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HALAMAN JUDUL 

KATA PENGANTAR 
 

 

Bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya sehingga penelitian dengan judul 

PERAN PEREMPUAN SASAK DALAM RITUAL KEAGAMAAN DI LOMBOK 

(Studi Pada Majelis Taklim Miftahul Jannah – Kr. Anyar – Mataram) atas dukungan dana 

dari Pusat Penelitian dan Penerbitan – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat – 

Institut Agama Islam Negeri Mataram tahun Angaran 2016 dapat terlaksana dan 

laporannya bisa selesai. 

Keberadaan perempuan Sasak, yang disatu sisi selalu dimuliakan dengan 

pemberian beberapa gelar dalam tradisi Sasak, seyogyanya diikuti oleh pemberian ruang, 

peran dan posisi dalam segenap institusi sosial, agama, adat, budaya, ekonomi, politik dan 

sebagainya, agar dapat percaya diri tampil setara dengan laki-laki. Namun, sistem dan 

budaya patriarchy yang menjadi sistem sosiak masyarakat Sasak, yang diperguat dengan 

adanya legitimasi berupa kesamaan sistem yang dikembangkan oleh para fuqaha klasik 

yang membentuk doktrin melalui fiqh kemudian disosialisasikan secara insten oleh para 

tuan guru yang notabene laki-laki, maka sulit mengharapkan belas kasih untuk 

perempuan, melainkan perempuan harus merebut peluang dan kesematan itu dengan 

memperkaya sumberdaya manusia dan memulai mengambil peran dalam segala bidang 

kehidupan. Perempuan perempuan dari kampun melalui Majlis Ta’lim Miftahul Jannah di 

Mataram sudah membuktikan, bahwa perempuan bisa melakoni semua peran laki-laki, 

termasuk peran dalam bidang agama, bahkan bila perlu merambah ke peran adat. 

Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi khalayak dengan harapan, yang 

baik diamalkan, dan yang masih kurang diperbaikai agar lebih baik untuk diamalkan 

pihak lainnya. Karena itu, sebagai peneliti kamu mengucapkan banyak terima kasih 

kepada para pihak yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu atas jasa, tenaga, modal 

atau materiil maupun sperituil, semoga semuanya mendapat imbalan yang setimpal dari 

Allah SWT. Wallahu’alam Bi al-Shawab. 

 

Mataram, 21 September 2016 

Peneliti 

 

Jumarim 
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ABSTRAKSI 

Sepanjang sejarah kemanusiaan, dapat disimpulkan secara general, bahwa agama, 

adat, negara selalu menjadi panggung sosialisasi dan internalisasi bagi laki-laki, 

dengan memperkerjakan perempuan dalam seremoni dan ritualnya, sekalipun 

dimaksudkan untuk memperkokoh sisem patrilinial dan budaya patriarkhi yang 

rawan menimbulkan kekerasan terhadap peremuan itu sendiri. Padahal Menurut 

Nasaruddin Umar, perbedaan jenis kelami laki dan perempaun secara biologis 

adalah sunnatullah, tetapi pembedaan peran gender dalam kehidupan adalah 

tindakan ketidakadilan, sekaligus melanggar esensi diturunkannya al-Qur’an 

sebagai sumber hukum yang rahmatan lil ‘alamien. 

Masyarakat Sasak, dalam meniti hidup dan kehidupan tak terhindar untuk 

melaksanakan seremoni dan ritual keagamaan, minimal sebanyak 8 kali daalam 

bentuk begawe baik karena daur kehidupan maupun daur kematian. Apapun 

bentuk, jenis dan cakupan begawe, dalam tradisi Sasak, mesti diawali dan diakhiri 

dengan proses ritual keagamaan berupa tahlilan dan do’a. setiap ritual agama 

dikonstruksi secara sosial sebagai wilayah sakral, sehingga membatasi pelakunya 

berdasarkan kreteria-kreteria yang menguntung satu jenis kelamin, yakni laki-laki, 

dan mengebirikan jenis kelamin lainnya, perempuan. Padahal dari sisi potensi dan 

keterampilan emperik, peremuan senantiasa mampu menjalankan apapun yang 

selama ini dikonstruksi secara sosial sebagai wilayah yang tak terjangkau oleh 

perempuan, terutama berkaitan dengan ritual keagamaan. Bahkan, di tangan 

perempuan, pelaksanaan ritual keagamaan menemukan kekayaan maknanya; 

ketaatan kepada Allah (ibadah), kesetiaan kepada sumai dan orangtua (berdoa), 

refreshing dari kepenatan urusan domistik dan bahkan memiliki dimensi ekonomis 

sekaligus.  

Kata kunci; ritual/seremoni keagamaan, peran gender, keadilan gender.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara sosiologis, manusia senantiasa membangun kelompok-kelompok 

sosial antar sesamanya, dimulai dari kelompok kecil secara kuantitas anggota 

dan sempit dari sisi wilayah jangkauan hingga kelompok terbesar dengan 

beragam karekteristik. Karekteristik asal-usul keturunan terbentuk kelompok 

dari unit keluarga hingga menjadi etnis atau suku. Karetreristik politik dari 

bentuk desa hingga berbentuk negara. Karekteristik agama dari sebuah 

jamaah hingga jam’iyyah baahkan khilafah. Karekteritik sosial dari jama’ah 

menjadi jam’iyyah. Karetreritik usaha atau bisnis dari wujud koperasi hingga 

menjadi korporasi. Pada masing-masing kelompok dengan karekteristiknya 

terbentuk strata sosial di dalamnya dengan beragam pola kepemimpinan dan 

relasi intern dan antar kelompok baik berdasarkan keturunan atau strata 

sosial, ekonomi, politik dan termasuk jenis kelamin. Adanya beragam 

kelompok dan strata sosial berdasarkan karekeristiknya di satu sisi merupakan 

sunnatullah sekaligus pada sisi lainnya menjadi kekuatan bagi manusia dalam 

menjalankan misi fungsionalnya sebagai khalifatullah fi al-ardhy maupun 

sebagai Abdullah (beribadah kepada Allah). 

Dalam bukunya berjudul “Sarinah”, Soekarno, dengan menguntip banyak 

pendapat para pakar, menulis bahwa asal mula sistem kekerabatan dan 

kekeluargaan dalam kehidupan manusia pada fase sejarah adalah matrilinial, 

dimana pada masa pola hidup manusia bersifat nomaden1 dengan sumber 

 
1Nomaden adalah system kehidupan masyarakat dengan pola berpindah-pindah sesuai 

ketersediaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan pekekrjaan tetap berupa 

berburu binatang dan atau ikan. Dalam kehidupan nomaden, sistem kekerabatan ditentukan 

berdasarkan kelompok/gerombolan berburu, bukan berdasarkan garis keturunan atau nasab. 

Terdapat tiga macam kehidupan nomaden, yaitu sebagai pemburu dan peramu (hunter-gatherers), 

penggembala (pastoral nomads), dan pengelana (peripatetic nomads). Berburu-meramu adalah 

metode bertahan hidup yang paling lama bertahan dalam sejarah manusia, dan para pelakunya 

berpindah mengikuti musim tumbuhan liar dan hewan buruan. Para penggembala memelihara 

ternak dan berpindah ke tempat lain bersama piaraannya, agar tidak membuat suatu ladang 

penggembalaan habis dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kaum pengelana umumnya banyak terdapat di 

negara-negara yang telah mengalami industrialisasi, dan para pelakunya berpindah-pindah tempat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemburu-peramu
https://id.wikipedia.org/wiki/Penggembala
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengelana&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
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penghidupan utama bergantung pada gerombolan kaum laki-laki secara 

kolektif pergi berburu, dan kaum perempuan bersama anak-anak bersama-

sama menanti hasil buruan untuk direproduksi di camp atau perkemahan. 

Masa perburuan yang memakan waktu tak menentu dengan hasil yang sangat 

bergantung pada situasi dan kondisi alam, dimanfaatkan masa penantian ini 

oleh para ibu/istri dan perempuan bersama anggota keluarga lainnya, 

terutama anak-anak, dengan berusaha mengolah apa saja yang ada di sekitar 

tempat tinggal demi kepentingan konsumsi dirinya, anak-anaknya dan juga 

dipersiapkan sebagai jamuan bagi para suami yang akan pulang dari 

perjalanan berburu.  

Perlahan tapi pasti, proses mengolah lahan (bertani) jauh lebih 

menjanjikan keberlangsungan pendapatan dan sumber makanan dibandingkan 

dengan berburu, mulai disadari, sehingga perlahan-lahan, pola hidup berubah 

dari nomaden menjadi maden/menetap dengan mengolah lahan (pertanian 

dalam makna luas) sebagai pilihan mata pencaharian. Karena perempuan 

sebagai penemu pertama lahan dan pola pengolahannya untuk pangan dan 

kebutuhan pokok keluarga, maka pemiliknya adalah perempuan, karena itu, 

mereka memilki kuasa sepenuhnya terhadap lahan sebagai tempat tinggal 

sekaligus atas hak pengelolaannya. Ketika perempuan berkuasa terhadap 

tempat tinggal dan sumber penghidupan keluarga, maka berlakulah sistem 

kekekrabatan yang dikenal dengan matrilinial.2  

Namun, lambat laun, laki-laki dengan segenap maskulinitasnya 

mengalihkan pekerjaan dari berburu menjadi bertani serta tinggal dalam 

kekerabatan besar yang dikuasasi pihak perempuan, maka muncul 

ketidakpuasannya terhadap sistem matrilinial, terutama dari sisi 

 
untuk menawarkan barang dagangan di mana saja mereka singgah. Dari unduh dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nomaden, tanggal 01 Maret 2016. 
2 Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari 

pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada 

dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti 

ibu, dan linea yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik 

dari pihak ibu. Sementara itu matriarkhat berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu mater yang 

berarti ibu, dan archein yang berarti memerintah. Jadi, matriarkhi berarti kekuasaan berada di 

tangan ibu atau pihak perempuan. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilineal, pada 

tanggal 01 Maret 2016. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nomaden
https://id.wikipedia.org/wiki/Alur_keturunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilineal
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ketidakjelasan nasab (keturunan berdasarkan ikatan darah)nya sendiri, akibat 

dominannya kuasa perempuan terhadap kontrol kuasa seksualitas dalam 

keluarga dan rumahtangganya, maka secara evolutif laki membangun sistem 

kekerabatan/keluarga berdasarkan garis keturunan laki-laki yang dikenal 

dengan sistem patrilineal.3 Sistem patrilineal, selain menentukan garis 

keturunan berdasarkan laki-laki, juga memposisikan peran laki-laki sebagai 

kepala keluarga dengan segenap hak-haknya yang lebih dari perempuan 

seperti hak mewarisi, hak poligami serta hak kontrol atas seksualitas 

perempuan dalam keluarganya. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem 

patrilinial menjadi sistem yang kuat dan kokoh menjadi sistem patriarkhi.4  

Apapun sistem hidup yang datang dan tumbuh secara kuat dalam 

kehidupan manusia; agama, adat, negara dan sebagainya cenedrung 

memperkokoh sisem patrilinial, sekalipun ingin mengikis tindak 

patriarkhinya yang berlebihan. Dengan tegas, Soekarno menunjukkan 

kesetujuannya terhadap konsep Islam yang mendukung sistem patrilinial guna 

menjamin keabsahan nasab, namun mengikis prilaku-prilaku patriarkhi yang 

merendahkan atau memposisikan perempuan sebagai tidak setara baik dalam 

keluarga maupun urusan publik.5 Posisi Islam dalam sistem matrilineal 

maupun patrilineal dapat dianalisis menggunakan teori struktural –fungsional 

yang dikembangkan oleh Tallcot Parson tentang struktur budaya hukum 

 
3
 Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari 

pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkat atau patriarki, meskipun pada 

dasarnya artinya berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu pater yang berarti 

ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik 

dari pihak ayah. Sementara itu, patriarkat berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu pater yang 

berarti "ayah", dan archein yang berarti memerintah. Jadi, patriarki berarti kekuasaan berada di 

tangan ayah atau pihak laki-laki. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal, pada 

tanggal 01 Maret 2016. Sejarah evoluasi sistem kekerbatan dari matrilineal menjadi patrilineal, 

Baca; Soekaro, Sarinah, Kewajiban Wanita Dalam Perdjoangan Republik Indonesia, Tjetakan 

Ketiga, (tt, PanityaPenerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno, 1963), Bab II dan III. 
4 

pa·tri·ar·chies is noun, plural from patriarchy has two meaning; (1) sosial 

organization marked by the supremacy of the father in the clan or family, the legal dependence of 

wives and children, and the reckoning of descent and inheritance in the male line; broadly : 

control by men of a disproportionately large share of power (2) a society or institution organized 

according to the principles or practices of patriarchy. Diunduh dari http://www.merriam-

webster.com/dictionary/patriarchy, pada tanggal 01 Maret 2016 
5 Soekarno, Sarinah, Kewajiban Wanita Dalam Perdjoangan Republik Indonesia, 

Tjetakan Ketiga, (tt, Panitya Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno, 1963).hal. 30-50. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Alur_keturunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah
https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki
https://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal
http://www.merriam-webster.com/dictionary/patriarchy
http://www.merriam-webster.com/dictionary/patriarchy
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dalam masyarakat, yang terdiri dari ide/ nilai-nilai, norma, lembaga-lembaga 

dan peran/ prilaku. Struktur ini, menurut Parson, bersifat hirarkhis dan saling 

mempengaruhi.6  

Ajaran Islam sebagai agama samawi terakhir, segenap wahyu Allah yang 

disampaikan kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terkahir, terangkum 

dan terdokumentasikan dalam mushaf al-imam atau kitab al-qur’an ala rasm 

al-mushaf al-Ustmani dan juga dalam kitab-kitab hadist yang muktabarah; 

kutubussitah atau kutubuttis’ah.7 Nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur’an 

dan al-Hadist ditafsir menjadi pengetahuan yang aplikatif oleh para ulama, 

terutama, dalam bentuk fiqh, yang dijalankan sesuai perilaku aparatusnya 

baik sultan, khalifah atau pemerintah dan agamawan bersama masyarakat, 

yang berkembangkan secara akulturatif degan adat istiadat lokal.8  

 
6 Ni Ketut Sri Utari,SH.MH, Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali, makalah 

yang disampaikan dalam Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif 

Gender se Indonesia ( APPHGI), pada tanggal 18-20 September 2006 di Surabaya, tidak 

dipublikasikan. 
7 Kutubus Sittah (Arab:الكتب السته) dalam Bahasa Indonesia berarti 'Enam Kitab', adalah 

sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada enam buah kitab induk Hadits dalam Islam. 

Keenam kitab ini merupakan kitab hadits yang disusun oleh para pengumpul hadits yang kredibel. 

Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama oleh para pemeluk Islam dalam merujuk kepada 

perkataan Nabi Muhammad. Shahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari, Shahih 

Muslim dihimpun oleh Imam Muslim, Sunan an-Nasa'i atau disebut juga As-Sunan As-

Sughra dihimpun oleh Imam Nasa'i, Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Imam Abu Dawud, Sunan 

at-Tirmidzi dihimpun oleh Imam Tirmidzi, Sunan ibnu Majah dihimpun oleh Imam Ibnu Majah. 

Sedangkan kutubuttis’ah semua kutubussitah ditambah dengan tiga kitab hadist yatu Musnad 

Ahmad, Muwatto' Malik dan Sunan Ad-darimy. Diunduh dari https://www.google.co.id/# 

safe=strict&q=kutubussittah dan http://abu-uswah.blogspot.co.id/2012/12/free-download-kitab-

hadits-9-imam.html, pada tanggal 01 Maret 2016. 
8
 Teori Sibenertika Talcott Parson : sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai 

sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Adanya hubungan yang 

saling keterkaitan, interaksi dan saling ketergantungan. Contoh keterkaitan antara Hukum,agama, 

pendidikan, budaya, ekonomi, politik, sosial yang tak dapat terpisahkan dan saling berinteraksi.  

Menurut Talcott Parson, ada 4 subsistem yang menjalankan fungsi utama dalam kehidupan 

masyarakat, yaitu; (1) Fungsi adaptasi (adaptation) dilaksanakan oleh subsistem ekonomi 

contoh: melaksanakan produksi & distribusi barang-jasa (2) Fungsi pencapaian tujuan (goal 

attainment) dilaksanakan oleh subsistem politik. Sebagai contoh, melaksanakan distribusi 

distribusi kekuasaan & memonopoli unsur paksaan yang sah (negara) (3) Fungsi integrasi 

(integration) dilaksanakan oleh subsistem hukum dengan cara mempertahankan keterpaduan 

antara komponen yang beda pendapat/konflik untuk mendorong terbentuknya solidaritas sosial dan 

(4) Fungsi mempertahankan pola & struktur masyarakat (lattent pattern maintenance) 

dilaksanakan oleh subsistem budaya menangani urusan pemeliharaan nilai - nilai & norma-norma 

budaya yg berlaku dengan tujuan kelestarian struktur masyarakat dibagi menjadi subsistem 

keluarga, agama,pendidikan. Keempat subsistem (pranata) ekonomi, politik, hukum dan budaya 

tersebut akan bekerja secara mandiri tetapi saling bergantung satu sama lain utk mewujudkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
https://id.wikipedia.org/wiki/Shahih_Bukhari
https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Bukhari
https://id.wikipedia.org/wiki/Shahih_Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Shahih_Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_an-Nasa%27i
https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Nasa%27i
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Abu_Dawud
https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Dawud
https://id.wikipedia.org/wiki/Jami_at-Tirmidzi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jami_at-Tirmidzi
https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Tirmidzi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_ibnu_Majah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Majah
https://www.google.co.id/# safe=strict&q=kutubussittah
https://www.google.co.id/# safe=strict&q=kutubussittah
http://abu-uswah.blogspot.co.id/2012/12/free-download-kitab-hadits-9-imam.html
http://abu-uswah.blogspot.co.id/2012/12/free-download-kitab-hadits-9-imam.html
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Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist terhadap sistem sosial dalam masalah 

kekerabatan, sebagaimana disimpulkan oleh Nasaruddin Umar, sesungguhnya 

tidak secara tegas menetapkan sistem matrilineal ataupun patrilineal, namun 

mengoreksi prilaku patriarkhi dalam sistem patrilineal yang menjadi latar 

historis turunnya wahyu pada masyarakat Arab. Perspektif al-Qur’an terhadap 

relasi antara laki dan perempuan, menurut Nasaruddin Umar, adalah setara 

atau menolak pembedaan (discrimination), sekalipun secara jelas al-Qur’an 

mengakui bahwa laki dan perempuan adalah berbeda secara jenis kelamin, 

namun dengan peran setara antara dua jenis kelamin yang berbeda menjadi 

sumber berkembangbiaknya manusia (pasangan setara).9 Penggunaan kata al-

dzakar dan al-untsa secara konsisten sebagai kata yang menunjukkan laki dan 

perempuan secara biologis atau sex dalam al-Qur’an adalah bukti adanya 

perbedaan, namun dengan banyaknya dan beragamnya kata yang 

dipergunakan untuk menunjukkan makna laki dan perempuan dalam makna 

gender seperti al-rajul dan al-zawj untuk laki dan al-mar’ah, al-nisa’ dan al-

zawjah untuk perempuan.10  

Konsep dasar tentang keadilan dan kesetaraan gender ini mengalami 

proses perubahan atau pergeseran ke arah tidak adil dan bias gender dalam 

sejarah Islam yang telah dibuktikan oleh Ruth Rodet melalui pemetaannya 

terhadap peran ulama Muslimah dalam pengembangan keilmuan pada setiap 

generasi. Menurut Rodet, pada masa Sahabat, jumlah dan kontribusi keilmuan 

dari perempuan muslimah cukup memadai dan berkualitas baik sebagai 

pengahafal, pengajar dan kolektor naskah al-Qur’an maupun sebagai perawi 

 
keutuhan & kelestarian sistem sosial secara keseluruhan. Diunduh dari http://kiteklik. 

