
if
Br •***&. I; 4 . ••'. • t.- •... X," '-••• • ..vl .-,- : ttffe>,-

» a



JILBABISASI;
MENGAPA MUSLIMAH JAWA

BERJILBAB

Tugas Studi Lapangan
Diajukan untuk menemuhi persyaratan dalam

program ACICIS Studi Lapangan.

Oleh; Adelen Matthewman
338020969

Kerjdsama Antara;

"^

Australian Consortium for In Country
Indonesian Studies

Malang, Indonesia
2000

Siz&y



KATA PENGANTAR

Tugas ini merupakan tugas terakhir Studi Lapangan untuk program

ACICIS (Australian Consortium for In Country Indonesian Studies) di

Malang. Skripsi ini meneliti proses-proses jilbabisasi di Jawa sejakdua

puluh tahun yang lalu.

Dalam pembuatan laporan ini penyusun tidak lupa mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan kepada;

♦ Ibu Helene dan Bapak Gerry Van Klinken

♦ Bapak Drs. H. A. Habib M.A., Bapak Drs. A. Masmuh Msi, Dra. Ibu

Vina Salvania, Msi., dan para Dosen Fisip Universitas

Muhummadiyah Malang

♦ Mbak Lestari Widiastuti, selaku "operations assistant" ACICIS di

Yogyakarta

♦ Bapak K. H. Tolkha Hasan, Menteri Agama Indonesia1

♦ Bapak Jalaluddin Rakmat dan Yayasan Mutahari, Bandung2

♦ Pondok Peasntren Putri Islahiyyah3

♦ Pondok Peasantren Firdhaus4

1Lihat Lampiran G
2Lihat Lampiran H



♦ PAN dan Muhhumadiyah

♦ Majelis Ulama Indonesia

♦ Fakultas Islam UNMUH

♦ Anggotta HMI Fisip di Malang5

♦ Anggotta PMIIUNISMA, Malang

♦ Anggotta UAK1-UB, Universitas Brawijaya

♦ AISYAH, Malang

♦ Anggotta KAMMI, Malang

♦ Teman-teman sekolah Mbak Putri dan Mbak Dian

♦ Teman-teman kos di Yogya; Dina, Anni, Sendi, Eka, Danit, Toto, dan

Dianita

♦ Penjahit-penjahit di Boutique Antique

♦ Teman-teman gila Australia

♦ Rosalina, teman terbaik dan pintar

♦ Mbak Noon, teman terbaik dan jugasangat gila

♦ Ibu Kos saya, Ibu Hj. Nurhayati. SE. MS., dan keluarga dia.6

♦ Mama dan adik laki-laki saya; Peta dan Alexander Matthewman

3Lihat Lampiran I
4Lihat Lampiran J
5Lihat Lampiran K
6Lihat Lampiran L



Akhimya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini tidak

luput dari kekurangan dan kesalahan sebagaimana keterbatasan akan

kemampuan baik secara teoretis, kemampuan bahasa Indonesia, maupun

pengalaman sebagai seorang mahasiswa yang dituntut untuk dapat

berfikir, bernalar ilmiah dalam cakrawala ilmua pengetahuan.

Malang, 14 January 2001

Penyusun

Adelen Claire Matthewman

338020969



ABSTRAKSI;

MENGAPA MUSLIMAH JAWA BERJILBAB

Oleh: Adelen Matthewman

'Wanita Islam memeluk agama Islam dengan berbagai motivasi." Diana

I PENDAHULUAN

Tugas ini memperdebatkan bahwa Jilbabisasi di Jawa mulai pada tahun

1970-an. Pada waktu itu tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sistem

komunikasi yang murah dan eficien serta kekecewaan terhadap proses-

proses modemisasi telah menciptakan situasi sosial yang mudah

dipengaruhi oleh pikiran Revolusi Iran. Setelah itu aliran agama Islam

yang disimbolkan dengan jilbab dipopularasikan oleh umat Islam yang

memakai jilbab sebagai alat pemberontakan kebijaksanaan pemrintah

Soeharto. Selama masa ini, aliran agama Islam yang menganggap jilbab

sebagai sesuatu wajib menjadi lebih kuat karena penolakan infiltrasi nilai-

nilai dan budaya Barat; jilbab menjadi simbol nilai Islam di Jawa.

Akhimya, karena jilbab akhir-akhir ini menjadi tidak kontroversial dan

lebih popular, wanita Islam Jawa memakai jilbab untuk alasan sehari-

hari; keamanan, status, tren dan kecantilkan.



n JILBAB: DASARNYA DALAM AL-OUR'AN DAN SUNNAH

Arti kata jilbab dalam Al Quran dan Sunnah ialah busana yang menutupi

seluruh tubuh Muslimah. Waluapun dalam bahasa Indonesia kata jilbab

sering dipakai untuk krudung yang menutupi seluruh kepala kecuali

wajah, dan diberi pin atau jepit pada bagian leher. Pada penelitian ini,

definisi dalam bahasa Indonesia dipakai.

Surat tentang jilbab di Al-Qur'an adalah Surat Al Ahzab 59 dan Surat An

Nuur 24:30, 24:31. (Lampiran Satu) Di Sunnah, paling penting tentang

jilbab dibahas oleh Muttafaq Allaih. (Lampiran Dua) Penerjemahan

bagian-bagian ini yang paling popular, adalah Aurat (bagian wanita Islam

yang menimbulkan nafsu) ialah semua tubuh wanita kecuali telapak

tangan dan muka. Ada tujuh syarat lagi untuk buasana Muslimah yang

lain. (Lampiran Tiga)

Bagaimanapun juga ini penting untuk diingat bahwa masih banyak

penjelasan lain dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan

busana Muslimah. Hal ini dibuktikan dengan tipe yang beragam dari

jilbab di Jawa sekarang.



HI SEJARAH JILBAB DI JAWA

Dua puluh tahun yang lalu jilbab jarang terlihat di Jawa, karena mayoritas

orang Islam mengikuti penyatuan aliran dari Islam, Hindu, Budha, serta

kepercayaan terhadap benda (Animisme) dan tidak memandang jilbab

sebagai suatu kewajiban. Kenyataannya jilbab hampir tidak terdengar di

kampung sedangkan kerudung kadang-kadang digunakan oleh Muslim

yang kuno (konservatif) di kota-kota.

IV JILBAB DI JAWA SESUDAH TAHUN 1978

Globalisasi Pemikiran Islam

Jilbabisasi di Jawa dimulai pada akhir tahun 1970an. Pada waktu itu tiga

faktor digabungkan untuk menciptakan aliran baru Islam di Jawa yang

berdasarkan agama Islam yang lebih sempuma, dibandingkan Islam

Kejawen. Yang pertama adalah meningkatkan standar pendidikan di

Jawa Misalnya, lebih banyak orang bisa membaca Al-Qur'an dalam

bahasa asli. Yang kedua, sistem komunikasi modem yang murab dan

efisien bisa di akseskan oleh lebih banyak penduduk Jawa. Yang ketiga,

kecewaan dengan proses-proses modemasasi yang mengancam nilai-nilai

dan budaya Jawa. Karena faktor-faktor ini, Islami Jawa mudah



dipengaruhi oleh pikiran Revolusi Iran pada tahun 1978. Revolusi Iran

menolak nilai dan budaya Barat serta mengembalikan negara mereka ke

negara Islam tradisional. Satu kebijakasanaan pemerintah bam Iran

adalah kewajiban jilbab. Di Indonesia orang diperhatikan, "orang Islam

melihat wanita Iran berjilbab dan kami bam mengerti jilbab adalah

perintahan dari Allah. Setelah itu wanita Indonesia menim busana

Muslimah Iran, temtama hijabnya." (Pak Jalaluddin Rakmat) Jilbab

menjadi simbol Islam yang lebih sempuma (berorientasi pada Timur

Tengah). Di masjid dan musholla (temtama di Bandung) menimbulkan

pemikiran bahwa Muslimah taat hams memakai jilbab.

Kepercayaan bahwa Muslimah taat hams berjilbab, masih relevan sampai

sekarang. Ini dibuktikan oleh jawaban mayoritas responden yang

memakai alasan ini. Ada dua segi untuk jawaban responden ini.

Pertama, ada responden yang berjilbab karena itu diperintah oleh

Tuhan,atau hal itu mempakan suatu kewajiban. Kedua yaitu pada

kelompok responden lain, pertanyaan ini menjadi lebih kompleks.

Menumt mereka memakai ilbab adalah puncak dari perjalanan

keagamaan seseorang. Misalnya, "Saya rasa, saya sudah siap untuk

menjalani itu. Dalam artian siap segalanya baik lahir/batin. Siap

menghadapi lingkungan yang bagi saya jadi berbeda, siap menghadapi

semuanya." (Anggra) Sebaliknya, hampir Muslimah yang tidak berjilbab



juga memakai alasan ini, "karena secara psikolgis saya merasa belum

siap. Kewajiban memakai jilbab juga seharusnya diikuti oleh totilitas

Iman dan keyakinan tetapi saya merasa belum mampu melakukannya".

(Tika)

Politisasi Jilbab; Pemberontokan Kebijaksanaan Anti-Islam Pemerintah

Soeharto

Sebagai simbol aliran Islam bam, jilbab telah menjadi hal yang sering

diperdebatkan di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa sekitar tahun 1980an

jilbab tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Muslim di

Jawa, begitu juga pada pemerintahan Suharto, sebagai pakaian wajib.

Sebetulnya, jilbab terlihat sebagai tanda dari asas keislaman. Wanita

yang berjilbab pada waktu itu sering diganggu. "Sementara sejumlah

pemakai jilbab lainya juga dikhawatiran kalau mengalami nasib sempa.

Berberapa dari mereka tak berani berangkat ke kantor sendirian.

