
67 
 

BAB III 

PROFIL MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DESA TUWEL 

3.1 Profil Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal 

Pengurus Ranting Muslimat NU Desa Tuwel Bojong sebagai sebuah 

organisasi keagamaan yang mengelola manajemen kelembagaan ditingkat desa. 

Pengurus Ranting Muslimat NU Desa Tuwel  bertempat di Kecamatan Bojong, 

Kabupaten Tegal.  

Keanggotaan Muslimat NU Desa Tuwel yaitu anggota dari beberapa 

majelis ta’lim, yang merupakan anak ranting dariMuslimat NU Desa Tuwel. Pada 

awal kepengurusan, baru ada 4 majelis ta’lim di Desa Tuwel. Namun, seiring 

waktu semakin banyak majelis ta’lim yang berdiri. Hal ini untuk menjangkau ibu-

ibu setiap perdukuhan, dan sebagai bentuk kemandirian majelis ta’lim. Sehingga 

tidak mengherankan, minimal setiap perdukuhan memiliki cabang majelis ta’lim 

lebih dari satu. Banyaknya majelis ta’lim yang berkembang biasanya tergantung 

pada sasaran usia atau kelompok anggota. Misalnya, di Dukuh Tere, Desa Tuwel 

terdapat Majelis Ta’lim Nurul Hikmah. Majelis Ta’lim Nurul Hikmah terdiri 3 

sasaran anggota, yaitu Majelis Ta’lim Nurul Hikmah I terdiri dari ibu-ibu berusia 

lanjut, Majelis Ta’lim Nurul Hikmah II terdiri dari ibu-ibu yang baru menikah 

hingga usia 40 tahun, dan Majelis Ta’lim Nurul Hikmah III terdiri dari kelompok 

ibu-ibu wali murid TK dibawah naungan Majelis Ta’lim Nurul Hikmah. Sasaran 

usia dan kelompok inilah membedakan dalam hari dan kegiatan yang dilakukan. 

Tiap majelis ta’lim memiliki hari tersendiri untuk berkumpul, kegiatannya pun 
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berbeda. Misalnya, untuk majelis ta’lim Nurul Hikmah III karena sasarannya ibu-

ibu usia lanjut, maka taip bulan sekali diadakan posyandu lansia bekerjasama 

dengan bidan desa. Pola penggelompokan majelis ta’lim ini juga berlaku di 

majelis ta’lim perdukuhan lain di Desa Tuwel, tentunya bergantung pada sejauh 

mana perkembangan majelis ta’lim tersebut.   

  Saat ini, jumlah keanggotaan majelis ta’lim Desa Tuwel sudah mencapai 

20 Majelis Ta’lim, dengan anggota mencapai 1.150 anggota aktif. Berikut, majelis 

ta’lim yang tergabung dalam Muslimat NU Desa Tuwel. 

Tabel 3.1  Daftar Majelis Ta’lim yang tergabung di Muslimat NU 

Desa Tuwel 

 

No.  Nama Majelis Ta’lim Jumlah Majelis Ta’lim 

1. Bustanul Khoirot 5 

2. Raudlatul Muttaqin  3 

3. As-Sakinah 3 

4. Nurul Hikmah 3 

5. Bustanul Anwar 1 

6. Al-Ihsan 1 

7. Nahdlatus Sholihah 1 

8. Baitul Islah 1 

Sumber : Muslimat NU Desa Tuwel 

 

3.2 Sejarah Berdirinya Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal 

Sejarah Muslimat Desa Tuwel diawali dari pengajian rutin tiap malam 

jum’at. Pengajian rutin ini awalnya tidak bernama dan hanya sebagai wadah ibu-

ibu berkumpul di malam jum’at untuk mengadakan kegiatan keagamaan. Namun, 

seiring waktu pengajian tersebut diberi nama majelis ta’lim Nurul Hikmah. 