blogspot.co.id/2011/01/teori-sibernetika-talcott-parson.html#sthash.BGuPWImc.dpuf, pada 

tanggal 01 Maret 2016 
9 Dengan kata lain, al-Qur’an mendukung konsep kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini 

menurut Nasaruddin Umar, dapat ditemukan dengan lima variable, yaitu (a) laki dan perempuan 

sama-sama sebagai hamba Allah (b) laki dan perempuan memilik fungsi sama sebagai khalifah 

Allah di muka bumi (c) laki dan perempuan sama mengemban amanah dan menerima perjanjian 

primordian dengan Allah (d) laki dan perempuan atau Adam dan Hawa sama terlibat secara aktif 

dalam drama kosmis (e) laki dan perempuan sama berpotensi meraih prestasi.Nasaruddin Umar, 

Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1999) 247-264. 
10 Ibid, xxi-xxiii. 
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al-hadist. Namun, pasca generasi kedua, kuantitas dan kualitasnya mengalami 

pengurangan secara drastis hingga abad XVII M.11  

Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan 

doktrin keagamaan yang mengatur tentang peran dan pola relasi antara laki-

laki dan perempuan dari gender equality menjadi gender inequality dalam 

bentuk pembatasan bagi perempuan terhadap akses pendidikan. Akibatnya, 

Azyumardi Azra menyimpulkan bahwa kajian tentang “ulama perempuan” 

masih sangat langka, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di wilayah-

wilayah lain; Arabia, Asia, Afrika, India, dan sebagainya.12 

Dinamika teoritik dan gerakan feminisme terhadap perubahan sosial 

mulai terasa hasilnya secara signifikan pada bidang kehidupan yang proses 

atau basis pengelompokan sosial di dalamnya bertumpu pada pilihan rasional-

struktural seperti bidang sosial, politik dan ekonomi, sementara pada wilayah 

pilihan irrasional-kultural seperti bidang agama dan budaya justru cenderung 

stagnan. Bahkan cenderung pemahaman keagamaan dinilai sebagai 

penghalang terberat bagi terwujudnya relasi sosial yang bebas dari segala 

bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (gender inequalities). 

Beragam strategi dan agenda telah dilakukan oleh berbagai pihak baik 

melalui regulasi dalam bidang pendidikan bahkan melalui kebijakan 

pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) oleh Kementerian Agama 

dan kementerian lainnya, namun hasilnyaa belum tanpak menggembirakan.  

Hilangnya peran perempuan dalam pembentukan wacana keagamaan, 

semakin mengokohkan sistem patrilineal dengan sikap/prilaku patriarkhat 

laki-laki dari ranah keluarga hingga ranah publik, dan dari ranah agama 

hingga ranah sosial. Dalam ranah keluarga, atau fiqh keluarga terlihat peran 

dan posisi perempuan sangat tidak setara dengan laki-laki teurtama; 

kepemimpinan keluarga, perwalian, pembagian warisan, thalak, poligami dan 

 
11 Ruth Roded, Kembang Bulan Peradaban (Jakarta; Logos, 1995), 76. 
12 Azyumardi Azra, Historiografi Ulama Perempuan dalam Ulama Perempuan Indonesia, 

(ed) Jajad Burhanuddin (Jakarta: PPIM, 2002) iii. Ahmad Salabi, History of Muslim Education, 

(Bairut: tp., 1954) 46. Jonathan Berkey, The Transmission of Knowledg in Mediaval Cairo: A 

Sosial History of Islamic Education (Princeton: Princeton Universty Press, 1992) 170. 
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sebagainya, sedangkan dalam bidang ibadah telihat baik secara normatif 

maupun sosiologis peran perempuan dalam ibadah mahdah tidak boleh 

menjadi imam/pemimpin, berhaji harus didampingi muhram, dan dalam 

upacara keagamaan perempuan menjadi pengatur konsumsi dan audiens. 

Patriarkhat laki-laki terhadap perempuan terlihat nyata ketika Aminah 

Wadud menulis tafsir-tafsir baru yang berperspektif kesetaraan gender dan 

mempraktekkannya dengan memposisikan diri sebagai khotib sekaligus imam 

shola Jum’at bersama umat Islam, pada suatu moment di Amerika Serikat, 

sontak ulama yang nota bene laki-laki diberbagai belahan dunai melakuan 

protes terhadap Aminah Wadud, dan termasuk beberapa pihak/person yang 

memiliki cara pandangan dan pemikiran yang serupa dengan Aminadh 

Wadud, yang tidak dibarengi dalil-dalil secara argumentatif, melainkan 

langsung membangun streotyfe sebagai tindakan liberal dan keluar dari ajaran 

Islam yang benar. Sedangkan dalam kehiudpan sehari-hari, berdasar 

pengamatan panjang penulis sebagai bagian dari komunitas Islam di Lombok, 

perempuan dalam hal ibadah mahdhah hanya boleh menjadi makmum dalam 

sholat baik di dalam rumah maupun di masjid. Dalam posisi sebagai 

makmum pun, perempuan harus mengambil posisi shaf di belakang shaf laki-

laki yang sama-sama menjadi makmum, bahkan bila di Masjid, maka 

perempuan hanya dpat menempati bilik kecil yang dibangun khusus di 

kemegahan bangunan Masjid.  

Hal serupa tidak hanya dalam urusan ibadah mahdah, namun juga pada 

upacara-upacara (ritual)13 keagamaan, baik dalam bentuk peringatan hari 

besar Islam maupun upacara rutin yang berkaitan dengan ritus kehidupan 

manusia itu sendiri; upacara yang berkaitan dengan kematian (gawe pati) 

maupun proses kehidupan (gawe urip) beserta tahap pencapaian di dalamnya 

secara insidental. Apapun bentuk dari ritual keagamaan, maka dalam 

 
13 Ritual adalah seperangkat tindakan yang selalu melibatkan agama atau magis, yang 

dimantapkan melalui tradisi. “a set or seriesof acts, usually involving religion or magic, with the 

sequence establish by tradition”. Maka ritual secara simbolik menggambarkan upaya manusia 

menjalin komunikasi dengan kekuatan transenden, apakah itu bersifat roh nenek-moyang, makhluk 

halus, dewa-dewa, Tuhan ataupun daya magis lainnya. 
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komunitas Sasak, tetap menjadi otoritas laki-laki yang memiliki kapasitas 

dalam bidang agama. Sedangkan perempuan hanya menjadi pihak yang 

menyiapkan makanan dan ikut menjadi pendengar dari luar area pelaksanaan 

upacara keagamaan. Dalam upacara “roah”, misalnya, pihak yang diajak, 

diundang (dipesilak) adalah laki-laki lalu disebut sebagai tuan-kiyai, padahal 

acara dan proses ritualnya sangat sederhana; seperti membaca barzanji atau 

sekadar tahlilan dan doa. 

Dari upacara-upacara keagamaan inilah peran laki-laki tumbuh sekaligus 

terpatri menjadi wacana dominan dalam kehidupan sosial keagamaan. Itu 

sebabnya, ulama yang secara normatif tidak membedakan asal dan jenis 

kelamin, justru secara sisologis hanya diisi oleh kalangan laki-laki dengan 

beragam sebutan kulturalnya; Kiyai di komunitas Jawa, Ajengan di etnis 

Sunda dan Tuan Guru di kalangan masyarakat Sasak. Padahal, di sisi lain 

tingkat pendidikan agama sudah demikian setara secara kuantitatif maupun 

kualitatif antara laki dan perempuan, yang memungkinkan perempuan piwai 

membaca al-Qur’an, Barzanji, Tahlilan dan doa. Namun, realitasnya, apapun 

asal pendidikan dan kualitasnya, perempuan tetap belum bisa merubah posisi 

dalam upacara keagamaan, dari pelayan bagi para pelaku ritual nota bene 

laki-laki menjadi pelaku ritual itu sendiri, melainkan tetap sebagai pelayan 

atau dalam bahasa mereka “pelaku ritual melalui porsi yang berbeda, yakni 

menyiapkan konsumsi”.14  

Namun, pengamatan terakahir peneliti menunjukkan adanya gejala ke 

arah yang lebih positif, dimana ada kelompok perempuan yang diakui 

eksistensi oleh warga di lingkungan, dimana mereka berawal dari kelompok 

pengajian, majelis taklim, yang jamaahnya khusus kaum ibu-ibu dan 

 
14 Banyak pegiat ekonomi di Lombok yang mencoba menyederhanakan pengeluaran 

ekonomi rumah tangga masyarakat Sasak dengan merubah pola konsumsi dalam ritual-ritual 

keagamaan; dari bentuk “dulang” menjadi “uang”, dimana dalam prakteknya, setiap rumah tangga 

membawa dulang tersendiri dalam upacara keagamaan dengan biaya, minimal satu dulang, Rp. 

250.000,- (dulang nasi dan jajan), dan dirubah hanya dengan mengeluarkan “uang” dengan jumlah 

lebih kecil nominalnya yang diperuntukkan untuk kepentingan yang sama, yakni konsumsi. 

Namun, gerakan ini belum ada sukses, terutama di desa-desa, karena kaum ibu, merasa tidak 

memiliki ruang kontribusi “beribadah” dalam ritual keagamaan tersebut. Sebab, selama ini, 

menyiapkan konsumsi secara mandiri guna kepentingan ritual, bagi perempuan Sasak dimaknai 

sebagai bagian dari ibadah ritual itu sendiri yang menjadi porsi khusus bagi kaum perempuan.  
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mendapatkan “pengajian” wacana keagamaan dari kalangan ulama atau tuan 

guru yang pasti laki-laki, namun aktivitas kelompoknya semakin intens 

dengan pembacaan surah yasin secara bergiliran dari rumah anggota ke 

rumah anggota lainnya secara terjadwal. Kini, kelompok yang bernama 

Majelis Taklim Miftahul Jannah di Kr. Anyar Mataram merambah peran dan 

fungsinya menjadi pelaku upacara-upacara keagamaan di lingkungannya, 

bahkan telah diundang pula oleh masyarakat di luar lingkungannya. “Roah” 

baik untuk kepentingan insidental maupun karena menjadi rangkaian gawe 

pati maupun gawe urip, mereka menjadi pelakunya baik dalam bentuk 

tahlilan-doa, barzanzi-doa ataupun yasinan-doa. Bahkan pengakuan salah 

seorang warga yang memanfaatkan kelompok perempuan ini dalam upacara 

keagamaman yang berkaitan dengan rangkaian ritual gawe pati suaminya 

mulai dari Nelung, Mituk, Nyiwak, Metangdase dan Nyatus mengungkapkan 

alasan secara luas sebagai berikut; 

“kalau kita mengundang tuan-kiyai (jamaah) laki-laki untuk “roah”, kami 

repot, karena kami harus mengundang semua laki-laki yang ada dalam 

lingkungan kami, sebab, kalau ada yang tidak kita undang, maka nanti 

menjadi tersinggung. Maka dengan mengundang semua laki-laki yang 

menetap di wilayah lingkungan kami, kewajiban kami adalah menyiapkan 

konsumsi sesuai jumlah undangan, sekalipun kebiasaannya tidak pernah bisa 

hadir semua, karena kaum laki-laki biasa tidak tertib adanya di rumah, bila 

persiapan berlebihan, karena banyak yang tidak hadir, maka menjadi mubazir. 

Disamping itu, kalau “roah” mengundang laki-laki, kita pihak penyelenggara 

repot dua kali; pergi (mensilak) mengundang dari rumah ke rumah jauh 

sebelum acara, dan biasanya menjelang acara kembali kami melakukan door 

to door sekadar untuk konfirmasi. Bahkan, kehadirannya tidak serentak sesuai 

jadwal, sehingga yang sudah datang lebih dahulu harus menunggu yang 

belum datang, akhirnya waktu untuk “ritualnya” lebih sedikit dari waktu 

ngobrolnya. Berbeda dengan menggunakan jamaah perempuan, mereka 

terorganisir dan kompak, komunikasi/undangan cukup ketua dengan jumlah 

sesuai kemampuan sohibul hajah dan yang datang juga pasti jumlahnya, tepat 

waktunya dan lebih lama ritualnya”.15  

 

Berangkat dari penomena yang ada di Kelurahan Monjok Baru- Kr. 

Anyar, peneliti juga melakukan penelusuran ke wilayah lain, dan menemukan 

 
15 Wawanncara pendahuluan dengan salah seorang Jamaah Pengajian Perempuan Karang 

Kelok di rumahnya, namun tidak mau disebutkan identitasnya, tanggal 02 Maret 2016 
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hal serupa di Kampung Arab Melayu – Ampenan, dan bahkan menurut ketua 

PD NW Lombok Barat; hampir di semua desa ada kelompok pengajian 

Muslimat NW, yang kegiatannya Hiziban dan Yasinan, namun masih dari 

perempuan oleh permpuan dan untuk perempuan.16 Itu sebabnya, menarik 

untuk melakukan penelitian terhadap Peran, Respon dan Tantangan Majlis 

Ta’lim Miftahul Jannah Kr. Anyar Mataram Dalam Melaksanakan Ritual 

Keagamaan pada Masyarakat Sasak di Lombok. 

  

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Posisi Perempuan Sasak Dalam Pelaksanaan Ritual 

Keagamaan Pada Masyarakat Sasak di Lombok? 

2. Bagaimana Peran, Respon, dan Tantangan Majlis Ta’lim Miftahul Jannah 

Kr. Ayar Mataram Dalam Pelaksanaan Ritual Keagamaan Pada 

Masyarakat Sasak? 

3. Bagaimana Majelis Taklim Miftahul Jannah dan Perempuan Sasak 

Memaknai Ritual Keagamaan di Lombok? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui posisi perempuan Sasak dalam pelaksanaan ritual keagama 

pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. 

2. Untuk mengelaborasi peran, respond dan tantangan Mejlis Ta’lim Miftahul 

Jannah dalam pelaksanaan ritual keagamaan di Lombok – Nusa Tenggara 

Barat. 

3. Untuk Mengungkap makna dan fungsi pelaksanaan ritual keagamaan di 

Lombok menurut Perempuan Sasak. 

 

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Kebijakan pemerintah tentang pengarusutamaan gender dimaksudkan 

untuk mewujudkan sistem sosial yang berkeadilan gender. Namun 

 
16 PD NW Lombok Barat, Focus Group Disucussion, di PP Nurul Haramian Putra, 

tanggal 5 Agustus 2016. 
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pemahaman masyarakat terhadap gender masih simpangsiur, sehingga tatanan 

sosial yang berkeadilan dan berkesetaraan gender pun masih jauh dari apai 

dan panggang, terutama dalam bidang keagamaan. Pihak pertama dan utama 

yang menjadi sasaran kebijakan pengarusutamaan gender selama ini adalah 

tuan guru yang nota bene hanya kalangan kaum laki-laki dan memiliki peran 

signifikan dalam hal produksi wacana keagamaan. Sayangnya beberapa 

penelitian terbarupun masih menemukan dan menyimpulkan bahwa perspesi 

para tuan guru di Lombok Nusa Tenggara Barat sebagian besar masih sangat 

bias gender. Padahal secara teoritik laki-laki menjadi tuan guru yang potensial 

sebagai sumber produksi wacana keagamaan yang sendiri. Dengan demikian, 

gerakan secara kelembagaan untuk bidang keagamaan tidak hanya dilakukan 

oleh tuan guru atau tokoh ormas yang laki-laki, melainkan juga dilakukan 

oleh ulama perempuan yakni tokoh-tokoh dalam ormas perempuan.  

 

E. Penelitian Terdahulu 

Setidak sudah banyak yang mencoba melakukan penelusuran tentang 

studi ini, namun masing-masing memiliki fokus tersendiri dan menyisakan 

ruang pada sisi yang lain, yaitu sebagai berikut; 

1. Studi oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “kiprah dan 

pemikiran tokoh-tokoh perempuan Muslimah di Indonesia” yang 

dipublikasikan dalam bentuk buku dengan judul “Ulama Perempuan 

Indonesia”. Penelitian ini fokus pada tokoh individu tanpa melihat 

kelembagaan yang menyokong eksistensinya sebagai tokoh perempuan. 

Tokoh-tokoh perempuan yang dikaji secara wilayah tempat berkarya 

terfokus pada pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Padahal NTB, khususnya 

Lombok juga memiliki sejarah sosial panjang tentang pergulatan agama 

dan sosial, baik sejak masa penjajajan hingga masa kemerdekaan, namun 

sama sekali taka da satupun perempuan yang tewakili sebagai ulama 

perempuan dalam kajian PPIM UIN Jakarta. 

2. Studi oleh Hipni tentang “Siginifikansi Dakwah Multikultural Ulama 

Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada 
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Aktivitas Dakwah Jam’iyyah Muslimat NU Cabang Jember). Penelitian 

ini disatu sisi berkontribusi juga dalam ketegasannya memaknai ulama 

perempuan dalam bentuk Muslimat NU, namun spesifik kajiannya pada 

program kerja Muslimat NU di bidang sosial, tidak masuk ke wilayah 

ritual keagamaan. 

3. Demikian pula terhadap studi yang dilakukan oleh Hj. Warni Djuwita, 

Dkk tentang “Potret Ulama Perempuan Sasak” yang substansi dan 

metodenya mirip sama dengan yang dilakukan PPIM UIN, fokus pada 

pemikiran ulama perempuan Sasak dan perannya dalam bidang 

pendidikan, selain bersifat personal juga karena tidak masuk pada 

wilayah peran perempuan dalam ritual keagamaan di Lombok. 

4. Fawaizul Umam secara spesifik melakukan penelitian yang yang bersifat 

personal terhadap tuan guru yang secara kelembagaan sebenarnya terikat 

dengan ormasnya masing-masing, namun tidak menjadi salah satu 

bidikan penelitiannnya. Wal hasil semua tuan guru memiliki pandangan 

yang sama-sama bias gender. Tanpa memastikan sebagai temuannya, 

namun turut memperkuat bahwa kesamaan pandangan tuan guru terhadap 

gender adalah bukti keterikatan antar sesamanya oleh keputusan 

kelembagaan yang membesarkan mereka. Pendapat ini sungguh memiliki 

pengaruh luas terhadap sikap dan perlakukan serta posisi perempuan 

dalam wilayah publik dan terutama dalam wilayah-wilayah ritual-

spiritual. 