Berbelanja kebutuhan dapur pun tak lagi ke pasar, tapi cukup dengan

pedagang yang lewat di depan mmah." (Aswin 1989 629:61)

Gangguan dari perempuan yang memilih berjilbab juga meluas pada

tingkat sekolah dan universitas. Puncaknya pimpinan sekolah dan



universitas melarang pemakaian jilbab. Pelarangan pemakaian jilbab

mempakan bagian dari perluasan kebijakan anti-Islam pada pemerintahan

Soeharto. Misalnya, pada tahun 1982 semua organisasi Islam (misalnya

Muhummadiyah dan Himpunan Mahasiswa Islam) hams menerima

Pancasila sebagai dasamya. Kebijaksanaan ini menimbulkan berberapa

demo (ie. Demo Jilbab) , dan insiden kekerasaan (misalnya Tanjung

Priok). Karena kekerasaan pemerintah Soeharto kepada pendemo Islam,

opini masyarakat Islam berpindah mensuport ke aktivis Islam. Kemudian

jilbab ini dipakai oleh masyarakat umum (temtama mahasiswa) sebagai

bentuk protes kebijakasanaan pemerintah.

Peniagaan Nilai-Nilai Islam

Dalam semua interview, queistionare, cerita dan buku tentang jilbab

terdapat satu tema; orang Islam Indonesia hams menjaga nilai-nilai Islam

mereka dari imperialisme kultural Barat. Jilbab digunakan sebagai

perlindungan moral Muslim. Misalnya di Jilbab Wanita Muslimah,

wanita Islam diperintahkan jangan memakai pakaian sama dengan kafir

supaya mereka tidak mendukung "kehinaan dan kelemahan kaum

muslimin serta berkuasanya penjajah bangta-bangsa asing terhadap

mereka." (Al-Abani 1999:163)



Apa nilai-nilai Barat yang dianggap "baik" atau "buruk"? Dari penelitian

saya, yang dianggap "buruk" adalah sex bebas, pakaian yang terlalu

terbuka, obat, homosexual, minuman keras, hedonisme, individualisme

dan materialisme. Padahal, yang "baik" adalah menghargai waktu,

bekerja keras (work ethic) dan teknologi. Walaupun, hampir 50%

responden membahas nilai positif ini juga berasal dari Al-Qur'an dan

Sunnah.

Jawaban responden ini amat kontroversial, dan itu hams ditanyai - dari

mana respondenya dapat informasi tentang budaya Barat? Hampir 50%

responden mendapat informasi tentang budaya Barat dari media massa

domestik. Sumber kedua adalah dari film Barat. Misalnya satu

responden menulis, "Banyak remaja Barat yang terlibat dalam pergaulan

bebas sehingga berakibat hamil sebelum menikah. Dan hal ini mengarah

pada aborsi yang sangat banyak - film. Kebudayaan pergi ke diskotik

sampai larut malam sertai dengan mabuk - film Barat." Majalah dan

MTV juga menjadi jawaban yang popular. Yang mengejutkan hanya

empat responden yang menjawab mereka menggunakan internet untuk

mendapatkan infomiasi itu.

Menumt saya, ada satu sumber yang tidak bemama; pomografi juga

termasuk sumber informasi besar tentang budaya Barat. Karena pada



penilitian ini saya menghadapi banyak cerita atau pertanyaan tentang

budaya Barat yang aneh sekali. Misalnya, dalam konteks akademik saya

ditanyakan apakah itu benar bahwa ketika anak perempuan Kristen

dibaptisme, mereka diperkosa supaya mereka tidak perawan untuk

suaminya di masa depan. Ketika saya tanya orang ini tentang sumber

informasinya, dia hanya bilang, "Ada di majalah".

Kekuatan dari perasaan anti-Barat/Kristen/Secularisme yang dihadapi di

penelitian ini tinggi sekali. Sebaliknya, kualitas informasi tentang budaya

barat rendah sekali. Pada saat ini di Indonesia terdapat banyak masalah

sosial dan juga perasaan kekecewaan dengan modemisasi.

Bagaimanapun, perebutan identitas masyarakat Indonesia seharusnya

tidak dipengaruhi oleh kesalahan persepsi tentang budaya dan suku

bangsa yang lain,dari cerita yang tidak mendasarkan realitas.

Keamanan. Status. Tren dan Kecantikan

Sedangkan di Order Bam jilbab menjadi lebih pantas dan kurang

diperdebatkan oleh masyarakat umum. Muslimah di Jawa memakai jilbab

untuk kegiatan sehari-hari..



I)Keamanan

Mayoritas interview dan questionaire pada penelitian ini, jawaban awal

responden wanita bisasanya, "Itu wajib", dan yang kedua, "Agar saya

tidak diganggu" atau "Saya lebih aman jika saya berjilbab". Responden

pria juga menjawab begitu, "wanita yang berjilbab jarang diganggu".

Saya mengalami situasi ini ketika saya berjilbab atau berjalan bersama

teman yang berjilbab, saya jarang diganggu dibandingkan ketika saya

jalan sendiri tanpa jilbab.

Pikiran ini sama dengan isu pemerkosaan. Responden pria sering

membahas bahwa "Wanita yang berjilbab tidak pernah diperkosa".

Padahal, mayoritas responden wanita tidak setuju dengan pembahasan ini.

Menumt mereka ada wanita yang berjilbab yang diperkosa, tetapi

biasanya mereka tidak bisa menjaga kehormatan diri. Satu responden

memakai contoh mahasiswa Brawijaya yang seditkit "genit" dan

diperkosa di kampus Brawijaya dua tahun yang lalu.

Menumt penulis, pemikiran ini tidak mewakili nilai-nilai APQuran dan

Sunnah, tetapi budaya Jawa yang percaya bahwa wanita yang tidak

"baik" (perilaku atau pakaian mereka kurang sopan) ingin menimbulkan

nafsu pria (yang tidak dikendalikan) dan patut menerima kekerasan

sexual.
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Jilbab juga dipakai untuk identitas Muslimah. Misalnya, salah satu

responden menjelaskan bahwa ketika dia ke luar, dia selalu berjilbab

karena, "saya kelihatan Muslimah pribumi". Apakah ada implikasi untuk

keamanan minoritas di Indonesia jika wanita minoritas bisa

diidentifkasikan serperti wanita Cina pada masa lalu?

II)Status

Status juga adalah alasan untuk memakai jilbab. Misalnya, responden

wanita sering menjawab, "Saya lebih dihormati jika saya memakai

jilbab". Responden pria juga menjawab begitu, "Yang memakai jilbab

lebih dihormati". Walaupun, responden biasanya tidak bilang begitu

dalam quetionaire, jawaban ini biasanya hanya sesudah pembicaraan

lama. Mengapa begitu? Mungkin karena responden tidak mau menodai

kepercayaan agama mereka dengan alasan sehari-hari serperti ini.

Jilbab juga bisa menentukan status sosial, politik dan ekonomi. Biasanya

Muslimah yang lebih tiadisional memakai kmdung tipis yang biasanya

tidak menutupi semua aurat, Muslimah modem dan yang berorientasi

Barat tetapi masih taat tidak memakai kmdung. Muslimah yang modem

dan orientasi Timur memakai kurudung tebal. Muslimah yang memakai
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cadar biasanya dari aliran yang lebih keras. Walaupun ini hanya

generalisasi terdapat beberapa pengecualian dalam definisi ini.

Ill) Tren/ Mode

Muslimah yang sering dilihat di kampus-kampus - baju sempit, jengki

(jeans) lebih sempit, high heels, dan kmdung - kmdung asyik -itu

mengikuti mode!

V) Kecantikan

Ada Muslimah yang berjilbab karena kecantikan. Mislanya, menutupi

ketombe atau karena mereka pikir wajah mereka terlihai lebih cantik

dengan berjilbab.

V JILBAB DI JAWA PADA MASA DEPAN

Bagaimana masa depan untuk jilbab di Jawa? Apakah jilbab akan

menjadi kewajiban seperti di Aceh atau di berberapa negara Muslim yang

lain? Dari jawaban responden saya mengambil kesimpulan tidak karena

agama Islam di Jawa masih flexible. Kebebasan agama menjadi priorotas

tingg dari responden, termasuk didlamanya keinginan memakai jilbab

atau tidak.
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VI KESIMPULAN

Sebagai penutup, hampir selama 20 tahun jilbab telah menjadi sebuah

refleksi keagamaan, politik, kebudayaan serta menjadi pakaian yang

praktis bagi wanita Muslim di Jawa.
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Latar Belakang

BAB1

PENDAHULUAN

Fenomena masyarakat Jawa tentang Jilbab

Dua puluh tahun yang lalu, jilbab jarang dilihat di Jawa, walaupun

sekarang, jilbab sering dilihat di Jawa. Tujuan topik ini adalah untuk

meneliti proses-proses jilbabisasi di Jawa sejak dua puluh tahun yang lalu.

Alasan pilihan topik

Saya menyadari bahwa pilihan topik ini akan dianggap oleh masyarakat di

komunitas Islam Indonesia, sebagai cara alasan untuk mengkritik jilbab dan

agama Islam. Saya ingin menekanan bahwa tujuan tugas ini tidak untuk

melecehkan agama Islam, atau mengkritik status sosial wanita Muslimah di

dalam masyarakat Indonesia. Saya memilih topik ini karena tiga alasan.

Pertama, ketika saya bam datang di Indonesia saya mempunyai perasaan

kurang suka pada jilbab. Menumt saya perasaan ini tidak berdasarkan

realitas, tetapi berasal dari sumber informasi anti-Islam yang sering dilihat

di Barat. Kedua, sebagai negara tetangga yang paling dekat dengan

Australia serta negara yang mempunyai penduduk Islam terbanyak di

dunia, saya merasa itu penting bagi saya untuk memperluaskan pengertian

saya tentang agama Islam dari stereotipe dan kecurigaan yang sering



diperlihatkan di banyak media termasuk juga pada bidang akademis di

Barat. Ketiga, saya menjadi sadar melalui pembicaraan saya dengan Bu

Helene, Director ACICIS di Yogya dan juga dengan teman-teman beserta

dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tentang jilbab, bahwa,

walaupun sekarang jilbab sering dilihat ternyata dua puluh tahun yang lalu

jilbab masih jarang dipakai di Jawa. Melalui beberapa pembicaraan

tersebutlah yang membuat saya semakin tertarik dan berminat untuk

meneliti masalah jilbab ini.