Majelis ta’lim Nurul Hikmah merupakan cikal bakal berdirinya Muslimat NU 

Desa Tuwel. 
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Seiring waktu, majelis ta’lim ini berkembang karena semakin banyak 

jama’ah perdukuhan lain yang ikut bergabung, hingga akhirnya tiap perdukuhan 

memiliki majelis ta’lim sendiri. Setiap majelis ta’lim juga memiliki nama sendiri, 

seperti halnya Majelis ta’lim Nurul Hikmah. Hingga pada suatu hari, Pada tahun 

1971, ada salah seorang pedagang pakaian dari Slawi  berdagang di wilayah Desa 

Tuwel. Di tahun tersebut, kebetulan belum ada toko pakaian di Desa Tuwel, 

karena Desa Tuwel memang terletak agak terpencil yaitu di kaki gunung Slamet, 

sehingga kedatangan pedagang pakaian menimbulkan antusiasme tersendiri bagi 

warga desa, khususnya ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan sandang. 

Secara kebetulan pedagang tersebut merupakan salah satu pengurus 

cabang Muslimat NU Kabupaten Tegal. Pedagang tersebut secara berkala 

berdagang ke wilayah Desa Tuwel, dan sering berinteraksi dengan warga 

termasuk ibu-ibu jamaah majelis ta’lim. Beliau juga mengenalkan kegiatan 

Muslimat NU kepada ibu-ibu jama’ah majelis ta’lim Desa Tuwel. Gagasan-

gagasan dan pemikiran Muslimat NU yang diperkenalkan oleh pedagang tersebut 

rupanya menarik minat  Ibu Ummu I’la, salah satu satu anggota dan pengurus 

majelis ta’lim Nurul Hikmah untuk bergabung dan mendirikan Pengurus Ranting 

Desa Tuwel. Sebelumnya, sudah ada Muslimat NU Desa Tuwel namun masih 

bersifat informal, dan pasif. Akhirnya, disepakatilah untuk mendirikan Pengurus 

Muslimat NU Desa Tuwel, dengan ketua pertama yaitu Ibu Hj. Ummu I’la, dan 

wakil ketua Ibu Anik.  
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3.3 Visi dan Misi Muslimat NU Desa Tuwel 

Muslimat NU merupakan badan otonomi dari Jam’iyah Nahdlotul Ulama 

yang berasaskan Islam menurut faham Ahlussunah wal Jamaah dan menganut 

salah satu dari madzhab empat yaitu madzhab Syafi’i. Adapun visi dari Pengurus 

Ranting Muslimat NU Desa Tuwel yaitu: 

"Menjalin kebersamaan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, 

serta memperkuat akidah berdasarkan Ahlusunnah wal 

Jamaah” 

Untuk mewujudkan visinya mengembangkan misinya meliputi: 

 Mewujudkan masyarakat  Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar 

beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang 

berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah Swt. 

 Mewujudkan  masyarakat  Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar 

akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi 

maupun sebagai anggota masyarakat. 

 Melaksanakan tujuan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) sehingga 

terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhai Allah 

SWT. 

3.4 Struktur Kepengurusan Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal 

(Terlampir) 
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3.5 Program Kerja Rutin Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal 

3.5.1 Bidang Pendidikan 

a. Rapat rutin organisasi 

PR Desa Tuwel memiliki kegiatan rapat rutin dengan semua anggota yang 

dilaksanakan menurut penanggalan Jawa, yaitu pada malam jum’at kliwon. 