5. Ahmad Amir Aziz, dkk melakukan penelitian tentang Tradisi Ziarah 

Makam Pada Masyarakat Muslim Sasak. Penelitian menggambarkan 

bahwa masyarakat Sasak menjadikan ziarah makam sebagai bentuk 

perjalanan suci penuh spritualitas, sehingga ritualnya hanya tahlilan dan 

doa di depan makam yang diziarahi sesuai dengan nazar masing-masing, 

serta diringi dengan beragam ekspresi terhadap makam sebelum diakhiri 

dengan makan – makan. Penelitian ini tidak memfokuskan diri pada 

peran aktor menggunakan analisis gender; sex mana berperan pada ruang 

ibadahnya dan sex mana yang mempersiapkan konsumsinya. Sedangkan 
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peneitian ini berangkat dari phenomena “roah” dalam masyarakat Sasak, 

karena hampir setiap keluarga tidak akan pernah absen dalam 

melaksanakan roah sesuai jumlah institusinya pada setiap sistem ibadah 

Islam. 

6. Didi Suhendi menulis tentang Inferioritas perempuan; Belenggu Jaya, 

Jani dan Patni dalam Tradisi Agama Hindu. Menurut Suhendi, tradisi 

agama Hindu mengaitkan status perempuan dengan status sosial. 

Perempuan dilihat sebagai sumangali (pemberi keuntungan) kepada 

suami dalam mencapai tujuan hidup, yaitu dharma (kewajiban), artha 

(kesuburan dan kekayaan), serta kama (kenikmatan seks). Akan tetapi, 

kontribusi itu tidak serta merta menaikkan posisinya sebagai makhluk 

signifikan. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai makhluk inferior yang 

keselamatan hidupnya ditentukan oleh perannya sebagai jaya (orang 

yang ikut merasakan perasaan suami), jani (menjadi ibu bagi anak-anak), 

dan patni (mitra dalam melakukan berbagai ritual). Ketiga peran itu 

menggiring mereka menjadi the second sex, menjadi makhluk dependen, 

yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk kepentingan laki-laki 

(suaminya). Sati (upacara jaya bunuh diri dengan mencebur ke dalam 

kobaran api) dianggap ritual mulia dibandingkan hidup sebagai janda. 

Kajian-kajian tentang peran perempuan dalam ritual keagamaan Hindu di 

Bali justru menemukan poisisi perempuan hanya menjadi penyaji dan 

pembawa makanan atau konsumsi, dan mereka jauh dari prosesi ritual, 

apalagi menjadi pemimpin proses ritual itu sendiri, karena harus 

dipimpin oleh seorang pedande, yang otomatis laki-laki.  

 

Dari beberapa penelitian sebelumnya terlihat bahwa penelitian ini 

memiliki kesamaan secara makro dengan semua penelitian yang sudah ada, 

namun hanya dengan penelitian terakhir yang paling mirip, hanya saja secara 

objek sangat jauh berbeda, baik identitas, ideologi dan proses ritualnya. 
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F. Kajian Teoretik 

1. Ritual & Seremoni 

Ritual adalah seperangkat tindakan yang selalu melibatkan agama atau 

magis, yang dimantapkan melalui tradisi. “a set or seriesof acts, usually 

involving religion or magic, with the sequence establish by tradition”. Maka 

ritual secara simbolik menggambarkan upaya manusia menjalin komunikasi 

dengan kekuatan transenden, apakah itu bersifat roh nenek-moyang, makhluk 

halus, dewa-dewa, Tuhan ataupun daya magis lainnya. Sedangkan tujuan 

manusia mempraktekkan ritus untuk mencari jalan keselamatan secara 

spiritual (salvation), dengan harapan jiwanya selamat dan memasuki alam 

transenden sesuai dengan yang dikonsepsikan ajaran agama masing-masing, 

apakah itu surga, moksa, nirwana, atau di Pulau Tuma pada orang Trobriand. 

Sedagkan upacara atau seremoni adalah kumpulan aktivitas manusia yang 

kompleks dan tidak mesti bersifat teknik atau rekreasional, tetapi melibatkan 

model perilaku yang sepatutnya dalam suatu hubungan sosial, sedangkan 

ritual adalah kategori upacara yang lebih terbatas, tetapi secarasimbolis lebih 

kompleks karena menyangkut urusan sosial dan psikologis yang lebih 

dalam.17  

Ritual dibedakan menjadi empat macam, yaitu: (1) tindakan magis, 

yang dikaitkandengan penggunaan bahan-bahan yang bekerja karena 

dayadaya mistis, (2) tindakan religius kultus para leluhur, juga bekerja 

dengan cara ini; (3) ritual konstitutif yang mengungkapkan atau mengubah 

hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis, dengan 

cara ini upacara-upacara kehidupan menjadi khas, (4) ritual faktitif yang 

meningkatkan produktivitas atau kekuatan, atau pemurnian dan perlindungan, 

atau dengan cara lain meningkatkan kesejahteraan materi pribadi maupun 

suatu kelompok atau golongan tertentu. dari keempat model ritual ini, do’a 

merupakan punak ritualnya. Doa merupakan keinginan kuat dalam diri (jiwa) 

manusia yang disampaikan secara ikhlas (berserah diri) yang ditujukan 

 
17 Muhammad Aji Nugroho; Rites And Ceremonies / Ritual Dan Upacara Keagamaan, 

Makalah dalam Pertemuan Nasional AMAN di Mataram, 20 Agustus 2014. Hal. 3-4. 
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kepada sesuatu yang telah didewakan, maka sifat doa adalah tindakan yang 

masuk akal dan praktis, pemenuhan hasrat meminta dengan keinginan yang 

belum terbatas untuk keuntungan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. 

Maka doa merupakan upacara keagamaan yang bersifat sakral (suci) yakni 

suatu kekuatan simbolis atau tindakan sekaligus sebagai wujud dari ekspresi 

jiwa mereka dalam menjalin hubungan vertikal dengan penghuni dunia gaib. 

Maka penyembahan dimulai untuk mendapatkan kemakmuran atas 

permintaannya, dan doa menjadi instrumen moralitas untuk menambah 

pemenuhan atas permohonannya.18 

Bagi mamsyarakat Sasak, begawe/roah adalah bagian dari cara 

sekaligus gaya hidup yang merefresentasikan jati dirinya sebagai makhluk 

sosial (khalīfah al-Allah fi al-Ardli) sekaligus sebagai mahkluk religious 

(‘abd al-Allah). Sebab, begawe atau roah identik dengan perkumpulan 

manusia, pertukaran material-pikiran, dan zikir serta do’a kepada Allah SWT, 

apapun bentuk, jenis dan kadarnya dari paling mewah hingga paling 

sederhana. Ada yang begawe atau roahnya selama tujuh hari tujuh malam, 

tapi ada juga roah hanya dalam sesaat saja seperti roah berupa tasyakuran atas 

rumah baru dengan mengundang beberapa orang tuan-kiyai untuk membaca 

tahlil dan do’a kemudian diakhiri dengan makan-makan. Begawe bagi 

masyarakat Sasak ada yang bersifat permanen pelaksanaannya berdasarkan 

waktu tertentu atau berdasarkan peristiwa tertentu. Begawe yang 

dilaksanakan atas dasar peristiwa tertentu berkaitan dengan daur kehidupan 

dan kematian manusia. Begawe karena daur kehidupan disebut begawe urip 

meliputi; pedak-api / ngurisan atau mencukur rambut bayi, besunat / beselam 

atau khitanan bagi anak laki-laki, begawe merari’ atau pesta perkawinan. 

Sedangkan begawe karena kematian disebut gawe pati meliputi; nelung, 

mitu’, nyiwa;, metangdase dan Nyatus atau roah setelah adanya kematian 

mulai pada hari ketiga, ketujuh, kesembilan, keempatpuluh dan keseratus. 

Dengan demikian, maka dapat dipastikan setiap orang Sasak pasti akan 

melaksnaakan begawe dalamhidupnya minimal sebanyak 8 kali yang 

 
18 Ibid, hal. 6. 
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disebabkan oleh daur kehidupan dan kematian, ditambah dengan roah hari-

hari besar Islam serta roah yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa 

insidentil. 

2. Gender dan Implikasi Teoritiknya 

Dalam kajian sosial kontemporer yang berkaitan pola relasi atau 

pembagian peran berdasarkan jenis kelamin telah memunculkan dua kata 

kunci yaitu “sex” dan “gender”. Secara umum kedua kata ini memiliki makna 

yang sama yaitu jenis kelamin, namun dalam dunia keilmuan dan gerakan 

keduanya sangat berbeda. Kata gender secara umum digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya, 

sedangkan kata sex dari segi anatomi biologi. Adanya persamaan dan 

perbedaan dalam memaknai “sex” dan “gender”, maka lahirlah dua teori 

dasar dalam kajian gender, yaitu nature dan nurture.  

Teori nature mengatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan 

perempuan merupakan turunan dari perbedaan anatomi biologisnya yang 

bersifat kodrati (nature). Sebaliknya, teori nurture berpendapat bahwa 

perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh 

faktor perbedaan anatomi biologis, melainkan sebagai produk kontruksi sosial 

(sosial construction).19 Lanjutan dari teori nature dan nurture dalam kajian 

ilmu-ilmu sosial adalah lahirnya beragam paradigma dengan teorinya masing-

masing. Paradigm tindakan sosial (sosial action) melahirkan banyak teori 

seperti teori struktural-fungsional dan teori konflik. Dalam konteks eksistensi 

perempuan dalam ritual keagamaan di Lombok sebagai unit sosial dalam 

penelitian ini, maka teori-teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis, 

terutama sisi kesetaraan dan keadilan gender.  

Teori structural fungsional berkeyakinan bahwa setiap struktur akan 

dapat bertahan apabila fungsi dari masing – masing unsurnya tetap 

dipertahankan.20 Apabila salah satu unsurnya tidak menjalankan fungsinya 

dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan yang berkontribusi bagi 

 
19 Nasaruddin Umar, Argumen Keadilan gender, xxi dan 39. 
20 Nur Syam, Model Analisis Teori Sosial, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009) 93-

94. 
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perubahan struktur sosial; sistem, nilai, budaya dan hukum. Namun menurut 

Roberk King Merton bahwa seketat apapun daya kontrol untuk 

mempertahankan setiap unsur dapat menerima dan menjalankan fungsinya, 

pasti terdapat unsur yang menyimpang dari fungsinya. Setiap fungsi yang 

dijalankan oleh setiap unsure dalam struktur sosial pasti menyimpan dua jenis 

fungsi; manifest dan laten.21  

Konsep dasar yang dikembangkan oleh Parson dalam membangun teori 

fungsionalnya berangkat dari filsafat yang dikembangkan oleh Thomas 

Hobbes tentang homo homini lupus yang menyatakan bahwa pada prinsipnya 

manusia saling berkelahi satu sama lain, yang satu menjadi serigala bagi yang 

lain dengan suka saling mencakar dan berperang.  

Lebih lanjut tentang teori struktural fungsional dijelaskan oleh Munir 

Fuady sebagai berikut; 

“faham fungsionalisme membangun sebuah teori yang abstrak dan 

tergeneralisasi untuk menjelaskan suatu sistem sosial, melalui suatu 

konsep “kohesi rasional” yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Para 

penganut faham fungsionalisme ada pergerakan dalam berbagai konsep 

sosiologi klasik, yakni perkembangan menuju teori voluntir tentang aksi, 

yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu memiliki 

pilihan-pilihan dalam hubungannya dengan “cara yang dipakai” dan 

“tujuan yang hendak dicapai” dalam suatu lingkungan sosial dengan 

unsur utamanya adalah “norma”, “nilai” yang terinstitusionalisasi dalam 

bentuk “status” dan “peran”. Sektor hukum dalam hal ini berperan baik 

dalam menentukan norma maupun dalam membentuk, mempertahankan 

bahkan mengubah norma yang ada. Disamping itu, bersama-sama dengan 

sektor lainnya, sektor hukum juga menentukan dan mengatur status 

anggota masyarakat yang diikuti dengan adanya hak, kewajiban dan 

tanggungjawab dari masing-masing angota sesuai dengan status dan 

peran mereka masing-masing”.22  

 

3. Prinsi-Prinsip Keadailan dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an 

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum, apapaun 

jenis dan bnetuknya, termasuk syari’ah, Fikih maupun hukum Islam. Terma 

keadilan yang banyak dijumpai dalam al-Qur’an sesungguhnya telah 

 
21 Ibid,103. 
22 Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta; Prenada Media Group, 

2011), hal.190-191. 
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mendapatkan historisitasnya, baik dalam praktek maupun konsep, pada 

zaman jauh sebelum (nabi) Muhammad mulai menerima wahyu (al-Qur’an) 

sebagai tanda dirinya diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah terakhir, maupun 

jauh sesudah wafatnya. Dengan demikian, kata “keadilan” menjadi nilai 

universal yang bersifat abstrak, dan untuk mewujudkannya dalam praktek 

hukum, harus dielaborasi terlebih dahulu secara luas agar maknanya dapat 

dimengerti.  

Kata ‘adil” berasal dari kata “al-‘adlu” dan atau “al-‘adalah”, dalam 

bahasa Arab yang memiliki arti perkara yang tengah-tengah,23 namun dalam 

penggunaannya kedua kata ini memiliki perbedaan makna, dimana al-‘adlu 

berarti tindakan yang adil, sedangkan al-‘adalah berarti karakter yang 

mendorong perbuatan adil.24 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

“adil” berarti tidak melebihi atau mengurangi daripada sewajarnya.25 

Kemudian kata adil diimbuhi ke-an menjadi keadilan, merupakan kata sifat 

yang berarti perbuatan atau perlakuan yang adil.26  

Menurut Quraish Shihab,27 kata “al-‘adlu” pada awalnya diartikan 

dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak 

memihak atau berpihak pada yang benar. Lebih lanjut, Quraish Shihab 

mengemukakan empat makna keadilan, yaitu; 1) Adil dalam arti sama, 2) 

Adil dalam arti seimbang, 3). Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak 

individu, dan 4). Adil yang dinisbatkan kepada ilahi.28 Keadilan harus menjadi 

spirit sekaligus tuntutan moral yang harus ada dalam setiap hukum yang 

memuat perintah dan larangan, bahkan keadilan harus menjadi kreteria utama 

dalam menilai semua aspek hukum baik content of law, structure of law dan 

juga culture of law, baik hukum Fikih, hukum adat maupun hukum positif. 

 
23 Abdul Aziz Dahlan, et. all, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta; Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1997), 25. 
24 Imas Rosyanti, Esensi al-Qur’an, (Bandung; Pustaka Setia, 2002), 246. 
25 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Gramedia, 

2008), 10. 
26 Ibid., 10. 
27 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung; Mizan, 1998), 111. 
28 Ibid., 114-116. 
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Hakikat dari semua hukum adalah keadilan, sekalipun banyak pakar 

menyebutkan beberapa prinsip hukum Islam, antara lain; (1) tauhid, (2) al-

adlu, (3) al-hurriyah, (4) al-Musawah, (5) a-Ta’awun, (6) al-tasamuh, (7) al-

amru bi al-ma’ruf wa al-nahyu an- al-munkar, (8) al-tha’ah, dan (9) al-Syura. 

Namun, tetap kata al-adlu mendapakan prioritas terutama dari sisi jumlah 

penyebutannnya dalam al-Qur’an sebanyak 14 kali dan padanannya berupa 

al-qisth sebanyak 15 kali.29  

Menurut Umar, secara umum al-Qur’an mengakui adanya perbedaan 

(distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut 

bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan 

merugikan yang lainnya.30 Dengan demikian, konsep utama al-Qur’an terkait 

relasi gender adalah kesetaraan (equality), sekaligus menjadi inti dari Inti dari 

perjuangan feminis adalah kesetaraan gender, yaitu kondisi atau situasi yang 

memberikan peluang, potensi, hak dan kewajiban yang sama bagi laki dan 

perempuan dalam segala bidang kehidupan.31 Perbedaan peran antara suami 

dan istri dalam rumah tangga juga tidak dipersoalkan sepanjang tidak 

menimbulkan ketidakadilan gender (gender inequalities).  

Lebih lanjut, Umar mengembangkan lima (5) variabel yang dapat 

digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan 

gender dalam al-Qur’an, yaitu; 1) laki dan perempuan sama-sama sebagai 

hamba Allah. 2) Laki dan perempuan memilik fungsi sama sebagai khalīfat 

Allāh di muka bumi. 3) Laki dan perempuan sama mengemban amanah dan 

menerima perjanjian primordial dengan Allah. 4) Laki dan perempuan atau 

Adam dan Hawa sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis. 5) Laki dan 

perempuan sama berpotensi meraih prestasi.32 

 

 
29 Dedy Supriadi, Sejarah Hukum Islam; dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia, 

(Bandung; Pustaka Setia, 2010), 159-160.  
30 Ibid, xxiv  
31 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’a>n (Jakarta; 

Paramadina, 1999), 64-65. 
32 Ibid., 247-264. 
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G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Karena latar pelaksanaan penelitian ini bersifat lapangan atau natural, 

maka jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menjadi 

pilihan. Penelitian kualitatif disebut juga sebagai penelitian naturalisti karena 

sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kunatitatif yang selalu 

mengandalkan alat-alat pengukur berupa angka-angka. Penelitian kualitatif 

justru membiarkan kawasan penelitiannya senatural mungkin, sehingga sulit 

diprediksi waktu berkahirnya, kecuali karena ada kebutuhan yang 

mendesaknya. Dalam penelitian kualiatif, proses menjadi hal penting, 

sehingga tidak bisa berpisah dengan penelitinya secara langsung, sebab apa 

yang terjadi, apa yang diungkapkan serta nada, intonasi, sikap tubuh dalam 

berbicara pun menjadi data dalam penelitian kualitatif.33  

Penelitian ini menjadi Majlis Ta’lim Miftahul Jannah sebagai objek 

 
33 Ada 14 ciri penelitian kualitatif untuk membedakannya dengan jenis 

penelitian lainnya, yaitu: (1) Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi 

yang asli atau alamiah (natural setting). (2) Peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti 

sebagai alat utama pengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan atau berda'sarkan 

pengamatan dan wawancara. (3) Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulandata 

secaradeskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. (4) Penelitian kualitatif lebih mementingkan 

proses daripada hasil, artinya dalam pengumpulan data sering mernperhatikan hasil dan akibat 

dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi. (5) Latar belakang tingkah laku atau 

perbuatan dicari maknanya. Dengan demikian maka apa yang ada di balik, tingkah laku 

manusia merupakan hal yang pokok bagi penelitian kualitatif. Mengutamakan data langsung 

atau "firsthand". Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitinya untuk 

melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan. (6) Dalam penelitian kualitatif digunakan 

metode triangulasi yang dilakukan secara ekstensif baik triangulasi metode maupun triangulasi 

sumber data. (7) Mementingkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data 

yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti. (8) 

Subjek yang diteliti berkedudukan sarna dengan peneliti, jadi tidak sebagai objek atau yang, 

l ebih rendah kedudukannya. (9) Mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan 

pandangan responden yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dan segi 

pendiriannya. (10) Verifikasi, penerapan metode ini antar lain melalui kasus yang bertentangan 

atau negatif. (11) Pengambilan sampel secara purposif. Metode kualitatif menggunakan sampel 

yang sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian. (12) Menggunakan “audit trail”. Metode 

yang dimaksud adalah dengan mencantumkan metode pengumpulan dan analisa data. (13) 

Mengadakan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung, dianalisa, 

dilanjutkan dengan pencarian data lagi dan dianalisis, demikian seterusnya sampai dianggap 

mencapai hasil yang memadai. (14) Teori bersifat dari dasar. Dengan data yang diperoleh dari 

penelitian di lapangan dapat dirumuskan kesimpulan atau teori. Pupu Saiful Rahmat, Penelitian 

Kualitatif, dalam EQUILIBRIUM, Vol. 5, (No.9, Januari - Juni 2009), hal. 6. 
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penelitian untuk membatasi ruanglingkup, sehingga sumber-sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer 

adalah pengurus, anggota Majlis Ta’lim Miftahul Jannah, warga yang 

menerima sekaligus memanfaatkan jasa dari Majlis Ta’lim Miftahul Jannah. 