Permasalahan Studi Lapangan

Tugas ini memperdebatkan bahwa Jilbabisasi di Jawa dimulai pada tahun

1970-an. Pada waktu itu tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sistem

komunikasi yang murah dan efisien serta kekecewaan terhadap proses-

proses modemisasi telah menciptakan situasi sosial yang mudah

dipengamhi oleh pikiran Revolusi Iran. Setelah itu aliran agama Islam

yang disimbolkan dengan jilbab dipopularasikan oleh umat Islam yang

memakai jilbab sebagai alat pemberontakan kebijaksanaan pemerintah

Soeharto. Selama masa ini, aliran agama Islam yang menganggap jilbab

sebagai sesuatu yang wajib menjadi lebih kuat karena penolakan infiltrasi

dari nilai-nilai dan budaya Barat. Kemudian jilbab menjadi simbol nilai

Islam di Jawa. Akhimya, karena jilbab akhir-akhir ini menjadi tidak

kontroversial dan lebih popular, berberapa wanita Islam Jawa memakai

jilbab untuk alasan sehari-hari, yaitu untuk keamanan, status, tren dan

kecantilkan.



Tujuan Penelitian

Tugas ini akan memperhatikan tentang proses-proses Jilbabisasi di Jawa -

popularisi jilbab di Jawa sejak dua puluh tahun yang lalu dan apa

dampaknya bagi Islam Indonesia pada masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima puluh enam interview dan daftar

pertanyaan yang membutuhkan waktu antara dua sampai empat jam

lamanya. Respondennya berasal dari kedua jenis kelamin (tetapi lebih

banyak wanita dibandingkan pria) dan termasuk juga pegawai negeri dan

dan pegawai swasta, baik itu dalam sekolah dan universitas Islam,

organisasi Islam, serta partai politik dan pemerintah Indonesia. Ada juga

responden yang berhubungan dengan saya selama tiga bulan lebih untuk

penelitian ini. Pada interview dan questionaire terdapat pertanyaan

mengenai dorongan apa saja yang mereka miliki untuk memakai atau tidak

memakai jilbab (dari pandangan pria dan wanita), persepsi mereka tentang

kebudayaan Barat dan pendapat mereka untuk peranan Islam pada masa

depan jika dilihat dari perspektifpemakaian jilbab.



BAB II

JILBAB: DASAR DALAM AL'OURAN, AL'HADITH DAN

PENERJEMAHAN PRAKTIS

Definisi Jilbab

Definisi kata jilbab sangatlah kontroversial. Sedangkan di dalam Al-

Qur'an kata "jilbab" itu sendiri artinya adalah pakaian yang menutupi

semua tubuh Muslimah (Shahab 1993, p.61), terjemahan Al-Qur'an yang

diterbitkan oleh Departmen Agama RI memberi keterangan bahwa jilbab

ialah sejenis baju kemdung yang lapang yang dapat menutupi kepala, muka

dan dada. Untuk penelitian ini, definisi jilbab yang ada pada Terjemahan

Al-Qur'an oleh Departmen Agama RI -lah yang akan dipakai. (Yayasan

Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1993, p.678)

Tujuan Bagian Ini

Jilbab adalah pakaian yang amat kontroversial di kalangan umat Islam,

seluruh dunia. Perdebatan tentang "cara berpakaian" yang seperti ini sudah

ribuan tahun lamanya. Oleh sebab itu tujuan pada bab ini bukan untuk

menganalisa perbedaan antara pikiran dan penerjemahan jilbab tetapi lebih

untuk memberi kesimpulan penterjemahan Al-Qur'an dan APHadith

tentang jilbab yang mutakhir dan popular di Indonesia sekarang.



Dasar Jilbab dalam Al-Qur'an

Kutipan ini dari Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.

33. Al Ahzab (Golongan yang Bersekutu)

"Kehamsan Wanita memakai Jilbab, bila berada di luar rumah."

59. " Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,

dan istri-istri orang mu'min: Hendaklah mereka mengulurkanjilbabnya1 ke

seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih muda

untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.".

(1993, p. 666)

24. An Nuur (Cahaya)

30. "Katakan ke orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnyaAllah Maha Mengetahui apa

yang mereka perbuat."

31. " Katakanlah kepada wanita yang beriman; "Hendaklah mereka

menahan pandangannya, dan memeliharakemaluannya, dan janganlah

merekamenampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari

padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kmdung ke dadanya, dan

jangan menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau



ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau

putra-putra mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra

saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau

wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan -pelayan

laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-

anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan jangan mereka

memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang

beriman supaya kamu beruntung."

(1993, p. 543)

Dasar Jilbab dalam APHadith

"Bahwasanya tatkala Nabi SAW memerintahkan kaum wanita agar keluar

mmah menuju shalat "led, maka Ummu Athiygah berkata; Salah satu di

antara kami yang tidak mempunyai jilbab?" Beliau kemudian bersabda;

"Hendaknya saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya!".

(Muttafaq Aliah)

Penerjemahan Bagian-bagian Al-Qur'an dan Al'Hadith oleh Sariana Islam

di Indonesia

> Aurat

"Jilbab ialahsejenisbaju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, mukadandada.'



Referensi tentang jilbab dalam APQuran dan APHadith masih

kontoversial. Yang paling penting adalah caranya menterjemahan surat-

surat ini di Indonesia.

Di Al-Qur'an, surat-surat ini hanya menyumh Muslimah memakai pakaian

yang modeste, menutupi dada mereka dengan kemdung serta cara

berpakaian yang sopan atau menutup aurat akan membebaskan mereka

dari gangguan. Perintah untuk menutup rambutnya tidak secara langsung,

tetapi hal ini berasal dari perintah "menutup kain kemdung ke dadanya".

Karena itu Muslimah hams menutupi rambutnya dengan kain yang bisa

menutupi dada mereka.

Surat-surat ini menimbulkan konsep 'Aurat'. Aurat ialah "sesuatu yang

dapat menimbulkan birahi/syahwat, membangkitkan nafsu angkara murka

dan juga mempakan suatu kehormatan yang dibawa oleh rasa malu supaya

ditutup rapi dan dipelihara". (Fachruddin 1984, p.l) Terjemahan aurat

yang paling popular di Indonesia pada waktu itu adalah yang dianggap

"zeenah" atau kecantikan tubuh wanita. Dari penerjemahan APQuran dan

APHadith yang dianggap "zeenah" adalah semua tubuh wanita, kecuali

telapak tangan dan muka.

Ada tujuh syarat busana Muslimah lagi yang ditentukan oleh aliran Islam

popular ini:

2. Tidak berfungsi sebagai perhiasan.

3. Kain yang dipakai tidaklah tipis.

4. Hams longgar dan tidak ketat sehingga tidak membentuk tubuh.

5. Tidak diberi wewangian atau parfum.



6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.

7. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.

8. Bukan libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas)

(Al-Abani 1999, pp.45-212) (Shahab 1993, pp.84-85)

> Mengapa hanya Muslimah hams berjilbab?

Ini aspek Islam yang kontroversial sekali - mengapa hanya Muslimah dan

bukan Muslim yang tidak hams berjilbab? Jawaban tentang ini juga sangat

kontroversial, Shahab menulis, "kenapa kewajiban memakai jilbab ini

hanya dibebankan kepada kaum wanita saja. Jawabnya adalah, wanita

yang mempakan simbol ke indahan." (1993, p.19)

Bagaimanapunjuga, hal ini perlu diingatbahwa penerjemahan ini hanya

salah satu dari yang paling populer di Indonesiasekarang. Masih banyak

penjelasan lain dari Al-Qur'an dan APHadith yang berhubungan dengan

busana Muslimah. Hal ini dibuktikan oleh bermacam-macam tipe jilbab,

kmdung dan cadar di Jawa.



BAB III

Jilbab di Jawa dari Dua Puluh Tahun yang lalu.

Sejarah Jilbab di Jawa

Dua puluh tahun yang lalu jilbab jarang terlihat di Jawa karena mayoritas

orang Islam mengikuti penyatuan aliran dari Islam, Hindu, Budha serta

kepercayaan terhadap benda (Animisme) dan tidak memandang jilbab

sebagai suatu kewajiban. (Geertz 1959:6) Kenyataannya, jilbab hampir

tidak terdengar di kampung-kampung. Sedangkan kmdung kadang-kadang

digunakan oleh Muslim yang kuno (konservatif) di kota-kota. (Informasi

ini didapat dari interview dengan Pak Jalaluddin Rakmat dan Pak Rifki

Rosyad.) Dalam kumn waktu selama dua puluh tahun terakhir telah hadir

tiga macam mode untuk menutupi kepala yaitu kemdung, jilbab dan cadar2.

Globalisasi Pemikiran Islam

Pada akhir tahun sembilan puluhan ada berberapa faktor yang digabungkan

untuk menciptakan fenomena "jilbabisasi" - proses popularisasi jilbab di

Jawa. Jilbabisasi mencerminkan masukan aliran Islam bam di Jawayang

lebih berdasarkan pada penterjemahan Islam tradisonal.

Faktor pertama adalah meningkatan standar pendidikan di masyarakat

Jawa. Antara tahun 1965 dan awal 1990-an, persentase remaja dewasa

yang melek humf dasar, meningkat dari 40% ke 90%. (Hefner 1999:42)
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Tingkat pendidikan agama di sekolah negeri juga diperbaiki dari tahun

1965. (Hefner 1999:44) Ada lebih banyak masyarakat Jawa yang dapat

memperdalam Al-Qur'an dan APHadith dalam bahasa aslinya. Tingkat

kemampuan masyarakat yang lebih tinggi juga memperbesarkan hasil

kesusasteraan Islami di Jawa. Feillard (1991:11) menulis, "Kesusastraan

Islami yang diterjemahan dari bahasa Inggris dan Arab.... memperkuatkan

fenomena jilbabisasi sejak tahun sembilan belas delapan puluhan.".