Kegiatan rapat dilakukan bergilir di setiap majelis ta’lim, dimana protokoler acara 

merupakan majelis ta’lim tuan rumah. Selain itu setiap kegiatan bukan hanya diisi 

oleh acara keagamaan, yaitu pengajian namun juga laporan mengenai keadaan 

majelis ta’lim bersangkutan. Setiap majelis ta’lim yang menjadi tuan rumah 

melaporkan kegiatan yang dilaksanakan serta perkembangan majelis ta’lim serta 

permasalahan yang dihadapi  

Rapat ini selain menjadi pertemuan rutin, dan peningkatan literasi agama 

melalui pengajian. Kegiatan ini juga merupakan wadah musyawarah ibu-ibu 

angota Muslimat NU Desa Tuwel dalam mencari solusi  bersama permasalahan 

yang ada. Dalam rapat ibu-ibu selalu didorong untuk menyuarakan pendapatnya, 

sehingga tidak mengherankan apabila musyawarah terasa “hidup” karena anggota 

Muslimat NU Desa Tuwel terlatih untuk menyuarakan pendapatnya. Suasana 

musyawarah yang kental, salah satunya dilihat oleh penulis pada saat rapat 

terakhir program kerja terbesar Muslimat NU Desa Tuwel yaitu Peringatan Hari 

Besar Islam, dimana ibu-ibu aktif menyuarakan pendapatnya. Setiap ditemukan 

kendala pada persiapan acara, mereka bersama-sama mencarikan solusi pada 

setiap permasalahan. 
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Selain kegiatan pengajian, Kegiatan rapat anggota juga kerap kali diisi 

dengan sejumlah kegiatan yang bersifat non-keagamaan, tidak jarang PR 

Muslimat NU Desa Tuwel bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintahan 

dan non-pemerintah. Bahkan, dalam lima tahun belakangan, kesempatan 

kerjasama dengan instansi lain khusunya semakin terbuka mengingat Ibu Dra. 

Umi Azizah selaku Ketua Muslimat NU Kabupaten Tegal merupakan Wakil 

Bupati Kabupaten Tegal  . Hal ini berdampak semakin terbukanya informasi-

informasi yang diketahui oleh Muslimat NU, terutama program-program 

pemerintah. Ibu Umi Azizah juga membuka jalan bagi Muslimat NU untuk 

melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi khusunya instansi pemerintahan. 

Misalnya, kegiatan rutin beberapa anak ranting rutin bekerjasama dengan bidan 

desa untuk melakukan pengecekan berkala dengan diadakannya posyandu lansia.  

Selain rapat anggota, juga ada rapat pengurus yang diadakan 3 bulan 

sekali, dalam rapat ini dihadiri pengurus dan perwakilan dari setiap majelis ta’lim, 

dalam rapat inilah, dibahas mengenai usulan-usulan dari anggota jama’ah 

mengenai keberlangsungan dan pengembangan organisasi, salah satunya 

mengenai kegiatan-kegiatan yang diadakan Muslimat NU Desa Tuwel. 

Pengembangan kegiatan-kegiatan Muslimat NU umumnya lahir dari usulan-

usulan anggota yang dihasilkan dalam rapat triwulan. 

b. Pembinaan lembaga pendidikan pra-dasar (PAUD, TK,RA dan TPQ) 

Pada tahun 1991, ibu Ummu I’la selaku ketua PR Muslimat NU Desa 

Tuwel mengikuti study banding ke Semarang mengenai pendidikan bagi usia dini 

melalui TK-Qur’an. Menyadari, bahwa di Desa Tuwel belum memiliki TK. 
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Akhirnya, ibu Ummu I’la menginisiasi berdiriya TK-Qur’an di Desa Tuwel 

dengan menggandeng Muslimat NU Semarang untuk memberikan penataran 

kepada tenaga pendidik terlebih dahulu. Pada awal penataran sebanyak 60 orang 

anggota Muslimat NU Desa Tuwel yang diberi penataran. TK Qur’an Muslimat 

NU Desa Tuwel sendiri merupakan salah satu pioneer TK di Kabupaten Tegal, 

setelah adanya TK di Kecamatan Tarub. Keberhasilan Muslimat NU Desa Tuwel 

ini membuat guru-guru TK Muslimat NU Desa Tuwel diundang sebagi penatar 

calon guru-guru TK di wilayah Kabupaten Tegal. Dalam perkembangannya, 

pendirian TK khusunya TK Qur;an di bawah naungan Muslimat NU Desa Tuwel 

pun mengalami perkembangan. Seiring waktu, masing-masing anak ranting 

Muslimat NU Desa Tuwel memiliki TK binaan sendiri, namun Muslimat NU 

Desa Tuwel tetap memiliki andil, terutama dalam hal kurikulum dan pengajaran. 

