وَن  ُم ي ِق ِر َوُي َك ْن ُم ْل ا ِن  َع ْوَن  َه  ْ ن  َ َوي ُروِف  ْع َم ْل ا ِب

ُه  وَل َوَرُس لََّه  ل ا وَن  ُع ي ِط َوُي َة  ا زََّك لَُّه  ۚ  ال ل ا ُم  ْرََحُُه  َ ي َس َك  ِئ ولََٰ  ۚ  ُأ
عَ  لََّه  ل ا نَّ  مٌ ِإ ي ِك َح ٌز   زِي

 Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 

salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka 

itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (QS. At Taubah: 71). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul Penelitian ini “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif 

Fatayat NU (Studi Pada Fatayat NU Provinsi Lampung)”. Sebelum melangkah 

pada pembahasan selanjutnya, peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan 

beberapa pengertian dari judul skripsi ini sehingga tidak menimbulkan kesalah 

pahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun penegasan dari perkata yang terdapat 

dalam judul, antara lain: 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh 

pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
1
 menurut 

Ralph M. Stockdill mengatakan bahwa kepemimpinan politik melibatkan proses 

kelompok, pengaruh kepribadian, seni meminta kerelaan, penggunaan pengaruh, 

persuasi, pencapaian tujuan, interaksi, peran-peran yang perombakan, dan 

pembentukan struktur dalam kelompok-kelompok.
2
 

Jadi maksud penulis kepemimpinan politik perempuan adalah peran-peran 

diluar domestik yang dimiliki perempuan dalam keahlian atau potensi untuk sebagai 

pemimpin pada posisi puncak dalam sektor publik yang mampu turun di dunia politik 

untuk memimpin negara. Baik dibidang pemilihan umum, aktif dalam partai politik 

                                         
1
 John Adair, Cara Menumbuhkan Pemimpin,( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 30 

2
 Nimmo dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Politik Pesan dan Efek, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Ofsset, 2000), h. 54. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengikutnya&action=edit&redlink=1
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atau berpartisipasi dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena keahlian atau 

potensi dalam jiwa seorang pemimpin tidak semata-mata berkaitan dengan kodratnya 

sebagai laki-laki atau perempuan tetapi dipengaruhi oleh lingkungan dan kesempatan 

seseorang dalam meneruskan ilmu pengetahuan. 

Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang didirikan langsung oleh 

Nahdlatul Ulama. Organisasi ini dibentuk karena sebagai bentuk perhatian NU 

terhadap kaum perempuan supaya mendapatkan kesamaan hak untuk mendapatkan 

didikan agama melalui NU yang diusulkan oleh kyai Dahlan pada kongres NU ke-

VIII di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938.  

Jadi, dari penegasan judul diatas dijelaskan bahwa skripsi ini adalah 

mengungkap dan mengkaji lebih dalam mengenai Pandangan Fatayat NU tentang 

Kepemimpinan Politik Perempuan. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah  Fatayat 

NU Provinsi Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Suatu hal yang mendasar mengapa penulis memilih judul diatas sebagai judul 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan pendapat yang terjadi pada masyarakat dan para ulama-ulama 

tentang Kepemimpinan Politik Perempuan, namun NU memberikan peluang cukup 

besar terhadap perempuan untuk bisa berkiprah dalam politik salah satunya dengan 

dibentuknya organisasi perempuan yaitu Fatayat NU. Penulis akan melihat 

bagaimana pendapat Fatayat NU tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.  
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2. Kajian tentang Kepemimpinan Politik Perempuan penting dilakukan untuk 

memperluas pemahaman dan wawasan serta merefleksikan nilai-nilai 

ketiganya dalam kehidupan sosial.  

3. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas dan 

menulis skripsi ini dengan baik dan relevan dengan disiplin keilmuan yang 

penulis tekuni di Fakultas Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan lebih dominan pada kaum adam atau laki-laki yang dianggap 

memiliki keahlian dibidang tersebut. Laki-laki dianggap sudah memiliki jiwa 

kepemimpinan sejak lahir tanpa harus diragukan akan kemampuannya. Tetapi 

berbanding tebalik dengan perempuan, dari sejarahnya perempuan selalu 

mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan laki-laki baik di bidang pekerjaan, 

pendapatan, pendidikan, sosial, politik dan lain sebagainya. Perempuan hanya 

diberikan batasan-batasan akan perannya yaitu hanya sebagai ibu rumah tangga dan 

meneruskan keturunan. Batasan inilah yang menyebabkan kesempatan yang dimiliki 

oleh perempuan tidak sebanding dengan laki-laki.  

Melihat dari sejarah pada zaman Rosulullah SAW, pada masa kekhalifahan, 

semua yang terpilih menjadi khalifah adalah seorang laki-laki, kemudian muncul 

pertanyaan apakah pada waktu itu tidak ada perempuan cerdas jawabannya ada. 

Seperti: Siti Aisyah, istri nabi misalnya, beliau adalah seorang perempuan yang alim, 

ahli syair, dan ahli pidato yang ulung. Beliau telah meriwayatkan hadits nabi 
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sebanyak 2.210 buah hadits. Setelah nabi wafat, Aisyah sebagai seorang penasihat 

bagi para sahabat-sahabat nabi yang sering datang ke rumah untuk meminta 

pendapat.
3
 Kalau dipertimbangkan dari kecerdasan dan prestasinya, ia mampu. Dari 

kedekatan dengan Nabi, ia merupakan ahli waris sah yang berhak menduduki jabatan 

sebagai khalifah untuk meneruskan perjuangan Nabi, tetapi tidak. Contoh lain seperti 

Siti Fatimah putri Nabi dari Siti Khadijah. Ia juga seorang ahli waris nabi yang sah. 

Namun, tidak juga memanfaatkan kharisma sang ayah untuk menjadi khalifah. Malah 

yang diangkat menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah atau 

menantu Rasullullah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, memperlihatkan kepada kita bahwasannya 

untuk menjadi seorang pemimpin itu lebih pantas adalah seorang laki-laki. Seperti 

yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 34 yang artinya “kaum laki-laki itu adalah 

pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka 

(laki-laki) dan sebagian yang lain (wanita),… … ” 

Menurut Al-Maududi ayat ini menyatakan bahwa “laki-laki menjadi pengelola 

masalah-masalah perempuan karena Allah telah menjadikan seorang lebih kuat 

dibandingkan yang lainnya”.
4
 Dari penjelasan tersebut seakan-akan hukum Islam 

menolak dan tidak memperbolehkan bagi kaum perempuan untuk ikut berperan 

dalam dunia politik. Akan tetapi ada yang beranggapan berbeda mengenai hal 

                                         
 3

 Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 

h. 84 

 
4
 Murniati, Perbandingan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Al-Maududi Tentang Aktifitas 

Wanita Dalam Berpolitik, Skripsi, (IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan 

Pemikiran Politik Islam, 2010), h. 11-12 



5 

 

tersebut dengan berdasarkan dalil Al-Qur’an Surat At-Taubah:71 yang berisikan 

gambaran tentang kewajiban bagi setiap perempuan dan laki-laki untuk saling 

bekerjasama dalam menegakkan amal ma’ruf nahi mungkar. Dalam hal ini, ayat 

tersebut menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan muslimah itu memiliki 

kewajiban yang sama diberikan oleh Allah. Dari hal-hal tersebut membuat perdebatan 

yang terjadi antara para tokoh Islam mengenai keikutsertaan perempuan menjadi 

seorang pemimpin. Hal ini terjadi pula dalam kebudayaan masyarakat social yang 

membuat perempuan untuk bisa berkarir dan  berkiprah dalam politik masih sangat 

sulit. Karena terdapat keraguan kepada perempuan yang memiliki sifat feminisme 

(sifat kasih sayang), sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan sifat 

yang memiliki ketegasan dan keras.  

Walaupun demikian. Sejarah Indonesia telah mencatat beberapa tokoh 

perempuan yang memberikan perubahan untuk perempuan lainnya, seperti: di Jawa 

Tengah muncul tokoh Kartini yang dikenal sebagai tokoh pembela perempuan untuk 

mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kemudian  di Aceh kita kenal 

Cut Nya Dien, seorang srikandi yang gagah berani memimpin pasukan untuk 

menentang penjajahan demi memperoleh kemerdekaan.
5
 Dari beberapa tokoh diatas, 

menunjukkan bahwa perempuan ternyata memiliki kemampuan yang sama dengan 

laki-laki.  

                                         
5
Asyraf Borujerdi, “Sekilas tentang Peran Sosial-Politik Perempuan dalam Pemerintahan 

Islam”, Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama, ed. Ali Hosein Hakeem, 

terj. A.H. Jemala Gembala, (Jakarta, Penerbit Al-Huda, 2005), h. 130 
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Negara Indonesia pun telah memberikan aturan yang jelas terhadap kiprah 

perempuan dalam politik yang terdapat dalam aturan UUD 1945. Berisikan pasal-

pasal yang mengatur persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan 

dalam kaitannya sebagai warga negara Indonesia. Disebutkan akan persamaan hak 

dalam memperoleh lapangan pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan 

hukum, hak berserikat dan berkumpul serta persamaan persamaan hak dalam 

mengeluarkan pendapat.
6
 Dalam hal ini, untuk membantu perempuan supaya dapat 

ikut berkiprah dalam politik dan mendapatkan pendidikan politik yang baik yaitu 

melalui organisasi, baik organisasi partai maupun organisasi masyarakat, salah 

satunya seperti organisasi Fatayat NU.  

Berdirinya Fatayat NU tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Nahdlatul 

Ulama (NU) sebagai organisasi induknya, dan sejarah Indonesia sebagai tanah airnya. 

Jika dipetakan secara umum, pergulatan dan dinamika perempuan NU dapat dibagi 

dalam tiga tahap. Pertama, tahap perintisan (1950-1953). Tahap kedua adalah periode 

pengembangan dan konsolidasi organisasi (1953-1969). pada tahun 1956, Fatayat NU 

telah menyelenggarakan kongres ke-3 di Medan. Ini menunjukkan bahwa Fatayat NU 

pada masa-masa ini telah mempunyai kesadaran kebangsaan bahwa organisasi ini 

bukan hanya semata-mata beranggotakan dan berbasis pada etnis tertentu, melainkan 

milik umat Islam di seluruh Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 

kemudian menyetujui pembentukan Pengurus Pusat Puteri NUM yang diberi nama 

Dewan Pimpinan Fatayat NU pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1939/ 14 Februaru 1950. 

                                         
 6 Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara,… …, Op. Cit, h. 45 



7 

 

Selanjutnya Kongres NU tanggal 20 April-3 Mei 1950 Mei 1950 di Jakarta secara 

resmi mengesahkan Fatayat NU menjadi salah satu badan otonom NU. Namun 

berdasarkan proses yang berlangsung selama perintisan hingga ditetapkan, Fatayat 

NU menyatakan dirinya didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan 

dengan 7 Rajab 1317 H. Pucuk Pimpinan Fatayat NU pertama adalah Nihayah Bakri 

(Surabaya) sebagai Ketua I dan Aminah Mansur (Sidoarjo) sebagai Ketua II. 

Kepengurusan pada waktu itu hanya mempunyai dua bagian, yaitu bagian penerangan 

dan pendidikan. Dalam hal ini, Fatayat NU sebagai organisasi perempuan NU 

memiliki andil yang cukup penting dalam mendidik dan mendistribusikan kader 

perempuannya di sekitar publik, bahkan khusus pada politik. Seperti yang telah 

terjadi di Fatayat NU Provinsi Lampung, telah menempatkan salah satu kadernya 

sebagai anggota KPU dan DPRD di Bandar Lampung.  

 Penulis lebih lanjut lagi ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana 

pandangan Fatayat NU tentang kepemimpinan politik perempuan. Dimana seperti 

yang telah dijelaskan diatas bahwa masih terdapat silang pendapat tentang 

kepemimpinan politik perempuan terutama dari para ulama yang paham akan hukum 

Islam. Dalam hal ini, fokus penelitian penulis yaitu di Fatayat NU Provinsi Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

masalah antara lain: 
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1. Bagaimana Konsepsi Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan 

Fatayat NU Provinsi Lampung? 

2. Apa saja Langkah-Langkah Kebijakan yang dilakukan Fatayat NU dalam 

Kepemimpinan Politik Perempuan di Provinsi Lampung? 

 

E.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Konsepsi Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Fatayat NU 

Provinsi Lampung. 

b. Langkah-Langkah Kebijakan yang dilakukan Fatayat NU dalam 

Kepemimpinan Politik Perempuan di Provinsi Lampung. 

Kegunaan Penelitian: 

 Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan 

kegunaan sebagai berikut:  

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi semua perempuan di Indonesia agar 

senantiasa berkiprah sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai bagian dari 

elemen masyarakat. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum dan khususnya bagi 

ummat Islam yang ingin mengetahui tentang Kepemimpinan Politik 

Perempuan di Indonesia. 
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c. Secara akademisi sebagai salah satu syarat dalam ujian akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana Politik Islam dalam bidang pemikiran politik Islam 

pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian. Pada 

bagian ini akan dijelaskan tetang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan 

(field research), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

dan mendalam tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

sesuatu kelompok sosial, individu, lembaga atau  masyarakat”.
7
 

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada 

dalam masyarakat secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dan dilakukan dengan cara sistematis dan mendalam. Serta 

dilihat dari jenis penelitiannya ini juga termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan 

dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki 

                                         
7
 Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h. 46 
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sifat open minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar 

berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. 

Jenis penelitian ini cocok dalam Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam 

Pandangan Fatayat NU Provinsi Lampung . 

b. Sifat Penelitian 

Apabila dilihat dari sifatnya, pefnelitian ini termasuk dalam penelitian 

deskriptif yakni suatu penelitian  yang bertujuan untuk menggambarkan secermat 

mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.
8
 

sehingga penelitian deskriptif sesuai pada judul skripsi Kepemimpinan Politik 

Perempuan Dalam Pandangan Fatayat NU  Provinsi Lampung . 

c. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.
9
 Penulis 

menjadikan pengurus Fatayat NU Provinsi Lampung yang ada sebagai sumber utama 

dalam mencari data-data yang diperlukan oleh peneliti, yaitun: Ketua Umum Fatayat 

                                         
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bhineka 

Cipta, 1997), h. 105. 

 
9
 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 81 
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NU Provinsi Lampung (Ibu Khalida), Koordinasi  Bidang Pendidikan Kader dan 

Pengembangan Organisasi (Ibu Wahyuni), anggota Bidang Dakwah (Ibu Yenni) 

Koordinasi Bidang Sosial, Seni dan Budaya, (Ibu Miftahul), anggota Fatayat NU (Ibu 

Fauziah) dan dokumen-dokumen yang diperlukan berupa AD/ART Fatayat NU, Surat 

Keputusan Fatayat NU, dan hal lain yang dibutuhkan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum 

oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data 

sekunder disebut juga data tersedia.
10

 Data sekunder merupakan data pelengkap dari 

data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karya dan dokumentasi 

terkait objek penelitian. Dalam data sekunder peneliti menggunakan buku-buku yang 

terkait dengan judul penelitian untuk melengkapi data primer, dan buku-buku yang 

terkait dengan penelitian ini didapatkan dari perpustakaan yang ada disekitar peneliti. 

Kedua data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, karena data yang 

ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. 

Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun 

dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data 

sekunder tersebut dipergunakan untuk penelitian Kepemimpinan Politik Perempuan 

Dalam Pandangan Fatayat NU  Provinsi Lampung . 

 

                                         
 10

 Ibid 
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d. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka akan digunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut : 

1) Dokumentasi  

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi, kita 

mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place), dan kertas 

atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan 

inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

Koran/surat kabar harian, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.
11

 Melalui 

data dokumentasi ini, penulis memperoleh data yang bersifat dokumentatif, berupa 

program kerja, AD/ART, daftar kegiatan tahunan berkaitan dengan konsepsi 

kepemimpinan politik perempuan berdasarkan persfektif Fatayat NU. 