Generasi muda juga akhimya sadar adanya faktor ini dalam perkembangan

Islam yang sempuma di Jawa. 'F' menulis, "Ada proses perkembangan

zaman. Yaitu zaman dahulu, kebutuhan akan berjilbab agak berkurang

karena kurangnya minat. Sedangkan pada zaman sekarang, kesadaran

berjilbab disebabkan oleh kebutuhan minat dan kesadaran beragama". Atau

'K' yang berpendapat, "Karena tingkat pendidikan wanita sekarang

meningkat dari tahun-tahun yang lalu. Sehingga kultur yang ditanamkan

dari nilai-nilai keislaman bisa mengena dan memunculkan sebuah

kesadaran dan pembamhan bahwa berjilbab memang mempakan kehamsan

bagi kaum wanita.".

Faktor yang kedua dalam proses-proses jilbabisasi di Jawa adalah

komunikasi. Pada tahun 1980-an, di Jawa terdapat sistem komunikasi

modem yang murah dan efisien yang dapat diakses oleh penduduk Jawa

secara lebih luas. 'A', dosen di Universitas Brawijaya Malang membahas

tentang topik ini, "Kalau dulu mungkin masih banyak orang awam karena

kurang informasi, kalau sekarang zaman sudah maju dan banyak media

informasi yang canggih sehingga melalui acara pengajian yang disiarkan di

televisi orang akan banyak yang mengerti".

2Lihat Lampiran A.
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Faktor yang ketiga adalah faktor kekecewaan pada proses-proses

modemisasi yang mengimportkan nilai-nilai asing dan mengancam

kebudayaan Barat. Pak Achwan yang bam digrasi oleh Presiden

Abdurrahman Wahid untuk kasus yang berkaitan dengan pemboman Candi

Borobodur dan insiden lainnya (namun Pak Achwan menyangkal tuduhan

ini) membicarakan tentang situasi pada waktu itu, "Saat liburan sekolah

banyak anak-anak camping ke Bromo yang kebanyakan anak SMA. Ada

yang ke Gunung Bromo ada juga yang ke Pantai Ngliyep. Ada yang

mengatakan kalau anak-anak berlibur ke Gunung Bromo, anak laki-laki

dan perempuan tidur di satu tenda. Sehingga saya sempat berpikiran....

"wan saya hams memikirkan solusi, artinya untuk menanggulangi deviasi

moral tersebut, itu istilah kami". (Wawancara dengan Pak Achwan pada

tanggal 3.10.00).

Faktor-faktor tersebut, terkombinasi untuk menyuburkan pikiran Revolusi

Iran yang ada pada tahun sembilan belas tujuh puluh delapan. Revolusi

Iran menolak nilai dan budaya Barat serta mengkembalikan negara mereka

ke negara Islam tradisonal. Satu kebijaksanaan bam tentang Islam dari

Revolusi itu adalah kewajiban untuk memakai jilbab. Pak Jallaluddin

Rakmat bicara tentang situasi pada waktu itu, "Orang Islam Indonesia

melihat wanita Iran berjilbab, dan kami bam mengerti bahwa jilbab adalah

perintah Allah. Setelah itu, wanita Indonesia menim busana Muslimah

Iran, temtama jilbabnya." (Wawancara dengan Pak Jalaluddin Rakmat

pada 22.10.00). Jilbab kemudian menjadi simbol Islam yang lebih

sempuma (berorientasi pada Timor Tengah).
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Juga pada saat ini, Pak Jalaluddin membicarakan tentang "peristiwa yang

penting yang terjadi di Bandung". Di masjid Istiqoh, masjid besar di

Bandung, khatib fundamentalist yang bemama Imran dari Saudi mulai

berkhotbah bahwa (selain mengkhotbah tentang performa pemerintah

Indonesia yang bumk dan tidak mewakili Islam), "untuk menjadi orang

Islam yang sempuma serta Muslimah yang sempuma, anda hams memakai

jilbab yang sempuma pula (dibandingkan kemdung dll.)". (Wawancara

dengan Pak Jalaluddin Rakmat pada 22.10.00)

Pak Jalaluddin juga mengutip dari Panji Masyarakat, tentang masalah

jilbabisasi. Pak Jalaluddin membahas, "Gagasan Khomeni untuk

mempertahankan hak-hak umat Islam dan siap menyokong perjuangan

kaum mustadh'afin menyelusup dan menarik simpati sebagian kaum muda

muslim terpelajar di Dunia Islam. Mereka merontokkan buah pikiran dan

perilaku Islami yang sedikit banyak diilhami oleh prinsip yang mendasari

gelora RIL Bersamaan dengan RII misalnya, kita menyaksikan ams
jilbabisasi di dunia Islam," kata Jalaludin Rakmat tadi, memberi contoh.

'Demam jilbab' yang menggairahkan, memang mempakan gejala satu
dasawarsa terakhir di dunia Islam. Lihat muslimah muda di kampus-
kampus pendidikan, tidak malu-malu mengenakan jilbab." Ini tuntutan
agama saya, Islam. Kami terjaga dari gangguan syeitan." (Aswin 1989,
no.615, p.22)

Kepercayaan bahwa Muslimah taat hams berjilbab, masih relevan sampai
sekarang. Ini dibuktikan oleh jawaban mayoritas responden yang memakai
alasan ini untuk menjawab mengapa mereka memakai jilbab. Ada dua segi
responden. Yang pertama adalah responden yang berjilbab karena itu
diperintah dari Tuhan. Misalnya, "Saya berjilbab karena berjilbab adalah
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wajib hukumnya. Menutup aurat adalah kewajiban bagi muslimah" (I) dan

juga, "Karena Islam mewajibkan." (A).

Pada kelompok kedua, isu ini lebih kompleks. Menumt mereka pemakaian

jilbab adalah puncak dari perjalanan keagamaan seseorang. Contohnya,

"Saya rasa, saya sudah siap untuk menjalani itu. Dalam artian siap

segalanya baik lahir/batin. Siap menghadapi lingkungan yang bagi saya

jadi berbeda, siap menghadapi semuanya. Dan mungkin itu juga karena

kewajiban saya sebagai seorang Muslim, yaitu menutup aurat tubuh" (A).

'W juga merasa begitu, dia memperjelaskan, "Saya berjilbab, karena

proses dalam diri saya untuk berpikir dan merenungi kata-kata Tuhanku,

pemilik jiwaku yang dibawakan untuk selumh manusia di bumi ini dalam

Al-Qur'an (oleh utusan-Nya, Muhhummad SAW). Dan Tuhan selalu

memberikan kebaikan dan kemudahan melalui setiap perintah dan

larangan-Nya". 'P' juga membahas, "Karena dorongan dalam hati nurani

dan sudah diniati dalam hati untuk mengenakan jilbab". Dengan

pembicaraan yang lebih lanjut dan refatif lama, hal itu muncul bahwa

wanita yang berjilbab untuk alasan yang berdasarkan agama merasa

memakai jilbab adalah simbol publik perjalanan keagamaan mereka dan

pemakaian jilbab adalah sesuatu yang sangatlah serius.

Sebaliknya, hampir semua Muslimah yang tidak berjilbab juga memakai

alasan ini, "karena secara psikologis saya merasa belum siap. Kewajiban

memakai jilbab juga seharusnya diikuti oleh totalitas Iman dan keyakinan

tetapi saya merasa belum mampu melakukannya." (T). Sesungguhnya,

hampir semua wanita Muslimah yang tidak berjilbab yang diwawancarai,

pada awalnyamemakai alasannya -"Saya belumsiap".
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Politisasi Jilbab: Pemberontakan Kebijaksanaan Anti-Islam Pemerintah

Soeharto

Sebagai simbol aliran Islam yang bam, jilbab telah menjadi hal yang sering

diperdebatkan di Indonesia, dan juga, pakaian yang amat kontroversial. Itu

perlu ditekanan bahwa sekitar tahun 1980an jilbab belum dapat diterima

oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Jawa, begitu juga pada

pemerintahan Soeharto, sebagai pakaian wajib. Sebetulnya, jilbab terlihat

sebagai tanda dari asas keislaman. Wanita yang berjilbab pada waktu itu,

sering diganggu. Misalnya, 'P' menulis, "ada orang-orang yang suka

melemparkan batu-batu atau buah busuk pada saya. Kami tidak berani

keluar sendiri.". Laporan gangguan pada wanita serperti ini, juga muncul

di media. Contohnya, "Sementara sejumlah pemakai jilbab lainya juga

dikhawatiran kalau mengalami nasib sempa. Berberapa dari mereka tak

berani berangkat ke kantor sendirian. Berbelanja kebutuhan dapur pun tak

lagi ke pasar, tapi cukup dengan pedagang yang lewat di depan rumah."

(Aswin 1989, no. 620, p.11)

Gangguan pada wanita yang memilih untuk memakai jilbabnya, juga

terjadi di sekolah dan universitas. Fitrani, murid sekolah SMA ditegur oleh

gurunya, "Kalau masih berpakaian serperti Ninja itu, jangan lagi datang di

sekolah,". (Aswin 1989, no. 623, p.12) Pada waktu itu juga ada gum dan

dosen yang dilarang pakai jilbab. (Tijitrawaita 1989, no.630, p.72)

Gangguan-gangguan yang ada sangat berat sehingga ada wanita yang tidak

ingin memakai jilbab lagi. Satu murid universitas memperjelaskan bahwa,

walaupun dia ingin memakai jilbab, untuk dia, situasi terlalu susah, "Ntar

kalau isunya udah dingin saya pakai lagi, ujamya.". (Aswin 1989, no. 623,

p. 15)
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Godaan bagi wanita yang berjilbab juga termasuk kebijaksanaan sekolah

dan universitas negara, yang melarang pemakaian jilbab di institusi-

institusi ini karena menumt mereka, jilbab melanggar standar pakaian di

institusi-institusi ini. Misalnya, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri

Mandonga, Syamsuddin Hafid, dilaporkan membicarakan,

"mengultimatum para siswi bam ketika dilaksanakan Penataran P4 di

sekolah itu. 'Dalam penataran ini tidak ada yang boleh mengenakan jilbab.