Sedangkan data-data sekunder adalah pernyataan dari pimpinan Ormas 

Perempuan di sekitar kota Mataram guna mendapatkan data tambahan seputar 

peran perempuan dalam ritual sasak dan termasuk sebagai media advokasinya 

guna dapat direflikasi lebih luas oleh pimpinan Ormas Islam Perempuan di 

Lombok.  

Fenomenologi dimanfaatkan sebagai pendekatan dalam penelitian ini 

disebabkan oleh objek dan subjek penelitian terkait peran perempuan dalam 

ritual keagamaan pada masyarakat Sasak, yang memfokuskan penggalian 

pada kesadaran subjek baik secara kolektif maupun individu. Sebagai sebuah 

pendekatan dalam penelitian, fenomenologi mencoba menjelaskan atau 

mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh 

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam 

situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau 

memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswel sebagaimana dikutip 

Pupu Saiful Rahmat, pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian 

tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu, yang biasa disebut 

epoche (jangka waktu). Konsep epoche adalah membedakan wilayah data 

(subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana 

peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena 

untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden.34  

Lebih sederhananya, Sri Ahimsa memberikan penjelasan tentang 

fenomenologi sebagai sebuah pendekatan dalam studi keagamaan sebagai 

berikut; 35  

 
34 Baca juga ; I.B. Wirawan, Teori-Toeri Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, 

Definisi Sosial dan Perilaku Sosial, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2013), 141-145. 
35 Heddy Shri Ahimsa-Putra, FENOMENOLOGI AGAMA: Pendekatan Fenomenologi 

untuk Memahami Agama dalam Walisongo, Volume 20, (Nomor 2, November 2012), 285 
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Fenomenologi memandang perilaku dan tindakan manusia sebagai 

sesuatu yang bermakna, karena manusia memberikan makna pada 

perilaku dan tindakan tersebut. Makna ini lahir dari kesadaran manusia 

akan perilaku dan tindakannya serta tujuan-tujuan yang dikenakannya 

pada perilaku dan tindakan tersebut. Makna-makna yang diberikan ini 

ada yang bersifat individual, ada pula yang sosial, kolektif, karena 

manusia selalu berada dalam suatu kehidupan sosial. Makna yang 

bersifat sosial, kolektif, artinya makna tersebut bersifat intersubjektif, 

dimiliki oleh orang lain juga. Makna yang kolektif ini bisa terbentuk 

karena manusia berinteraksi, berkomunikasi satu dengan yang lain 

dengan menggunakan bahasa lisan. Adanya makna kolektif yang 

merupakan kesadaran kolektif (collective consciousness) inilah yang 

melahirkan perilaku-perilaku kolektif, yang diantaranya disebut “agama”. 

Dengan model tersebut, fenomena sosial budaya akan dipahami sebagai 

sebuah fenomena yang muncul dari suatu kesadaran kolektif. 

Pemahaman yang tepat, akurat, atas fenomena sosial budaya dapat 

diperoleh dengan memahami kesadaran kolektif yang melahirkannya. 

Pemahaman yang tepat dan akurat atas kesadaran kolektif tersebut hanya 

dapat diketahui bilamana pemahaman tersebut kemudian dideskripsikan, 

diwujudkan dalam bentuk uraian dengan menggunakan tulisan. Deskripsi 

ini merupakan wujud pemahaman fenomenologis atas gejala sosial 

budaya yang diteliti, yang sekaligus juga akan dapat memberikan 

pemahaman fenomenologis kepada mereka yang membacanya 

 

2.  Tempat Dan Waktu 

Penelitian in dilakasanakan secara luas di Pulau Lombok guna melihat 

proses pelaksanaan ritual keagamaan di beberapa wilayah di Pulau Lombok, 

terutama wilayah-wilayah yang merefresentasikan pengaruh kuat penyebaran 

awal Islam melalui tokoh-tokoh agama terkemuka, seperti Pancor – Lombok 

Timur, Kediri dan Bengkel di Lombok Barat, termasuk Kr. Kelok di Kota 

Mataram. Sedangkan daerah-daerah yang jauh dari pengaruh pusat 

penyebaran awal Islam, melainkan menjadi wilayah adat antara lain; Lombok 

Bagian Selatan, Lombok Bagian Utara. Pengamatan terhadap pelaskaan ritual 

keagamaan di wilayah – wilayah ini dimaksudkan untuk mengetahui poisis 

perempuan Sasak dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Sedangkan secara 

objek pengamatan langsung terkait dengan perempuan Sasak sebagai pelaku 

pelaksanaan ritual agama adalah Majlis Ta’lim Miftahul Jannah Kr. Anyar 

Mataram. Observasi terhadap objek ini dilakukan pada saat Majelis Ta’lim 
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Miftahul Jannah melakasanakan ritual keagamaan, baik berbentuk 

pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat rutin antar anggota di seputar Kr. 

Anyar dan Kr. Kelok di Kelurahan Monjok Baru – Kota Maaram maupun 

berbentuk pelasakaan ritual keagamaan di luar kegiatan rutin berupa 

undangan dari pihak di luar kelompok bahkan di luar kecamatan dalam Kota 

Mataram.  

Proses pengamatan terhadap aktivitas Majlis Ta’lim Mifahul Jannah 

oleh peneliti secara langsung sudah berjalan jauh sebelum kegiatan penelitian 

secara formal, baik dalam bentuk kegiatan rutinnya maupun kegiatan luar 

atas undangan pihak luar untuk melaksanakan ritual keagamaan. Namun, 

secara resmi, tentu saja setelah proses formal administrative penelitian 

terselelsaikan, yakni bulan April – Agustus 2016 terhadap kelompok 

pengajian “Miftahul Jannah” meliputi intensitas kegiatannya, lokus atau 

lokasi kegiatannya, bentuk pelaksanaan kegiatan, jenis-jenis ritual keagamaan 

yang dilaksanakan oleh kelompok pengajian perempuan “Miftahul Jannah”, 

yang rata-rata anggotanya berdomisili di Lingkungan Kr. Anyar – Kelurahan 

Monjok Baru – Kecamatan Selaparang – Kota Mataram.  

3.  Sumber Data 

Secara umum, obyek penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu (1) peran 

gender dalam pelaksanaan ritual keagamaan pada Masyarakat Sasak di Pulau 

Lombok secara acak (2) kelembagaan Majlis Ta’lim Miftahul Jannah Kr. 

Anyar dan Prosesi pelaskanaan ritual keagamaan oleh Majlis Ta’lim Miftahul 

Jannah, dan (3) Ormas Keagamaan Peremuan di Mataram dan sekitarnya. 

Sedangkan subyeknya adalah Pengurus Majlis Ta’lim Miftahul Jannah dan 

anggotanya, Pengurus Ormas Keagamaan Perempuan dan Pihak-pihak yang 

pernah mengundang Majlis Ta’lim Miftahul Jannah untuk melaksakan ritual 

di rumahnya.  

Dengan memperhatikan objek dan subyek penelitian ini, maka data 

yang digali dalam penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi dua; Pertama, 

data primer berupa sikap, ekspressi body dan pernyataan lisan dari sumber 

utama data, yakni pengurus Majlis Ta’lim Miftahul Jannah dan Anggotanya, 
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serta pimpinan Ormas keagamaan Perempuan di Mataram dan Lombok Barat. 

Kedua, data sekunder berupa dokumentasi dan tulisan-tulisan dari para tokoh 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang didapat dari sumber 

sekunder. Proses penentuan sumber utama dalam penelitian ini dilakukan 

dengan tehnik bola salju menggelinding, yaitu masuk melalui pimpinan 

formal, lalu dari informan awal menunjukkan informan lainnya sesuai 

kapasitas yang dipertimbangkan oleh informal awal. Proses ini terus berjalan, 

hingga data yang digali dirasakan cukup dan disertai ada kejenuhan 

informasi.  

4.  Tehnik Pengumpulan Data 

Ada beberapa tehnis pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini antara lain; observasi intensif (intensive observation), 

dokumentasi, wawancara mendalam (indept interview) secara personal dan 

Focus Group Discussion (FGD) guna konfirmasi dan kolektivitas. Observasi 

intensif dilakukan pada proses pelaksanaan kegiatan pengajian oleh Majlis 

Ta’lim Miftahul Jannah, sehingga diketahui prosesi atau tahapan kegiatan, 

kekhususan melalui ketertiban, keteptan waktu, dan kekompakan jamaah 

dalam menjalankan prosesi ritualnya. Agar tidak menimbulkan kesan diteliti 

dengan kehadiran peneliti dalam proses kegiatan Majelis Miftahul Jannah 

yang rata-rata beranggotakan perempuan, maka peneliti membangun 

komunikasi dengan kontak person, agar Majlis Ta’lim Miftahul Jannah dapat 

memenuhi undangan pelaksanaan ritual keagamaan yang peneliti desain 

dilaksanakan di rumah peneliti, agar peneliti (berjenis kelamin laki-laki) 

dapat leluasa masuk serta ikut secara aktif dalam prosesi ritual yang 

dilaksanakan oleh Majlis Ta’lim Miftahul Jannah. Tema kegiatan ritual yang 

peneliti manfaatkan adalah tasyakkuran atas selesianya proses renovasi 

rumah, selamatan 7 bulan kehamilan dari keluarga peneliti dan sekaligus 

rencana keberangkatan haji salah satu keluarga peneliti. Pembiakan jeis 

kebutuhan ritual ini dimaksudkan agar memperkaya jenis ritual yang 

dilaksanakan oleh Majlis Ta’lim Miftahul Jannah.  
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Dengan strategi seperti ini, maka peneliti sekaligus sebagai tuan rumah 

dengan leluasa menghadiri dan mengikuti semua prosesi ritual dan sekaligus 

di akhir dari prosesi ritual, peneliti memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan ucapan terimaksih dan permohan maaf atas nama keluarga 

sekaligus memohon ijin kepada jamaah untuk mengutarakan maksud dan 

tujuan peneliti menjadikan Majlis Ta’lim Miftahul Jannah sebagai objek 

sekaligus subyek penelitian. Dengan demikian, forum ini sekaligus menjadi 

sarana peneliti melaksanakan penggalian data dengan tehnik Fosuc Group 

Discussion, terkait dengan konteks kelahiran, prosesi pelaksanaan beagam 

jensi ritual, makna ritual bagi jamaah majelis miftahul jannah, respon dan 

tantangan suami dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kegiatan sekaligus 

ekspektasi tentang peran perempuan dalam ritual lainya. Bahkan tahapan ini 

menjadi pintu masuk bagi peneliti dengan mendapatkan izin observasi pada 

pelaksanaan ritual lain di tempat dan pada waktu berbeda yang dilaksanakan 

oleh Majlis Ta’lim Miftahul Jannah, termasuk melaksanakan indept 

interview.  

 FGD juga dilakukan terhadap pimpinan Ormas Islam, khsuus PW NW 

guna mendapat respon mereka terhadap eksistensi Majlis Ta’lim Miftahul 

Jannah, guna mendorong reflekasinya secara luas melalui ormas. Indept 

interview dilakukan dengan beberapa tokoh kunci seperti koordinator dan 

anggota Majlis Ta’lim Miftahul Jannah dan juga beberapa pimpinan Ormas 

Perempuan lain seperti Muslimat NU dan Aisyiah di Kota Mataram.  

5.  Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

sambil berproses (on going procces) di lapangan, dimana sambil terjun 

lapangan, maka data-data yang sudah terkumpul langsung dilakukan proses 

coding agar membantu memetakan pendapat, sekaligus memetakan data yang 

sudah tersedia dan data yang belum dan masih perlu digali juga memfilter 

mana data yang perlu dikonfimasi kembali.  

Secara teknis analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
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kesimpulan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman 

bagaimana dalam gambar berikut;  

 
Gambar 1.  

Komponen Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penarikan kesimpulan dalam analisis penelitian ini dilakukan secara 

induktif. Artinya, kesimpulan disusun berdasarkan tampilan data yang sudah 

tersusun dan dinarasikan pada tahap reduksi dan penyajian data. Namun 

demikian, rancang bangun penarikan kesimpulan juga sudah mulai disusun 

sejak pengumpulan data oleh peneliti. 

6.  Validasi Data 

Guna memastikan validitas data yang akan dimabil menjadi sumber 

kesimpulan penelitian, maka maka peneliti melakukan proses validasi data 

dengan memanfaatkan empat dari tujuh langkah yang dianjurkan Moleong, 

yakni; triangulasi sumber dan metode, kecukupan referensi, pengecekan 

anggota dan pengayaan dengan sejawat.36  

 

 
36 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001) 75.  
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H. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini disajikan dalam empat bab. Bab pertama berisi 

gambaran umum penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

peneltian dan sitematika penulisan laporan. Bab dua mengurai data sesuai 

dengan rumusan masalah yang diangkat dalam peneltian, terdiri dari (1) data 

kualitatif tentang peran perempuan dalam pelaksanaan ritual keagamaan di 

Lombok, (2) data kualitatif tentang sejarah berdirinya majlis ta’lim Miftahul 

Jannah, peran dan hambatannya dalam pelaksanaan ritual keagamaan di 

Lombok, serta respon public terhadapnya, (3) makna dan fungsi pelaksanaan 

ritual keagamaan bagi perempuan Sasak.  

Bab tiga kembali data-data pada bab dua disajikan seperlunya dibarengi 

dengan analisisnya mengarah pada masalah yang diteliti, dan akhirnya pada 

bab empat akan disajikan simpulan akhir berupa jawaban terhadap rumusan 

masalah yang dugambarkan pada bab 1 berbasis data pada bab dua dan 

dianalisis pada bab 3. Dari proses penemuan jawaban ini, tentu ada beberapa 

hal yang menarik untuk diselesaikan baik dalam bentuk siakp, kebijakan dan 

maupun penelitian lanjutan oleh para pihak berkait, sehingga dituangkan 

dalam bentuk rekomendasi peneltian dibagian ujung dari bab empat.  
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BAB II 

PAPARAN DATA 

 

A. Bentuk-Bentuk Ritual dan Pelaksanaanya di Lombok 

 Bagi mamsyarakat Sasak, begawe/roah adalah bagian dari cara 

sekaligus gaya hidup yang merefresentasikan jati dirinya sebagai makhluk 

sosial (khalīfah al-Allah fi al-Ardli) sekaligus sebagai mahkluk religious 

(‘abd al-Allah). Sebab, begawe atau roah identik dengan perkumpulan 

manusia, pertukaran material-pikiran, dan zikir serta do’a kepada Allah SWT, 

apapun bentuk, jenis dan kadarnya dari paling mewah hingga paling 

sederhana. Ada jenis begawe atau roahnya selama tujuh hari tujuh malam, 

tapi ada juga roah hanya dalam sesaat saja seperti roah berupa tasyakuran atas 

rumah baru dengan mengundang beberapa orang tuan-kiyai untuk membaca 

tahlil dan do’a kemudian diakhir dengan makan-makan.  

Begawe bagi masyarakat Sasak ada yang bersifat permanen 

pelaksanaannya berdasarkan waktu tertentu atau berdasarkan peristiwa 

tertentu. Begawe yang dilaksanakan atas dasar peristiwa tertentu berkaitan 

dengan daur kehidupan dan kematian manusia. Begawe karena daur 

kehidupan disebut begawe urip meliputi; pedak-api / ngurisan atau mencukur 

rambut bayi, besunat / beselam atau khitanan bagi anak laki-laki, begawe 

merari’ atau pesta perkawinan. Sedangkan begawe karena kematian disebut 

gawe pati meliputi; nelung, mitu’, nyiwa; metangdase dan Nyatus atau roah 

setelah adanya kematian mulai pada hari ketiga, ketujuh, kesembilan, 

keempatpuluh dan keseratus. Dengan demikian, maka dapat dipastikan setiap 

orang Sasak pasti akan melaksnaakan begawe dalamhidupnya minimal 

sebanyak 8 kali yang disebabkan oleh daur kehidupan dan kematian, 

ditambah dengan roah hari-hari besar Islam serta roah yang disebabkan oleh 

peristiwa-peristiwa insidentil. 

Setiap acara agama, sosial maupun adat mesti diakhiri dengan ritual 

keagamaan berupa tahlilan dan do’a baik dalam cakupan yang luas maupun 

sangat terbatas. Acara-acara keagamaan meliputi; peringatan hari besar Islam; 
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Maulid Nabi, Isro’ Mi’roj, Tahun Baru Islam, dan Nuzulul Qur’an. Selain itu, 

juga disebut ritual keagamaan misalnya kegiatan tasyakuran haji, ziarah 

kubur, dan upacara pemakaman jenazah di kuburan.37 Puncak ritual kegiatan 

keagamaan ini adalah terletak pada pengajian atau pemberian tauhsiyyah 

berkaitan dengan spirit hari Besar Islam yang sedang diperingati. Peringatan 

hari-hari besar biasa dilakukan oleh masyarakat melalui wadah kolektivitas 

musholla atau masjid, namun ada juga yang melaksanakannya di kantor. 

Bentuk pelaksanaannya dengan mengundang banyak kalangan hadir, 

menyiapkan dan meyuguhkan konsumsi, pemberian tauhsiyyah oleh para tuan 

guru dan diakhir dengan tahlil serta doa.38  

Pelaksanaan ritual dan seremoni keagamaan seperti hari-hari besar 

Islam, biasanya dilaksanakan di Majid dan Musholla atau di kantor/instansi 

baik isntansi pemerintah maupun swasta. Proses pelaksanaannya hampir sama 

di semua wilayah islam Wetu Lime,39 baik di pusat pengaruh pengembangan 

Islam awal oleh tuan guru atau daerah santri maupun wilayah lainnya. 