2) Interview (wawancara) 

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuisoner lisan 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara. Dalam hal ini digunakan interview terpimpin, yaitu interview 

yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap 

                                         
11

 Ibid., h. 149 
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dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
12

 Dalam penelitian 

ini, peneliti akan mewawancarai Ketua Umum Fatayat NU Provinsi Lampung (Ibu 

Khalida), Koordinasi  Bidang Pendidikan Kader dan Pengembangan Organisasi (Ibu 

Wahyuni), anggota Bidang Dakwah (Ibu Yenni) Koordinasi Bidang Sosial, Seni dan 

Budaya, (Ibu Miftahul), anggota Fatayat NU (Ibu Fauziah) Fatayat NU  Provinsi 

Lampung . 

3) Observasi 

Menurut Kartini Kartono metode observasi adalah pengamatan pencatatan dengan 

sistematika atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya 

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
13

 Menggunakan 

metode ini, penulis dapat berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti sehingga data 

yang diperoleh mempunyai sifat obyektif. 

Data yang diperoleh melalui observasi diantaranya mengenai kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh Fatayat NU Provinsi Lampung dalam usahanya untuk merealisasikan 

Konsepsi Kepemimpinan Politik Perempuan dalam pandangan Fatayat NU di Provinsi 

Lampung. 

2. Metode Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, 

maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah 

terkumpul tersebut dengan cara mengklasifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. 

                                         
12

 Sutrisno Hadi,  Metodologi Penelitian,  Jilid I, Andi Offset, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi 

UGM, 1993), .h. 192. 

 13
 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, … …, Op. Cit., h. 136 
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Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat 

kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil secara kesimpulan.
14

 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, 

yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik 

generelasi-generelasi yang mempunyai sifat umum.
15

 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar penulis mengetahui hal-hal apa 

yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. 

Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan penelitian ini,
16

 

yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan 

Islam”, yang ditulis oleh Wahyu Hidayatulloh Jurusan Ilmu Adminitrasi, 

Universitas Hasanuddin. Skripsi ini menyoroti tentang tafsir Al-Qur’an 

mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam penelitian ini terdapat 

perbedaan lebih fokus kepada kajian Al-Qur’an. Sedangkan skripsi yang 

penulis tulis menyoroti kepemimpinan politik perempuan dalam segi 

                                         
14

Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Jakarta:Gadjah Mada University Press, 

1998), h. 133 
15

Hadi Sutrisno, Metodologi Research 1, (Yogyakarta:YP fak. Psikologi UGM, 1985), h. 47 
16

http://download.portalgaruda.org/ diakses pada 11 Agustus 2016 

http://download.portalgaruda.org/
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pandangan Fatayat NU yang membahas lebih mendalam mengenai definisi 

kepemimpinan politik perempuan dari segi normative dan kebijakan maupun 

dari aspek aplikasi, implementasi dan advokasi. 

2. Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan 

Masyarakat Babakan Tasik Malaya”, yang ditulis oleh Ismatulloh  Jurusan 

Tafsir Hadist, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatulloh, Skripsi ini 

menyoroti tentang pandangan sosiologis serta religius masyarakat Babakan 

Tasik Malaya mengenai kepemimpinan politik perempuan. Sedangkan 

skripsi yang saya tulis menyoroti dari segi pandangan orang-orang/kader-

kader Fatayat NU provinsi Lampung dalam kepemimpinan politik 

perempuan. 

3. Skripsi yang berjudul “Komunikasi Politik Tentang Mengenai 

Kepemimpinan Perempuan Dalam Dakwah Baitul Muslimin DPC PDIP 

Gunung Kidul”, yang ditulis oleh Lisdiati Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam, Universitas Islam Negri Sunan Kalijga, Skripsi ini menyoroti tentang 

tentang media dakwah DPC PDIP yang mempropaganda sehingga 

kepemimpinan politik perempuan dapat diterima. Sedangkan skripsi yang 

saya tulis menyoroti mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam 

pandangan Fatayat NU tentang pemimpin perempuan di provinsi Lampung. 

 

Dalam tinjauan pustaka telah dijelaskan persamaan obyek penelitian yaitu 

penelitian mengenai kepemmpinan perempuan namun yang menjadi perbedaan 



16 

 

adalah pisau bedah dalam penelitian ini lebih kepada mengkaji Kepemimpinan politik 

perempuan dalam pandangan Fatayat NU yang membahas lebih mendalam mengenai 

definisi kepemimpinan politik perempuan dari segi normatif seperti tertuang  dalam 

AD/ART serta aplikatifnya yang tertuang pada program kerja serta rancangan pada 

rencana kegiatan jangka panjang serta jangka pendek. 
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BAB II 

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN 

A. Konsep Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

 Pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut, yang mengatur dan 

mengkoordinasikan aktifitas groupnya untuk mencapai tujuan bersama. 

Sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah khalifah. Pemimpin untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan membutuhkan staf dan anggota yang kemudian 

muncul istilah yang dikenal dengan kepemimpinan.
1
 

 Kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Sukses 

tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung dari kemampuan pemimpin dalam 

menggerakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan.
2
 

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan dari seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain atau pengikut-pengikutnya sehingga orang lain tersebut 

bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Dalam 

agama Islam terkenal dengan sebutan imamah yang menurut bahasa berarti 

“kepemimpinan”, seperti ketua atau yang lainnya baik ia memberi petunjuk 

ataupun menyesatkan. Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin 

tertinggi rakyat. 

 

 

                                         
1
 Revai, Veithzal, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua), (Jakarta: 

Rajagrafindo, 2007), h. 54 

 
2
 M. Sobry Sutikno, Pemimpin & Kepemimpinan, (Lombok: holistica, 2014) h. 9 
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2. Teori-teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi 

pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Teori-teori dalam 

kepemimpinan pada umumnya menunjukan perbedaan karena setiap teoritikus 

mempunyai segi penekanannya sendiri yang di pandang dari satu aspek tertentu. 

Ada beberapa teori kepemimpinan, di antaranya sebagai berikut: 

a. Teori sifat 

Teori sifat kepemimpinan membedakan pada pemimpin dari mereka yang 

bukan pemimpin dengan cara berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik 

pribadi masing-masing. Pada teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa 

keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat atau ciri-ciri yang di 

milikinya. Atas dasar pemikiran tersebut timbul anggapan bahwa untuk menjadi 

seorang pemimpin yang berhasil sangat di tentukan oleh kemampuan pribadi 

pemimpin. Kemampuan pribadi yang di maksud adalah kualitas seseorang dengan 

berbagai sifat atau ciri-ciri di dalam dirinya. 

 Keberhasilan seorang pemimpin di tentukan oleh sifat-sifat atau ciri-ciri 

yang di miliki pemimpin. Menurut Stogdill, sifat-sifat tertentu efektif di dalam 

situasi tertentu, dan ada pula sifat-sifat tertentu yang berkembang akibat pengaruh 

situasi organisasi. Sebagai contoh sifat kreatifitas akan berkembang jika seseorang 

pemimpin berada di dalam organisasi yang fleksibel dan mendorong kebebasan 

berekspresi, di bandingkan di dalam organisasi yang birokratis. Ada empat sifat 
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umum yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, 

yaitu:
3
 

1) Kecerdasan, Hasil penelitian pada umumnya membuktikan bahwa 

pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang dipimpin. Namun demikian, yang sangat menarik dari 

penelitian tersebut adalah pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak 

dari kecerdasan pengikutnya. 

2) Kedewasaan dan Keluasan Hubungan Sosial, pemimpin cenderung 

menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai 

perhatian yang luas terhadap aktivitas aktivitas sosial. Dia mempunyai 

keinginan menghargai dan dihargai. 

3) Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi, para pemimpin secara relatif 

mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Mereka 

berkerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan 

dari yang ekstrinsik. 

4) Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan, pemimpin-pemimpin yang berhasil 

mau mengakui harga diri dan kehormatan pengikutnya dan mampu 

berpihak kepadanya. dalam istilah penelitian universitas ohio pemimpin 

itu mempunyai perhatian dan kalau mengikuti istilah perempuan michigan 

pemimpin itu berorientasi pada karyawan bukannya beorientasi pada 

produksi. 

 

                                         
3
 Thoha, Miftah, Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya. Manajemen. ( 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33.  
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b. Teori Prilaku 

Teori ini lebih berfokus pada tindakan-tindakan yang di lakukan pemimpin 

dari pada memperhatikan atribut yang melekat pada diri seorang pemimpin. Dasar 

pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan prilaku seseorang ketika 

melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. 

c. Teori Jalan-Tujuan 

Menurut Teori ini, nilai strategis dan keefektifan seorang pemimpin di 

dasarkan pada kemampuannya dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi 

anggotanya dengan penerapan hadiah. Tugas pemimpin menurut teori ini adalah 

bagaimana bawahan bisa mendapatkan hadiah atas kinerjanya dan pemimpin 

menjelaskan jalur menuju yang di inginkan oleh organisasi sehingga bawahan 

tahu kemana harus mengarahkan tenaganya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Selain itu pemimpin juga memberikan hadiah yang jelas bagi prestasi bawahan 

yang telah memenuhi tujuan organisasi sehingga bawahan termotivasi. 

 

3. Tipe–tipe Kepemimpinan 

Dalam upaya menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melakukan 

tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan, seorang pemimpin 

memiliki beberapa tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan sering disebut prilaku 

kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. 

Menurut Kartono tentang tipe kepemimpinan meliputi delapan tipe 

kepemimpinan, yaitu: 
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a. Tipe Kepemimpinan Otokratik 

Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau 

sekelompok kecil orang yang diantara mereka tetap ada seseorang yang paling 

berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukkan 

bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah dan bahkan 

kehendak pemimpin. Pemimpin memandang dirinya lebih dalam segala hal, 

dibandingkan dengan bawahannya. Perintah pemimpin tidak boleh di bantah, 

karena dipandang sebagai satu-satunya yang paling benar. 

b. Tipe kepemimpinan Paternalistik  

Tipe kepemimpinan ini lebih mengutamakan kebersamaan. Tipe ini 

memperlakukan semua satuan kerja yang terdapat dalam organisasi dengan 

adil dan serata mungkin.  

c. Tipe Kepemimpinan Kharismatik  

Tipe kepemimpinan ini, pemimpin berkedudukkan sebagai simbol. 

Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang 

yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut 

kehendak dan kepentingan masing-masing. Baik secara perseorangan maupun 

berupa kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya mengfungsikan dirinya 

sebagai penasehat, yang dilakukan dengan memberi kesempatan untuk 

berkompromi. 

d. Tipe Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire)  

Pada tipe kepemimpinan ini praktis pemimpin tidak memimpin, dia 

membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semuanya sendiri. 
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Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. 

Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya 

sendiri. 

e. Tipe Kepemimpinan Demokratis  

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan 

bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi 

pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab 

internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan 

demokratis tidak terletak pada pemimpin akan tetapi terletak pada partisipasi 

aktif dari setiap warga kelompok. 

f. Tipe Kepemimpinan Militeristik  

Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan 

otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik adalah: (1) 

lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando, keras dan sangat 

otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana, (2) menghendaki kepatuhan 

mutlak dari bawahan, (3) sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara 

ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan, (4) menuntut adanya 

disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya, (5) tidak menghendaki saran, 

usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya, (6) komunikasi hanya 

berlangsung searah. 

g. Tipe kepemimpinan Administratif 

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu 

menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpinnya 
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biasanya terdiri dari teknokrat-teknokrat dan administratur-administratur yang 

menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu dapat 

tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. 

Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu 

teknologi, industri, manajemen modern dan perkembangan sosial ditengah 

masyarakat 

h. Tipe kepemimpinan populistis 

Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang 

tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar 

negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap 

nasionalisme.
4
 

 

4. Gaya Kepemimpinan 

Berikut akan dijelaskan tentang gaya bentuk kepemimpinan:
5
 

a. Gaya Kepemimpinan Karismatis 

Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik 

orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan 

semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka 

sangat menyenangi perubahan dan tantangan. 

Mungkin, kelemahan terbesar tipe kepemimpinan model ini bisa di 

analogikan dengan peribahasa Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Mereka mampu 

                                         
 4

 Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal itu? 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.80-87 
5 Revai, Veithzal, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua), … …, Op.Cit, 

h. 59 
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menarik orang untuk datang kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang–orang 

yang datang ini akan kecewa karena ketidak konsistenan. Apa yang diucapkan 

ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta pertanggungjawabannya, si pemimpin 

akan memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji. 

b. Gaya Kepemipinan Diplomatis 

Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan 

perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi 

keuntungan dirinya. Sisanya, melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya 

pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi, dengan 

jelas! Apa yang menguntungkan dirinya, dan juga menguntungkan lawannya. 

Kesabaran dan kepasifan adalah kelemahan pemimpin dengan gaya 

diplomatis ini. Umumnya, mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan. 

Namun kesabarannya ini bisa sangat keterlaluan. Mereka bisa menerima 

perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak. 

Dan seringkali hal inilah yang membuat para pengikutnya meninggalkan si 

pemimpin. 

c. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. 

Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. 

Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang 

ada adalah hasil. Langkah–langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. 
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Dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian 

merah ini. Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak pernah peduli 

dengan cara. Makan atau dimakan adalah prinsip hidupnya. 

d. Gaya Kepemimpinan Moralis 

Kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah umumnya Mereka 

hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi 

terhadap permasalahan para bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk 

kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Orang–orang yang datang karena 

kehangatannya terlepas dari segala kekurangannya. 

Kelemahan dari pemimpin seperti ini adalah emosinya. Rata orang seperti 

ini sangat tidak stabil, kadang bisa tampak sedih dan mengerikan, kadang pula 

bisa sangat menyenangkan dan bersahabat. 

Jika saya menjadi pemimpin, Saya akan lebih memilih gaya 

kepemimpinan demokratis. Karena melalui gaya kepemimpinan seperti ini semua 

permasalahan dapat di selesaikan dengan kerjasama antara atasan dan bawahan. 

Sehingga hubungan atasan dan bawahan bisa terjalin dengan baik. 

 

B. Kepemimpinan Politik Perempuan  

Dalam pembahasan ini ada 2 hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi 

kerancuan atau kesalahpahaman. Pertama, masalah individu perempuan dalam 

perannya sebagai pemimpin pemerintahan. Kedua, masalah sistem pemerintahan. 

Kedua hal itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan terpisah, sehingga jika 
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dikatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi presiden, bukan otomatis 

dipahami bahwa laki-laki dibolehkan. 

Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa 

diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu 

dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (Perdana 

Menteri atau Kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 

71 yang artinya: ”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma‟ruf, mencegah dari munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, dan mereka ta‟at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”. 

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata „Auliya‟ 

(pemimpin), itu bukan hanya  ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi 

keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi 

pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang 

pemimpin, karena menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, bahwa kata 

„Auliya‟ mencakup wali dalam arti penolong solidaritas dan kasih sayang. 

Dari surat at-Taubah ayat 71 tersebut dapat disimpulkan, bahwa al-Qur‟an 

tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan 

keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim bahkan 

kepala negara. Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-

hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur‟an dan as-Sunnah, 
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misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, haruslah ada izin dan ridho 

suaminya bila ia sudah bersuami, guna menghindari efek negative terhadap diri 

dan agama.
6
 

 

1. Dasar Hukum Islam Mengenai Kepemimpinan Perempuan
 

 Hadits abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bahwa Rasulullah 

bersabda: 

ٌو أَْسَُُدٔا أَْيَرُْْى إِنَٗ اْيَرأَة  ْٕ ٍْ ُْٚفهَِح قَ َسهََّى قَاَل نَ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِّٙ َصهَّٗ َّللاَّ ٍْ انَُّبِ َع   

 Artinya: “Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda; tidak akan sukses 

(beruntung) suatu kaum yang meyerahkan (menguasakan) urusan mereka kepada 

seorang perempuan”. 

 

ُ بِكَ  ٍْ أَبِٙ بَْكَرةَ قَاَل نَقَْد ََفََعُِٙ َّللاَّ ٍِ َع ٍْ اْنَحَس ٌف َع ْٕ ثََُا َع ْٛثَِى َحدَّ ٍُ اْنَٓ ٌُ بْ ا ًَ ثََُا ُعْث َّٙ َحدَّ ََ انَُّبِ ا بَهَ ًَّ ِم نَ ًَ ََ ٍت أََّٚاَو اْن ًَ هِ

ٌَّ فَاِرًسا َيهَّ  َسهََّى أَ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ا أَْيَرُْْى اْيَرأَةً )رٔاِ انبخار٘(َصهَّٗ َّللاَّ ْٕ نَّ َٔ ٌو  ْٕ ٍْ ُْٚفهَِح قَ ُكٕا اْبَُتَ ِكْسَرٖ قَاَل نَ  

 Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Al Haitsam) telah 

menceritakan kepada kami („Auf) dari (Al Hasan) dari (Abu Bakrah) mengatakan; 

Dikala berlangsung hari-hari jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan 

baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Shallallahu'alaihiwasallam tahu kerajaan 

Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: 

“Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin 

urusan mereka.” (HR. Bukhari). 