Untuk memudahkan koordinasi. Muslimat NU Desa Tuwel rutin mengadakan 

rapat bersama, yang dihadiri tenaga pendidik PAUD, TK, RA dan TPQ dalam 

satu waktu karena kepengurusan bagian pembinaan lembaga-lembaga tersebut 

dalam satu kepengurusan.  

Tabel 2.2.2  Jumlah PAUD, TK, RA dan TPQ Binaan Muslimat NU 

Desa Tuwel 

 Nama Majelis Ta”lim PAUD TK RA TPQ Jumlah 

1

. 

Bustanul Khoirot   1 1 2 

2  Raudlatul Muttaqin  1   1 2 

3  As-Sakinah    2 2 

4

. 

Nurul Hikmah  1  1 2 

5

. 

Bustanul Anwar 1   1 2 
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6

. 

Al-Ihsan    1 1 

7

. 

Nahdlatus Sholihah    1 1 

8

. 

Baitul Islah      

Jumlah 2 1 1 8 12 

Sumber : PR. Muslimat NU Desa Tuwel 

 

c. Pembinaan dan Perintisan Taman Baca Masyarakat Tiga Surau 

Salah satu isu penting yang menjadi focus pemberdayaan perempuan 

adalah pendidikan, terkhusus pendidikan dasar. Namun, sejatinya bukan 

pendidikan formal saja yang menjadi focus pemberdayaan perempuan.  Seperti 

yang diungkapkan Rowlands, dalam pemberdayaan perempuan bisa menjadi 

agent sekaligus client ataupun beneficiaries. Melalui NPO, perempuan dapat 

menjadi agen pemberdayaan, bukan hanya sebagai benefiaries (penerima manfaat) 

Sebagai daerah cukup jauh dari perkotaan, sulit bagi anak-anak desa 

Tuwel untuk mendapatkan informasi dan sumber-sumber bacaan untuk 

menambah pengetahuan mereka, hal ini berdampak pada rendahya literasi 

masyarakat Desa Tuwel. Kecamatan Bojong, dimana secara administrative masuk 

didalamnya, merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat angka putus sekolah 

yang tinggi. Hal inilah yang menggugah semangat pemuda Desa Tuwel untuk 

meningkatkan literasi masyarakat salah satunya dengan meningkatkan minat baca 

p masyarakat Desa Tuwel melalui pendirian taman baca masyarakat. 

 Namun, semangat pemuda-pemudi Desa Tuwel ini terkendala sarana dan 

prasarana yang belum memadai. Muslimat NU Nurul Hikmah sebagai anak 

ranting Muslimat NU Desa Tuwel sebagai organisasi perempuan yang juga 
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berfokus pada pendidikan ikut terlibat dalam perintisan TBM ini. Muslimat NU 

Desa Tuwel ikut mencari dan menentukan lokasi TBM ini. Kebetulan salah satu 

mushola di wilayah Dukuh Tere, Desa Tuwel memiliki ruang yang tidak terpakai 

di bagian bawah mushola. Akhirnya, bagian bawah tersebut digunakan sebagai 

TBM. Muslimat NU juga ikut memfasilitasi dalam sarana dan prasarana yang 

menunjang TBM yaitu almari dan rak buku. Tidak hanya berhenti pada 

pembinaan dan perintisan TBM, Muslimat NU dan TBM Tiga surau juga sering 

mengadakan kegiatan bersama, salah satunya kegiatan donor darah yang rutin 

dilaksanakan 3 bulan sekali, serta kegiatan Ramadhan pembagian sembako 

bersubsidi yang diselenggarakan oleh Muslimat NU Desa Tuwel unit Bank 

Sampah bekerjasama dengan salah satu perusahaan rokok nasional. TBM Tiga 

Surau dan Muslimat NU Desa Tuwel unit Bank Sampah juga bekerjasama dalam 

penyuksesan project eco-brick. 