Kalau mau berpakaian begitu, cari saja sekolah lain yang membolehkan.' ".

(Aswin, 1989, no. 623, p.11)

Tetapi, Pak Rifki memperjelaskan, "Sebetulnya, kami tidak pernah lihat

aturan yang melarang jilbab di sekolah dan universitas negeri." (Interview

sama Pak Rifki Rosyad 24.11.00) Jika ini benar, mengapa Deparmen

Pendidkan melarang memakai jilbab? Pak Jalaluddin tetap berpendapat

bahwa, pemerintah Soeharto menganggap Islam "sebagai gerakan

subversip yang melawan pemerintahannya.". (Wawancara 22.10.00)

Pelarangan pemakaian jilbab mempakan bagian dari perluasan

kebijaksanaan anti-Islam pada pemerintahan Soeharto supaya mengambil

kembali kontrol kartu politik Islam. Misalnya, pada awal tahun sembilan

belas delepan puluhan, pemerintah Soeharto memaksa semua organisasi

agama (misalnya Muhummadiyah dan Himpuan Mahasiswa Islam) hams

menerima Pancasila sebagai azas dasar. Kebijaksanaan ini menimbulkan

berberapa demo (ie. Demo Jilbab) , dan insiden kekerasaan (misalnya

Tanjung Priok). (Brown 1997, pp.142 & 157) Karena kekerasaan

pemerintah Soeharto kepada pendemo Islam, opini masyarakat Islam

berpindah mensuport aktivis Islam. Pak Jalaluddin berkomentar, "ada

ketidakamanan sosial yang luas karena tindasan, tindasan pemerintah.
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Karena itu jilbab didukung oleh masyarakatnya, karena itu adalah perasaan

protes. Sesuatu yang bisa dipakai untuk protes didukung pada waktu itu.

Terns, ketika wanita-wanita ini protes untuk jilbab, masyarakatnya pikir,

"Kami ingin mendukung mereka berada di pihak kita, mereka juga

melawan pemerintahnya.". (Wawancara sama Pak Jalaluddin Rakmat

22.10.00)

Kemudian jilbab ini dipakai oleh masyarakat umum (temtama mahasiswa)

sebagai benruk protes atas kebijakasanaan pemerintah. Oleh sebab itu,

jilbab dipakai oleh masyarakat Jawa sebagai simbol agama dan juga

sebagai pemberontokan politik3 4.

Yang menarik dengan sejarah ini, adalah bahwa generasi muda (umur 15-

25 tahun) di Indonesia, jarang menyadari elemen politik tentang jilbabisasi

Jawa Alasan pertama repsonden dalam kategori ini untuk memakai jilbab,

dasar adalah agama, walaupun ketidaksadaran mereka dalam mengikuti

tren politik ini (misalnya, popularitas jilbab di kampus-kampus Universitas

di Indonesia berasal dari konflik ini, walaupun mahasiswa kampus

sekarang tidak menyadari ini). Yang lebih menarik lagi, generasi muda ini,

jarang mengetahui bahwa jilbab, jarang terlihat di Jawa dua puluh tahun

yang lalu. Dalam berberapa interview dengan responden dari generasi ini,

ada responden yang tidak percaya, atau dengan marah menyangkal

kejadian ini.

3Lihat Lampiran B.
Lihat Lampiran C.
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BAB IV

Penjagaan Nilai-nilai Islam Jawa dan Pencarian Identitas Muslim

Penjagaan Nilai-nilai Islam Jawa

Dalam semua interview, questionaire, cerita dan buku tentang jilbab

terdapat satu tema; orang Islam Indonesia hams menjaga nilai-nilai Islam

dari imperialisme kultural Barat. Walaupun perasaan ini sudah terjadi

sejak awal pendudukan Jawa oleh negara Belanda, globalisasi pikiran Islam

dan kekecewaan pada proses-proses modemisasi yang dianggap sebagai

termasuk nilai-nilai Barat. Jilbab digunakan sebagai perlindungan moral

Muslim. Misalnya, di Jilbab Wanita Muslimah, wanita Islam

diperintahkan jangan memakai pakaian sama dengan kafir (orang non-

Muslim) supaya mereka tidak mendukung "kehinaan dan kelemahan kaum

muslimin serta berkuasanya penjajah bangsa-bangsa asing terhadap

mereka." (Al-Abani 1999:163) Pikiran yang sama juga bisa dilihat di

Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam, yang membahas, "Soal

aurat dan jilbab - memang - soal yang sangat penting didalam diri kita

yang maju ini dan didalam masyarakat yang telah dirancuni oleh filsafat

Barat yang bebas. Pengamh Barat ini nampak jelas segala bidang sehingga

dadalam makanan, minuman, pakaian, perbuatan, ilmu pengetahuan, dan

lain sebagainya yang menunjukkan kelemahan kita menghadapinya."

(Fachruddin 1984, p.ix)

Jadi nilai-nilai Barat apakah yang dianggap "baik" dan dianggap "buruk"?
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> Nilai-nilai Barat yang "Buruk"

Mayoritas responden berpendapat bahwa "pergaulan bebas" dan "free sex"

atau nilai-nilai terkaitan dengan seks adalah nilai-nilai yang paling bumk.

Opini yang sama datang dari orang Islam yang berjilbab dan yang tidak

berjilbab. Misalnya, 'M' menulis, "Yang tidak baik yaitu; pergaulan yang

sangat bebas, cara berpakaian sebagian besar tidak sopan, sehingga

membawa pengamh bumk bagi masyarakat kita atau budaya timur.", dan

'A' membahas, "tetapi kalau memang buruk/tidak baik, yang sebaiknya

ditinggal, serperti free sex, bagi kebudayaan Barat itu mungkin sudah biasa,

tetapi bagi orang Timur hal tersebut sudah melanggar norma yang ada.".

'W' malah lebih berani dengan mengkatakan bahwa, "Yang tidak baik -

premarital sex, drugs etc. Let's not do thatokay?!".

Hidup bersama sebagai istri dan suami sebelum menikah juga dianggap

"buruk. Contohnya, "Yang tidak baik; hidup bersama tanpa ikatan antara

wanita dan pria." (P). Isu, homosexual juga begitu, "Maraknya lesbian

maupun homosexual". (W). Yang menarik, hanya golongan kecil memberi

alasan mengapa ini tidak baik. Misalnya, 'K' membahas, "Sehingga
misalkan, bebasnya free sex di Barat di kemudian setemsnya itu, akhimya
timbulnya penyakit apa, AIDS, dan segala itu, itukan adalah semacam yang
itulah kita perangi."

Jawaban kedua yang paling populer adalah "pakaian yang terlalu terbuka".

Responden pria temtama, memberi penjelasan pakaian yang terlalu buka.

Misalnya, "yang kurang baik adalah gaya hidup misalnya cara berpakaian

yang serba mini." (F). Biasanya "pakaian yang terlalu buka", dan "free

sex" dikelompokan menjadi satu. Hal ini terlihat seperti hal satu yang
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dapat menyebabkan hal yang lain. Contohnya, jawaban serperti ini "Yang

buruk; dari sisi cara berpakaian dan cara pergaulannya yang terlalu bebas."

(J), dan ini, "Saya tidak meyetujui free sex dan busana yang terlalu

terbuka." (D).

Jawaban selanjutnya adalah; obat-obat terlarang, minuman keras, dan

pelacuran. Mislanya, 4K' membahas, "Afek sosial yang ditimbulkan oleh

minuman keras adalah besar sekali... Orang menjadi sangat brutal.". Salah

satu Ibu, (dosen universitas) membuka pikiran bahwa pelacuran mulai di

Barat - di Kuno Yunani. Ketika saya ditanyakan tentang kebenaran ide

tersebut, dia sangat yakin bahwa dulu di Indonesia, tidak ada protitusi, atau

obat-obat terlarang hingga Belandadatang.

Jawaban yang juga populer adalah "Hedonisme, Individualisme,

Materialisme, and terlalu logikal". For example, "Sedangkan negatifnya

adanya pergaulan bebas dan sifat individualis." (R) dan, "terlalu

berpandangan individualitis, materialistik, hedonistik." (K). Ketika

ditanyai untuk contoh individualitas di Barat, satu responden menjawab,

"kalau di Barat individualistik, tapi kalau dalam Islam memandang bahwa

hubungan sesama manusia itu hams dilakukan misalnya adateman kita

sakit, kita hams menjenguk, ketika ada teman yang butuh bantuan kita

hams membantu." (KM).

> Nilai-nilai Barat yang"Baik"

Nilai-nilai Barat "baik" yang paling populer, adalah "menghargai waktu".

Misalnya, "Nilai budaya Barat yang positif adalah mereka sangat
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menghargai waktu" (K). Jawaban kedua yang paling populer adalah

teknologi, "Dari segi teknologi termasuk kebudayaan Barat itu baik." (J),

dan 'D', "Tapi kalau kemajuan tehklogi mereka saya suka.". . "Berkerja

Keras" (work ethic) adalah jawaban ketiga yang paling populer. Misalnya,

"Yang baik; orangnya giat dan pandai. (JK), dan "Yang kusuka dari orang

Barat adalah disiplin yang tinggi, suka kerja keras." (M). Yang menarik,

hanya salah satu reponden memberi nilai demokrasi. Misalnya,"Yang baik

yaitu cara berdemokrasi (bagi saya)." MO.