                                         
6 Shihab, Quraisy. Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.63. 
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Hadits ini dari segi riwayah tidak seorangpun pakar hadits yang 

mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi dirayah (pemahaman makna) 

hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang kekuasaan 

negara. Meski dalam bentuk ikhbar dilihat dari sighatnya hadits ini tidak otomatis 

menunjukkan hukum mubah. Sebab, parameter yang digunakan untuk 

menyimpulkan apakah sebuah khitab berhukum wajib, sunnah, makruh, ataupun 

haram adalah qarinahnya (indikasinya), bukan sighatnya (bentuk kalimatnya). 

Latar belakang turunnya hadits ini memang ditujukan kepada masyarakat 

Persia yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang wanita. Akan tetapi, 

walaupun hadits ini merupakan komentar atas suatu kejadian pengangkatan wanita 

menjadi raja, namun kata “qaumun” ini memberikan makna umum („aam). 

Artinya kata qaum diatas berlaku untuk semua kaum, termasuk kaum muslim 

didalamnya. Sedangkan latar belakang turunnya hadits ini tidak pula bisa 

digunakan dalil untuk mentakhshishnya (mengkhususkannya). Sebab, lafadz 

hadits ini dalam bentuk umum. Sedangkan latar belakang kejadian bukanlah dalil 

syara‟. Karena latar belakang bukanlah hadits nabi. Oleh karena itu latar belakang 

sabda Nabi diatas tidak ada kaitannya sama sekali dengan penetapan hukumnya. 

Oleh karena latar belakang atau suatu sebab dari suatu dalil tidak dapat 

mentakhsis dalil. Meski, hadits ini dalam bentuk ikhbar (kalimat berita), namun 

didalam lafadz hadits itu ada qarinah yang menunjukkan keharamannya secara 

pasti. 
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Sementara al-Qur‟an justru mengatakan sebaliknya. Al-Qur‟an 

memaparkan kisah seorang Ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu Ratu 

Balqis, di negeri Saba‟, hal ini disebutkan dalam al-Qur‟an surat as-Saba‟ ayat 15: 

ٌَ نِ  اْشُكُرٔا نَُّ بَْهَدةٌ طَِّٛبَ نَقَْد َكا َٔ ٍْ ِرْزِق َربُِّكْى  اٍل ُكهُٕا ِي ًَ ِش َٔ  ٍٍ ٛ ًِ َٚ ٍْ ٌِ َع ِْٓى آَٚتٌ َجَُّتَا فٌُٕر َسبَإٍ فِٙ َيْسَكُِ ََ َر ٌّ   َٔ تٌ 

(٥١)  

 Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum saba‟ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di 

tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah 

kiri (kepada mereka dikatakan): “makanlah olehmu dari rezeki yang 

(dianugrahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah 

negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”. 

Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang berpikir lincah, bersikap hati-

hati dan teliti dalam  memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan buru-buru dalam 

memutuskan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah 

dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban 

vilgar yang dapat menjebak. Bahkan kecerdasan Balqis dan berlogika dan 

bertauhid terlihat ketika ia melihat Keindahan istana Sulaiman yang lantainya dari 

marmer yang berkilauan laksana air. Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak 

menyerah begitu saja kepada Sulaiman. Tetapi ia mengatakan: “Ya Tuhanku, 

sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri 

kepada Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam” Ini hanyalah sebuah 

ungkapan yang hanya dapat diucapkan oleh orang yang cerdas. Dikala ia dalam 

kondisi tetapi ia merangkul lawannya dan menundukkan diri kepada zat yang 

lebih tinggi dari pada Sulaiman (Surah an-Naml: 40). 
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Demikian al-Qur‟an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan 

dengan menceritakan contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba‟ yang merupakan 

gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran. Ketajaman 

pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang 

baik. Waktu ia mendapat surat dari nabi Sulaiman ia bermusyawarah dengan para 

pembesarnya. Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan 

Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh. Ia tidak ingin negerinya 

hancur dan rakyat menjadi korbannya. Karena ia mempunyai intuisi, bahwa 

Sulaiman itu seorang nabi. Maka tidaklah bijaksana melawan Sulaiman itu 

kebenaran yang tentu dijamin oleh Tuhan dengan kemenangan. Juga tidaklah 

bijaksana mengahalangi kaum dan rakyatnya untuk menikmati kebenaran tersebut 

dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak 

untuk memimpin suatu negara (Presiden atau Perdana Menteri), sebagaimana 

halnya kaum laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai 

pemimpin.
7
 

Jadi kalau hadits Abi Bakrah di atas mengatakan bahwa: Tidak bahagia 

suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan, al-Qur‟an 

justru menyebutkan sebaliknya. Al-Qur‟an telah menceritakan bagaimana 

kepemimpinan ratu Balqis yang dapat memimpin negerinya dengan baik dan 

sangat memperhatikan kemashlatan rakyatnya. 

                                         
 7

Umar, Nasarudin. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an. (Jakarta: 

Paramadina, 2001), h. 24. 
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Pengangkatan tema Ratu Balqis di dalam al-Qur‟an mengandung makna 

implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. 

Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana kedudukan perempuan dalam perspektif 

agama Islam. Namun penulis akan mengawali dengan perempuan dan politik yang 

ditinjau dalam Islam. Penggunaan perspektif ini karena Indonesia mayoritas 

beragama Islam sehingga sedikit atau banyak Indonesia akan terpengaruh dengan 

penafsiran dari al-Qur‟an maupun Hadis. Karena itulah penulis ingin membahas 

bagaimana pro-kontra perempuan dalam politik dari segi pendapat ulama Islam. 

Di dalam al-Qur‟an disebutkan mengenai sebuah ayat yang disebut-sebut 

tentang kepemimpinan perempuan, yakni:
8
 

ِْٓى فَ  انِ َٕ ٍْ أَْي َْفَقُٕا ِي ا أَ ًَ بِ َٔ ُ بَْعَضُْٓى َعهَٗ بَْعض  َم َّللاَّ ا فَضَّ ًَ ٌَ َعهَٗ انَُِّساِء بِ اُيٕ َّٕ َجاُل قَ انَِحاُث قَاَِتَاٌث انرِّ انصَّ

 ٍَّ ٌَ َُُشَٕزُْ تِٙ تََخافُٕ انَّلَّ َٔ  ُ ا َحفِظَ َّللاَّ ًَ ِْٛب بِ ٌْ َحافِظَاٌث نِْهَغ ٍَّ فَإِ اْضِربُُْٕ َٔ َضاِجِع  ًَ ٍَّ فِٙ اْن ُرُْٔ َُ ْْ ا َٔ  ٍَّ فَِعظُُْٕ

ٌَ َعهًِّٛا َكبًِٛرا َ َكا ٌَّ َّللاَّ ٍَّ َسبًَِّٛل إِ ِٓ ْٛ  أَطَْعَُُكْى فَََّل تَْبُغٕا َعهَ

 Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. 
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 Departemen Agama, Al- Quran dan Terjemahan,( Departemen Agama RI, 2011), h. 
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 QS. Al-Nisā‟: 34 tersebut digunakan oleh sebagaian orang untuk 

menunjuk bahwa hanya laki-laki yang berhak untuk menjadi pemimpin atau 

berkiprah dalam politik. Namun itu adalah sebuah penafsiran yang tidak dapat 

dijadikan sebagai dalil pasti bahwa perempuan memang tidak boleh untuk terjun 

dalam dunia politik. 

Sebuah ulasan terhadap maksud dan kandungan ayat tersebut diberikan 

oleh Salim al-Bahnasawi, dalam bukunya al-Mar’ah Baina al-Islam wa al-

Qawānīn al-Alamiyah. Dalam pandangannya, petunjuk al-Qur‟an bahwa sifat 

kejantanan menjadi unsur kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga 

sesungguhnya sejalan dengan semua peraturan yang ada di dunia, baik di Barat 

maupun di Timur. Bahkan karena itu, anak-anak dinisbahkan kepada ayah tidak 

kepada ibu, meskipun ibu adalah pihak yang paling banyak dibebani oleh anak 

sejak dalam kandungan, saat lahir, sampai besar. Menurut Islam, seperti 

dijelaskan dalam al-Nisa‟: 34 yang kita kutip di atas, jika secara naluriah sifat 

kejantanan merupakan unsur pokok kepemimpinan laki-laki, maka unsur-unsur 

pokok yang menjadikan laki-laki sebagai suami memiliki hak kepemimpinan 

adalah kejantanan dan tanggung jawab memberi nafkah.
9
 

Pendapat tersebut dapat dikritisi, jika memberi nafkah adalah patokan 

kejantanan sehingga diperbolehkannya menjadi seorang pemimpin maka ketika 

perempuan yang berperan memberi nafkah maka apakah dia bisa menjadi seorang 

pemimpin, Karena dewasa ini yang bekerja untuk mencari nafkah bukan hanya 

laki-laki melainkan juga perempuan. Sehingga secara analisa, memberi nafkah 
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bukanlah sebab seseorang tersebut boleh menjadi pemimpin melainkan keduanya 

(laki-laki dan perempuan) memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 

menjadi seorang pemimpin.
10

 

Meski ayat ini yang banyak mempengaruhi mindset orang-orang bahwa 

perempuan tidak dapat menjadi pemimpin atau masuk dalam gelanggang 

perpolitikan namun sedikitnya ulama kontemporer mampu untuk memaknai 

dengan ramah ayat-ayat yang seolah-olah meminggirkan perempuan. 

 

2. Hak Politik Perempuan 

Undang-undang positif, dalam batas-batas yang tidak kecil, telah 

dilampaui oleh Islam sehubungan dengan pengakuan prinsip persamaan antara 

laki-laki dan perempuan. Hingga akhir abad ke-18, perempuan belum mendapat 

hak-hak yang diakui secara yuridis. Perempuan hanya dipandang sebagai makhluk 

yang tunduk kepada laki-laki, perempuan senantiasa menjadi subordinat laki-laki. 

Ketika Amerika Serikat telah memperoleh kemerdekaannya, Presiden 

Jefferson pada 1776 menerbitkan sebuah Deklarasi Kemerdekaan yang di 

antaranya memuat prinsip persamaan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia. Begitu pula, Revolusi Perancis yang terjadi pada 1789 telah menetapkan 

kebebasan individu sebagai mazhab, di samping mengeluarkan Deklarasi Hak 

Asasi Manusia dan Hak Warganegara. Pasal pertama deklarasi ini berbunyi, 

individu-individu dilahirkan bebas dan sama di depan hukum, dan manusia 

memiliki hak alamiah, yakni kebebasan, persamaan, hak milik pribadi, hak 
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keamanan, dan hak menentang ketidakadilan. Meski demikian, prinsip 

persamaanlah yang menjadi prinsip yang diterapkan oleh revolusi. Prinsip 

persamaan tersebutlah yang dijadikan sebagai dalil agar perempuan memiliki hak 

yang sama dengan laki-laki. 

Kemudian Piagam PBB dalam pembukaannya menyebutkan hal-hal yang 

menunjukkan urgensi persamaan universal antara laki-laki dan perempuan. Dalam 

pembukaan piagam tertera: 

“Kita, sebagai warga Perserikatan Bangsa Bangsa, menjamin penetapan 

kembali atas pengakuan hak-hak politik manusia, harkat dan martabat manusia, 

dan persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan, tua maupun muda.” 

Dijelaskan dalam pasal 13 Piagam PBB agar Sidang Umum melakukan 

penelitian-penelitian dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka 

membantu mewujudkan hak asasi manusia, kebebasan asasi individu, tanpa 

diskriminasi golongan, bahasa, agama, maupun pembedaan jenis kelamin.
11

 

Deklarasi pasal 1 dan pasal 2, ditetapkan, seluruh anak manusia dilahirkan 

bebas dan sama martabat dan haknya. Mereka semua diberi akal dan perasaan 

yang sama; mereka wajib saling berinteraksi dengan semangat persaudaraan. 

Begitu juga, setiap manusia berhak menikmati hak-hak dan kebebasan yang 

tercantum dalam deklarasi ini, tanpa diskriminasi dan tanpa pembedaan gender, 

Pasal 21 dari deklarasi ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk 

ikut terlibat dalam pengelolaan urusan-urusan publik negaranya, baik secara 
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langsung maupun tidak langsung, yakni melalui wakil-wakil yang dipilih secara 

bebas. 

 

3. Membangun Partisipasi Politik Perempuan 

Peran politik kaum perempuan masih sangat kurang, terlebih dalam 

partisipasinya di partai politik. Partai adalah alat untuk memperolah kekuasaan 

dan untuk memerintah. Definisi tersebut Ichlasul Amal dalam bukunya Teori-

Teori Mutakhir Partai Politik. Kendala utama di kalangan masyarakat telah 

mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan terkecil, 

seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. 

Label dan cap diberikan pada sosok perempuan dangat kental sebagai orang 

lemah, tidak bermanfaat, dan terbelenggu dalam ketergantungan yang telah 

didoktrin secara turun-menurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas 

dua yang seharusnya di rumah dan dininabobokan dengan konsumerisme, 

hedonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya 

bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan dinilai tidak mampu memimpin 

dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius, 

yakni mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Persepsi 

negatif tersebut dilekatkan pada perempuan dan kaum laki-laki. 

Pembongkaran budaya patriarkat men-judgment bahwa perempuan 

membuat mitos yang sangat kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dinding 

yang sangat kukuh dari interpretasi perempuan tinjauan dari segi politik, agama, 
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dan sosial.
12

 Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya 

sebagai manusia yang mempunyai kedudukan setara dalam membawa 

kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama 

sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia.
13

 Telah terjadi 

kesenjangan antar gagasan keadilan yang mendudukan perempuan dengan laki-

laki setara. Namun realitas yang terjadi, perempuan masih terkungkung oleh tidak 

adanya kesempatan yang memadai untuk mengaktualisasikan perannya. 

Dengan telah dimasukkan tentang kuota 30 % keterwakilan perempuan, 

seperti yang tercantum dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat (1) 

yang secara lengkap berbunyi: Setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat 

mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

untuk setiap daerah. Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 

sekurang-kurangnya 30 % diharapkan segenap kaum perempuan memberi 

dukungan penuh agar kuota tersebut tercapai. 

Untuk dapat memahami dengan jelas, terdapat beberapa hal yang perlu 

dicermati terutama ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal UU No.12/2003, 

terutama pasal yang berkaitan langsung dengan kepentingan kaum perempuan 

sebagai warga negara Indonesia. Hal-hal yang perlu diketahui tersebut dirinci 

sebagai berikut: 

 Setiap warga negara terdaftar sebagai pemilih, serta menggunakan hak 

pilihnya. 
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 Ketentuan yang tercantum dalam pasal 65 ayat (1) bersifat tidak mengikat, 

tidak ada sanksi, dan hanya mengatur proses nominasi bukan kursi gratis 

30% di parlemen. 

 Terdapat perubahan sistem pemilu, yakni sistem proporsional dengan 

daftar calon terbuka. Akan tetapi, untuk menjadi anggota DPR nomor urut 

masih penting dan penentuan nomor urutan ditentukan oleh DPP Partai 

Politik. 

 Terdapat perubahan sistem penetapan daerah pemilihan yang dicantumkan 

dalam pasal 46, namun kriteria yang dipakai tidak ditentukan dalam pasal 

ini. Dalam hal ini KPU memiliki peran yang sangat besar dalam 

menentukan dan menetapkan daerah pemilihan baru. 

 Adanya ketentuan bahwa jumlah kursi anggota DPR/DPRD ditetapkan 

berdasarkan jumlah penduduk, berimplikasi bahwa daerah pemilihan yang 

berpenduduk padat akan lebih terwakili dari pada daerah yang kecil 

penduduknya. Artinya, daerah-daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DKI, dan Banten adalah 

daerah-daerah yang akan mendapatkan alokasi kursi terbanyak, baik untuk 

DPR/DPR Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. 