Peringatan hari besar Islam di masjid atau Musholla yang berada pusat 

perdesaan biasanya dilaksanakan di setiap masjid dan musholla dengan 

menghadirkan semua jamaah masjid maupun musholla sebagai pserta 

sekaligus panitia dan para tokoh-tokoh agama dari luar jama’ah masjid atau 

musholla sebagai pelaksana. Peran tokoh agama di perdesaan menjadi 

strategis dalam pelaksanaan ritual keagamaan dalam segala bentuk. 

Desa Masjid Babul Jannah, di dusun Sinta – Batujai – Lombok 

Tengah,40 pelaksanaan ritual dan seremoni isra’ mikroj diawali dengan 

 
37 Jenis ritual keagamaan yang terpantau di semua lokasi di pulau Lombok adalah upacara 

kematian; nelung, mitu, nyiwak, metangdase dan nyatus bahkan houl, kemudian roah berangkat 

haji, dan termasuk ritual nuzul al-qur’an dan ziarah qubur termasuk acara pemakaman di atas 

kuburan. 
38 Observasi pelaksanaan peringatan Maulid Nabi dan Israk Mi’roj di Lombok tahun 1437 

H. 
39 Penggunaan istilah wakte lime mengacu pada tulisan Erni Budianti dalam buknya 

“Islam Sasak; Wetu Lime Vs Islam Weu Telu”. Mengingat sebagian besar wilayah Lombok 

didominasi oleh Islam Wetu Lime, maka lokus pengamatan ini pada praktek ritual keagaan waktu 

lime guna terdapat keseragaman dan analisisnya. 
40 Hampir semua masjid proses pelaksanaannya seperti ini. Observasi tim peneliti di 

Batujai, Ungge, Sengkol untuk kawasan selatan, Sakre, Pademare di bagian Timur. Terkecuali di 

masjid-masjid besar di perkotaan, seperti Kediri, Masjid Agung Lombok Tengah, Masjid Agung 
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musyawarah pengurus masjid, yang dilaksanakan bakda sholat jum’at, terkait 

penentuan waktu pelaksanaan ritual/seremoni isra’ mikroj, siapa tokoh agama 

atau tuan guru yang akan diundang sebagai penceramah sekaligus tuan guru 

dari luar desa yang akan diundang. Setelah terjadi kesepakatan terkait waktu 

dan tamu undangan, maka dibarengi dengan kesepakatan “konsumsi” yang 

dibebankan kepada setiap kepala keluarga dengan membawa “dulang” berupa 

satu nampan (nare) besar yang atasnya tersusun beberapa piring berisi nasi 

dan lauk-pauk beserta jajan dengan beragam warna, bentuk, jenis dan 

sebagainya, sesuai kemampuan dan keikhlasan. Semua beban penyiapan 

konsumsi hingga pengantarannya ke masjid menjadi tanggungjawab ibu 

rumah tangga. Pada hari pelaksanaannya, dipersiapkan tempat duduk di 

emperan atau bagian luar masjid untuk para tamu undangan terdiri dari; tuan 

guru yang akan menjadi penceramah, tuan guru yang akan memimpin tahlil 

dan do’a sekaligus tamu undangan lain dari dusun dalam satu desa, yang 

direfresentasian oleh para tuan-kiya (orang yang sudah haji atau belum haji, 

namun berperan sebagai kiyai di kampungnya). Apabila masih tersedia 

tempat, maka akan disisi oleh jamaah laki-laki dari masjid pelaksana, baru 

disusul perempuan. tetapi, perempuan lebih cederung dipersiapkan tempat di 

halaman masjid, baik dengan pemasangan terop maupun cukup dengan 

pohon-pohon yang tertancap oleh Allah di halaman masjid sebagai 

pelindungnya dari terik matahari. Prosesi ritual dilaksanakan, diawali dengan 

pembacaan ayat suci al-Qur’an, dilanjutkan dengan penyampaian ceramah 

keagamaan, dilanjutkan dengan tahlil dan do’a. selama proses ritual 

berlangsung, semua jamaah terlihat khusu’, kecuali terlihat gaduh pada 

jamaah perempuan, karena temat duduk yang terpencar dan sambil mengurus 

anak-anak kecil. Proses ritual da upacara dilanjutkan dengan penyajian 

dulang oleh jamaah laki-laki masjid pelaksana kepada semua jamaah atau 

undangan yang duduk ditempat yang telah dipersiapkan, dan akhirnya 

dinyatakan selesai oleh tuan gurunya, maka kegiaatan dianggap selesai, 

 
Selong, masjid Ataqwa Mataram, konsumsi cukup menggunakan snack dan nasi kotak, bahkan 

terdapat instansi yang menggunakan model prasmanan. 
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undangan bergegas meninggalkan tempat, panitia laki-laki sibuk menyiapkan 

“berkat” atau bingkisan berisi jajan atau makanan yang sudah dimasukkan 

kedalam plastic untuk dibawa pulang, kecuali “berkat” untuk tuan guru dalam 

bentuk berbeda, diantar langsung ke rumahnya atau ke mobilnya, apabila 

membawa mobil sendiri. Semua perabot kotor yang dipakai makan, 

dikeluarkan dari masjid oleh dan langsung diterima oleh kaum ibu-ibu yang 

sudah siap menunggu miliknya sendiri, guna dibawa pulang. Semakin bersih 

atau berkurang masakan yang dihidangkannnya, maka smakin bangga dan 

bahagia kaum ibu, karena merasa mendapatkan berkah”.  

Ritual keagamaan non hari besar Islam, seperti roah pada acara begawe 

adat seperti begawe merarik atau begawe nyiwak, pada masyarakat Sasak, 

makan umum, proses kegiatan dilaksankan seperti tidak ada kaitannya dengan 

agama, para tamu datang “betangko” ke rumah pemilik pesta dengan 

membawa “bande” berupa beras, gula, jajan atau buah yang diwadahi baskom 

besar “sador atau jembak”. Kehadirannya disambut tuan rumah, bawaanya 

dibawa ke seksi penerimaan, dan tamu dipersilahkan duduk di bawah tetaring, 

dengan menerima konsusmi yang disuguhkan berupa minuman (kopi, the atau 

air mineral kemasan) dan jajan/buah pisang, yang penyiapan atau 

pengemasannya dilaksakana di dalam rumah oleh kaum ibu-ibu, dan 

disughkan oleh “pengancang”, laki atau perempuan, sesuai kebutuhan dan 

ketersediaan tenaga. Sementara itu, para lelaki di kampung atau disebut 

anggota banjar, sibuk mempersiapkan konsumsi makan siang berupa nasi dan 

lauk pauk. Apabila nasi sudah cukup, laukpauk sudah mateng dan tersedia, 

maka dilanjutkan dengan begibung “pemberian jamuan makan”, diawali dari 

para tamu yang dianggap berasal dari wilayah lebih jauh kemudian baru 

disusul anggota banjar. Dengan tuntasnya proses begibung, maka dianggap 

selesai proses begawenya, dan ditutup dengan roah gawe, yakni tahlilan dan 

do’a. Proses ritual ini dilaksanakan oleh tuan-kiyai laki-laki. Hal yang sama 

juga akan dilaksnakana demikian, apabila ada hajatan khusus seperti roah 

menempati rumah baru, roah karean dan keselatan dari musibah atau penyakit 

dan sebagainya, diawali dengan berandek (memberitahukan niatnya kepada 
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tuan kiyai yang akan diundang, dilaksanaka sehari sebelum acara agar ia tidak 

bepergian), menjelang pelaksanaan acara, maka dilakukan mensilak 

(mengundang pihak tuan kiyai yang sudah dipermaklumkan sebelumnya), 

maka setelah kumpul di tempat yang disediakan, maka proses ritual dimulai; 

pemcaaan al-fatihah untuk nabi, untuk shohibul hajah dan tahlil serta do’a, 

atau diawali dengan pembacaan barzanji, atau surah yasin, lalu tahlil dan doa, 

sesuai jenis hajatan sohibul bait, kemudian diakhiri dengan makan, minum 

dan merokok.41 

B. Konteks Kelahiran Majlis Ta’lim “Miftahul Jannah” Kr. Anyar Sebagai 

Pelaku Pelaksanaan Ritual Keagamaan di Lombok 

Menurut Hj. Muslihati, Koordinator Majelis Ta’lim Miftahul Jannah 

bahwa majelis ini berdiri tahun 1992 yang dipelopori oleh Hj. Rohimin, 

seorang janda dan pensiunan Guru Agama berdomisili di Kr. Anyar – 

Kelurahan Monjok, kecamatan Mataram.42 Mula-mula HJ. Rohimin 

membentuk perkumpulan bagi ibu-ibu yang sudah usia lanjut yang ada di Kr. 

Anyar sebagai bentuk fortum silaturrahmi sesame mereka dan mengisinya 

dengan kegiatan-kegitaan ibadah berupa yasinan, tahlilan dan doa, dari, oleh 

ibu-ibu untuk diri mereka sendiri dan kelurganya. 43  

 
41 Cara-cara seperti ini dilaksakan oleh masyarakat Sasak baik di wilayah selatan, timur, 

tengah mapun barat, teurtama dari sisi pelaksanaan roahnya, sedangkan pelaksaaan pestanya 

beragam, apalagi dilaksanakan dengan pola standing party yang orang Sasak memedakannya dari 

sisi undangan; apabila proses undangannya melalui kartu undangan, maka biasanya pesta bersifat 

standing party atau prasmanan, dan masyarakat menyebut dirinya dapat “undangan”. Apabila 

model undangannnya oleman atau bebarak; mengundang langsung secara lisan, maka begawe 

gibung atau masyarakat menyebutnya “kondangan”. Tak sedikit masyarakat Sasak yang 

tersinggung dengan dua model pemberitahuan ini, ada yang tersinggung diundang dengan model 

“undangan”, sehingga tidak mengahadiri, sekalipun keluarga dekat atau temen akrab, tetapi ada 

juga malas mengahdiri acara apabila diundangn dalam bentuk “kondangan”. Sebab, dua model 

undangan ini memiliki perbedaan cara menghadiri, makna dan bentuk bawaan. Undangan dinilai 

khusus orang yang biasa menggunakan celana, datang hanya membawa diri, istri dan amplop, dan 

langsung makan, sedangkan “kondangan” harus datang bersama istri, dengan membawa “bande”, 

dan proses ngobrolnya lama dengan makan menggnakan sistem begibung. 
42 Kini, Kr. Anyar masuk dalam Kelurahan Monjok Baru kecamatan Selaparang kota 

Mataram, yang disebabkan adanya pemekaran kecamatan di Kota Mataram pada tahun 2009, dari 

3 kecamatan menjadi 6 kecamatan; semua hanya Kecamatan Apenan dimekar menjadi kecamtana 

Sekarbela, kecamatan Mataram dimekar menjadi kecamatan Selaparang dan kecamatan 

Cakrnegara dimekar menjadi kecamatan Sandubaya. 
43 Hj. Muslihati, Anggota Majelis Taklim Miftahul Jannah, Wawancara, di Mataram, 

tanggal 20 Juli 2016 dan Focus Gruoup Dicussion dengan Jamaah Mejlis Taklim Miftahul Jannah, 

di Jempong, tanggal 12 Juli 2016. 
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Awalnya jadwal pertemuan dilaksanakan pada malam Jumat 

sebagaimana lazimnya kelompok-kelompok pengajian lainnya. Bahkan Hj. 

Rohimin sering mengundang ustaz dari kalangan laki-laki, berdasarkan 

relasinya sesama guru agama untuk hadir mengisi pengajian di majelis 

taklimnya. Namun, lama- kelamaan, anggotanya banyak yang tidak bisa 

mengikuti ceramah atau pengajian disebabkan adanya kesibukan di rumah 

masing-masing, namun juga disebabkan ceramah atau materi ceamahnya 

panjang dan tidak mengena dengan kebutuhan ibu-ibu jamaah majelis taklim 

Miftahul Jannah. Dengan kondisi demikian, maka Hj. Rohimin menghentikan 

aktivitas ceramah agama dari kalangan ustaz dari kelompok laki-laki, lalu 

berpindah menghadirkan guru-guru agama dan da’iyah-daiyah dari luar 

dengan materi-materi yang mengena problem keperempuanan dan keibuan. 

Jamaah atau anggota pengajian Miftahul Jannah semakin bertambah dan 

senang mengikuti pengajian atau ceramahnya. Meniggalnya HJ, Rohimin, 

maka majelis taklim ini kami generasi kedua berusaha terus mempertankan 

tanpa ada kepengurusan, namun al-hamdulillah terus berjalan. 44  

Mula-mula majelis ta’lim ini berfungsi sebagai wadah komunikasi antar 

mereka setiap malam jumat dengan membaca atau acara yasinan bersama. 

Karena keberadaannya terus eksis, mulai dari kegiatan rutin berupa yasinan – 

tahlilan dan do’a secara bergilir antar anggota, namun ada beberapa anggota 

yang secara khusus membuat acara sesuai hajatannya seperti acara kematian, 

acara keberangkatan haji, acara tasyakkuran rumah dan sebagainya, dengan 

tetap memanfaatkan majlis tak’lim Miftahul Jannah sebagai pelaksananya 

tanpa menghadirkan pihak laki-laki, padahal sebelumnya, urusan ritual 

keagamaan senaniasa melibatkan laki-laki saja. Tetapi etelah generasi ketiga, 

tampil beberapa guru agama terlibat menjadi anggota, sekalipun tidak janda, 

dan akhirnya menjadi organisasi terbuka dengan jamaah yang lebih luas, 

namun tetap beranggotakan perempuan. Undangan mengisi kegiatan atau 

ritual keagamaan terus berdatangan, baik dari kalangan anggota maupun 

kerabat anggota lainnya, dengan bentuk roah atau acara yang berbeda-beda, 

 
44 Jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah, FGD, di Jempong, 12 Juli 2016 



34 

dengan jenis dan proses ritual yang berbeda-beda pula, seperti syarakalan 

atau barzanji, membaca surat yusuf bagi selamatan kehamilan, yasinan dan 

tahlilan untuk ritual yang berkaitan dengan roah kematian.45 

C. Makna Ritual Keagamaan Bagi Perempuan Sasak 

Memimpin pelaksanaan roah yang memiliki dimensi agama oleh 

Majelis Taklim Miftahul Jannah yang notabene perempuan memiliki banyak 

maka antara lain; sebagai ruang ibadah mendapatkan pahala, ruang 

silaturrahmi, ruang syukur kepada Allah, ruang menyambung ikatan 

sekaligus media berbakti kepada keluarga yang sudah meninggal, hobby 

berkumpul guna menghilangkan kepenatan dalam rumah tangga dan bahkan 

ada yang memanfaatkan sebagai media ekonominya. Menurut Hj. Muslihati; 

“tujuan utama kami bergabung dan teribat dengan sepenuh hati dalam 

pelaksanaan ritual keagamaan melalui majelis taklim Miftahul Jannah 

ini sangat jelas, seperti tertuang dalam nama dari majelis kami, yaitu 

Miftahul Jannah, yaitu menjadi kunci surge. Ritual yang kami 

laksanakan tidak ada sedikitpun yang tidak berbau ibadah, karena 

membaca ayat suci al-Qur’an, bersholawat kepada nabi dan berdoa. 

Yang kita do’akan bukan hanya diri kami, tetapi keluarga-keluarga 

kami baik yang sudah meninggal maupun hidup. Setiap minggu kami 

berkumpul beribadah dan apalagi membacakan al-fatihah dan 

mendo’akan keluarga kami yang meninggal itu sangta membahagiakan 

kami, selalu inget mati bagi kami dan senantiasa mengingat suami kita, 

ibu-bapak kita yang sudah meninggal”.46  

 

Sementara jamaah Miftahul Jannah lainnya, Hj. Annisah, menjelaskan 

bajwa dia ikut majelis ta’lim miftahul jannah dengan segenap kegiatan ritual 

keagamaannya, dianggap sebagai hobby dan ibadah.  

“saya anggap selain sebagai bentuk ibadah, juga bagian dari cara 

berbakti kami kepada suami maupun ibu bapak kami yang sudah meninggal 

dunia. Bagi saya, mengabdi kepada suami dan bertanggungjawab atas 

pekerjaan rumah adalah kewajiban saya, tetapi ikut pengajian yang 

dilaksaakan oleh majelis taklim Miftahul Jannah juga saya perlukan sebagai 

cara dan jalan saya mendapatkan pahala melalui ibadah dan sekaligus ada 

kebahagiaan bathin; senang berkumpul, berbagi rasa dan berbagi beban 

kepada sesame anggota yang mau mendengar perasaan kami.47 

 
45 Jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah, FGD, di Jempong, 12 Juli 2016 
46 Hj. Muslihati, Wawancara, di Mataram, 20 Juli 2016 
47 Hj. Annsah, FGD dengan Majelis Miftahul Jannah, di Jempong, 12 Juli 2016 
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Selain motif ibadah, silaturrahmi dan cinta sama keluarga yang sudah 

meninggal, pelaksanaan ritual juga memiliki makan ekonomis, sebagai proses 

kegiatan rutin Majlis Miftahul Jannah dalam hasil observasi peneliti sebagai 

berikut; 

“Acara ritual rutin di rumah Hj. Rafi’ah di Kr. Kelok, sebelum acara 

dimulai, peneliti melihat ada akitivitas ekonomi yang dilakukan oleh salah 

seorang anggota dengan memperkenalkan pakain gamis untuk ibu, remaja 

dan anak-anak kecil. Transaksi yang terbangun ternyata bukan hanya jula beli 

chash, melainkan beragam macam transaski; berupa kesediaan menjadi 

distributor, kesediaan untuk agen pemasaran dan sebagainya. Proses ekonomi 

ini berjalan sebeleum kegiatan ritual dilaksanakan dengan memanfaatkan 

waktu jeda akibat masih menunggu kehadirna peserta lainnya. Pada saat 

puncal ritual keagamaanya dilaksanaka, maka semua khusu’ dan rapi serta 

tertif bahkan kompak dalam bacaan ritualnya, sekalipun tidak sedikit anak 

kecil ikut bersama. Sedangkan setelah semua prosesi ritual dilaksanakan, 

maka sambil menikmati sugul snack maupun konsumsi dari pihak tuan 

rumah, maka proses kelembagaan juga masih berlanjutnya, yakni penyerahan 

setoran sebanyak Rp. 5,000,0 setiap kali pertemuan, dengan 

pengalokasiannya (1) Rp.3000,- dimasukkan menjadi dana kegiatan 

organisasi atau tepatnya disebut sebagai kas organisasinya, dan Rp. 2,000,- 

sisanya, diberikan kepada calon tuan rumah untuk minggu berikut.” 