Juga ada responden yang percaya nilai-nilai Barat yang "baik" bisa

didapatkan, atau sudah ada dalam Al'Quran dan Sunnah, walaupun tidak

ada responden yang membahas nilai-nilai Barat yang "bumk" juga terjadi

dari sumber ini. Contohnya, "Yang baik; honesty is the best policy, hard-

worker, keep thinking, keep trying - and those were already dicontohkan

dan diperintahkan oleh Islam melalui lisan dan perbuatan Nabi

Muhhummad Shollallahu alaihi wassalam kepada manusia." (W), dan

"walaupun di Islam itu sudah memang diperintahkan tapi sangat mungkin

contoh itu masih dari Barat, barangkali mungkin jadi sebuah pemicu bagi

kita untuk umat Islam untuk kembali kepada aslinya yang memang budaya

disiplin tersebut itu memang dimiliki oleh umat Islam." (K).

Ada responden, (tetapi hanya sedikit) yang membicarakan bahwa mereka

masih kurang memahami budaya Barat. Misalnya, "Sebenamya manusia

itu dilahirkan menjadi orang baik semuatanpa ada pembedaan tempat (baik

di Barat/di Timur). Karena kultur yang menjadikan orang Barat menjadi

serperti yang tidak kita terlihat/dengar di media." (M).
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> Kesimpulan: Kami mengambil yang disukai, dan membuang yang tidak.

Kesimpulan mayoritas responden adalah bahwa orang Jawa hams memilih

nilai-nilai dan aspek budaya Barat yang pantas sama kebudayaan Jawa, dan

menolak nilai-nilai yang lain. Misalnya, "Budaya Barat yang pasti terlalu

"bebas" dalam segala aspek. Tapi walaupun ada budaya Barat yang baik

dalam arti bangsa Indonesia mau menerima." (PR) dan, "Nilai budaya

Barat sih boleh-boleh aja asalkan tidak menyingkirkan budaya kita. Kita

kan orang Indonesia jadi kita juga tetap mempertahankan budaya kita

sendiri. Kalau budaya Barat yang tidak baik hams kita singkirkan dan

musnahkan." (DR).

Yang paling menarik dengan jawaban-jawaban ini, adalah jawaban yang

berbeda sekali dengan jawaban yang diberikan oleh responden Barat.

Contohnya, responden Australia menghargai nilai-nilai anti-racisme, anti-

sexisme, dan masyarakat yang damai. Walaupun, "teknologi" dan

"berkerja keras" dihargai oleh responden Indonesia, tetapi perkembangan

sosial ini tidak dihargai oleh responden. Kadang-kadang penulis merasa

dia berbicara dengan orang-orang yang lima puluh tahun yang lalu juga

hidup di Australia. Ini ironis sekali bahwa nilai-nilai Barat yang dihargai

oleh respondennya, dipakai oleh masyarakat Barat untuk mengekploitasi

dan memusnahkan masyarakat seperti Jawa selama lima ratus tahun yang

lalu.

> Sumber Informasi Tentang Barat
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Jawaban responden ini amat kontroversial, dan itu hams ditanyai - dari

mana responden mendapat informasi tentang Barat?

Hampir 50%-an responden tersebut mendapat informasi tentang budaya

Barat dari media massa domestik. Misalnya, "TVRI, TPI, AN-TEVE,

INDOSIAR, PATRI FM, ANDALUS FM, Radio dll." (PR). Sumber kedua

adalah film dari Barat. Misalnya, salah satu responden menulis bahwa,

"Banyak remaja Barat yang terlibat dalam pergaulan bebas sehingga

berakibat hamil sebelum menikah. Dan hal ini mengarah pada aborsi yang

sangat banyak - film. Kebudayaan pergi ke diskotik sampai lamt malam

sertai dengan mabuk - film Barat." (M). Empat responden menjawab

mereka memakai internet untuk mendapatkan informasi tentang budaya

Barat. Majalah domestik dan MTV juga sering dipakai. Contohnya,

"Media, cetak dan elektronik, film, music, video, fakta di lapangan.

Kebebasan penuh- pria/wanita bergaul dengan semulanya - free sex - tidak

ada aturan yang bisa mengendalikan." (I). Sekolah, universitas, gum,

dosen, dan kelompok "peer" juga dipakai sebagai sumber informasi.

Menumt penulis ada satu sumber yang tidak bemama; pomografi.

Pomografi juga termasuk sumber informasi besar tentang budaya Barat.

Penulis mengambil opini ini karena pada penilitian ini saya menghadapi

banyak cerita atau pertanyaan tentang budaya Barat yang aneh sekali.

Misalnya, dalam konteks akademik (di universitas) saya ditanyakan apakah

itu benar bahwa ketika anak perempuan Kristen dibaptisme, mereka

diperkosa terlebih dahulu supaya mereka tidak perawan untuk suaminya di

masa depan. Ketika saya tanya orang ini tentang sumber informasinya, dia

hanya bilang, "Ada di majalah". Contoh ini hanya satu dari banyak contoh

yang ada di Jawa. Tentu saja pomografi lebih diterima di Jawa dan lebih
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dipakai jika dibandingkan dengan di Barat. Contoh ini didapat jika anda

jalan-jalan di kota-kota di Jawa, dan lihat film-film bioskop yang sering

dijudul, "Perempuan Binal" atau "Sex Bebas" dan Iain-lain, dengan gambar

wanita dan pria telanjang dengan pose sexual. Atau masuk Warnet, dan

biasanya dan paling sedikit satu orang membuka situs pom5.

Dalam wawancara dan daftar pertanyaan, ada tren dalam jawaban tentang

pomografi. Tanpa kecuali, semua responden wanita menjawab pomografi

haram dalam agama Islam karena berkaitan dengan zina. Misalnya,

"Pomografi sangat merusak hati, pikiran, dan jiwa kita. Pomografi

menumt saya simbol kerendahan martabat manusia. Mereka akan sama

serperti dengan hewan yang tidak punya akal dan rasa malu. Pomografi

akan mendorong nafsu untuk berbuat yang seharusnya tidak boleh kita

perbuat." (E). Walaupun, yang tidak mengejutkan, jawaban dari responden

pria bercampur. Ada minoritas yang menjawab pomografi adalah haram.

Ada satu responden pria yang belum yakin, "Saya kira hal ini dikembalikan

kepada individunya (the man behind the gun). Saya nggak berani

memvokalis bahwa pomografi itu suatu kejahatan. Lagi pula, kalau mata

kita nggak boleh melihat sesuatu yang minor, kenapa nggak mata kita saja

yang dijahit?" (D). Mayoritas responden pria menganggap pomografi

sebagai sesuatu yang amat penting untuk masyarakatnya. Misalnya,

"Pomografi memperlihatkan alat vital dari manusia". (F), (atau alat yang

dianggap "vital" belum jelas!). Salah satupria yang sudah tua memperjelas

bahwa, walaupun pomografi sudah haram dalam Islam, itu perlu untuk

laki-laki yang belum menikah (ada laki-laki yang menikah lambat umur 30

atau 40 tahun) dalam kebudayaan yang masih menganggap seks sebelum

5Lihat Lampiran D.
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menikah sebagai taboo, supaya mereka tidak menjadi hypersexs.

"Hypersexs" adalah kata yang dipakai dalam situasi ketika ada laki-laki

yang tidak bisa membatasi nafsu sex mereka. Misalnya, laki-laki yang

mencolek-colek atau suka mengekspose dirinya, kepada wanita, dianggap

sebagai orang "hypersex". Pikiran ini berkaitan dengan pikiran bahwa laki-

laki tidak bisa membatasi nafsu birahi mereka.

> Persepsi tentang nilai-nilai dan kebudayaan Barat.

Kekuatan dari perasaan anti-Barat/Kristen/Secularisme yang dihadapi

dalam penelitian ini, tinggi sekali. Sebaliknya, kualitas informasi tentang

budaya Barat rendah sekali. Pada saat ini di Indonesia terdapat banyak

masalah sosial dan juga perasaan kekecewaan dengan modemisasi.

Bagaimanapun, perebutan identitas masyarakat Indonesia seharusnya tidak

dipengaruhi oleh kesalahan persepsi tentang budaya dan suku bangsa yang

lain, dari informasi dan cerita yang tidak mendasarkan realitas.

Pencarian Identitas Muslim

Pada saat ini itu perlu diperingati bahwa jilbab dan ide-ide modeste yang

termasuk sama dengan jilbab, tidak asli dari Jawa (pakaian tradisonal Jawa

tidak menutupi aurat). Ini adalah contoh sifat jilbabisasi; jilbab adalah

simbol penjagaan nilai-nilai Jawa asli dan juga simbol pencarian identitas

masyarakat Jawa di zaman global.
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Konsep pencarian identitas sangatlah kontroversial sekali karena ada orang

yang menanggap teoritas ini melecehkan kepercayaan orang Islam. Karena

hal ini memperdebatkan bahwa isu jilbab tidak hanya berdasarkan agama.

Menumt penulis ini, agama tidak hanya mewakili kepercayaan

masyarakatnya, tetapi juga identitas mereka. Misalnya, di Inggris,

mayoritas orang mempunyai agama dan identitas Anglo-Saxon-Kristen.

Situasinya sama dengan sini. Masyarakat Jawa mempunyai agama dan

identitas Muslim Jawa. Identitas ini tidak melecehkan kepercayaan

beragama.

Kemudian, hasil dari penelitian ini membuktikan keterlibatan konsep ini

dalam jilbabisasi di Jawa, karena kekecewaan terhadap proses-proses

modemisasi membuat vakum dalam kepercayaan masyarakat Jawa, dan

jilbab adalah simbol pencarian identitas bam.