 Tantangan terberat bagi peningkatan keterwakilan perempuan di tingkat 

lokal akan berada di tingkat DPRD kabupaten/ kota. 

 Kampanye perempuan pilih perempuan tidak akan cukup. Yang perlu 

diperhatikan adalah urutan perempuan dalam daftar. Dengan daerah 
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pemilihan yang lebih besar, berada di urutan kedua dan sampai ke empat 

bisa terpilih. 

 Perlu keikutsertaan untuk melobi KPU agar daerah pemilihan dibuat tidak 

terlalu kecil. Makin besar daerah pemilihan peluang untuk terpilih juga 

semakin besar (antara 8-10 kursi ke atas). 

 Memilih tokoh yang mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai 

kandidat independen menjadi anggota DPD. Anggota DPD mempunyai 

hak untuk mengajukan pertimbangan dalam lembaga legislatif, namun 

tidak mendapat hak untuk ikut sebagai penentu kebijaksanaan, seperti 

anggota DPR. 

 

Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan 

kuota 30%, masih menjadi wacana kontroversi. Banyak kalangan perempuan yang 

menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan. Hal itu ditinjau dari 

hitungan statistik berdasarkan jumlah, masih dinilai tidak adil. Sebagian kalangan 

perempuan yang lain menyambuit wacana tersebut dengan langkah maju untuk 

memberi gerak bagi rekrutan kaum perempuan dalam ragam politiknya.
14

 Karena,  

selama ini perempuan hanya berjumlah 12% saja yang berkiprah dalam ruang 

Senayan. Sepintas, permintaan kuota 30% untuk perempuan di parlemen memang 

bernuansa pembatasan peran. Namun, melihat sejarah dan realitas peran 

perempuan yang hanya 12% di perlemen menunjukkan kemajuan pola berpikir 

dan gerakan yang progresif. Gagasan menambah kuota perempuan dari 12% hasil 
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pemilu 1997 bertambah pada 2004. Sebuah perbandingan yang cukup realistis 

untuk disetujui anggota parlemen dalam menetapkan undang-undang. Dengan 

masuknya perempuan di parlemen akan menambah kualitas keputusan yang 

disepakati oleh perempuan dan laki-laki. Tuntutan para anggota lembaga swadaya 

masyarakat, yakni soal adanya kuota terhadap parlemen bagi kaum perempuan di 

Indonesia. Itu boleh-boleh saja, tetapi harus disertai dengan kemampuan 

perempuan. Kalau sudah mendapat kuota cukup banyak tetapi yang duduk di situ 

tidak bisa mewakili atau tidak bisa menunjukkan kemampuan mereka, justru bisa 

membuat bumerang bagi masyarakat, keterlibatan Megawati berjenis kelamin 

perempuan tidak mewakili aspirasi kaum perempuan. 

Peran politik perempuan dalam dunia politik seakan beraneka ragam. 

Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan, masih sebatas wacana dalam 

diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa 

menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi 

pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang 

signifikan. Namun, harapan itu sangat jauh dari kenyataan di lapangan. 

Perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri, ketika ingin berperan 

lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap mendukung ketika sesama 

perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari 

sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma di masyarakat yang menilai 

perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut kandas dan 

dimainkan oleh laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh 

intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah perlu digalang 



40 

 

dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para 

perempuan yang berkualitas. 

 

4. Hambatan Berpolitik Bagi Perempuan 

Indonesia memiliki catatan panjang dalam upaya pemberdayaan perempuan 

melalui ketentuan dalam undang-undang. Jika ditelusuri, ketentuan Undang-

Undang Dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan 

Indonesia dalam arena politik. Pada tahun 1952, Indonesia meratifikasi Konvensi 

PBB mengenai Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958, di 

bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Undang-undang ini memberikan 

perempuan hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif negara. Pada 

tahun 1984, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia kembali 

meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan terhadap segala bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7/ 1984. 

Selanjutnya, tahun 1999, pemerintahan Presiden Habibie meratifikasi 

Optional Protocol of Women Convention. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia 

melakukan upaya serta memperbaiki kebijakan pemberdayaan perempuan, 

melalui strategi “pengarusutamaan gender”. Pada Februari 2003, Indonesia 

kembali mengadopsi kebijakan Kuota (yang bersifat sukarela) dalam UU No. 

12/2003 yang berkaitan dengan pemilu, sebagai sebuah upaya untuk 

meningkatkan partisipasi politik perempuan. Terlepas dari adanya semua 

ketentuan tersebut, pada kenyataannya, partisipasi politik perempuan masih sangat 
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terbatas dan jauh tertinggal atau jauh dari target sebagaimana yang dicanangkan 

dalam Konferensi Perempuan Dunia, di Beijing 1995. 

Jika kita membicarakan partisipasi politik perempuan di Indonesia, kita 

harus melihatnya dalam konteks sosial-budaya, ekonomi serta kondisi geografis 

yang sangat bervariasi. Perempuan 
15

 Indonesia juga tidak homogen, karena 

mereka berasal dari berbagai kelas sosial, wilayah, etnis, maupun agama yang 

berbeda. Perempuan dalam berbagai kategori tersebut, memiliki masalah-masalah 

spesifik yang harus diselesaikan. Prof. Farida Nurland, seorang akademisi dari 

Universitas Hasanuddin Makasar, menyebutkan beberapa kondisi yang perlu 

diperhatikan untuk memahami tantangan yang harus dihadapi perempuan 

Indonesia sebagai berikut; 

a. Budaya Indonesia fodal dan patriarkat. 

b. Pemahaman dan interpretasi konservatif masyarakat Indonesia 

terhadap ajaran agamanya, yang juga beragam. 

c. Hegemoni negara-direfleksikan dalam institusi-institusi negara- yang 

terus-menerus mempertahankan budaya patriarkhi. 

Budaya patriarkhi yang mengakar dan sistem politik yang didominasi oleh 

laki-laki memiliki dampak negatif yang besar bagi upaya perempuan untuk 

mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya. Perempuan tidak didukung, dan 

bahkan dalam banyak hal malah dihambat, untuk mengambil peran aktif di ruang 

publik. Sebaliknya, mereka diharapkan untuk menggunakan kemampuannya di 

lingkungan rumah tangga, yang dianggap sebagai ruang privat. Bahkan pada masa 
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reformasi sekarang ini, dikotomi konsep ruang publik-privat masih mendominasi 

masyarakat Indonesia harus mengatasi praktek diskriminasi dan buta gender 

dalam proses pemilu, badan legislatif dan partai politik. 

Norma budaya tradisional yang sudah terinternalisasi ini mengakibatkan 

sebagian besar perempuan secara psikologis menjadi tidak siap untuk 

berpartisipasi aktif di bidang politik. Sebagian memiliki perasaan rendah diri dan 

yakin bahwa mereka tidak memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan 

untuk berkecimpung dalam dunia politik. 

Sebagian lainnya enggan memasuki dunia politik karena konotasi negatif 

dari dunia politik itu sendiri. Hambatan juga muncul dengan adanya peran ganda 

perempyan, bahkan dalam banyak kasus multi-ganda, yakni sebagai ibu rumah 

tangga, pekerja, dan masyarakat profesional. Tidak terdapat yang memadai bagi 

perempuan dengan banyak peran tersebut untuk memasuki dunia politik. Tidak 

ada upaya strategis yang dilakukan oleh organisasi politik untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut. Sebagai contoh, pertemuan maupun kegiatan-

kegiatan politik, terlepas itu memang disengaja maupun tidak, secara intens 

dilaksanakan malam hari dan seringkali dilaksanakan di luar kota, sehingga 

semakin sulit bagi perempuan untuk menghadirinya. 

Secara keseluruhan, peran perempuan yang sangat terbatas dalam 

pembuatan kebijakan dan posisi kepemimpinan disebabkan oleh kondisi sosial 

budaya yang mempersulit perempuan yang pada umumnya rendah, serta faktor 

kemiskinan yang mereka alami, semakin memperburuk permasalahan ini. Hal ini 

terlihat dengan makin banyaknya perempuan yang tidak peduli terhadap hak 
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politik mereka.
16

 Dalam situasi di mana mayoritas laki-laki tidak menyadari 

pentingnya partisipasi perempuan yang setara, serta rendahnya dukungan sosial 

dan keluarga, membuat perempuan semakin sulit, untuk mengatakan tidak 

mungkin terlibat dalam dunia politik. 

 

5. Perempuan Indonesia Ke Depan 

 Perempuan ke depan, sudah waktunya untuk beranjak menuju kesadaran 

politik yang tinggi. Hegemoni kultural yang mengklaim dunia politik adalah dunia 

maskulin harus mampu dihentikan oleh perempuan untuk melibatkan diri secara 

aktif dan mandiri dalam dunia politik. Sebab politik sebagai ruang bersama dalam 

mengambil kebijakan untuk kesejahteraan hidup manusia baik perempuan 

maupun laki-laki untuk melibatkan kedua belah pihak tanpa adanya pengkebiri 

hak salah satu pihak. Pengkebiri hak perempuan dalam politik secara tidak 

langsung akan melahirkan kebijakan yang distorsif, bias terhadap relasi gender. 

Perjuangan perempuan Indonesia menuju kemandirian politik masih sangat 

panjang, tetapi perempuan tidak boleh apatis dan bersikap skeptis. Sehingga ia 

dapat melakukan beberapa hal, yakni: 

Pertama, menggalang networking antar-kelompok perempuan dari berbagai segi. 

Perjuangan menuju sukses selalu membutuhkan strategi yang jitu dan solidaritas 

yang kuat. 

Kedua, Kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-

upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat 
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kental di masyarakat menjadi budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dan 

kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupannya. 

Ketiga, Kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-

upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud oenafsiran agama yang 

akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran agama yang ramah 

terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil „alamin. 

Keempat, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya 

meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti 

yang luas. 

 Drs. Arbi Sanit dalam seminar "Peranan Wanita dalam Pesta Demokrasi 

1997" yang diselenggarakan oleh Fatayat NU dan Harian Republika menyatakan 

meski secara kuantitatif jumlah perempuan Indonesia lebih banyak dibandingkan 

pria, perkembangan posisi dan peran politik perempuan Indonesia amatlah 

lamban. Secara kualitatif, perempuan Indonesia belum secara proporsional 

mempengaruhi dan menentukan proses dan produk politik Indonesia. Selanjutnya 

Dosen FISIP UI ini mengungkapkan data perkembangan jumlah perempuan dalam 

parlemen. Di DPR porsi wanita meningkat dari 6,25% pada tahun 1955 menjadi 

berturut-turut 7,17% pada tahun 1971, 8,48% pada tahun 1977 dan 9,35% pada 

tahun 1982. 
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Terlepas dari suara-suara yang menyimpulkan bahwa jumlah wanita yang 

berkecimpung dalam politik masih terlalu sedikit, perlu kita cermati apa 

sebenarnya peran yang mereka mainkan.
17

 

 

6. Feminis dan Syari'ah 

Kepemimpinan perempuan merupakan persoalan pelik yang sampai saat 

ini terus menjadi perbincangan.
18

 Lingkup perbincangan tersebut bermula dari 

tatanan syari'ah yang memberikan barrier berupa sinyalemen hadits bahwa tidak 

akan beruntung suatu masyarakat jika kepemimpinan diserahkan kepada wanita. 

(Hr. Bukhari). 

Interprestasi akan Hadits sebagai sumber kedua setelah Quran biasanya 

diletakkan kepada persoalan Sanad dan Perawinya. Artinya apakah secara matang 

(isi) suatu hadits tersebut bertentangan atau tidak dengan Qur'an, atau dapat 

difahami dengan logika Islam sebagai agama yang fitrah atau tidak. Kemudian 

interprestasi yang lain adalah berdasarkan kekuatan sanad ataupun pembawanya. 

Dengan menggunakan kekuatan sanad akan melahirkan jenis hadist dari tingkat 

Shahih sampai dloif, mursal bahkan palsu. 

Menurut Yusuf Qardhawy, hadits ini adalah Shahih sebab periwayatannya 

dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip Bukhari. Sedangkan hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhari termasuk ke dalam hadist yang shahih. Sedangkan dari 

pertimbangan matan, ada yang difahami secara tekstual, ataupun difahami secara 

                                         
 17

 Effendy Onong Uehjara, MA, Kepemimpinan dan Komunikasi, (Bandung: Almuni, 

1981), h.33 
18 Haifa A Jawad, Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan 

Gender, terjemahan Anni Hidayatun et al, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002), h. 72
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kontekstual. Pemahaman secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram 

hukum wanita menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pemahaman secara 

kontekstual, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang wanita 

Persia menjadi pemimpin meski disekitarnya terdapat banyak calon pemimpin 

yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian. 

Mayoritas ulama ushul melihat bahwa pertimbangan keumuman lafazh 

lebih mengedepan bukan pada kekhususan sebab. Meski demikian Ibnu Abbas 

dan Ibnu Umar tidak semata-semata itu, hal ini setidaknya melihat dampak dari 

pemahaman yang demikian dapat menimbulkan kelompok-kelompok seperti 

Khawarij yang berlebihan dalam agama. Golongan Khawarij dalam menafisrkan 

ayat maupun hadits secara tekstual, sehingga menjadikan agama sangat berat, 

bahkan sampai mengkafirkan perbedaan pendapat. 

Jumhur ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasan dalam 

al-wilayatul-kubra atau al-imamatul-uzhma (pemimpin tertinggi). Di mana wanita 

berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Sebab dalam 

matan hadits tersebut terdapat kata "Wallu Amrahum" (Yang Memerintah Kamu 

Semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga 

jumhur ulama memberikan pengharaman pada wanita. Hampir ulama klasik 

memandang perlu untuk mengetengahkan hawa hak menjadi khalifah adalah haq 

laki-laki, bukan wanita. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu 

Taimiyyah, Ibnu Khaldun. 

Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang 

tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti 
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dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri. Meski demikian 

perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan. 

 

7. Dalam Sistem Islam, Perempuan Ditempatkan Dalam 3 Kategori 

Besar: 

1) Perempuan sebagai Anggota Umat Beriman 

Perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari umat mendapat perlakuan 

yang sama persis dengan laki-laki. Baik dalam urusan ibadah dan Muamallah, 

tiada kelebihan laki-laki atas wanita. Dengan demikian perempuan mempunyai 

hak yang sama dalam usaha melakukan perbaikan (ishlah) dalam masyarakat. 

Memang dalam batasan tertentu menurut Mazhab Hambali, seorang perempuan 

yang kafir tidak disiksa seberat laki-laki kafir. Bahkan dalam sejarah banyak 

ditemukan bahwa wanita bagi umat memberikan makna dan simbol kesucian 

dengan pengabdiannya yang luar biasa.Dengan peranannya tersebut perempuan 

menjadi sangat mempunyai arti penting dalam dimensi spiritual. Di samping 

dalam lingkup spiritual, perempuan juga mempunyai peran penting dalam hal 

pendidikan anak. 

2. Perempuan Sebagai Anggota Keluarga 

Kedudukan perempuan di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai 

tempat terhormat. Bahkan perempuan di rumah tangganya menjadi pilar utama 

yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Dialah pendidik dan penanam 

utama syariat sedari dini kepada anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, 

seorang wanita akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura dalam keluarga. 
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Dari sinilah arti penting wanita dalam proses pendidikan dan sosialisasi dalam 

keluarga. 