3.5.2 Bidang Sosial 

Pada hakikatnya, Muslimat NU merupakan organisasi sosial 

kemasyarakatan. Sehingga, tidak mengherankan pada dasarnya setiap kegiatan 

mengandung makna sosial. Sebagai organisasi sosial, tentunya Muslimat NU 

Desa Tuwel memiliki banyak kegiatan sosial yang dilakukan. Kegiatan sosial 

Muslimat NU Desa Tuwel, dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Kegiatan sosial yang diserahkan kepada majelis ta’lim (anak ranting) 

Kegiatan sosial yang diserahkan kepada anak ranting, adalah kegiatan 

sosial yang berada dalam ruang lingkup anak ranting, atau biasanya di tingkat 

perdukuhan. 
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b. Kegiatan sosial yang dikelola oleh PR Muslimat NU Desa Tuwel 

Kegiatan sosial yang dikelola PR Muslimat NU Desa Tuwel dapat 

dikatakan sebagai fokus utama kegiatan sosial Muslimat NU Desa Tuwel. 

Sejatinya, kegiatan ini dikerjakan bersama-sama dengan seluruh majelis ta’lim di 

desa Tuwel, namun pengerjaannya dikoordinasi oleh PR Muslimat NU Desa 

Tuwel. Kegiatan sosial ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang diadakan sebagai 

bagian dari acara Peringatan Tahun Baru Islam. Acara ini merupakan program 

kerja puncak, dan memakan persiapan yang cukup lama yaitu satu tahun 

persiapan.  

Dalam kegiatan ini keseluruhan pembiayaan dikelola oleh Muslimat NU 

Desa Tuwel. Pembiayaan kegiatan berasal dari iuran anggota Muslimat NU Desa 

Tuwel. PR Muslimat NU Desa Tuwel memiliki strategi tersendiri agar iuran tidak 

memberatkan. Jadi setiap minggu dalam pengajian rutin pada tingkat anak ranting 

atau majelis ta’lim, setiap anggota menyetorkan Rp. 1000,00 pada bendahara anak 

ranting, kemudian pada saat pengajian Rutin Jum’at Kliwon, tiap bendahara anak 

ranting akan menyetorkan hasil iuran pada Bendahara PR Muslimat NU Desa 

Tuwel. Pengumpulal ini dilakukan dalam jangka satu tahun. Dalam setahun 

sendiri, ada 50 kali pertemuan rutin setiap malam Jum’at Kliwon. Jumlah tersebut 

dibayarkan oleh sejumlah 1.150 anggota aktif Muslimat NU Desa Tuwel. Maka, 

dalam jangka setahun akan terkumpul sejumlah uang sebesar Rp. 57.500,00.  

Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar, mengingat hanya 

dikumpulkan oleh anggota Muslimat NU Desa Tuwel. Keadaan ini merupakan 

besalah satu bentuk  self-reliance yang,pemberdayaan  terdapat pada anggota 
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Muslimat NU Desa Tuwel, artinya mereka mencoba mengandalkan sumberdaya  

mereka sendiri dalam melakukan pemberdayaan, tanpa bergantung pada pihak 

lain. Seperti yang dikemukakan Mosser, bahwa pemberdayaan meningkatkan self-

reliance dan kekuatan internal. Namun, dalam konteks ini self-reliance yang 

dimaksud lebih mengarah pada ide self-reliace yang disampaikan oleh Alan 

Thomas.  