Salah satu responden memperjelaskan konsep ini, "Ketika Belanda

berangkat, kami [masyarakat Indonesia] mau semua serperti Barat, kami

mau mobil-mobil bagus, pakaian Barat, teknologi, bahasanya. Kami ingin

menjadi serperti Barat. Indonesia memulaikan modemisasi tetapi

modemisasi menjadi westemisasi, dan westemisasi mengancam

kebudayaan kami. Kamimenjadi kaya tetapi jiwanya kosong. Terus, kami

kembali kepada kebudayaan kami, agama kami. Kami mencakap Islam."

(RA). Atau mungkin perasaan ini dibahaskan lebih jelas oleh 'D', "jilbab

mempakan identitas saya.". Identitas ini mengambil nilai-nilai lama dan

modem untuk identitas yang relevan di Indonesia modem.
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Di zaman Order Bam, sedangkan jilbab menjadi lebih pantas dan lebih

diterima oleh masyarakat umum, Muslimah di Jawa memakai jilbab untuk

kegiatan sehari-hari; keamanan, status, tren, dan kecantikan.

Keamanan

> Bebas dari cowok iseng.

Dalam mayoritas interview dan questionaire pada penelitian ini, jawaban

awal responden wanita bisasanya, "Itu wajib", dan yang kedua, "Agar saya

tidak diganggu" atau"Saya lebih aman jika sayaberjilbab". Satu responden

memperjelaskan lebih lanjut peranan jilbab dalam keamanan, "Adanya

fakta tersebut dimungkinan karena pemahaman orang tersebut Islam masih

kurang, adanya yang menanggap bahwa dengan berjilbab akan membatasi

pergaulan. Padahal sebenamya dengan memakai jilbab kita kan semakin

bebas beraktivitas tanpa takut olehpria/orang yang iseng." (M).

Responden pria juga menjawab begitu, "wanita yang berjilbab jarang

diganggu", atau dalam satu wawancara, "Kami tidak menggangu wanita

yang berjilbab.", dan "kalau misalkan cakep, ketika orang berjilbab cakep,

kan jadinya orang laki-laki itu nongkrong gitu ya, kalau ada cewek-cewek

itu digoda, tapi misalnya berjilbab, ya... kadang-kadang laki-laki itu
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sungkan kita nggak menjadi menggoda.". (KA). Saya juga mengalami

situasi ini ketika saya berjilbab atau berjalan sama teman yang berjilbab,

saya jarang diganggu dibandingkan ketika saya jalan sendiri tanpa jilbab.

Perasaan ini sama dengan 'R' yang menulis, "Lingkungan kampus UMM

yang menghamskan saya mengenakan jilbab".

> Perkosaan dan Jilbab

Isu-isu yang lebih menakutan tentang jilbab, adalah sikap pada

pemerkosaan dan jilbabnya. Responden pria sering membahas bahwa

"Wanita yang berjilbab tidak pemah diperkosa". Salah satu responden

pria, yang juga ketua organasi mahasiswa Islam besar di Malang,

membahas, "laki-laki ngomong masalah aurat kan jadi ketika yang

namanya wanita itu telinga ataupun leher tidak inginkan maka akan terjadi

banyaknya pemerkosaan kalau wanita terlalu terbuka auratnya.". Persepsi
ini juga dicerminkan di kesuasteraan Islam tentang jilbab. Misalnya, di

Aurat dan Jilbab dari Pandangan Mata Islam satu faktor ialah, "kondisi

wanita sendiri, menyangkut tutur kata, perilaku dan busana, yang berfungsi
sebagai faktor penentu.". (Fachruddin 1984, p.47)

Padahal, mayoritas responden wanita tidak setuju dengan pembahasan ini.

Menumt mereka, ada wanita yang berjilbab yang diperkosa, tetapi biasanya
itu karena "mereka tidak bisa menjaga kehormatan diri". (N) Salah satu
responden memakai contoh mahasiswa Brawijaya berjilbab, yang seditkit
"genit" dan diperkosa di kampus Brawijaya dua tahun yang lalu.
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Menumt penulis, pemikiran ini tidak mewakili nilai-nilai APQuran dan

APHadith, tetapi budaya Jawa dan negara-negara yang lain yang percaya

bahwa wanita yang tidak "baik" (perilaku atau pakaian mereka kurang

sopan) ingin menimbulkan nafsu birahi pria yang tidak dikendalikan (ini

kata kunci), dan patut menerima kekerasan sexual. Yang paling

menakutkan, adalah APQuran dan APHadith sering dipakai untuk

melegitmisasikan pikiran ini. Contohnya, salah satu responden menulis,

"Serperti di APQuran, surat An Nuur; 31 (tolong dicheck ya), menjulurkan

kain sampai menutupi dada Jadi bentuk tubuh tidak terlihat pressed

body, karena yang seperti itu dapat menimbulkan nafsu laki-laki (yang

manapun), karena menumt penelitian (saya lihat di Talk Show - Lifebuoy

hari ini; Sabtu pagi 14 October 2000), laki-laki berpikir tentang nafsu/seks

20 kali lebih banyak dari wanita, sehingga kita tidak perlu lebih memicu

nafsu seksnya dengan menampakkan bentuk/ terlalu menonjolkan

kecantikan kita." (W).

> Jilbab sebagai simbol "Muslimah pribumi"

Jilbab juga dipakai untukkeamanan sebagai identitas Muslimah. Misalnya,

salah satu responden menjelaskan bahwa ketika dia ke luar, dia selalu

berjilbab karena, "saya ingin kelihatan seperti Muslimah pribumi".

Responden lain juga bilang begitu, tetapi dia hanya memakai jilbab jika dia

keluar sendiri pada malam hari, atau "pergi ke Jakarta". (J) Apakah ada

implikasi keamanan untukminoritas di Indonesia jika wanita minoritas bisa

diidentifkasikan dan dijadikanserpertiwanita Cina pada masa lalu?
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> Masalah Kesusasteraan Barat

Mengecewakan, kesusasteraan Barat sering tidak menghadapi aspek jilbab

ini. Misalnya, di cerita yang bam dari majalah Amida, Mbak Dia Hadid

menulis, "mereka memperdebatkan bahwa hijab [nama untuk jilbab dalam

bahasa Inggris] adalah salah satu aspek pembebasan dan kekuatan diri

mereka. Mengikutkan tren global, dari Perancis, Iran, Amerika Serikat,

dan Indonesia, mereka memakai hijab untuk alasan modem dan agama,

merasa wajib, keinginan identitas, dan penolakan objectifitas." (Hadid

2000:6) Sedangkan pada semua aspek ini, dalam pemakaian jilbab, Hadid,

serperti banyak akademisi Barat, mengabaikan aspek negatif tersebut

karena keinginan terlihat "sensitif kutural".

Status

Status juga adalah alasan untuk memakai jilbab. Misalnya, responden

wanita sering menjawab, "Saya lebih dihormati jika saya memakai jilbab",

atau "saya terlihat wanita Muslimah baik". Responden priajuga menjawab

begitu, "Yang memakai jilbab lebih dihormati" (M), atau Pak Tolkha

Hasan, Menteri Agama membahas, "Saya sangat menghormati wanita yang

berjilbab" (Wawancara sama Bapak K. H. Tolkha Hasan, Menteri Agama

Indonesia 19.11.00). Yang menarik, walaupun, responden biasanya tidak

bilang begitu dalam daftar pertanyaan, jawaban ini biasanya hanya keluar

setelah lama berlangsung pembicaraan. Mengapa begitu? Mungkin karena

responden tidak mau menodai kepercayaan agama mereka dengan alasan

sehari-hari serperti ini. Ini contoh sifat multi-dimensi mengapa Muslimah

Jawa berjilbab.
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Pertanyaan yang sering ditanyai adalah apakah jilbab bisa menentukan

status sosial, politik, dan ekonomi, sama kepercayaan. Jawaban adalah: ya.

Tetapi, yang hams disadari adalah; bahwa selalu ada pengecualian yaitu

wanita dari satu aliran jilbab sering bersahabat dengan wanita dari aliran

yang lain.

> Yang pakai kmdung

- dari aliran Islam yang lebih traditional dibandingkan yang modemis

- bergabung dengan Nahadatul Ulama dan organisasi dan partai politik

satelit

- dari golongan ekonomi menengah, menengah ke bawah

- biasanya penduduk kampung dibandingkan kota

> Yang tidak pakai krudung/jilbab/cadar

- modem, aliran Islam di Jawa yang berorientasi pada Barat

- lebih mungkin bergabung dengan partai politik modemis

- dari golongan ekonomi menengah, menengah ke atas

- penduduk kota

> Yang pakai jilbab

- modem, aliran Islam di Jawa yang berorientasi Timur

- bergabung dengan Muhhamadiyah dan organisasi dan partai politik satelit
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> Yang pakai Cadar

- kaum orthodox Islam

- bergabung dengan partai politik Islam kecil

- dari golongan ekonomi menengah, menengah ke bawah

- penduduk kota

Walaupun ini hanya generalisasi, dan terdapat beberapa pengecualian

dalam definisi ini.

> Ketegangan Sosial

Ada ketegangan sosial antara wanita dalam aliran-aliran ini. Misalnya, satu

hari saya hams berdiri bersama teman untuk berlindung hujanan di kampus

II Brawijaya, selama satu jam. Yangjuga turut berlindung adalah wanita-

wanita yang tidak berjilbab yang sudah dikenalin oleh teman saya (mereka

kuliah bersama). Walaupun, teman saya tidak ingin bicara sama mereka

karena, "Kami biasanya tidak bergaul. Itu sama dengan wanita yang

berjilbab dan bercadar. Bisa berteman, tetapi itu lebih mungkin bersahabat

dengan orang dari golongan sendiri.".