3. Perempuan Sebagai Anggota Dalam Masyarakat 

Peranan perempuan dalam masyarakat merupakan pokok persoalan. Di 

mana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang 

gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa 

tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak 

terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya 

wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara 

diperbolehkan dan tidak. Dalam bahasan fiqh ibadah, jika subhat lebih baik 

ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqh muamallah bisa dijalankan dengan rukhshah 

darurat. Akan tetapi menurut pandangan Qardhawy, bahwa keluarnya perempuan 

dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan 

perempuan di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka 

waktutertentu sebagai bentuk penghukuman. Peranan perempuan dalam 

masyarakat tidak terpisahkan dari keluarga. Perubahan sosial di masyarakat tidak 

akan berlangsung jika tidak terdapat gerakan dari keluarga. Keterlibatan 

perempuan dalam masyarakat menurut Darleney May adalah; sebagai agen 

intelektual, sebagai agen ketrampilan masyarakat, sebagai agen di bidang politik, 

sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum dan di bidang 

ekonomi. 
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BAB III 

FATAYAT NAHDLATUL ULAMA (NU) 

PROVINSI LAMPUNG 

A. Sejarah Fatayat NU  

Di tinjau dari segi bahasa, Fatayat berasal dari bahasa arab“ ٌفَتَا ة “(Fatatun) 

jamaknya “ فَتَيَا ٌت” (Fatayatun) yang artinya Pemudi. Adapun di tinjau dari segi 

istilah, Fatayat NU adalah suatu organisasi masyarakat yang beranggotakan 

pemudi-pemudi islam berhaluan Ahlussunnah wal Jama‟ah yang mempunyai 

kepemimpinan secara vertikal dari pengurus ranting sampai pucuk pimpinan dan 

dibawah naungan organisasi induk yaitu “Jamiyyah Nahdlatul Ulama”. 

Latar belakang berdirinya Fatayat NU sebenarnya tak pernah lepas dari 

faktor pendidikan, khususnya pendidikan untuk anak-anak perempuan dan 

keagamaan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Selain menyangkut soal 

pendidikan, ketika itu juga kita memberikan perhatian untuk menggalang kerja 

sama dengan unsur-unsur kepemudaan lain.
1
 Dulu ada forum untuk Ormas 

Pemuda Islam. Jika ada masalah, kita bertemu di forum tersebut sebelum 

diselesaikan ke forum yang lebih besar. Forum-forum kepemudaan Islam ini pula 

yang menjadi embrio lain dari KNPI. Latar belakang berdirinya Fatayat NU 

sebenarnya tak pernah lepas dari faktor pendidikan, khususnya pendidikan untuk 

anak-anak perempuan dan keagamaan. Baik pendidikan formal maupun non 

formal. Selain menyangkut soal pendidikan, ketika itu juga kita memberikan 

perhatian untuk menggalang kerja sama dengan unsur-unsur kepemudaan lain. 

                                         
1
 Pimpinan Cabang Fatayat NU Jepara, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga 

Fatayat Nahdhatul Ulama(Jepara: PC Fatayat NU, 2015), h. 9. 
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Dulu ada forum untuk Ormas Pemuda Islam. Jika ada masalah, kita bertemu di 

forum tersebut sebelum diselesaikan ke forum yang lebih besar. Forum-forum 

kepemudaan Islam ini pula yang menjadi embrio lain dari KNPI.  

Pada tahun 1954, saat Muslimat membicarakan perkawinan di bawah umur 

dan pemberantasan buta huruf, Fatayat NU terlibat juga secara intensif. Ada pleno 

dimana Fatayat NU-Muslimat bergabung.
2
 Kemajuan pemikiran yang muncul saat 

itu adalah adanya keputusan bahwa kalangan Muslimat sudah harus diberi 

kesempatan sebagai pemimpin publik dalam arti sesungguhnya. Bukan saja di 

intern Muslimat, tapi di masyarakat secara luas. Karena itu, sudah muncul 

tuntutan agar kalangan Muslimat juga berhak dicalonkan menjadi anggota 

legislatif. Pada tahun 1955, sudah ada wakil Muslimat yang duduk di DPR-RI, 

yakni Ibu Machmudah Mawardi dan Ibu Asmah Syahruni. Pada Muktamar NU 

tahun 1957, diputuskan secara resmi keterlibatan wanita NU di politik, meski pada 

Pemilu sebelumnya, yaitu tahun 1955, sudah ada anggota legislatif perempuan 

dari NU yang memperoleh 5 kursi dari fraksi NU. Di Konstituante, seingat saya, 

bertambah menjadi 9 orang, diantaranya Ibu Nihayah Bakry yang kemudian 

dikenal dengan Ibu Nihayah Maksum. Menurut saya, untuk situasi saat itu 

perempuan sudah sangat maju. Banyak Muslimat NU yang mengambil posisi di 

legislatif. Ini wajar, karena sejak tahun 1950-an, dalam struktur NU, Muslimat 

sudah menjadi anggota pleno PBNU.  

                                         
2 Hasil Dokumentasi dengan Fatayat NU pada tanggal 14 Februari 2017 
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Tahun 1956-an sudah ada anggota Syuriah PBNU dari perempuan, yakni 

Ibu Khairiyah Hasyim dan Ibu Nyai Fatmah dari Surabaya.
3
 Keduanya menjadi 

a‟wan. Tahun-tahun kemudian dilanjutkan oleh Ibu Machmudah Mawardi, yang 

semula menjadi eksekutif di Departemen Agama (Depag), tapi kemudian „hijrah‟ 

ke legislatif. Selain itu, dari tokoh-tokoh Muslimat ada Ibu Aisyah Dahlan, yang 

pernah menjadi Sekretaris Menteri Agama (Menag) dan Ibu Abidah Maksum dari 

Jombang yang menjadi hakim agama wanita pertama 

Tahun 1962, pada Muktamar PBNU di Solo, muncul perdebatan boleh 

tidaknya Muslimat menjadi kepala desa (Kades). Waktu itu ada anggota Muslimat 

yang akan mencalonkan diri sebagai Kades, tapi tak ada rujukannya mengenai 

dibolehkan atau tidak dalam agama. Keputusan PB Syuriah NU ternyata 

memperbolehkan. Keputusan itu luar biasa maju, karena Fatayat NU dan 

Muslimat di-sah-kan untuk tampil di ruang publik. Pada Muktamar di Solo inilah 

Fatayat NU resmi menjadi badan otonom (Banom) NU. 

Ibu Ny. S. A. Wahid Hasyim sempat menggugat penggunaan tirai tinggi 

yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Waktu itu beliau berkata, “Saya 

nggak mau pakai tirai!”. Maka diaturlah pemisahan laki-laki dan perempuan 

masih tetap dengan tirai, tapi bukan dengan kain putih, melainkan dengan pot-pot 

pohon yang diatur rapi, berjajar ke belakangnya. Ada tirai, tapi di sela-sela 

daunnya kita masih dapat melihat ke bagian laki-laki. 

Pemikiran ayah saya juga sejak awal sudah progresif dengan mendirikan 

Pesantren An-Nizhamiyyah. Bahkan kakek dari pihak ibu, KH. Bisri Syamsuri, 

                                         
3
 Chodijah Djumali, Sejarah Fatayat NU (Jakarta: PP Fatayat NU, 1982), h. 42. 
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sekitar tahun 1926-1927, sudah mendirikan pesantren khusus untuk perempuan di 

Denanyar, Jombang. Khadratussyaikh KH Hasyim Asy‟ari sempat menantang. 

Tapi jalan terus. Mbah Bisri (KH. Bisri Syamsuri) juga memberi banyak 

kelonggaran dalam hal pergaulan kepada puteri-puterinya. Longgar dalam 

pengertian boleh bertemu siapa saja, asal ditemani yang lebih tua Hanya saja, 

Mbah Bisri itu keras dalam menegakkan aturan agama. Contohnya, ibu saya 

kawin dengan ayah sudah menjanda, tapi ketika suami pertama yang tidak pernah 

dikenalnya meninggal, tetap memberlakukan masa iddah kepadanya. 

Pada masa pemerintahan Soekarno, peran perempuan sudah maju. Menteri 

Perburuhan pada masa beliau adalah seorang wanita, Ibu SK Trimurti. Soekarno 

juga memberi peluang besar bagi perempuan untuk berkarir. Contohnya, Ibu 

Supeni, yang menjadi Duta Besar Khusus dan pegawai tinggi pendidikan; Ibu 

Rosiyah Sarjono, yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal Depsos dan kemudian 

menjadi Menteri Sosial. Bahkan, pada tahun 1948, Ibu Herawati Diah sudah 

mengikuti Kongres Perempuan India di New Delhi. Berbeda benar dengan 

pemerintahan Presiden Soeharto pada era Orde Baru, perempuan ditempatkan 

sebagai „pendamping‟. 

Dalam hal ini, perempuan NU ada dalam kepengurusan PBNU, sebab 

ketika NU membahas persoalan yang berkaitan dengan perempuan, dan dirinya 

tidak dilibatkan, maka hal ini tidak adil bagi perempuan. Apalagi jika periode-

periode sebelumnya sudah ada perempuan di Syuriah NU. Keterlibatan 

perempuan di PBNU ini sangat penting untuk mewakili kepentingan Muslimat, 
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Fatayat, IPPNU dan lain-lainya. Tapi tuntutan tersebut belum diterima sebagian 

besar pengurus PBNU sekarang. 

Pada Muktamar NU di Lirboyo, saya berjuang habis-habisan untuk soal 

keterwakilan perempuan dalam jajaran kepengurusan di PBNU ini. 
4
Hanya saja, 

ketika itu ditolak dan saya merasa salah strategi. Seharusnya para kiai disowani 

sebagaimana ketika kita mau meng-gol-kan program KB, hingga akhirnya pada 25 

September 1969, ada pedoman penyelenggaraan KB di lingkungan keluarga NU. 

Ketika pendekatan itu tak dilakukan, saya langsung menyadari bahwa ini salah 

strategi. Apalagi di NU itu tak ada kultur konfrontatif. 

1. Awal Kepengurusan Fatayat NU 

Masa-masa awal kepengurusan di Fatayat NU, yang menjadi Ketua Umum 

(Ketum) adalah Muslimat, tapi yang menjadi Sekretaris Umum (Sekum) dari 

Fatayat; seperti ex offisio.
5
 Dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, Muslimat 

mendirikan sekolah, tapi guru-gurunya dari Fatayat NU. Hubungannya dulu 

seperti adik-kakak saja. Sekarang, agaknya hubungan Muslimat-Fatayat NU 

begitu longgar. 

Semula Kongres Fatayat NU–Muslimat menyatu dengan Muktamar NU, 

tapi tahun 1967 di Surabaya, kongres mulai terpisah. Pertimbangannya, ketika NU 

membahas suatu persoalan, Muslimat dan Fatayat NU posisinya hanya sebagai 

“penggembira”, sejak tahun 1967-1979 terjadi kevakuman di Fatayat NU dan 

Muslimat. Sebabnya, seperti diketahui, hampir seluruh anggota Muslimat-Fatayat 

                                         
4 Hasil Muktamar  Nahdlatul Ulama di pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟in Lirboyo, 

Kediri (Jakarta: Sekjen PBNU), hlm. 59 
5
 Affiah, Neng Dara, Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman, dan 

Pemikiran, (Jakarta, Fatayat NU, 2005), h.44. 
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NU adalah guru dan pegawai negeri; dan saat itu diberlakukan praktik 

monoloyalitas hanya kepada Golkar, dan banyak anggota Fatayat NU yang 

dihantui rasa ketakutan untuk menjadi pengurus. 

Secara internal, Fatayat NU pada waktu itu sebenarnya tidak ada masalah. 

Masih ada arisan antarpengurus, peringatan hari-hari besar Islam, dan berbagai 

aktivitas keagamaan lainnya. Hanya saja kepengurusannya di beberapa daerah 

menjadi vakum. Jadi, wajar saja kalau pada saat itu ada beberapa aktivis NU, 

termasuk Fatayat NU dan Muslimat kemudian masuk Golkar dengan alasan 

mencari aman. 

Pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979, Kongres Muslimat-Fatayat 

NU digabung lagi. Perubahan terjadi di Fatayat NU. Sebagian besar Pengurus 

Pimpinan (PP) Fatayat NU merasa sudah terlalu tua sehingga terjadi alih generasi 

dari Ibu Malichah Agus ke Ibu Mahfudhoh. 

Perubahan drastis dimulai saat Fatayat NU dipimpin Ibu Mahfudhoh. Pada 

masa kepemimpinan beliau, Fatayat NU mempunyai program yang disebut: 

Kelangsungan Hidup Anak (KHI). Program itu sebenarnya punya Muslimat, 

Pembinaan Karang Balita, tapi kemudian diserahkan ke Fatayat NU dan 

diformulasikan dalam bentuk kerja sama dengan UNICEF dan DEPAG dalam 

bentuk KHI. Dokumen tertulis penyerahannya ada. 

Dalam pelaksanaan KHI, ada dana untuk pengurus. Saya melihat sebagai 

awal perubahan karena Fatayat NU akhirnya mengetahui uang dan ukurannya 

semua uang, sehingga melupakan asal muasal jati dirinya. Perubahan lain adalah 

kerenggangan hubungan Fatayat NU-Muslimat. Tak ada hubungan yang kental 
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lagi sebagaimana sebelumnya. Selain itu, mulai terjadi konflik internal antar 

Muslimat-Fatayat NU. Semua itu berlangsung sampai sekarang. Mungkin saja 

sumber konfliknya hilang, tapi yang tersisa hingga sekarang adalah faktor 

kedekatannya pun hilang. Apalagi Fatayat NU merasa sudah sejajar dengan 

Muslimat dan lembaga-lembaga otonom lainnya. Padahal, Fatayat NU lahir 

karena Muslimat, bukan karena NU. Ketika Fatayat NU menjadi badan otonom, 

dan bukan lagi sebagai subordinat Muslimat. 

Pada kepengurusan Dr. Sri Mulyati Asrori dan Ermalena HS, tampaknya 

Fatayat NU berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri. Networking dibangun. 

Tetapi pada sisi lain, organisasi Fatayat NU sudah jauh dari semangat awal 

pendirian, yakni memelihara budaya Islam dan kultur santri. 

2. Jaringan Fatayat NU 

Sekitar tahun 1960-an, Ibu Machmudah Mawardi, Ibu S. A. Wahid 

Hasyim, Ibu Syamsurizal, Ibu Pudjo Utomo, dan lain-lain, mendirikan Badan 

Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai wadah 

persatuan wanita-wanita Muslim. Di BMOIWI ini Fatayat NU juga bergabung 

untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan Islam.
6
 

Di dalam sebuah organisasi persatuan pemuda Islam (gabungan pemuda 

Islam), Fatayat NU pun terlibat aktif. Demikian pula dalam Kongres Pemuda yang 

terdiri dari unsur-unsur Pemuda, seperti Pemuda Marhaen, GP Ansor, Pemuda 

Muhammadiyah, Pemuda Sosialis, dan lain-lain. 

                                         
6
 Azizah, Abdaue, Aktivitas Dakwah Dra. Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Dalam 

Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Yayasan Puan Amal Hayati,(skripsi Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2013), h. 29 
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 Fatayat NU mempunyai dua muka yang tak terpisahkan: keperempuanan 

dan kepemudaan. Karena itu dia aktif di BMOIWI dan KNPI. Bahkan, sejak tahun 

1988-an, Fatayat NU masuk ke Kowani. Bekerja sama dengan mereka, ketika kita 

menghadapi konfrontasi dengan Malaysia, Fatayat NU dan Muslimat aktif sebagai 

sukarelawan. 

 

B. Visi dan Misi Fatayat NU Provinsi Lampung
7
 

a. Visi 

 Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah 

wal jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan 

berkeadilan yang diridhoi Allah SWT. 

b. Misi 

1) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar 

beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang 

berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

3) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar 

akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi. 

4) Melaksanakan tujuan Jam‟iyyah NU sehingga terwujudnya masyarakat 

adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT. 

 

                                         
7
Hasil Kongres XV Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) 



57 
 

C. Tujuan Fatayat NU Provinsi Lampung
8
 

a. Terbentuknya pemudi atau wanita muda Islam yang bertaqwa kepada 

Allah SWT, berakhlahul karimah, bermoral, cakap bertanggungjawab, 

berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 

b. Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender 

c. Terwujudnya rasa kesetiaan ter-hadap asas, aqidah dan tujuan NU 

dalam menegakkan syariat Islam. 

1. Arti Lambang Fatayat NU 

Arti lambang Fatayat NU adalah sebagai berikut :  

1) Setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci 

2) Tegaknya bunga melati di atas dua helai daun berarti dalam setiap gerak 

langkahnya, Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan Muslimat NU 

3) Di dalam sebuah bintang berarti gerak langkah, Fatayat NU selalu 

berlandaskan Perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul. 

4) Delapan bintang berarti empat khalifah dan empat mazhab. 