 

Bahkan menurut PD NW Lombok Barat dalam Focus Group 

Discussion yang dilaksanakan peneliti di Ponpes Nurul Haramain Putra 

khusus untuk menanggapi phenomena majlis ta’lim Miftahul Jannah, mereka 

respon dan siap mereflikasikannya, karena pelaksanaan ritual bagi perempuan 

memiliki beragam makna, dilaur makna ibadahnya, sebagaimana dinyatakan 

berikut; 

“karena sesungguhnya perkumpulan pengajian perempuan, disamping 

sebagai refressing, hiburan sejenak dari hiruk-pikuk rumah tangga, 

mereka juga haus untuk saling berbagi sesama perempuannya sekaligus 

wadah untuk menunjukkan ke generasi baru bahwa perempuan juga 

bisa tampil.48 

  

 
48 FGD Muslimat NW Lombok Barat, Nurul Haramaian, 16 agustus 2016 
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BAB III 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Ritual Agama dan Adat Pada Masyarakat Sasak di 

Lombok 

 Asal usul keberadaan masyarakat Sasak yang menjadi penduduk asli 

pulau Lombok, secara mitologi Sasak, tidak terlepas dari peran Jin 

perempuan bernama Dewi Anjani yang diyakini secara mistis oleh 

masyarakat Sasak—menjadi penghuni gunung Rinjani.49 Keberadaan gunung 

Rinjani bagi masyarakat Sasak sangat strategis, selain sebagai sumber 

kesuburan dan kemakmuran bagi masyarakat Sasak yang mengandalkan mata 

pencariannya dari pertanian, juga sebagai sentral pembentukan nalar 

kesadaran magis masyarakat Sasak tentang kehidupan yang berpusat pada 

mitologi dewi Anjani. Mitologi Dewi Anjani yang dikonstruk berjenis 

kelamin gender perempuan berkontribusi terhada pemuliaan dan penghargaan 

terhadap perempuan dalam kebudyaan Sasak, yang ditandai dengan 

pemberian symbol “ine/ratu” sebagai “pemilik” dan “pemberi” pada semua 

bentuk benda yang menjadi sumber bagi kemakmuran, kedamaian, 

ketenangan dan keselamatan dalam kehidupan masarakat Sasak. Gunung 

Rinjani sebagai sumber kesuburan dan kemakmuran diyakini ada pemelikinya 

yang disebut “inen gunung”, yakni jin Dewi Anjani. Keris atau jenis alat yang 

melambangkan perdamaian dan ketenangan dan keselamatan pasti diyakini 

ada pemiliknya yang bersemayang di dalam benda tersebut, disebut “inen 

keris”, demikian pula dengan rumah, kebun, sawah, atau dirangkum dengan 

gumi-paer pulau Lombok diyakini ada pemiliknya secara gaib disebut “inen 

gumi paer”. Dengan konstruk mitologi dimaksud, maka semua hal yang 

terhampar, baik yang tanpak maupun tidak tanpak di wilayah pulau Lombok 

sesungguhnya dikuasai oleh “ine”nya dengan fungsi sebagai pemilik-

pemelihara dan pemberi, yang berjenis kelamin perempuan. Artinya, kunci 

 
49 Salman Faris, Guru Dane Sebuah Novel Masa Kelam Sasak, (Mataram; STKIP Press, 

2010) 
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kekuatan dan kekuasaan yang dibangun diatas gumi paer Lombok ada pada 

pihak perempuan, yang dapat diambil melalui pemujaan dengan beragam 

bentuk ritual dan seremoni.  

Sepanjang sejarah sosial Sasak, memang belum ada satu datapun 

tentang adanya perempuan sasak yang memiliki peran aktif dalam bidang 

public, kecuali dalam skala yang sangat sempit, misalnya aktif dalam 

pengobatan dalam kapasitas sebagai belian (baca; dukun) dan atau menjadi 

ran/agan (baca; juru masak) untuk kegiatan-kegiatan seremonial 

(begawe/roah) dalam bidang sosial budaya maupun keagamaan lainnya dan 

sedikit dalam bidang usaha perdagangan menjadi pedagang bakulan, di 

bidang pertanian dengan ikut menjadi buruh tani serta dalam bidang kerajinan 

dan industru dengan menjadi pengarajin gerabah dan pengrajin tenun.  

Bagi mamsyarakat Sasak, begawe/roah adalah bagian dari cara 

sekaligus gaya hidup yang merefresentasikan jati dirinya sebagai makhluk 

sosial (khalīfah al-Allah fi al-Ardli) sekaligus sebagai mahkluk religious 

(‘abd al-Allah). Sebab, begawe atau roah identik dengan perkumpulan 

manusia, pertukaran material-pikiran, dan zikir serta do’a kepada Allah SWT, 

apapun bentuk, jenis dan kadarnya dari paling mewah hingga paling 

sederhana. Ada jenis begawe atau roahnya selama tujuh hari tujuh malam, 

tapi ada juga roah hanya dalam sesaat saja seperti roah berupa tasyakuran atas 

rumah baru dengan mengundang beberapa orang tuan-kiyai untuk membaca 

tahlil dan do’a kemudian diakhir dengan makan-makan.  

Begawe bagi masyarakat Sasak ada yang bersifat permanen 

pelaksanaannya berdasarkan waktu tertentu atau berdasarkan peristiwa 

tertentu. Begawe yang dilaksanakan atas dasar peristiwa tertentu berkaitan 

dengan daur kehidupan dan kematian manusia. Begawe karena daur 

kehidupan disebut begawe urip meliputi; pedak-api / ngurisan atau mencukur 

rambut bayi, besunat / beselam atau khitanan bagi anak laki-laki, begawe 

merari’ atau pesta perkawinan. Sedangkan begawe karena kematian disebut 

gawe pati meliputi; nelung, mitu’, nyiwa;, metangdase dan Nyatus atau roah 

setelah adanya kematian mulai pada hari ketiga, ketujuh, kesembilan, 
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keempatpuluh dan keseratus. Dengan demikian, maka dapat dipastikan setiap 

orang Sasak pasti akan melaksnaakan begawe dalamhidupnya minimal 

sebanyak 8 kali yang disebabkan oleh daur kehidupan dan kematian, 

ditambah dengan roah hari-hari besar Islam serta roah yang disebabkan oleh 

peristiwa-peristiwa insidentil. 

Di Lombok, upacara atau ritual senantiasa dipimpin oleh tokoh adat 

untuk ritual berbasis adat, dan tokoh agama untuk ritual berbasis sosial – 

keagamaan. Tokoh agama yang menjadi pemimpin ritualitas sosial 

keagamaan disebut kiyai untuk tingkatan local dan tuan guru untuk skala 

yang lebih luas. Sebenarnya sejak kapan istilah Tuan Guru populer di Gumi 

Sasak ini? Menurut H. Lukman Al Hakim, MM, sebagaimana dikutip oleh 

Rasmianto50 bahwa istilah Tuan Guru di L dikenal sejak abad ke-19. 

Sebelumnya, sejak abad ke-17 ketika jayanya Kerajaan Islam Sasak seperti 

Kerajaan Selaparang Lombok Timur dan Kerajaan Pejanggik di Lombok 

Tengah, masyarakat menyebutnya sebagai seorang ‘guru’, khususnya bagi 

seseorang yang memiliki pengetahuan agama Islam ang lebih baik. Pasalnya, 

saat itu, tugas mereka memang seperti guru biasa yang mendidik anak-anak 

atau remaja-remaja Islam tentang ilmu agama yang bertempat di rumahrumah 

atau juga di santren-santren (mushalla). Materi pengajiannya pun mulai dari 

yang sangat praktis dengan cara yang sederhana. Seperti tauhid, fiqih dan 

ilmu tasawuf. 

Memasuki abad ke-18, kerajaan Hindu Bali yang semula bermarkas di 

Lombok Barat, Cakranegara, mulai menginvasi kerajaan-kerajaan Islam dan 

menguasainya. Sehingga, pengajian-pengajian yang dikembangkan oleh para 

guru tersebut sedikit-demi sedikit meredup. Padahal saat itu, pihak penguasa, 

Hindu Bali, saat itu tidak melarang penduduk asli Suku Sasak menganut 

agama yang berbeda dengan pihak ‘penguasa’. Namun, bagaimana pun 

bayang-bayang kolonialis tetap saja memiliki pengaruh terhadap kehidupan 

 
50 Rasminato, Interrelasi Kiai, Penghulu dan Pemangku Adat dalam el-Harakah, Vol. 11, 

(No. 2, Tahun 2009), hal. 151 
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beragama penduduk saat itu. Maklum, kerajaan Hindu Bali cukup lama 

bercokol di pulau ini, sejak tahun 1740-1894. Setelah berakhirnya penguasaan 

Kerajaan Hindu Bali ini, kran bagi pembelajaran agama Islam secara lebih 

baik. Penduduk asli sudah ada yang melakukan ibadah haji sambil belajar 

agama, khususnya kaum muda Sasak saat itu. Diantara Tuan Guru pada akhir 

abad ke-19 yang turut menentang keras keberadaan Wetu Telu di pulau 

Lombok saat itu yang cukup dikenal luas adalah TGH. Umar Kelayu Lombok 

Timur. Dari tangan TGH Umar Kelayu di Mekkah, maka lahirlah dua tokoh 

besar di Lombok dengan layanan pendidikan yang berdampak luas bagi 

masyarakat Sasak sejak awla abad XX, baik untuk laki maupun perempuan, 

yaitu TGH. Moch. Sholeh Hambai – Bengkel dan TGH. Zainuddin Abdul 

Madjid – Pancor.  

Layanan atas hak pendidikan bagi masyarakat Sasak dimulai sejak 

peralihan kekuasaan di Gumi Sasak pada abad XX, dari kekuasaan Kerajaan 

Mataram – Hindu ke kekuasaan penjajah Belanda, sekalipun dengan jumlah 

dan jangkauan yang sangat terbatas. TGH. Sholeh Hambali di Bengkel adalah 

tokoh yang pertama kali memberikan layanan pengajaran agama Islam secara 

terbuka dan setara kepada laki dan perempuan dengan sistem informal dan 

pola bekerebung. Jumlah santriwan dan santriwati yang ikut “mengaji” di 

pondok pesantren Hidayatul Athfal yang diasuh TGH. Sholeh Hambali terus 

meningkat secara kualitas maupun asal wilayahnya. Guna menampung 

akomodasi peserta, maka dibangunlah asrama-asrama oleh wali santri yang 

berdasarkan daerah asalnya, kecuali untuk santriwati. Tercatat ada enam 

asrama yang dibangun sebagai tempat tinggal para santri, yaitu; Syamsul 

Huda, Qamarul Huda, Najmul Huda, Ta’limussyibyan, Hidayatul Huda dan 

Ummul Huda yang menyatu dengan rumah tinggal TGH. Sholeh Hambali, 

dan diperuntukkkan khusus bagi santriwati. Proses pembelajaran dengan 

sistem informal berlangsung dari tahun 1916 sampai 1955. Setelah TGH. 

Moch. Sholeh Hambali dipercaya mejadi rais Syuriah Ormas sekaligus Partai 

Politik Nahdlatul Ulama (NU) di NTB pada tahun 1954, maka sistem 

pendidikan agama yang dibinanya dibawah lembaga Hidayatul Athfal dari 
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tahun 1916, dirubah menjadi Perguruan Darul Qur’an dengan membuka 

pendidikan formal Madrasah Mu’allimn Darul Qur’an khusus bagi laki-laki 

dengan menggunakan sistem klasikal pada tahun 1955, dan disusul membuka 

Madrasah Darul Hadist pada tahun 1963 sebagai akses pendidikan formal 

bagi perempuan.51  

Selain di Bengkel, Lombok Barat, di Pancor Lombok Timur sejak tahun 

1930 terjadi gejolak berkaitan dengan pendidikan Islam, baik intern ummat 

Islam maupun dengan pihak penjajah; Belanda dan Jepang, disebabkan oleh 

gerakan reformasi sistem pendidikan yang dipelopori TGH. Zainuddin Abdul 

Madjid, dari bentuk informal ke informal dengan sistem klasikal. Tahun 

1933, TGH. Zainuddin Abdul Madjid resmi mendirikan Madrasah Nahdlatul 

Diniyyah Islamiyah (NWDI) yang diperuntukkan khusus untuk laki-laki, dan 

10 tahun kemudian membuka Madrasah Nadhlatul Banat Diniyyah Islamiyah 

(NBDI), tepatnya tanggal 21 April 1943. Setelah kemerdekaan RI, maka 

beragam satuan pendidikan agama Islam untuk tingkat dasar dan menengan 

dibuka oleh TGH. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, baik untuk laki-laki 

maupun perempuan secara terpisah, termasuk untuk kategori pendidkan tinggi 

bidang agama berupa Ma’had Darul Qur’an Wal Hadist untuk laki-laki, 

disusul khusus untuk perempuan. Selain membuka satuan pendidikan agama 

Islam, juga membuka satuan pendidikan umum berbentuk sekolah yang 

pesertanya terdiri dari laki dan perempuan secara bersama-sama, termasuk 

perguruan tinggi umum dan agama.52 

Jumlah perempuan yang dapat mengakses pendidikan pada masa 

inipun masih sangat terbatas, baik karena factor ekonomi dan infrastruktur 

pendidikan yang masih terbatas, diperkuat dengan teks fiqh yang membatasi 

ruanggerak kepergian perempuan melalui muhrim serta budaya masyarakat 

yang memposisikan perempuan hanya pada urusan domistik. Belum ada 

 
51 Adi Fadli Pemikiran Islam Lokal, TGH. Moch. Sholeh Hambali Bengkel, (Mataram; 

Pustaka Lombok, 2015), 80-84. 
52 Usman, Pedagogik Nahdlatlul Wathan, (Mataram; Leppim IAIN, 2015), …Baca juga; 

M. Noor, dkk, Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. 
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perempuan yang berperan setara dengan laki-laki pada ranah public, kecuali 

pada peran public berskala khusus berbasis ilmu dan keterampilan yang 

diperoleh melalui jalur keturunan seperti peran sebagai belian (dukun) baik 

pada bidang spesifik pelayanan kaum perempuan, yakni penyakit kandungan, 

persalinan dan anak. Sementara pada bidang publik lainnya didominasi belian 

(dukun) laki-laki bahkan termasuk untuk menjadi ran/agan53 (baca; juru 

masak atau koordinator konsumsi) dalam acara begawe atau roah (kegiatan 

seremonial) baik untuk acara keagamaan, sosial dan adat. 

Setiap acara agama, sosial maupun adat mesti diakhiri dengan ritual 

keagamaan berupa tahlilan dan do’a baik dalam cakupan yang luas maupun 

sangat terbatas. Acara-acara keagamaan meliputi; peringatan hari besar Islam; 

Maulid Nabi, Isro’ Mi’roj, Tahun Baru Islam, dan Nuzulul Qur’an. Selain itu, 

juga disebut ritual keagamaan misalnya kegiatan tasyakuran haji, ziarah 

kubur, dan upacara pemakaman jenazah di kuburan.54 Puncak ritual kegiatan 

keagamaan ini adalah terletak pada pengajian atau pemberian tauhsiyyah 

berkaitan dengan spirit hari Besar Islam yang sedang diperingati. Peringatan 

hari-hari besar biasa dilakukan oleh masyarakat melalui wadah kolektivitas 

musholla atau masjid, namun ada juga yang melaksanakannya di kantor. 

Bentuk pelaksanaannya dengan mengundang banyak kalangan hadir, 

menyiapkan dan meyuguhkan konsumsi, pemberian tauhsiyyah oleh para tuan 

guru dan diakhir dengan tahlil serta doa.55  

Dalam ritual keagamaan yang dilaksanakan di Musholla atau Masjid, 

maka dapat dipastikan yang terlibat dalam prosesinya adalah laki-laki, dan 

 
53 Dalam kajian gender, budaya Ran dalam masyarakat Sasak menjadi menarik untuk 

ditelusuri lebih mendalam. Sebab, pada sebagian besar masyarakat Sasak, terutama yang tidak 

tersentuh langsung sebagai basis pengajian agama oleh beberapa tokoh agama generasi awal, 

justru Ran atau tukang masak harus kau laki-laki, dimana perempuan dibebaskan dari peran yang 

identik dengan masak-memasak, namun pada wilayah yang menjadi basis engajian tuan guru, 

justru ran adalah kaum ibu, dan laki-laki tinggal menikmati hasil. Manakah yang bias gender? 

Butuh kajian mendalam dan spesifik. 
54 Jenis ritual keagamaan yang terpantau di semua lokasi di pulau Lombok adalah upacara 

kematian; nelung, mitu, nyiwak, metangdase dan nyatus bahkan houl, kemudian roah berangkat 

haji, dan termasuk ritual nuzul al-qur’an dan ziarah qubur termasuk acara pemakaman di atas 

kuburan. 
55 Observasi pelaksanaan peringatan Maulid Nabi dan Israk Mi’roj di Lombok tahun 1437 

H. 
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perempuan sebagai penyiaap konsumsi dan kebersihan. Laki-laki tampil 

sebagai pemberi tauhsiyyah sebagai puncak acara dan dilanjutkan dengan 

laki-laki memimpin upacara tahlilan dan doa. Bahkan di beberapa Musholla 

dan Masjid, terutama di perdesaan, dalam menghadiri acara – acara ritual dan 

seremoni keagamaan terjadi diskriminasi gender dari sisi posisi; laki-laki 

duduk di emperan masjid sementara perempuan sambil membawa sesaji 

(makanan) Ke masjid, sambil mengurus anak, mendengar ceramah dan 

menunggu perabotan konsumsi yang dibawanya, dengan mengambil posisi 

duduk di halaman masjid, berteduh di bawah pohon yang ada di halaman 

masjid dan atau dibawah teorp yang sdah disiapkan,56 yang pihak panitia dari 

kaum laki-laki dengan argument, perempuan memiliki waktu kotor (baca: 

haid) sehingga tidak diperkenankan berada dalam masjid.57 

Sedangkan ritual kegamaan yang dilaksanakan dalam rangkan upacara 

agama bersandikan adat, hampir sama dengan ritual keagamaan dalam rangka 

kegiatan-kegiatan sosial, menurut daur urip (daur kehidupan) ngurisan, 

aqiqah, nyunatan, begawe merarik, dan termasuk hajatan-hajatan insidental 

sesuai daur dalam menjalani hidup seperti roah padi, roah wisuda, roah 

karena sembuh, dan sebagainya. Secara umum, pelaksanaan roah atau ritual 

keagamaan pada jenis-jenis ritual seperti ini pada masyarakat Sasak, baik di 

wilayah-wilayah yang menjadi pusat pengaruh Islam atau kota santri maupun 

di wilayah lainnya di Pulau Lombok, hampir sama, yakni didominasi oleh 

laki-laki yang disebut tuan – kiyai, sedangkan perempuan berpartisipasi 

menjadi pembantu pelaksanaan ritual, yakni sebagai pengatur konsumsi di 

 
56 Hasil pengamatan Tim ke 10 desa yang merefrsentasikan 3 wilayah di Lombok 

berdasarka dialek bahasa; Untuk dialeg Meriak-meriku dwakili oleh desa batujai, mangkung, 

darek, sengkol dan ungge. Sedangkan dialek meno-meni direfresentasikan oleh desa ujan rintis, 

Kediri, Jempong Baru, Bertais dan pejeruk. Sedangkan dialek ngeno-ngeni diwakili masbagik, 

pringgajurang, aikmel, sakre dan smbalun. Obeservasi, tangal 05-18 Juli 2016. Dengan mengamati 

semua jenis rityal keagamaan; murni acara keagaaan, adat maupun hajan sosial lainnya. 
57 Ketika proses penelitian ini berakhir secara limit waktu pengumpulan data secara 

administrative, muncul satu bentuk data unik, yakni pelaksanaan sholat iedul Adha Tahun 1437 H 

di salah satu Masjid Jami’ desa di kawasan perdesaan yang menjadi daerah santri, tepatnya di Desa 

Tanak Beak Narmada, dilaksakan sholat Iedul Adha yang imam, khotib, petugas bilal dan 

jamaahnya semuanya oleh perempuan. agar tidak tumpang tindih, maka fakta ini sebaiknya dikaji 

dan diteliti sebagai gejala baru dari kebangkitan perempuan sasak dalam memegang peran-peran 

public baik dalam bidang agama dan sosial lainnya. 
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bagian dapur dan termasuk bagin pencucian perabot yang digunakan dalam 

proses ritual, sedangkan pengancang (pihak yang menyajikan makanan 

kepada ara tuan-kiyai pasca ritual selesai harus dari kalangan laki-laki). 