Salah satu Ibu yang tidak berjiilbab, juga memperjelaskan situasi

ketegangan ini, "Wanita yang berjilbab kadang-kadang sedikit sombong.
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Tetapi saya kira itu lebih tentang tren. Saya mempunyai teman yang hanya

memakai jilbab ketika jika rambut dia jelek." (A)

> Ketegangan dalam satu aliran

Dalam satu aliran jilbab, juga ditemukan ketegangan. Temtama antara

wanita jilbab yang memakai pakaian yang lebih tren (misalnya, pakaian

sempit, berwarna atau berjilbab dengan gaya Barat dengan jilbab), dan

wanita yang berjilbab dalam cara yang lebih sempuma. Wanita tersebut

menganggap jilbab "tren" sebagai pakaian yang melanggar syarat jilbab

tersebut. Dalam satu wawancara, salah satu repsonden bilang, "Ketika

kamu bertemu dengan cewek-cewek ini [wanita jilbab "tren"] bertanya

apakah mereka*pakai jilbab untuk Allah atau tren!" (E).

> Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga hams diperhatikan. Orang tua dan lingkungan

umum sering berperan besar dalam faktor pemilihan jilbab. Misalnya,

salah satu responden menulis, A', "Sebagian wanita yang tidak berjilbab itu

semua didukung oleh faktor lingkungan, misalnya, keluarganya jauh dari

agama yang menyebabkan ia tidak berjilbab." Isu-isu perintahan orang tua

atau keluarga dalam konteks pemilihan jilbab jarang dibahas dalam

interview atau daftar pertanyaan. Tekanan serperti ini, biasanya hanya

dibicarakan sesudah pembicaraan berlangsung lama.

Itu temyata orang tua mempunyai peranan besar dalam hak memilih bagi

remaja untuk berjilbab atau tidak. Salah satu Ibu membahas bahwa dia
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melarang anaknya (yang pada waktu itu berumur lima belas tahun)

berjilbab karena dia takut jilbab membatasi hidupnya, dan menghilangkan

kesempatannya, "Dia [anak perempuannya] tidak bisa bermain-main dan

bergenit. Gadis yang berjilbab hams sopan dan halus." (B). Sebaliknya,

Ibu yang lain membicarakan tentang anak perempuan dia yang bam

bemmur tiga belas tahun - " Dia bam menstmasi dan saya berfikir itu lebih

pantas jika dia berjilbab sekarang." (I).

Perintahan orang tua tentang pemakaian jilbab menimbulkan topik-topik

yang lebih kontroversial - anak perempuan (dibawah umur dua belas

tahun) yang berjilbab. Ada perbedaan besar antara opini orang tua tentang
topik ini.

Jawaban yang biasanya keluar dari orang tua yang berjilbab anak-anak

perempuannya sebelum mentmasi adalah, "Supaya mereka bisa berlatih

memakai jilbab", atau "Supaya itu lebih cocok sama mereka". Padahal,

reaksi orang tua yang tidak berjilbab anak mereka, adalah antara dengan
sabar menjawab, "Menumt saya, itu tidak perlu" (H) ke mencemoohkan,
"Untuk apa, ya? Mereka masih anak-anak!" (P).

Tren

> Busana Muslimah

Selama dua puluh tahun, jilbab berevolusi dari simbol politik dan agama
kontroversial ke simbol biasa, dan dalam prosesnya, menjadi lebih fashion.
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Busana Muslimah adalah popular sekali di Indonesia sekarang. Ada

banyak boutique busana Muslimah - dengan pakaian (termasuk jilbab) yang

berwarna-warna dan lain lain, - majalah-majalah populer mempunyai cerita

tentang "Tren Jilbab", atau "Busana Muslimah" yang bam di kalangan

fashion. Ada juga fashion parade busana Muslimah dan banyak bintang

Indonesia yang berjilbab, (misalnya, Neno Warisan, Desi Patnasari, Astri

Luo, Trie Utami, dan Dewi Yull), temtama selama bulan Ramadhan6.

> Fashion kampus

Fashion jilbab di kampus-kampus di universitas di Jawa juga luar biasa.

Muslimah yang sering dilihat di kampus-kampus - baju sempit, jengki

(jeans) lebih sempit, high heels, dan jilbab - jilbab asyik -itu mengikuti

mode7!

> Makeup

Wanita yang berjilbab juga sering memakai makeup. Walaupun ini

mungkin dianggap sedikit aneh dari perspektif Barat, salah satu responden

menjelaskan bahwa Muslimah boleh memakai makeup, jika tujuan mereka

hanya untuk melindungi/merawat wajah, bukanuntuk menarikpria. (R)

Kecantikan

6Lihat Lampiran E.
7Lihat Lampiran F.
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Ada minoritas kecil responden yang kasih cerita atau menjawab sendiri

bahwa ada Muslimah yang berjilbab karena kecantikan. Misalnya, salah

satu responden menceritakan kecurigaan dia bahwa teman-teman dia hanya

berjilbab karena mereka ingin menutupi ketombe. Atau karena mereka

pikir wajah mereka terlihat lebih cantik dengan berjilbab. Ketua

organisasi Islam besar di Malang (pria) membahas bahwa jilbab bisa

dipakai untuk menutupi rambut yang kurang cantik. Dua responden lain

(wanita) menceritakan rahasia mereka bahwa mereka percaya jilbab

memakai wajah mereka terlihat lebih kurus. Yang tidak kaget adalah,

jawaban ini jarang sekali, dan tidak mewakili mayoritas jawaban

responden.
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BAB VI

JILBAB DI JAWA PADA MASA DEPAN

Bagaimana masa depan untuk jilbab di Jawa? Apakah jilbab akan menjadi

kewajiban seperti di Aceh atau di berberapa negara Muslim yang lain?

Dari jawaban responden saya mengambil kesimpulan pada masa depan;

tidak.

Walaupun Islam di Jawa lebih kepolitikan dibandingkan dulu, agama Islam

di Jawa masih flexible. Mayoritas resonden berpendapat bahwa pemakaian

jilbab hams pilihan sendiri. Misalnya, T menulis, "Menumt pendapat

saya, bahwa semua ini kita kembalikan pada pribadi masing-masing karena

kita tahu setiap insan ini tidak sama, kemungkinan-kemungkinan wanita

Islam yang belum/tidak berjilbab itu ada berberapa alasan.". Mayoritas

resonden juga berpendapat bahwa jilbab tidak mewakili kepercayaan.

Contohnya, 'P' menulis, "Karena orang Islam tidak perlu dilihat dari

jilbabnya tapi dilihat dari iman dan kesungguhan hatinya.".

Minoritas kecil responden (hanya tujuh responden) percaya bahwa jilbab

wajib untuk setiap Muslimah. Misalnya, CW' membahas, "Ada yang sudah

mengkaji isi Al Quran secara mendalam, ada yang belum paham. Ada j.usa

yang sudah paham, tapi masih belum mau/tidak mau melakukan pefiif&h

Tuhan itu. Seperti agama lain juga, ada yang taat, ada yang tidak taat.".
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Yang lebih extrem adalah jawaban 'D', "Itu mempakan anugerah Tuhan

bahwa kita diberi kebebasan untuk memilih. Serperti nanti kita milih

neraba atau surga, semua baik, saling (ada ketergantungan) kalau kita

masuk surga semua, akan percumalah Tuhan menciptakan neraka.".

Akhimya, walaupun ada minoritas kecil yang tidak begitu, untuk mayoritas

responden, kebebasan agama menjadi prioritas tinggi, termasuk didalamnya

keinginan memakai jilbab atau tidak.
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BABVn

PENUTUP

Kesimpulan

Skripsi ini sudah memperdebatkan bahwa jilbabisasi - kepopularan jilbab

di Jawa - mulai dua puluh tahun yang lalu. Pada waktu itu, tiga faktor;

meningkat standar pendidkan, sistem komunikasi yang lebih eficien dan

modem, dan kekecewaan sama proses modemisasi, membuat situasi di

Indonesia yang mudah dipengaruhi oleh pikiran Revolusi Iran pada tahun

1978. Salah satu pikiran revolusi ini adalah kewajiban jilbab. Sesudah ini,

aliran Islam kecil ini, dipakai oleh masyarakat umum Jawa sebagai alat

pemberontakan kepada pemerintah Soeharto. Sedangkan masa ini, jilbab

dipopularisasikan lagi oleh 'backlash' dari modemisasi yang mengancam

nilai-nilai Jawa tradisonal, dan menutupi pakum kepercayaan dalam satu

golongan di masyarakat Jawa. Golongan ini mencari kepercayaan bam dan

modem dalam Islam, yang termasuk jilbab. Akhimya, sebagai jilbab

menjadi kurang kontroversial dan lebih biasa, jilbab dipakai oleh Muslimah

Jawa untuk alasan sehari-hari; keamanan, status, tren, dan kecantikan.

Rekomendasi

Dalam penelitian ini ada dua tren besar yang dimunculkan. Yang pertama,

peranan agama dalam penentuan identitas individu dan keluarga sangat

penting di Indonesia dibandingkan Barat. Agama di Indonesia
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mementukan kalangan pekerjaan, sosial, dan pendudukan. Di Jawa, jilbab

adalah contoh peranan agama dalam identitas.

Yang kedua, agama, temtama Islam, sering dipakai sebagai alat kekuatan

politik, lewat melawan atau mendalang masyarakatnya. Menumt penulis,

mendalangi identitas agama masyarakat Jawa adalah ancaman besar kepada

perdamaian di Indonesia, temtama pada waktu ini. Agama, temtama Islam,

hams dibebaskan dari manipulasi politik.
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LAMPIRAN A

Foto menumt iarum jam : kerudung, cadar. jilbab dan kerudung



MEDIA
*U8 BU*

LAMPIRAN B

Foto murid-murid sekolah negeri yang berjilbab di Malang.
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Demo Jilbab
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LAMPIRAN D

Bioskop Porn di Malang. Jawa Timur. Indonesia.
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LAMPIRAN I

Fashion jilbab di kampus.
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Bapak Jalaluddin Rakmat dan Istri. 22.10.00.
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LAMPIRAN J

Santri Pesantren Firdhaus, Malang.
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Ibu Hj. Nurhayati. SE. MS., dan keluarga dia.
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