5) Dilingkari oleh tali persatuan berarti Fatayat NU tidak keluar dari 

Ahlussunnah wal Jamaah. 

6) Dilukis dengan warna putih di atas warna dasar hijau berarti kesucian dan 

kebenaran. 

 

Pada saat itu juga ditetapkan arah dan tujuannya Fatayat NU yang meliputi :  

a. Terbentuknya pemudi islam yang cakap dan kepribadian luhur serta 

berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.  

                                         
8
Hasil Kongres XV Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) 
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b. Terwujudnya rasa kesetiaan terhadap aeas asas dan tujuan NU dalam 

menegakkan syari‟at islam. 

c. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur yaag merata serta di ridhoi 

Allah SWT. 

 

2. Citra Fatayat NU  

 Untuk menjawab bagaimanakah Fatayat NU yang akan datang perlu di 

tinjau dari Tiga Aspek :  

1. Aspek Ke Agamaan : Islam Ahlussunnah Wal Jama‟ah 

2. Aspek Perorangan : - Pelopor     

        - Mandiri 

        - Cerdas      

        - Tanggung Jawab 

        - Mampu menjawab semua permasalahan yang   

          dihadapi 

3. Aspek Kemasyarakatan: - Sikap Tengah dan bersikap adil 

 - Tawasuth dan I‟tidal 

 - Tasamuh dan Toleran 

 - Tawazzun dan Seimbang  

 

D. Struktur Organisasi Fatayat NU Provinsi Lampung
9
 

1. Ketua Umum  : Khalida, S. H., Mediator 

                                         
9
 Hasil  Dokumentasi Struktur Organisasi Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 2015-

2020 Tahun 2016, Oleh: Ibu Khalida selaku Ketua Umum Fatayat NU 
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Ketua I    : Ellyana, M.Pd. 

Ketua II   : Siti Khoiriyah 

Ketua III  : Anis Handayani, M.Ag. 

Ketua IV  : Eni Puji.L,ME.Sy 

Ketua V  : Windayati,S.Pd.I  

Ketua VI  : Wiwik,ME.Sy 

Ketua VII  :Nety,N,S.Pd.I 

2. Sekretaris Umum : Nurhayati, S.Pd. 

Sekretaris I  : Andi.Y, S.Kom. 

Sekretaris II  : Siti.W,M.Kom.I 

Sekretaris III  : Asmawati,M.Pd.I 

3. Bendahara Umum : Masthuroh,S. E. 

Bendahara I  : Rohima, S.Ag. 

Bendahara II  : Reni,SH. 

4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Organisasi 

Koordinator  : Wahyuni,M.Si  

Wakil Koordinator : Hilya,S.Pd.I  

Anggota  : Zakiyah,S.Kom 

      Ranti,S.Pd.I 

      Andria,S.Sos. 

      Apria,S.E. 

5. Bidang Hukum Politik dan Advokasi 

Koordinator   : Maria,S. H. 
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Wakil Koordinator  : Ana,S.Pd.I 

Anggota  : Neli,S.Sos., Delila,N.,S.H 

      Jamilah,S.Sos. 

6. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 

Koordinator  : Yusni,S.Sos.I 

Wakil Koordinator : Erni,AM.d 

Anggota  : Elsa,S. P 

      Peti,S.Pd 

      Pipin,S.Pd 

7. Bidang Sosial Seni dan Budaya 

Koordinator  : Mifta,S.Pd  

Wakil Koordinator  : Ingga,S.Kom 

Anggota  : Linda 

      Siti, S. E 

      Eka,S.Pd 

8. Bidang Ekonomi 

Koordinator  : Nur,M.Pd.I 

Wakil Koordinator : Luqi, S.Pd.I 

Anggota  : Yuni 

      Hj.Raudhoh 

      Hj.Siti,SE. 

9. Bidang Dakwah 

Koordinator  : Sumi,S.Ag. 
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Wakil Koordinator  : Nia,S.Ag 

Anggota  : Azzakiyah,S.Pd. 

      Yulitaria,S.Pd.I 

      Elahwati,S.Sos 

      Yeni,M.Pd 

10. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Koordinator  : Diana,ME.Sy. 

Wakil Koordinator : Nina.S.Pd.I 

Anggota  : Sri 

      Rahma,ST 

      Zuhraida,SE 

Tabel. 1 

Matrik Program Kerja Yang Berkaitan Dengan Kepempimpinan 

Politik Perempuan Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 2015-2020
10

 

No 
Program Bidang Kegiatan Waktu Mitra Sasaran Anggaran 

1 Pengembangan 

Organisasi dan 

Pengkaderan 

Latihan Kader 

Lanjut 

Rabu, 03 

Agustus 

2016 

Pengurus 

Cabang 

(PC) 

Pengurus 

Cabang (PC) 

Se-Kota/Se-

Kabupaten 

Swadaya 

2 Hukum, Politik 

dan Advokasi 

Membentuk 

Lembaga 

Senin, 

02 Mei 

NGO, 

DPRD, 

Masyarakat 

Lampung 

Swadaya 

                                         
10

Hasil Dokumentasi Matrik Program Kerja Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 

2015-2020 Tahun 2016, Oleh: Ibu Khalida selaku Ketua Umum Fatayat NU 
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Kajian dan 

Kebijakan 

Publik 

2016 PemProv, 

Publik, 

KumHam

, 

Advokat, 

dll 

3 Kesehatan dan 

Lingkungan 

Hidup 

Seminar 

Kesehatan 

Jumat, 

25 Maret 

2016 

DinKes, 

NGO 

YKI 

Fatayat Swadaya 

4 Ekonomi  Fatayat Expo 

Launcing 

Koperasi 

Yasmin 

Kamis, 

15 Juni 

2016 

DepKop Masyarakat Fatayat 

Dari pemaparan tabel di atas membuktikan bahwa Fatayat NU telah 

menjadikan perempuan serta gender sebagai prioritas kerja mereka dalam 5 tahun 

ke depan mulai dari tahun 2015, sekarang telah memasuki tahun ke tiga dari 

program kerjanya. 

Tabel.2 

Daftar Kegiatan Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 2015-2016
11

 

No Kegiatan  Waktu  Tempat  

1 Konsolidasi Nasional Partisipasi Tokoh Agama 

Sebagai Pilar Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

13-16 Desember 2015 Jakarta 

                                         
11

Hasil  Dokumentasi Daftar Kegiatan Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 2015-2020 

Tahun 2016, Oleh: Ibu Khalida selaku Ketua Umum Fatayat NU 
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2 Seminar Kepemimpinan Perempuan 19-20 Maret 2016 Balai Keratun 

3 Pelantikan Kaukus Perempuan Provinsi 

Lampung 

18-19 November 

2016 

Balai Keratun 

4 Bimtek Kesehatan Perempuan 21 Desember 2016 DinKes 

Lampung 

5 Seminar Kekerasan Seksual 24 Mei 2017 Hotel Seven 

6 Bedah Buku “Demokrasi Muka Dua” Dr. H. M. 

Aqil 

13 Juni 2016 FH Unila 

7 Semiloka dan Pelatihan Penanganan Anak dan 

Perempuan 

1-3 Oktober 2016  Islamic Centre 

Lampung 

Dari tabel di atas dapat dilihat kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

mendukung serta meningkatkan kualitas perempuan bagi para kader Fatayat NU. 
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BAB IV  

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN 

FATAYAT NU PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Konsepsi Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan 

Fatayat NU Provinsi Lampung 

Fatayat NU adalah garda depan pergerakan perempuan yang sangat 

potensial. Komitmen dan kerja nyatanya terkait upaya membangun kesadaran 

kritis kaum perempuan, mewujudkan kesetaraan, mengadvokasi korban 

perdagangan anak hingga buruh migran sudah cukup dibuktikan. Dari hasil 

temuan, terdapat beberapa konsepsi yang dibuat oleh Fatayat NU dalam 

kepemimpinan politik perempuan, antara lain:  

Pertama, dalam AD/ART Fatayat NU terdapat dalam tujuan organisasi yaitu 

berupa: 

a. “Sebagai organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama perlu memelihara 

dan meningkatkan peran sertanya sesuai dengan tujuan didirikannya;  

b. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama bertujuan terbentuknya pemudi dan atau 

perempuan muda Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlaqul 

karimah, beramal, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa 

dan bangsa serta terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan 

tujuan Nahdlatul Ulama dalam menegaskan syariat Islam;  

c. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama yang mempunyai tingkat kepemimpinan 

dari tingkat pusat sampai anak ranting memerlukan tertib organisasi dan 

administrasi;” 
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 Kedua dalam Bab VI Pasal 6 AD/ART organisasi Fatayat NU, sebagai berikut: 

(1) “Mengamalkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama‟ah 

dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar 

ma‟ruf nahi mungkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah 

wathaniyah, ukhuwah bashariyah, dan ukhuwah nisa‟iyah. 

(2) Meningkatkan kualitas perempuan yang berpengetahuan luas, trampil dan 

berpikiran kritis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

dengan berpijak pada ajaran Ahlussunnah wal Jama‟ah dan nilai-nilai 

luhur Pancasila. 

(3) Mewujudkan pembangunan ekonomi menuju kemandirian ekonomi 

perempuan. 

(4) Mewujudkan kesadaran perempuan akan pentingnya kualitas kesehatan 

bagi diri, keluarga. dan lingkungannya;  

(5) Mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan gender dan meningkatkan 

peranserta perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
1
” 

 

 Ketiga, program kerja organisasi Fatayat NU, terdiri dari: 

a. “Pimpinan Pusat Fatayat NU periode 2010-2015 telah mulai merumuskan 

“Rencana Jangka Panjang Pengembangan Fatayat NU 2015-2040”.  

b. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Pengembangan (RJPP) Fatayat NU 

25 tahun ini diharapkan akan menjadi roadmap bagi Fatayat NU dalam 

rangka mencapai visi dan melaksanakan misi dan mandat organisasi.  

c. Dengan adanya RJPP Fatayat NU ini pula maka akan terjadi 

kesinambungan antar-masa dan periode kepemimpinan.  

d. RJPP ini juga bisa digunakan sebagai panduan yang harus dilaksanakan 

dan dipatuhi oleh semua tingkatan kepengurusan.  

                                         
1
Hasil Dokumentasi AD/ART Fatayat NU Dalam Sosialisasi Hasil Kongres XV Tahun 

2015 Oleh: Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si. (SEKRETARIS UMUM PP FATAYAT 

NU) 
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e. RJPP Fatayat NU ini juga menjadi semacam grand design yang 

memadukan seluruh potensi, unsur dan stake-holder organisasi menjadi 

“simphoni” yang teratur.” 

 

Dari penjelasan diatas, bahwasanya  konsepsi kepemimpinan politik 

perempuan menurut Fatayat NU yaitu dengan memberikan peluang dan 

pendidikan khusus perempuan dibidang politik melalui beberapa konsep atau 

kebijakan yang telah dibuat, seperti yang terdapat dalam AD/ART organisasi, 

program kerja, dan lain sebagainya. Hal inipun seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Anggia Ermarini, M. KM. selaku ketua Pusat Fatayat NU. Menurut beliau 

berbagai masalah dan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang 

Pendidikan dan Pengembangan Organisasi, Bidang Hukum Politik dan Advokasi, 

Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Bidang Sosial Seni dan Budaya, 

Bidang Ekonomi, Bidang Dakwah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

Sebagaimana kita sadari, meskipun perempuan diyakini menjadi elemen 

masyarakat yang sangat penting, namun hingga kini perempuan masih tertinggal 

dalam berbagai lini kehidupan dan mengalami berbagai persoalan, seperti 

kekerasan, minimnya akses pendidikan, kesehatan problem ekonomi dan 

sebagainya.  

Persoalan-persoalan itu memang bukan hanya terjadi saat ini saja, 

melainkan telah menjadi masalah yang sudah ada sejak lama, jauh sebelum 

Fatayat NU berdiri. Memang, Fatayat NU tidak dilahirkan dalam ruang kosong. 

Organisasi badan otonom NU ini lahir untuk merespons berbagai persoalan yang 

dihadapi perempuan dan kebutuhan untuk mengembangkan potensi dan sumber 
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daya perempuan. Di sinilah, Fatayat NU memiliki dua dimensi secara bersamaan, 

yaitu sebagai instrumen kaderisasi NU di satu sisi dan sebagai organisasi gerakan 

perempuan di sisi yang lain, tentu dua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain.  

Berdasarkan pada dua dimensi itulah, maka Fatayat NU dituntut untuk 

memainkan peran dua ranah strategis. Sebagai instrumen kaderisasi NU, Fatayat 

NU mendapat mandat untuk melakukan kerja kaderisasi dalam rangka 

menyiapkan kader-kader pemimpin perempuan NU dalam berbagai bidang. 

Sedangkan sebagai bagian penting dari gerakan perempuan di Indonesia, Fatayat 

NU dituntut untuk mengambil bagian dalam kerja advokasi perempuan, 

peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan reproduksi, pengembangan peran dan 

partisipasi politik perempuan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, dan 

lain sebagainya. 

 Dapat diketahui dari AD/ART Fatayat NU memiliki tujuan mulai bagi 

para kaum perempuan. Perempuan diberi kesempatan serta peluang untuk 

memaksimalkan potensinya diberbagai bidang sehingga para perempuan mampu 

meningkatan kualitas diri mereka sebagai individu bahkan sebagai warga Negara. 

Berbagai masalah dan ketertinggalan perempuan NU terutama di desa-desa jelas 

masih banyak dan menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, kerja keras Fatayat 

NU terutama dalam dua dekade terakhir setidaknya telah berhasil mengupgrade 

banyak hal.  

Khalida, salah satu responden mengatakan : 

“Kesadaran politik ini, di level berikutnya seiring demokratisasi, berlanjut 

pada perebutan ruang-ruang publik. Melalui kader- kadernya yang terdistribusi di 
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pemerintahan, di lembaga legislatif, dan lembaga tinggi negara lainnya, 

keterlibatan Fatayat NU dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di pentas 

politik, juga sudah bisa dirasakan.”
2
 

Kader-kader Fatayat NU yang telah memasuki ranah politik seperti di 

bidang legislative maupun eksekutif telah menyuarakan hak perempuan, mereka 

pula yang mewakili kaum perempuan yang terutama pada kaum akar rumput 

(grass root). Menyuarakan hak perempuan dengan masuk dalam parlemen atau 

lingkup legislative lebih efektif sebab berhubungan langsung dengan pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan. Bahkan dengan menjadi kepala daerah ada banyak 

kesempatan untuk memberi kesempatan bagi kaum perempuan untuk menggali 

potensi serta meningkatkan kualitas diri mereka. 

Siti Khoiriyah, salah satu responden mengatakan : 

“Perempuan tidak bisa hanya menjadi „penggembira‟. Perempuan harus 

menjadi subjek atau pelaku. Berbagai kesempatan dan jalan untuk 

memperjuangkan nasib dan hak perempuan sudah semakin terbuka. Dengan 

catatan, perempuan harus sustainable berjuang dan bekerja keras. Siapa lagi kalau 

bukan perempuan yang akan menyuarakan hak-hak perempuan. Siapa lagi kalau 

bukan perempuan yang paling memahami hak-haknya, bila perjuangan dan kerja 

keras tidak ada dalam diri perempuan, maka kita akan kembali ke masa silam, ke 

dalam masa  di mana perempuan tidak memiliki nilai.”
3
 

Hal tersebut didukung oleh teori yang telah dibahas sebelumnya pada bab 

2 yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

 “Mereka sulit mengatasi risiko politik. Karena itulah, mereka 

memposisikan diri mereka di titik aman. Ia berusaha netral bahkan di saat ia ada 

                                         
 

2
Hasil Wawancara bersama Ibu Khalida selaku Ketua Umum Fatayat NU pada tanggal 07 

Maret 2017 
3
Hasil Wawancara bersama Ibu Siti Khoiriyah selaku Ketua II Fatayat NU pada tanggal 

17 Februari 2017 
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dalam posisi terjepit untuk memilih. Pilihan barulah ia buat apabila ada keyakinan 

bahwa pilihan tersebut membawanya ke titik aman lainnya. Bagi politisi biasa, 

perjuangan untuk tetap di pusaran kekuasaan adalah lebih penting ketimbang ia 

menunjukkan posisi dirinya yang asli.”
4
 

Perempuan kini semakin dihadapkan dengan berbagai tantangan. Selain 

mengurusi dirinya sendiri sebagai entitas yang seringkali tidak dianggap, tidak 

mendapatkan tempat, tidak dilibatkan, dan ditindas, perempuan juga didapatkan 

pada tanggung jawab terhadap anak dengan segala problematikanya dan 

lingkungan sekitar. Sekarang sudah saatnya bagi perempuan dalam memanfaatkan 

kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka pantas serta sejajar dengan kaum 

adam. 