Majlis ritual dimaknai sebagai wilayah suci, yang hanya dapat digunakan oleh 

para tuan-kiya yang notabene laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang 

konstruksi sebagai makhluk kotor, karena secara fisik memungkin mengalami 

haid, nifas dan lainnya.  

Bias gender dalam pembagaian peran pada pelaksanaan ritual 

keagamaan terus berlangunng terhadap perempuan sebagai makhluk kotor, 

sekalipun proses pelaksannaan ritual keagamaan tidak di Masjid ataupun 

Musholla, melainkan di rumah bahkan halaman rumah, dengan sekadar 

dialalsi tikar. Pengebirian perempuan dari majelis ritual keagamaan bukan 

berkaitan dengan kesucian lokasi, melainkan kecusian kegiatan ritual 

keagamaan itu sendiri, sehingga tidak boleh dilaksanakan oleh perempuan 

yang dikonstruk sebagai makhluk kotor. Haid adalah proses alamiah yang 

terjadi pada makhluk tuhan yang berjenis kelamin (sex) perempuan sebagai 

akibat dari organ tubuh berupa ovum dan rahim, yang menjadi kelebihan pada 

perempuan, sehingga dapat memberikan keturunan dalam berumah tangga 

atau berpasangan dengan yang berjenis kelamin (sex) laki-laki. Haid adalah 

kodrati, akibat setting organ tubuh, bukan bentuk kutukan akibat tindakan 

kesalahan sebagaimana banyak dikosntruksi melalui penafisran ayat-ayata al-

Qur’an berkaitan dengan cerita atau drama pengeluaran Adam dan Hawa dari 

Surga. Sebab, menurut Nasaruddin Umar, proses draan tentang pengeluaran 

Adam dan Hawa dari surga sama sekali tidak disebabkan oleh salah satunya, 

melainkan pelanggaran bersama antara Adam dan Hawa. Bahkan dalam Surat 

Al-Hujurat Allah dengan jelas menjelaskan bahwa perbedaan adalah 

sunnatullah baik perbedaan atas jenis kelamin (sex) maupun perbedaan 

sosiologis berupa perbedaan suku, bangsa dan sebagainya, namun yang 

terbaik dan termulia di sisi-Nya adalah yang paling bertaqwa di antara 

mereka, bukan laki-laki bukan pula perempuan. Dengan demikian, proses 

melaksanakan kegiatan yang bermuara pda ketaqwaaan kepada Allah, tak 
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mungkin dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Konstruksi sosial yang 

mengenyampingkan perempuan dari proses pelaksanaan ritual kegamaan 

dapat dimaknai sebagai upaya laki-laki menutup ruang perempuan mencapai 

pahala, sehingga bersikap patuh dan hormat kepada lelaki atau suaminya, 

agar kelak dapat membimbing dan membawanya masuk surga. Sebuah 

konstruksi yang memanfaatkan kekuasaannnya ada ranah struktural dan 

kultural melalui wacana agama yang bias gender dan mensosialisasikannya 

melalui proses ritual keagamaan dengan memanfaatkan tenaga pihak yang 

menjadi korban sebagai pelayanan dalam kegiatan yang terus memarginalkan 

dirinya. 

B. Keberadaan; Peran, Respond an Hambtaan Majlis Ta’lim “Miftahul 

Jannah” Kr. Anyar Dalam Pelaksanaan Ritual Keagamaan di Lombok 

Setelah kebebasan peran public peremouan di era Orde Lama 

tergantikan melalui kiprah sosial melalui organisasi perempuan yang bersifat 

subordinasi dari organisasi kaum pria selama masa Orde Baru, maka pada Era 

Reformasi, geliat perempuan melalui pemebentukan organiasi terus tumbuh 

bak jamur di musim hujan dengan segenap ragam dan segmennya; profesi, 

politik, ekonomi, dan sosial bahkan banyak sekali perempuan yang mampu 

tampil menjadi top leader pada instansi pemerintah (birokrasi), lembaga atau 

organisasi sosial, seperti lembaga pendidikan, ekonomi, dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat, termasuk lembaga politik, seperti DPD, DPR/DPRD 

termasuk partai politik.  

Berdasarkan gambaran di atas, maka sesungguhnya perempuan Sasak 

dipastikan memiliki kemampuan untuk memerankan semua peran --yang 

selama ini hanya dapat dilakoni—laki-laki, dan sebaliknya, tidak semua peran 

perempuan dapat dijalankan oleh laki-laki, terutama pada peran-peran yang 

bersifat kodrati perempuan, seperti hamil, persalinan dan menyusai, hanya 

saja, perempuan belum memiliki kesempatan yang luas untuk memainkan 

perannya, termasuk dalam bidang keberserikatan atau berorganisasi sebagai 

media menjalankan peran di laur peran domistiknya.  
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Organisasi yang dipimpin secara mandiri segala kegiatannya, baik 

dalam urusan sosial dan keagamaan, adalah organisasi sosial berbasis massa 

dan agama, yaitu Muslimat NU, Muslimat NW dan Aisyiah. Berdasarkan AD 

dan ART dari ketiga ormas ini, seyogyannya membentuk strukturnya hingga 

di kalangan grassroot, di level dengan dengan sebutan yang sama, yakni 

pengurus Ranting, bahkan dalam AD/ART Muslimat NU, selain ada 

Pengurus Ranting di tingkat pemerintahan desa, juga dibentuk di simpul-

simpul warga lainnya dengan istilah Pengurus Anak Ranting (PAR). Namun, 

berdasarkan data-data yang ditemukan baik melalui proses dokumentasi 

maupun wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), belum ada satu dari 

ketiga Ormas ini yang memililiki struktur lengkap hingga level desa.  

Berdasarkan hasil FGD dengan Pengurus Daerah NW Lombok Barat, 

sesungguhnya Muslimat NW belum merata membentuk pengurus di level 

desa, namun pelayanan terhadap semua jamaah Muslimat NW maupun 

perempuan pada umum sudah dijangkau di semua desa, dengan cara 

pembagian tugas pada semua pengurus NW untuk membentuk kelompok-

kelompok hiziban Muslimat NW di semua desa. Strategi inipun masih 

terkendala, terutama di desa-desa yang jauh dijangkau oleh pengurus 

Muslimat NW, karena jarak tempat tinggal, sehingga intensitas kunjungan 

dan pembinaan menjadi berkurang. Padahal, animo jamaah perempuan 

terhadap kelompok-kelompok pengajian keagamaan yang dipimpin langsung 

oleh perempuan sangat tinggi, disebabkan karena menjadikan pertemuan 

dimaksud sebagai refressing dari kepenatanan mengurus urusan rumah tangga 

yang tidak henti dan sekaligus lebih leluasa bertanya tentang masalah-

masalah yang dihadapinya baik dalam urusan agama maupun urusan lainya.58 

Hal yang sama diungkapkan oleh Pengurus PW Aisyiah NTB, 

khususnya di kota Mataram. Dengan basis anggota kami yang tidak 

berkumpul tempat tinggalnya, maka kebijakan yang kita ambil adalah bagi 

semua pengurus Asyiah baik yang dilevel Wilayah maupun kota Mataram 

dan Lombok Barat yang secara kebebetulan berdomisili di Kota Mataram, 

 
58 PD NW Lombok Barat, FGD di PP Nurul Haramian Putra, tanggal 05 Agustus 2016.  
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baik dalam perumahan-perumahan maupun pemikiman warga, agar aktif 

memprakarsai bersama-sama dengan ibu-ibu di perumahannya pengajian – 

pengajian untuk kaum ibu-ibu. Tanpa memberikan label pengajian Asiyiah, 

namun hadirnya kelompok-kelompok pengajian di setiap perumahan, 

terutama oleh kaum ibu, maka bagi Aisyiah adalah sebuah kebanggaatahan 

sekaligus buah dari hasil dakwah mempertahankan tradisi keagaaan yang 

tidak melanggar sunnah Rasulullah.  

Terdapat beberapa kelompok pengjian ibu-ibu di beberapa perumahan 

di kota Mataram dan Lombok Barat, yang tidak memiliki label ormas 

tertentu, dengan menjadikan Masjid dalam perumahan sebagai basisnya, 

seperti di Perumahan BHP di Labuapi, Perubahan Rengganis di Perempuan 

Lombok Barat, Perumahan Grand Asri, Perumahan Bumi Kodya Asri dan 

Perumahan Permata Jempong kota Mataram. Menurut seorang sumber yang, 

di Perumahan BHP – Labuapi, bahwa kelompok pengajian ibu-ibu di 

perumahan tersebut sudah eksis sejak dia belum tinggal di perumahan 

tersebut pada tahun 2007. Kegiatan utamanya adalah pengajian yang diisi 

oleh Tuan Guru secara bergantian dengan ustazah. Tempat kegiatannya 

terkadang di Masjid tapi terkadang di rumah anggota, sesuai hajatan. 

Penggeraknya adalah guru agama di Kota Mataram, dan salah seorang dari 

aktivis Aisyiah Kota Mataram, namun tak pernah memperkenalkan asal atau 

symbol-simbol organisasinya.59  

Tidak sedikit organisasi-organisisasi perempuan yang berdiri atas 

inisiatif perempuan-perempuan secara terbatas dan bersifat mandiri, seperti 

kelompok arisan, koperasi perempuan, majelis ta’lim/kelompok pengajian 

dan seterusnya di tingkatan paling bawah. organisiasi ini berbeda dengan 

bentuk orgnasisasi perempuan seperti Dharma Wanita yang dibentuk 

pemerintah, juga tidak sama dengan Ormas, karena tidak memiliki ikatan 

struktur dengan organisasi lain baik vertical maupun horizontal, sehingga 

layak disebut sebagai kelompok pengajian atau majlis ta’lim.  

 
59 ES, Warga BTN BHP Labuapi, Wawancara, di Mataram, tanggal 02 Agustus 2016. 
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Dalam konstruksi sosial yang demikian patrilineal pada masyarakat 

Sasak, muncul kelompok-kelompok warga berbasis lingkungan, terutama di 

Kota Mataram dengan basis kegiatan bertumpa pada ritual keagamaan seperti 

Yasinan, Tahlilan, Istigatsah, Bazanji dan seterusnya. Tak luput dari 

kelompok-kelompok seperti ini adalah kaum perempuan, dan biasaya diikuti 

kegiatan tambahan berupa kegiatan arisan. Majelis Ta’lim Miftahul Jannah 

berdiri tahun 1992 yang dipelopori oleh Hj. Rohimin, seorang janda dan 

pensiunan Guru Agama berdomisili di Kr. Anyar – Kelurahan Monjok, 

kecamatan Mataram.60 Menurut Hj. Muslihati, Anggota Majlis Ta’lim 

Miftahul Jannah generasi kedua, bahwa mula-mula HJ. Rohimin membentuk 

perkumpulan bagi ibu-ibu yang sudah usia lanjut yang ada di Kr. Anyar 

sebagai bentuk fortum silaturrahmi sesame mereka dan mengisinya dengan 

kegiatan-kegitaan ibadah berupa yasinan, tahlilan dan doa, dari, oleh ibu-ibu 

untuk diri mereka sendiri dan kelurganya.  

Majelis Ta’lim Miftahul Jannah masuk bagian dari oganisisi wanita 

yang bersifat komunitas, karena dibentuk oleh kaum ibu-ibu berdasarkan 

wilayah tempat tinggal mereka di suatu kampung, tepatnya di karang anyar – 

kr kelok Mataram. Mula-mula majelis ta’lim ini berfungsi sebaai wadah 

komunikasi antar mereka setiap malam jumat dengan membaca atau acara 

yasinan bersama. Karena keberadaannya terus eksis, mulai dari kegiatan rutin 

berupa yasinan – tahlilan dan do’a secara bergilir antar anggota, namun ada 

beberapa anggota yang secara khusus membuat acara sesuai hajatannya 

seperti acara kematian, acara keberangkatan haji, acara tasyakkuran rumah 

dan sebagainya, dengan tetap memanfaatkan majlis tak’lim Miftahul Jannah 

sebagai pelaksananya tanpa menghadirkan pihak laki-laki, padahal 

sebelumnya, urusan ritual keagamaan senaniasa melibatkan laki-laki saja.61 

 
60 Kini, Kr. Anyar masuk dalam Kelurahan Monjok Baru kecamatan Selaparang kota 

Mataram, yang disebabkan adanya pemekaran kecamatan di Kota Mataram pada tahun 2009, dari 

3 kecamatan menjadi 6 kecamatan; semua hanya Kecamatan Apenan dimekar menjadi kecamtana 

Sekarbela, kecamatan Mataram dimekar menjadi kecamatan Selaparang dan kecamatan 

Cakrnegara dimekar menjadi kecamatan Sandubaya. 
61 Jamaah Majlis Taklim Miftahul Jannah, FGD, di Jempong, 12 Juli 2016 
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Hingga tahun 2016, jenis kegiatan yang dihadiri dan ritual 

keagamaannya dipimpin langsung oleh kaum perempuan terutama oleh 

majelis ta’lim Miftahul Jannah, adalah; 62 

1. Yasinan – Tahlilan dan Do’a. Bentuk ritual ini adalah bentuk rutin yang 

dilaksanakan setiap minggu secara bergiliran di kalangan anggota. Prosesi 

kegiatan di kalangan anggota berjalan secara rutin setiap minggu,tepatnya 

malam Jum’at. Proses kegiatan di kalangan anggota biasnaya diawali 

dengan penawaran barang dagangan ibu-ibu terutama berupa pakaian 

kepada semua anggota sambil menunggu kehadiran semeua anggota yang 

lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan (a) al-fatihah yang 

dihajatkan atau diniatkan kepada Nabi Muhammad dan Sahabat-

sahabatnya (b) al-fatihah yang dihajatkan kepada tuan rumah beserta 

sederet nama-nama keluarga yang sudah meninggal yang disebutkan oleh 

tuan rumah, (c) al-fatihah untuk semua anggota dan beserta keluarga yang 

hidup dan mati untuk mendapatkan keseamatan pahala dari Allah. 

Kemudian dilanjutkan dengan pemcaaan surah Yasinan secara bersam-

sama, lalu tahlil dan do’a. masing-masing pemandu kegiatan dilakukan 

secara bergilirpada beberapa orang, guna melatih diri, terutama yang 

memiliki latar belakang pendidikan agama baik formal maupun informal. 

Setelah kegitan doa selesai dan salam-salama secara berkeliling, maka 

dilanjutkan dengan menyantap ala kadar atau konsumsi yang disediakan 

oleh tuan rumah, sampil mengumpulkan iuran anggota sebsar Rp. 5000,- 

ribu rupiah yang peruntukkan menjadi kas kelompok sebesar Rp. 3000,- 

dan sisanya Rp. 2000,- untuk diserahkan kepada tuan rumah berikutnya 

untuk membantu biaya konsumsi. Dan sebelum bubar, maka disebutkan 

uan rumah berikutnya sesuai urutan, jika sanggup, tapi kalau tidak 

bersedia, maka ditawarkan kepada anggota lainnya.  

2. Undangan berkaitan dengan kematian; maka kegiatan diawali degan 

pembacaan doa dan al-fatihan ke nabi Muhammad dan sahabatnya, lalu 

doa dan al-fatihah kepada sohibul bait sesuai hajat dan sederer nama 

 
62 Hj. Muslihati, S.Pd.I, Koordinator Miftahul Jannah, Wawancara, 20 Juli 2016. 
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keluarag yang sudah meninggal yang diseutkan oleh tuan umah, dan al-

fatihan untuk semua anggota dan kelaurganya. Dilanjutkan dengan 

Yasinan-Tahlilan-doa. Keculai yang berkaitan dengan hajatan ibu hamil, 

maka surat yasinan digantikan dengan surat Yusuf, dan tahlil lalu doa. 

3. Sedangkan hajatan yang berkaitan dengan penikahan dan perjalanan serta 

menempati rumah baru, maka mesti dilaksanakan engan pemcaaan rezanji 

atau syarakalan, lalu yasinan, tahlilan dan doaihah untuk semua anggota 

dan keluarganya.  

Respon masyarakat cukup baik, dan kami terus mendapatkan undangan 

menghadiri dan memimpin upacara-upacara keagamaan lainnya. Dengan 

adanya perhatian atau undangan ke luar daerah, maka kami semakin 

membutuhkan keterampilan dan termask kekompakan, maka organisasi kami 

mulai ada program iuran anggota dan juga ada usaha anggota berupa 

penjualan bros dan baju-baju, yang dilakukan dengan usaha kelompok. 