Widyawati, salah satu responden mengatakan : 

“Peran perempuan dalam menyelesaikan permasalahan umat seharusnya. 

Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa perempuan disamping sebagai 

hamba Allah, ibu dari anak-anaknya, istri dari seorang suami, serta anak dari 

ayah-bundanya adalah bagian dari masyarakat sebagaimana halnya laki-laki. 

Keberadaan keduanya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, karena keduanya 

bertanggung jawab mengantarkan kaum Muslim untuk menjadi umat terbaik di 

dunia ini. Ini merupakan salah satu aktivitas politik yang harus dilaksanakan baik 

oleh laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama dan berkesinambungan.”
5
 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama ini terdapat kesalahpahaman 

terhadap aktivitas politik perempuan. Sebagian memandang bahwa keterlibatan 

perempuan dalam dunia politik dianggap tidak layak dan melanggar fitrah, 

                                         
4
Salim Ali Bahsanawi, Wawancara Sistem politik (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1997), h. 

293.  
 

5
Hasil Wawancara bersama Ibu Widyawati selaku Ketua V Fatayat NU pada tanggal 01 

Februari 2017 
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seakan-akan politik bukan milik dan bagian perempuan. Pasalnya, dalam 

kacamata mereka, politik identik dengan kekerasan, kekuasaan, kelicikan atau tipu 

daya yang hanya pantas menjadi milik laki-laki saja atau bahkan dianggap tidak 

ada hubungannya dengan Islam . 

Wahyuni, salah satu responden mengatakan : 

“Pandangan seperti inilah yang akhirnya membuat Muslimah tidak mau 

berpolitik. Alih-alih melakukan aktivitas politik, memikirkannya pun mereka 

tidak mau. Akhirnya, kaum perempuan hanya mencukupkan diri untuk 

memikirkan dan beraktivitas dalam urusan dirinya, anak-anaknya, dan 

keluarganya. “
6
 

Pada saat yang sama, mereka tidak mau peduli dengan apa yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, sebagian yang lain  berpendapat bahwa justru 

perempuan harus berkiprah dan berperan aktif di segala bidang, sama dengan laki-

laki tanpa pengecualian, termasuk dalam bidang politik.  

Elyana, salah satu responden mengatakan : 

“Hanya saja, Kepemimpinan politik perempuan terbatas pada aspek 

kekuasaan dan legislasi saja. Artinya, aktivitas politik mereka senantiasa 

diarahkan pada upaya untuk meraih peluang sebesar-besarnya untuk duduk di 

jabatan kekuasaan atau legislasi.” 
7
 

Hal ini didukung oleh asumsi, bahwa jika kekuasaan ataupun penentu 

kebijakan bukan perempuan atau minoritas perempuan, suara perempuan tidak 

akan didengar dan diperjuangkan. Akibatnya, wajar jika akhirnya perempuan 

dipandang harus menguasai suara di legislatif ataupun langsung menduduki 

                                         
6
Hasil Wawancara bersama Ibu Wahyuni selaku Koordinasi Bidang Pendidikan Kader 

dan Pengembangan  Organisasi Fatayat NU pada tanggal 20 Januari 2017 
7
Hasil Wawancara bersama Ibu Elyana selaku Ketua I Fatayat NU pada tanggal 23 

Februari 2017 
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jabatan sebagai penentu kebijakan hal tersebut telah tertuang pada AD/ART 

Fatayat NU pada bab 4 pasal 6 peraturan lanjutan sebagai berikut: 

(1) Memperkuat Kebijakan Negara dalam Menjamin Hak-hak perempuan dan 

anak 

(2) Memperkuat Fatayat Nu sebagai sumber pengetahuan tentang islam, 

perempuan, dan anak
8
 

Gerakan perempuan di Nahdlatul Ulama (NU) sedikit banyak juga 

terpengaruh dengan gerakan pengarus utamaan gender.Setidaknya hal ini dapat 

dilihat dari keterlibatan organisasi perempuan NU dalam beberapa program 

berbasis gender. 

Miftahul Muis, salah satu responden mengatakan : 

“Misalnya kampanye penguatan hak-hak perempuan yang digagas oleh 

Fatayat melalui LKP2 (Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuan) sejak 

tahun 1997-2000.
9
” 

Dalam konteks ini, penulis ingin memetakan persoalan-persoalan prioritas 

yang Fatayat NU harus lakukan. Pertama, menyiapkan pemimpin perempuan, 

tingkat lokal (camat, bupati, wali kota), nasional (gubernur, menteri, kepala 

lembaga negara) bahkah internasional. Dengan menjadi pemimpin, perempuan 

memiliki kesempatan yang luas dan kekuasaan yang kuat untuk melahirkan 

kebijakan-kebijakan yang membela perempuan. Tentu ini membutuhkan waktu 

yang lama, namun harus dimulai sejak dini. Pengkaderan calon pemimpin 

perempuan menjadi agenda mendesak. Dalam arah politik, tampaknya Fatayat NU 

                                         
8
Hasil Dokumentasi AD/ART Fatayat NU Dalam Sosialisasi Hasil Kongres XV Tahun 

2015 Oleh: Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si. (SEKRETARIS UMUM PP FATAYAT 

NU) 
 

9
Hasil Wawancara bersama Mbak Miftahul Muis selaku Koordinator Bidang Sosial Seni 

dan Budaya Fatayat NU pada tanggal 07 Maret 2017 
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menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang terlibat dalam advokasi 

peraturan/undang-undang pemilu sejak 2003.  

Yenni Veronita, salah satu responden mengatakan : 

“Kini perempuan-perempuan Fatayat NU sudah mulai duduk di badan 

legislatif. Sebagian juga sudah masuk dalam pemerintahan. Tentu, keterlibatan 

Fatayat NU dalam politik praktis melalui partai kebangkitan bangsa semakin 

membuat peluang untuk mencetak para pemimpin perempuan NU lebih banyak 

lagi.“
10

 

Kedua, Fatayat NU sudah harus mulai melebarkan sayapnya dengan 

melakukan gerakan pemberdayaan perempuan, tidak hanya berkutat pada 

pencerahan keagamaan meskipun ini tetap penting tetapi juga harus mulai 

menyentuh wilayah ekonomi dan kesehatan. Ingat bahwa mayoritas anggota 

Fatayat NU adalah ibu rumah tangga dan kemudian wiraswasta. Kedua hal ini 

penting sebagai kebutuhan dasar manusia. Komunitas-komunitas pembedayaan 

perempuan di bidang ekonomi (ekonomi riil seperti koperasi, kerajinan, pertanian, 

industri kecil, menengah, dan sebagainya) menjadi wajah untuk mewujudkan cita-

cita luhur tersebut. Pelatihan-pelatihan seringkali menjadi agenda kesekian setelah 

program-program bedah buku, pembangunan karakter, dan konseling. 

Tak kalah penting lagi adalah kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. 

Angka meninggal ibu melahirkan masih cukup tinggi. Pernikahan di usia dini 

yang berpengaruh signifikan pada meningkatnya angka kelahiran, putus sekolah 

dan rendahnya tingkat ekonomi, juga semakin memprihatinkan, terutama di 

daerah-daerah kantong NU, misalnya rembang dan banyuwangi. Lagi-lagi 

                                         
10

Hasil Wawancara bersama Ibu Yenni Veronita selaku Anggota Bidang Dakwah Fatayat 

NU pada tanggal 17 Februari 2017 
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pendidikan seks untuk remaja menjadi agenda kesekian. Ketiga, Fatayat NU juga 

harus mampu menjadi pemimpin sektor yang penyampaian pendidikan politik 

bagi perempuan.  

Hilyah, salah satu responden mengatakan : 

“Pendidikan politik di sini bermakna luas, bisa politik praktis, politik 

hukum, politik anggaran, hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang anti 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Memang politik bukanlah priotitas utama tujuan 

pendirian fatayat, namun dalam kehidupan sehari-hari kini kita tidak bisa 

terhindar dari imbas kebijakan politik.”
11

 

 Oleh sebab itu, perempuan harus dibekali hal-hal tersebut. Sebab 

permainan-permainan politik semakin canggih. Perempuan tentu diharapkan 

menjadi penjaga agar agenda politik tidak melenceng jauh, ham terjaga, dan 

korupsi tidak merajalela. Fatayat NU harus lebur dalam persoalan dan tantangan 

masyarakat. Perjuangan para pendahulu harus diteruskan dan belum usai. Ketiga 

tantangan tersebut menjadi amanat bagi Fatayat NU ke depan. 

Fauziah, salah satu responden mengatakan : 

“Penguatan struktur kelembagaan organisasi kita menciptakan kader dan 

pemimpin pada setiap level tingkatan organisasi, dimulai dari pengurus cabang, 

serta di Wilayah sampai dengan di tingkat ranting (desa/dusun).”
12

 

Dalam tataran berpolitik sendiri, tahun 2015 dan 2017 baru-baru ini 

Fatayat NU telah melahirkan pemimpin perempuan khususnya untuk wilayah 

Lampung yaitu Chusnunia Chalim merupakan Bupati Lampung Timur, beliau 

merupakan anggota dewan kehormatan Fatayat NU Provinsi Lampung serta, 

Erlina yang merupakan Ketua Lembaga Kesehatan Fatayat NU Provinsi yang 

                                         
11

Hasil Wawancara bersama Ibu Hilyah Wakil Koordinasi Bidang Pendidikan Kader dan 

Pengembangan Organisasi Fatayat NU pada tanggal 24 Januari 2017. 
12

Hasil Wawancara bersama Ibu Fauziah  Kader  Fatayat NU pada tanggal 01 Maret 2017 
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sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Pesisir Barat. Terdapat satu lagi yang 

memenangkan hasil Quick Count Pilkada serentak kemarin lahir kembali 

pemimpin perempuan untuk Kabupaten Tulang Bawang yaitu Winarti. Di sisi lain 

Fatayat NU mempunyai tantangan  serta isu- isu strategis yang harus dihadapi 

sebaagai berikut: 

 “Tantangan Fatayat NU” dalam Dinamika Internal: 

1. Perorganisasian/ kelembagaan 

2. Pengkaderan (SDM) 

3. Pemberdayaan Jamaah 

4. Pendanaan  

 Dalam Dinamika eksternal: 

1) Gerakan Islam Fundamentalisme 

2) Kekerasan terhadap Perempuan 

3) Masyarakat Asean dan Globalisasi 

4) Politik dan Kebijakan dalam Negeri 

Tradisi dan pemahaman agama dalam Isu-Isu Strategis 

(1) Penguatan kapasitas lembaga Fatayat NU, 

(2) Penguatan kapasitas jamaah Fatayat NU, 

(3) Penguatan kader Fatayat NU, 

(4) Penguatan kebijakan Negara yang melindungi perempuan dan anak, 

(5) Penguatan Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, 

perempuan, dan anak,Pengembangan budaya Islam Nusantara”
13

 

 

Meskipun begitu banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Fatayat 

NU. Dalam menghadapi isu-isu strategi serta tantangan dari internal serta 

                                         
13

Hasil Dokumentasi AD/ART Fatayat NU Dalam Sosialisasi Hasil Kongres XV Tahun 

2015 Oleh: Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si. (SEKRETARIS UMUM PP FATAYAT 

NU) 
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eksternal Fatayat NU mempunyai Garis Besar Prioritas Program Kerja Lima 

Tahun Fatayat NU yaitu sebagai berikut :  

 “Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan 

Dan Anak” 

(1) Melakukan kajian kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak 

langsung dengan perempuan dan anak, baik kebijakan di tingkat daerah, 

naisonal, maupun internasional, 

(2) Melakukan kajian keilmuan tentang Islam, perempuan, dan anak dalam 

perspektif keadilan, 

(3) Melakukan riset lapangan tentang perempuan dan anak dalam masyarakat 

Muslim, 

(4) Mempublikasikan hasil riset tersebut di atas agar bisa dijadikan  dasar 

pengambilan kebijakan maupun pengambilan fatwa, 

(5) Mengikutsertakan Fatayat NU dalam jaringan kerja-kerja advokasi 

kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, 

(6) Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun 

pemerintah dalam berbagai isu dengan perspektif perempuan dan anak 

sebagai sudut pandang, 

(7) Melakukan kordinasi dengan kader-kader Fatayat NU yang berada di 

posisi pengambilan kebijakan untuk melahirkan kebijakan yang 

melindungi hak-hak perempuan dan anak, baik di daerah maupun nasional. 

 

 Memperkuat Fatayat NU Sebagai Sumber Pengetahuan Tentang Islam, 

Perempuan, Dan Anak 

1) Melakukan kajian secara intensif tentang Islam, perempuan, dan anak, 

baik melalui Majlis Ta‟lim Fatayat NU di daerah-derah, seminar nasional, 

maupun seminar internasional, 

2) Mendorong penulisan buku tentang Islam, NU, perempuan dan anak, baik 

yang dilakukan oleh kader-kader Fatayat NU maupun lainnya, 
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3) Menerbitkan buku-buku tentang Islam, NU, perempuan, dan anak, 

4) Mendirikan perpustakaan yang dapat menyediakan buku-buku penting 

tentang Islam, perempuan, dan anak, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, 

maupun Inggris, 

5) Mengembangkan website dalam tiga bahasa (Indonesia, arab, Inggris), 

6) Mereproduksi pakar di bidang Islam, perempuan, dan anak 

7) Melakukan diseminasi wacana Islam Rahmat bagi perempuan dan anak di 

forum daerah, nasional, maupun internasional, 

8) Mendokumentasikan seluruh kegiatan Fatayat NU secara sistematis, 

9) Membuat film-film pendek tentang Islam rahmat bagi perempuan dan 

anak, 

10) Memanfaatkan berbagai media untuk mempromosikan nilai Islam Rahmat 

bagi Perempuan dan Anak,  

11) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang 

relevan untuk Fatayat exchange 

12) Menerbitkan buletin secara berkala, 

13) Merintis terbitnya jurnal Fatayat NU 

14) Merintis berdirinya Pusat Kajian Fatayat NU yang dikelola secara 

professional. 

 

 Mengembangkan Budaya Islam Nusantara 

1. Mengembangkan dan mempromosikan gagasan Islam Nusantara secara 

aktif melalui berbagai media, 

2. Mempromosikan Islam Rahmat bagi Perempuan dan Anak sebagai bagian 

dari jati diri Islam Nusantara. 

3. Mengembangkan dan mempromosikan budaya khas Nahdlatul Ulama, 

4. Menggali dan mempromosikan budaya daerah yg bernafaskan Islam, 

5. Menggali kearifan lokal yang ramah pada perempuan dan anak, 
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6. Merintis Islam Nusantara sebagai kiblat budaya Islam Dunia,”
14

 

 

Dari uraian Garis Besar Prioritas Program Kerja Lima Tahun Fatayat NU. 

Dapat diketahui Fatayat NU memiliki amunis dalam menghadapi berbagai 

persoalan melalui kinerja mereka dalam jangka lima tahun terhitung dari tahun 

2015 sekarang telah memasuki tahun 2017 atau tahun ketiga dari program tersebut 

dibuat sehingga dapat kita lihat terdapat tiga tokoh perempuan dari Fatayat NU 

yang menjadi Pemimpin di tiga daerah di wilayah Lampung yaitu Chusnunia 

Chalim merupakan Bupati Lampung Timur, Erlina merupakan Wakil Bupati 

Pesisir Barat, serta yang terakhir Winarti sebagai Bupati Tulang Bawang. 

Tampilnya pemimpin perempuan merupakan angin segar dalam 

perjuangan politik perempuan serta kemajuannya. Sekaligus melahirkan harapan 

baru akan perbaikan nasib dan keberphakan pemerintah (daerah) dalam 

memperjuangkan hak serta harapan kaum perempuan. Menjadi seorang pemimpin 

bagi perempuan adalah salah satu strategi yang mendorong kebijakan – kebijakan 

public terhadap hak kaum perempuan yang duduk tidak hanya sebagai pemimpin 

daerah tapi juga masuk ke wilayah legislatif serta yudikatif yang harus serta wajib 

memperjuangkan kepentingan kaum perempuan secara lebih serius, perempuan 

yang bernaung di bawah Fatayat NU merupakan perempuan dengan produktivitas 

tinggi. 