Semoga terus berkembang menjadi media kami terus beribadah sekaligus 

menyatukan langkah kami sebagai perempuan di dusun kami dan lainnya.63 

Tanggapan yang sama datang dari PA Muslimat NW Lombok Barat, 

mengakui eksistensi perempuan yang sangat istiqomah dalam acaracara 

keagamaan. Menurur Pengurus Muslimat NW, mereka juga memilki majelis 

taklim yang hampir tersebar di semua kecamatan dan desa di Lombok Barat, 

namun belum sampai memimpin upacara keagamaan di kampungnya sendiri, 

melainkan hanya sebatas jamaah perempuan saja. Apabila perempuan bisa 

menjadi pemimpin ritual seperti yang dilakoni majelis taklim Mitahul jannah 

di Mataram itu dan diterima warga, maka kami akan mendukung dan 

mensupportnya, karena sesungguhnya perkumpulan pengajian perempuan, 

disamping sebagai refressing, hiburan sejenak dari hiruk-pikuk rumah tangga, 

mereka juga haus untuk saling berbagi sesama perempuannya sekaligus 

 
63 Hj, Muslihati, Koord, Majelis Ta’lim Miftahul Jannah, Wawacanra, di Mataram, 7 

Agustus 2016 
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wadah untuk menunjukkan ke generasi baru bahwa perempuan juga bisa 

tampil.64 

Selain mendapatkan respon dan apresiasi dari banyak pihak, tidak luput 

juga dari tantangan, terutama datangnya dari keluarga, yaitu suami. Menurut 

Hj. Annisah, tantangan kami mula-mula datangnya dari suami, karena takut 

tidak ada yang mengurus tamu dan anak bahkan cucu di rumah, apabila terus 

melaksanakan pengajian, apalagi ke luar kampung. Kondisi demikian juga 

dibenarkan oleh Anggota majelis taklim Miftahul Jannah lainnya, terutama 

yang masih bersuami.an lainnya menyatakan berbeda, yaitu diberikan 

kebebasan oleh suaminya. Namun, baik yang tidak dizinkan maupun yang 

diberikan izin oleh suami, mereka menyiasatinya dengan terlebih dahulu 

membereskan segala persiapan dan kebutuhan rumah tangga, nasi, lauk dan 

sebagainya, termasuk keperluan tamu, apabila ada, dengan mengisi termos 

dan kopi-gula yang suah disiapkannya. Bagi meraka mengabdi kepada suami 

dan bertanggungjawab atas pekerjaan rumah adalah kewajibannya, tetapi ikut 

pengajian yang dilaksaakan oleh majelis taklim Miftahul Jannah juga 

dipandangnya sebagai jalan mendapatkan pahala melalui ibadah dan 

sekaligus ada kebehagiaan bathin; senang berkumpul, berbagi rasa dan 

berbagi beban.65 

 

C. Makna Ritual Keagamaan Bagi Perempuan Sasak 

Begawe bagi masyarakat Sasak ada yang bersifat permanen 

pelaksanaannya berdasarkan waktu tertentu atau berdasarkan peristiwa 

tertentu. Begawe yang dilaksanakan atas dasar peristiwa tertentu berkaitan 

dengan daur kehidupan dan kematian manusia. Begawe karena daur 

kehidupan disebut begawe urip meliputi; pedak-api / ngurisan atau mencukur 

rambut bayi, besunat / beselam atau khitanan bagi anak laki-laki, begawe 

merari’ atau pesta perkawinan. Sedangkan begawe karena kematian disebut 

gawe pati meliputi; nelung, mitu’, nyiwa;, metangdase dan Nyatus atau roah 

 
64 FGD Muslimat NW Lombok Barat, Nurul Haramaian, 05 Agustus 2016 
65 FGD dengan Majelis Taklim Miftahul Jannah, di Jempong, 12 Juli 2016. 
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setelah adanya kematian mulai pada hari ketiga, ketujuh, kesembilan, 

keempatpuluh dan keseratus. Dengan demikian, maka dapat dipastikan setiap 

orang Sasak pasti akan melaksnaakan begawe dalamhidupnya minimal 

sebanyak 8 kali yang disebabkan oleh daur kehidupan dan kematian, 

ditambah dengan roah hari-hari besar Islam serta roah yang disebabkan oleh 

peristiwa-peristiwa insidentil, seperti; keberuntungan seperti panen besar, 

menempati rumah baru, dan lain-lai, keselamatan seperti sembuh dari 

penyakit, terhindar dari kecelakaan atau malapetaka, dan bepergian; 

perjalanan haji, berangkat sekolah ke tempat jauh dan sebagainya. Semuanya 

jenis kegiatan baik berkait dengan daur hidup dan mati bahkan yang bersifat 

isnidentil baik karena ada anugerah rizki berupa keberuntungan, keselamatan 

dan bepergian, maka diuadakan roah, yaitu mengundang tuan-kiya untuk 

membaca berapa bacaan sesuai hajat dan diakhiri dengan do’a. 

Memimpin pelaksanaan roah yang memiliki dimensi agama oleh 

Majelis Taklim Miftahul Jannah yang notabene perempuan memiliki banyak 

maka antara lain; sebagai ruang ibadah mendapatkan pahala, ruang 

silaturrahmi, ruang syukur kepada Allah, ruang menyambung ikatan 

sekaligus media berbakti kepada keluarga yang sudah meninggal, hobby 

berkumpul guna menghilangkan kepenatan dalam rumah tangga dan bahkan 

ada yang memanfaatkan sebagai media ekonominya.  

1. Media Ibadah dan Mencari Pahala 

Opini atau ajaran agama yang mengemuka dari berbagai sudut atau 

mimbar agama selalu berkaitan dengan perbedaan jumlah laki dan perempuan 

sebagai penghuni surga dan Negara, dimana perempuan jauh lebih banyak 

menjadi penghuni neraka dibandingkan dengan laki-laki, yang disebabkan 

oleh banyak factor, terutama kebiasaan perempuan melakukan gibah sambil 

ngerumpi. Hadist-hadist misoginis senantiasa hidup dan terus berkembang 

dalam pengetahuan masyarakat Sasak, sehingga menyebabkan cara pandang 

masyarakat yang bias gender, bahkan perempuan sendiri senantias 

memperlakukan dirinya sebagai makhluk tak berdaya. Kepatuhan terhadap 

suami secara totalitas adalah sikap yang diambil perempuan sasak sebagai 
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akibat dari kuatnya hadist-hadist misoginis dikampanyekan dalam isntitusi 

rumah tangga. Di sisi lain, ruang-ruang mendulang pahala seperti masjid, 

mushola melalui beraham ritualnya selalui dikuasai laki-laki, yang nota bene 

lebih dijamin peluangnya masuk surge dibandingkan masuk neraka. Bahkan 

termasuk pelaksanaan ritual-ritual lainnya.  

Menurut Hj. Muslihati, tujuan utama kami bergabung dan teribat 

dengan sepenuh hati dalam pelaksanaan ritual keagamaan melalui majelis 

taklim Miftahul Jannah ini sangat jelas, seperti tertuang dalam nama dari 

majelis kami, yaitu Miftahul Jannah, yaitu menjadi kunci surge. Ritual yang 

kami laksanakan tidak ada sedikitpun yang tidak berbau ibadah, karena 

membaca ayat suci al-Qur’an, bersholawat kepada nabi dan berdoa. Yang 

kita do’akan bukan hanya diri kami, tetapi keluarga-keluarga kami baik yang 

sudah meninggal maupun hidup. Setiap minggu kami berkumpul beribadah 

dan apalagi membacakan al-fatihah dan mendo’akan keluarga kami yang 

meninggal itu sangta membahagiakan kami, selalu inget mati bagi kami dan 

senantiasa mengingat suami kita, ibu-bapak kita yang sudah meninggal”.66  

2. Media Silaturrahmi Bernilai Ibadah 

Seiring dengan tradisi urbanisasi yang terus menggeliat, maka 

komunalitas dan keguyuban masyarakat Sasak perlahan terus terkikis, akibat 

tidak saling mengenal antar satu warga dengan warga lain dalam sebuah 

perumahan. Istilah gubuk sebagai simbul keguyuban masyarakat sasak 

berbasis sorohan, kini telah bergeser istilah dan efek sosialnya menjadi 

perumahan, dengan pengaturan rumah sesuai kelas sosial dan tidak berbasis 

sorohan, melainkan berasal dari beragam suku, agama, budaya dan bahkan 

profesi. Akibatanya rasa gotong royong semakin mengikis akibat media 

silaturrahmi yang terus berkurang, termasuk di kalangan perempuan, dengan 

beragam status; ada yang peremuan karir, ada yang hanya menjadi ibu rumah 

tangga dan bahkan beragam nasibnya dalam pembagian relasi dalam rumah 

tangganya. Menjadikan keluarga atau tetangga terdekat sebagai media 

pelimpahan atau curahan problem, agak sulit, karena tidak saling mengenal 

 
66 Hj. Muslihati, Wawancara, di Mataram, 20 Juli 2016 
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bahkan tak punya waktu untuk bertemu. Itu sebabnya, kegiatan berupa ritual 

keagamaan menjadi marak, baik di kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu, 

seperti kelompok yasinan, kelompok hiziban, kelompok haji dan sebagainya. 

Sebab, hanya dengan model kegiatan seperti ini yang dapat mendorong 

semua warga bisa bertemu, lebih mengedepankan nilai religiusnya ata 

ibadahnya, sementara manfaatkan silaturahmi sekaligus menjadi media 

lainnya akan menyusul dinikamti sebagai manfaat lainnya. 

Hj. Annisah, ikut majelis ta’lim miftahul jannah dengan segenap 

kegiatan ritual keagamaanyang dilakukan saya anggap selain sebagai bentuk 

ibadah, juga bagian dari cara berbakti kami kepada suami maupun ibu bapak 

kami yang sudah meninggal dunia. Bagi saya, mengabdi kepada suami dan 

bertanggungjawab atas pekerjaan rumah adalah kewajiban saya, tetapi ikut 

pengajian yang dilaksaakan oleh majelis taklim Miftahul Jannah juga saya 

perlukan sebagai cara dan jalan saya mendapatkan pahala melalui ibadah dan 

sekaligus ada kebahagiaan bathin; senang berkumpul, berbagi rasa dan 

berbagi beban kepada sesame anggota yang mau mendengar perasaan kami.67 

3. Media Penyambung Keluarga yang sudah meninggal 

Janda merupakan status bagi perempuan yang bercerai atau diceraikan 

oleh suaminya baik karena diceraikan dalam posisi sama-sama masih hidup 

maupun karena karena suami meninggal dunia. Menjadi janda bagi 

masyarakat Sasak adalah phenomena yang khas, karena selain janda akibat 

perceraian hidup dan mati yang mengakibatkan berpisah, namun juga 

terdapat istilah janda tanpa memiliki akibat hukum sepert janda cerai hidup 

dan mati, melainkan tetap bersuami-istri, namun tidak tinggal dalam satu 

rumah tangga, yang dikenal dengan istilah Janda Malaysia atau JAMAL. 

Kepatuhan perempuan terhadap suami, tidak hanya sebatas ikatan atau 

hubungan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga, melainkan jika 

diperlakukan dengan baik, maka ia akan terus setia dan berbakiti, walaupun 

suaminya telah tiada. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan para perempuan 

Sasak terlibat dalam majleis ta’lim Miftahul Jannah dengan agenda 

 
67 Hj. Annsah, FGD dengan Majelis Miftahul Jannah, di Jempong, 12 Juli 2016 
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melaksanakan ritual keagamaan, dan sebagai prosesinya terus ada pengahdian 

pahala doa da tahlila serta pembacaan surah al-fatihah untuk keluarag dan 

suami-suami mereka yang telah tiada.  

4. Media Pengembangan Ekonomi 

Potensi perempuan yang teraktualisaskan melalui double burden dalam 

rumah tangga, terus menggelora, sehingga selalu memanfaatkan kesempatan 

untuk kegiatan ekonomi demi penambhan modal belanja kebutuahn rumah 

tangga. Berdasrkan observasi peneliti terhadap dua kali kegiatan rutin Majlis 

Ta’lim Miftahul Jannah di Kr. Anyar dan di Kr. Kelok dalam melaksanakan 

ritual keagamaan yang berbeda; 1 ritul berupa permohoan keselamatan, untuk 

acara nyatus atau hari ke 100 meninggalnya suami dari salah satu angota 

Majlis Ta’lim Miftahul Jannah di Kr. Kelok, dan lainnya di Kr. Anyar, terkait 

rencana selmatan bale, tasyakkurana atas pembanguna rumahnya yang telah 

selasasi. Sebelum acara dimulai, peneliti melihat ada akitivitas ekonomi yang 

dilakukan oleh salah seorang anggota dengan memperkenalkan pakain gamis 

untuk ibu, remaja dan anak-anak kecil. Transaksi yang terbangun ternyata 

bukan hanya jula beli chash, melainkan beragam macam transaski; berupa 

kesediaan menjadi distributor, kesediaan untuk agen pemasaran dan 

sebagainya. Proses ekonomi ini berjalan sebeleum kegiatan ritual 

dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu jeda akibat masih menunggu 

kehadirna peserta lainnya. Pada saat puncal ritual keagamaanya dilaksanaka, 

maka semua khusu’ dan rapi serta tertif bahkan kompak dalam bacaan 

ritualnya, sekalipun tidak sedikit anak kecil ikut bersama.  

Sedangkan setelah semua prosesi ritual dilaksanakan, maka sambil 

menikmati sugul snack maupun konsumsi dari pihak tuan rumah, maka 

proses kelembagaan juga masih berlanjutnya, yakni penyerahan setoran 

sebanyak Rp. 5,000,0 setiap kali pertemuan, dengan pengalokasiannya (1) 

Rp. 3000,- dimasukkan menjadi dana kegiatan organisasi atau tepatnya 

disebut sebagai kas organisasinya, dan Rp. 2,000,- sisanya, diberikan kepada 

calon tuan rumah untuk minggu berikut. Sedikit jumlanya, asal istiqomah, 

maka hasilnya akan mencapai tingginya gunung Rinjani. Dengan demikian, 
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aktivitas ekonomi mesti akan masuk memanfaatkan forum ini, namun karena 

keikhlasan, sekaligus ketidakmek-an bisnis, sehingga banyak lahan yang 

terbengkalai, tanpa pengelolalan pasca pengkaplingannya. 

5. Media Refreshing dari kepenatan rumah tangga 

Konteks kehidupan rumah tangga dengan peran di dalamnya sebagai 

pemilik peran tunggal atas pengaturan rumah tangga, pasti akan terjangkiti 

penyakit kebosanan, kejenuhan dana akhirnya, marasa malas dan tidak 

mengus dirinya. Sementara dipihak lain, yang secara gender dikonstruk lebih 

unggul dan bertanggungjawab dalam naskah, sama sekali jarang untuk 

sekadar mau mengerti nasib perempuan dalam dapur rumah tangganya. 

Banyak penelitian yang memiliki kesimpulan sama, sekalipun dilakukan 

dengan dan hingga saat ini, peneliti belum menemukan pola pemberdayaan 

masyarakat melalui pendekaan rumah sakit, dengan harapan sector riil dalam 

hiudp ini terus membaik.68  

Apabila perempuan bisa menjadi pemimpin ritual seperti yang dilakoni 

majelis taklim Mitahul jannah di Mataram itu dan diterima warga, maka kami 

akan mendukung dan mensupportnya, karena sesungguhnya perkumpulan 

pengajian perempuan, disamping sebagai refressing, hiburan sejenak dari 

hiruk-pikuk rumah tangga, mereka juga haus untuk saling berbagi sesama 

perempuannya sekaligus wadah untuk menunjukkan ke generasi baru bahwa 

perempuan juga bisa tampil.69 

  

 
68 Hasil pengamatan Tim ke 10 desa yang merefrsentasikan 3 wilayah di Lombok 

berdasarka dialek bahasa; Untuk dialeg Meriak-meriku dwakili oleh desa batujai, mangkung, 

darek, sengkol dan ungge. Sedangkan dialek meno-meni direfresentasikan oleh desa ujan rintis, 

Kediri, Jempong Baru, Bertais dan pejeruk. Sedangkan dialek ngeno-ngeni diwakili masbagik, 

pringgajurang, aikmel, sakre dan smbalun. Obeservasi, tangal 05-18 Juli 2016. Dengan mengamati 

semua jenis rityal keagamaan; murni acara keagaaan, adat maupun hajan sosial lainnya. 
69 FGD Muslimat NW Lombok Barat, Nurul Haramaian, 16 agustus 2016 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari paparan data dan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

1. Peran perempuan dalam ritual keagamaan di Lombok sangat terbatas, 

karena konstruksi ulama dan masyarakat tentang perempuan masih 

didominasi oleh wacana bias gender, yakni perempuan sebagai makluk 

yang lemah, emosional dan kurang akal. Penafsian peran perempuan 

dalam memimpin ritual keagamaan pada masyarakat Sasak juga 

dipengaruhi oleh kuatnya paham Syafi’iyyah yang mengharamkan 

perempuan menjadi pemimpin, apalagi menjadi pemimpin agama, 

termasuk ritual keagamaan seperti imam sholat, khutbah dan termasuk 

memimpin ritual keagamaan. 

2. Peran Majlis Ta’lim Miftahul Jannah sebagai kelompok pengajian 

perempuan yang dibentuk oleh Janda-janda di Kr. Anyar, berkat 

istiqomahnya dalam mempertahankan kegiatan rutinnya, menjadi actor 

alternative bagi pelaksanaan beberapa jenis ritual keagamaan pada 

masyarakat di sekitar Kr. Anyar bahkan beberapa tempat lainnya baik di 

Kota Mataram maupun Lombok Barat. Peran yang dimainkan oleh 

Majalis Taklim Miftahul Jannah mendapat respon posistif dari bergam 

kalangan, termasuk dari Ormas perempuan di Lombok. Sekalipun ada 

tantangan dari keluarga masing-masing anggota terutama larangan dari 

suam untuk keluarga malam dengan alasan tidak ada yang melayani 

makan dan bahkan tamu, disiasati oleh ibu-ibu jamaah Majelis Taklim 

Miftahul Jannah dengan melipatkan gandakan pekerjaan domistiknya 

seperti menyiapkan makanan jauh sebelum waktunya termasuk 

kebutuhan tamu, demi dapat bergabung dalam perkumulannya baik 

untuk ngaji, ekonomi maupun refessing. 
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3. Ada beberapa makna sekaligus fungsi ritual kegamaan yang memotivasi 

kaum ibu dari majelis ta’lim Miftahul Jannah untuk tetap terlibat dalam 

pelaksanaan ritual keagamaan di Lombok, yaitu sebagai berikut; 

a. Media Ibadah kepada Allah SWt 

b. Media SIlaturrahmi sesame anggota dengan juga dengan pihak laur 

c. Media Penyambung Keluarga yang sudah meninggal 

d. Media Penyaluran Fitroh Berserikat  

e. Media Silaturrahmi  

f. Media Sharing Pengalaman 

g. Media Pengembangan Ekonomi 

h. Media Refreshing dari kepenatan rumah tangga 

 

B. Rekomendasi 

Melihat perubahan sosial yang demikian dahsah terusatama padangan 

mmasyarakat yang mmasih bias gender, maka dari fakta ini dapat 

direkomendasikan agar; 

1. Semua organisasi ulama perempuan di NTB seperti Muslimat NU, 

Muslimat NW, Aisyian dan sebagainya sebaiknya mendorong eksistensi 

pengajian jamaahnya di setiap desa agar bisa tampil dan mengambil 

peran sebagaimana kelompok pengajian Miftahul Jannah, agar menjadi 

pintu sekaligus media public yang efektif untuk mengikis wacana agama 

bias gender di tengah masyarakat 

2. Kepada Pengurus majelis Miftahul Jannah Karang Anyar, agar terus 

meningkatkan kekompakan anggota dan pengurusnya serta belajar 

banyak model bacaan dalam ritual-ritual kegamaan sebagaimana kaum 

laki-laki banyak melakukannya, sehingga semangat ini terus menjadi 

pioneer perubahan mindset perempuan dan laki-laki seklaigus, 

khususnya di Pulau Lombok dan umum di Nusa tenggara Barat 

3. Kepada Pondok Pesantren ataupun pemerintah yang menyelenggarakan 

pendidikan agama, hendakanya keterampilan memimpin ritual kegamaan 
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yang berkembang dalam masyarakat harus menjadi salah satu ekstra 

dalam satuan pendidikan, dan harus memperhatikan bahkan 

mengafirmasi perempuan untuk tampil menjadi pelaksananya, agar 

dalam kehidupan sosialnya ritual-ritual ini dapat dimanfaatkan kaum 

perempua ke depan.  
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