Khalida, salah satu responden mengatakan : 
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Hasil Dokumentasi AD/ART Fatayat NU Dalam Sosialisasi Hasil Kongres XV Tahun 

2015 Oleh: Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si. (SEKRETARIS UMUM PP FATAYAT 
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“Bentuk kepemimpinan politik tidak hanya menjadi bagian dalam lembaga 

eksekutif, legislatif, serta yudikatif namun juga harus menjadi agen perubahan 

serta membangun kesadaran dalam berpartisipasi dalam bidang politik tidak hanya 

dalam memberi suara pada pemilu, tapi juga sebagai pengawas dalam setiap 

kebijakan pemerintah yang berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan. 

Di Indonesia sendiri telah ada presiden perempuan serta beberapa perempuan 

hebat yang menjadi pemimpin dibidang eksekutif, yudikatif serta legislatif, 

Fatayat NU sendiri telah melahirkan 3 tokoh pemimpin perempuan di 

Lampung”.
15

 

Adanya pemimpin pada setiap komunitas sekecil apapun tidak diingkari 

baik norma sosial maupun norma agama. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan 

sesamanya. Hal ini mereka memerlukan seorang pemimpin yang dipercaya dan 

mampu memimpin. Begitu pula perempuan sekarang telah dapat diperhitungkan 

sebagai seorang pemimpin baik di legislative maupun eksekutif. 

 

B. Langkah-Langkah Kepemimpinan Politik Perempuan dalam 

Pandangan Fatayat NU Provinsi Lampung 

Fatayat NU mendefinisikan tentang kepemimpinan bahwa semua manusia 

di muka bumi adalah pemimpin tidak hanya bagi sosialnya juga dirinya sendiri 

sehingga kepemimpinan lebih kepada pemimpin itu sendiri tidak berdasarkan 

gender, dalam konteks hubungan politik seperti kepala daerah tidaklah harus 

lelaki dan perempuan sama. 

                                         
 

15
Hasil Wawancara bersama Ibu Khalida selaku Ketua Umum Fatayat NU pada tanggal 

07 Maret 2017 
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Fatayat NU sangat mendukung kadernya untuk meningkatkan kualitas 

serta potensi yang dimiliki para kader yang notabene perempuan, Kepemimpinan 

politik perempuan yang dimiliki kader Fatayat NU sangat didukung oleh 

Organisasi Fatayat NU Provinsi Lampung melalui program –program kerja yang 

akan dipaparkan pada tabel berikut : 

Tabel. 1 

Matrik Program Kerja Yang Berkaitan Dengan Kepempimpinan Politik 

Perempuan Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 2015-2020
16

 

No Program Bidang Kegiatan Waktu Mitra Sasaran Anggaran 

1 Pengembangan 

Organisasi dan 

Pengkaderan 

Latihan 

Kader 

Lanjut 

Rabu, 03 

Agustus 

2016 

Pengurus 

Cabang 

(PC) 

Pengurus 

Cabang 

(PC) Se-

Kota/Se-

Kabupat

en 

Swadaya 

2 Hukum, Politik 

dan Advokasi 

Membentu

k Lembaga 

Kajian dan 

Kebijakan 

Publik 

Senin, 02 

Mei 2016 
NGO, 

DPRD, 

PemProv, 

Publik, 

KumHam, 

Advokat, 

dll 

Masyarakat 

Lampung 

Swadaya 
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Hasil Dokumentasi Matrik Program Kerja Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 

2015-2020 Tahun 2016, Oleh: Ibu Khalida selaku Ketua Umum Fatayat NU 
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3 Kesehatan dan 

Lingkungan 

Hidup 

Seminar 

Kesehatan 

Jumat, 25 

Maret 2016 

 

DinKes, 

NGO YKI 

Fatayat NU Swadaya 

4 Ekonomi  Fatayat 

Expo 

Launcing 

Koperasi 

Yasmin 

Kamis, 15 

Juni 2016 

DepKop  Fatayat NU 

 

Tabel.2 

Daftar Kegiatan Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 2015-2016
17

 

No Kegiatan  Waktu  Tempat  

1 Konsolidasi Nasional Partisipasi Tokoh Agama 

Sebagai Pilar Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

13-16 Desember 2015 Jakarta 

2 Seminar Kepemimpinan Perempuan 19-20 Maret 2016 Balai Keratun 

3 Pelantikan Kaukus Perempuan Provinsi 

Lampung 

18-19 November 2016 Balai Keratun 

4 Bimtek Kesehatan Perempuan 21 Desember 2016 DinKes 

Lampung 

5 Seminar Kekerasan Seksual 24 Mei 2017 Hotel Seven 

6 Bedah Buku “Demokrasi Muka Dua” Dr. H. M. 

Aqil 

13 Juni 2016 FH Unila 
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Hasil  Dokumentasi Daftar Kegiatan Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 2015-2020 

Tahun 2016, Oleh: Ibu Khalida selaku Ketua Umum Fatayat NU 
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7 Semiloka dan Pelatihan Penanganan Anak dan 

Perempuan 

1-3 Oktober 2016  Islamic Centre 

Lampung 

 

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan Fatayat NU 

membuktikan bahwa dari Fatayat NU telah menjadikan perempuan serta gender 

sebagai prioritas kerja mereka dalam 5 tahun ke depan mulai dari tahun 2015, 

sekarang telah memasuki tahun ke tiga dari program kerjanya dan mendukung 

serta meningkatkan kualitas perempuan bagi para kader-kadernya.. 

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas 

kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi.Kemampuan dan 

ketrampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas 

manajer. Bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-

pemimpin yang efektif akan meningkat, bila organisasi dapat mengidentifikasikan 

perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan.”
18

 

Hal tersebut terjadi bukan dengan cara yang instan namun melalui proses 

jangka panjang bagi kader Fatayat NU yang sekarang menjadi Kepala Daerah di 

tiga wilayah daerah Lampung, hal tersebut telah terprogram dalam Program Kerja 

Fatayat NU periode 2015-2020 serta dalam daftar kegiatan Kerja Fatayat NU 

periode 2015-2016 seperti yang telah dipaparkan pada wacana di atas. Pada 

Uraian di atas serta didukung oleh hasil dokumentasi, para kader- kader Fatayat 

NU telah diberi pendidikan serta pelatihan sehingga ketrampilan serta kemampuan 

mereka dalam kepemimpinan. Kualitas- kualitas para kader Fatayat NU telah 

                                         
18

Effendi, Tenas.Pemimpin. (Jakarta, Dewan Bahasa dan Pustaka), 2002, h. 88 



82 

 

dibuktikan oleh dua perempuan dari Fatayat NU yaitu Erlina dan Chusnunia 

Halim, mereka para srikandi yang terlahir dari Rahim Fatayat NU, mereka telah 

membuktikan bahwa masyarakat Lampung mulai memperhitungan perempuan 

sebagai pemimpin mereka. 

Perempuan diperbolehkan menjadi kepala Negara atau kepala 

pemerintahan (perdana menteri). Selama dalam suatu Negara, dimana sistem 

pemerintahan berdasarkan musyawarah. Seorang kepala Negara tidak lagi harus 

bekerja keras sendirian, tetapi di Bantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan 

bidang masing-masing menteri dan staf ahlinya). Karena itu tidak ada halangan 

bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala Negara atau kepala pemerintahan 

(perdana menteri) yang penting adalah perempuan yang diangkat untuk 

menduduki jabatan itu, mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya. 

Penguatan struktur kelembagaan organisasi kita menciptakan kader dan 

pemimpin pada setiap level tingkatan organisasi, dimulai dari pengurus cabang, 

serta di Wilayah sampai dengan di tingkat ranting (desa/dusun). Menurut Fatayat 

NU beda zaman beda pula tantangan yang akan dihadapi kaum perempuan, hal 

tersebut merupakan salah satu tugas wajib  serta pokok Fatayat NU dalam konteks 

menyiapkan kader perempuan baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan 

internasional yang memliki ideologi ASWAJA yang kuat, keilmuan keagamaan 

dan umum dengan baik, menguasai advokasi dan mempunyai kepedulian tinggi 

pada persoalan keumatan Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan 

sudah dianggap tepat. Implementasi dari beberapa program serta kebijakan 

Fatayat NU adalah sebagai berikut: 
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1. “Melakukan kajian kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak 

langsung dengan perempuan dan anak, baik kebijakan di tingkat daerah, 

naisonal, maupun internasional, 

2. Melakukan kajian keilmuan tentang Islam, perempuan, dan anak dalam 

perspektif keadilan, 

3. Melakukan riset lapangan tentang perempuan dan anak dalam masyarakat 

Muslim, 

4. Mempublikasikan hasil riset tersebut di atas agar bisa dijadikan  dasar 

pengambilan kebijakan maupun pengambilan fatwa, 

5. Mengikutsertakan Fatayat NU dalam jaringan kerja-kerja advokasi 

kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, 

6. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun 

pemerintah dalam berbagai isu dengan perspektif perempuan dan anak 

sebagai sudut pandang, 

7. Melakukan kordinasi dengan kader-kader Fatayat NU yang berada di 

posisi pengambilan kebijakan untuk melahirkan kebijakan yang 

melindungi hak-hak perempuan dan anak, baik di daerah maupun nasional. 

8. Melakukan kajian kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak 

langsung dengan perempuan dan anak, baik kebijakan di tingkat daerah, 

naisonal, maupun internasional, 

9. Melakukan kajian keilmuan tentang Islam, perempuan, dan anak dalam 

perspektif keadilan, 

10. Melakukan riset lapangan tentang perempuan dan anak dalam masyarakat 

Muslim, 

11. Mempublikasikan hasil riset tersebut di atas agar bisa dijadikan  dasar 

pengambilan kebijakan maupun pengambilan fatwa, 

12. Mengikutsertakan Fatayat NU dalam jaringan kerja-kerja advokasi 

kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, 

13. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun 

pemerintah dalam berbagai isu dengan perspektif perempuan dan anak 

sebagai sudut pandang, 
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14. Melakukan kordinasi dengan kader-kader Fatayat NU yang berada di 

posisi pengambilan kebijakan untuk melahirkan kebijakan yang 

melindungi hak-hak perempuan dan anak, baik di daerah maupun nasional. 

15. Mengembangkan dan mempromosikan gagasan Islam Nusantara secara 

aktif melalui berbagai media, 

16. Mempromosikan Islam Rahmat bagi Perempuan dan Anak sebagai bagian 

dari jati diri Islam Nusantara. 

17. Mengembangkan dan mempromosikan budaya khas Nahdlatul Ulama, 

18. Menggali dan mempromosikan budaya daerah yg bernafaskan Islam, 

19. Menggali kearifan lokal yang ramah pada perempuan dan anak, 

20. Merintis Islam Nusantara sebagai kiblat budaya Islam Dunia,”
 19

 

 

Advokasi dari Fatayat NU tersaji berikut di bawah ini : 

1. “Menyusun, dan menerapkan model pendidikan keagamaan yang kritis, 

masif, ideologis, dan peduli pada masyarakat.  

2. Menguatkan pengajian dan Majlis Ta‟lim yang telah dimiliki oleh Jamaah 

Fatayat NU agar dapat berjalan secara terstruktur. 

3. Membangun model ketahanan keluarga jamaah Fatayat NU. 

4. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan 

jamaah Fatayat NU. 

5. Mengembangkan model pelayanan jamaah Fatayat NU yang sesuai dengan 

kebutuhan spesifik  daerah. 

6. Mengembangkan model sosialisasi dan penerapan pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga. 

7. Mengembangkan model sosialisasi dan penerapan perlindungan anak  

8. Membangun model layanan kesehatan ibu dan anak.  

9. Menyusun dan menerapkan model rekruitmen kader, 

10. Menyusun dan menerapkan model pengkaderan yang terstruktur dan 

berjenjang, 
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11. Menyusun dan menerapkan model peningkatan kapasitas kader, 

12. Menyusun dan menerapkan model promosi kader, baik di dalam Fatayat 

NU, NU, maupun di luar, 

13. Menyusun dan menerapkan model penempatan kader sesuai dengan 

keahliannya,  

14. Mendorong keterlibatan kader Fatayat NU, forum-forum Islam, 

perempuan, dan anak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional, 

15. Mendorong kader Fatayat NU untuk menempati posisi strategis 

pengambilan kebijakan, baik dalam internal NU maupun di luar.” 
20

  

 

Dari pemaparan di atas bukan hasil yang secara instan maupun tiba-tiba 

namun semua memiliki nilai historis. Tugas Fatayat NU memang perlu 

meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran kaum perempuan akan harkat dan 

kesejahteraan. Bukan menentang arus tetapi membela hak-hak perempuan yang 

belum terpenuhi secara keseluruhan. Sehingga ketika kader Fatayat NU 

dibutuhkan disegala hal apapun sektor bisa memiliki kompetensi akan hal itu. 

Perempuan harus menjadi subjek atau pelaku. Berbagai kesempatan dan jalan 

untuk memperjuangkan nasib dan hak perempuan sudah semakin terbuka. Dengan 

catatan, perempuan harus sustainable berjuang dan bekerja keras. Selain 

mengurusi dirinya sendiri sebagai entitas yang seringkali tidak dianggap, tidak 

mendapatkan tempat, tidak dilibatkan, dan ditindas, perempuan juga dihadapkan 

pada tanggung jawab terhadap anak dengan segala problematikanya dan 

lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, perempuan harus dibekali hal-hal tersebut. 

Perempuan tentu diharapkan menjadi penjaga agar agenda politik tidak melenceng 

                                         
20

 Hasil Dokumentasi Matrik Program Kerja Fatayat NU Provinsi Wilayah Lampung 

2015-2020 Tahun 2016, Oleh: Ibu Khalida selaku Ketua Umum Fatayat NU 
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jauh, HAM terjaga, dan korupsi tidak merajalela. Fatayat NU sering melakukan 

kerja sama antara pemerintah serta LSM untuk meningkatkan kualitas para 

kadernya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Fatayat NU adalah garda depan pergerakan perempuan yang sangat 

potensial. Komitmen dan kerja nyatanya terkait upaya membangun kesadaran 

kritis kaum perempuan, mewujudkan kesetaraan, mengadvokasi korban 

perdagangan anak hingga buruh migran sudah cukup dibuktikan. Dalam AD/ART 

Fatayat NU memiliki tujuan mulai bagi para kaum perempuan. Perempuan diberi 

kesempatan serta peluang untuk memaksimalkan potensinya diberbagai bidang 

sehingga para perempuan mampu meningkatan kualitas diri mereka sebagai 

individu bahkan sebagai warga Negara. Berbagai masalah dan ketertinggalan 

perempuan NU terutama di desa-desa jelas masih banyak dan menjadi pekerjaan 

rumah bersama. Namun, kerja keras Fatayat NU terutama dalam dua dekade 

terakhir setidaknya telah berhasil meng-upgrade banyak hal. Fatayat NU telah 

menjadikan perempuan serta gender sebagai prioritas kerja mereka dalam 5 tahun 

ke depan mulai dari tahun 2015, sekarang telah memasuki tahun ke tiga dari 

program kerjanya selain itu juga mendukung serta meningkatkan kualitas 

perempuan bagi para kader Fatayat NU. 
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B. Saran 

 Fatayat NU telah baik dalam mencetak kader-kader yang berjiwa 

pemimpin terbuti ada 3 kadernya yang dapat meraih posisi Kepala Daerah namun 

sebaiknya Fatayat NU perlu menata, merancang, dan mengagregasi sebuah 

gerakan, yang bisa menjadi acuan bagi setiap perempuan, bukan hanya di 

Indonesia, tetapi juga dunia. Fatayat NU harus mampu menunjukkan pada dunia 

sebagai entitas perempuan yang memiliki bekal, dengan cara memberikan 

pelatihan bagi para kader-kader untuk meningkatkan karakter kepemimpinan para 

individu masing-masing serta kaum perempuan di kalangan masyarakat akar 

rumput. 
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