Namun, berbeda dengan ide self-reliance yang lebih mengarah pada ide 

pemberdayaan yang lebih transformative dan bersifat strategis, ide Thomas lebih  

mengarah pada pemberdayaan yang bersifat praktis yang mengedepankan 

partisipasi dalam pengentasan masalah lokal, dimana pengumpulan dana secara 

mandiri ini merupakan partisipasi dari masyarakat lokal, dalam konteks ini adalah 

anggota Muslimat NU Desa Tuwel sebagi rute terhadap solusi dari masalah-

masalah lokal, yang coba diselesaikan melalui program kerja Muslimat NU Desa 

Tuwel, salah satunya melalui rangkaian kegiatan yang terdapat di Peringatan 

Tahun Baru Islam ini, antara lain:  

a. Pengajian Akbar 

Selain pada tingkat ranting, rapat rutin bulanan yang dihadiri semua 

anggota sejatinya juga dilakukan pada tingkat anak cabang atau tingkat 

kecamatan. Rapat triwulan anak cabang sendiri dilaksanakan pada setiap hari 

Minggu Pon, menurut penanggalan jawa. Skema rapat pun sama dengan rapat 

triwulan pada tingkat ranting, namun penanggung jawab kegiatan tuan rumah 

adalah tiap desa.  
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Telah menjadi kesepaktan sendiri oleh PAC (Pengurus Anak Cabang) 

Kecamatan Bojong, bahwa rapat rutinan setiap bulan Muharam atau bulan Suro 

dalam penanggalan jawa, akan bertempat di Desa Tuwel, selaku tuan rumah. 

Dalam acara ini setidaknya ada 15.000 anggota Muslimat NU serta Fatayat NU 

PAC Kecamatan Bojong yang akan menghadiri acara ini.  

Meskipun acara ini melibatkan seluruh anggota Muslimat NU se-

kecamatan Bojong sebagai peserta, namun keseluruhan panitia sendiri berasal dari 

Muslimat NU Desa Tuwel. Setidaknya, untuk mendukung acara ini Muslimat NU 

Desa Tuwel menyiapkan makanan berat 16.000 buah. Penyediaan makanan berat 

ini dibagi bersama kepada anak ranting. Setiap anak ranting dapat menyediakan 

makanan berat dengan jumlah sesuai dengan kemampuan anak ranting.  

b. Santunan atau Bantuan Keuangan Kepada Masyarakat yang Kurang 

Mampu dan Anak Yatim 

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan filantropis pertama yang 

diadakan oleh Muslimat NU Desa Tuwel. Kegiatan pemberian santunan awal 

mulanya diprakarsai oleh salah satu majelis ta’lim, yaitu majelis Nurul Hikmah, 

yang kemudian diadopsi menjadi kegiatan Muslimat NU Desa Tuwel. Setiap 

tahunnya, jumlah penerima bantuan keuangan selalu meningkat. Kegiatan 

pemberian bantuan keuangan ini menyasar pada masyarakat yang kurang mampu 

dan anak yatim di sekitar wilayah Desa Tuwel. 
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c. Khitanan Massal 

Kegiatan khitanan massal telah diadakan oleh Muslimat NU Desa Tuwel 

yang dari musyawarah setiap rapat triwulan. Berbeda dari kebanyakan khitanan 

massal yang diadakan oleh acara lembaga lain, yang biasanya hanya terdiri dari 

khitan gratis dan pemberian bantuan. Khitanan massal di Desa Tuwel sedikit 

berbeda, karena peserta khitan massal akan diarak terlebih dahulu keliling desa 

Tuwel, pada pawai Peringatan Tahun Baru Hijriah dimana tiap peserta menaiki 

kuda sendiri, sebelum kemudian diadkan khitan massal. Tidak mengherankan, bila 

antusiasme warga untuk mengkhitankan anaknya melalui momen Khitanan massal 

ini setiap tahunnya meningkat. Karena, kebanyakan keinginan anak laki-laki desa 

apabila di khitan ingin diarak terlebih dahulu menaiki kuda. Sementara, biaya 

khitan sendiri belum dengan menyewa kuda bagi peserta khitan tentu bukan biaya 

yang cukup terjangkau. Antusiasme warga bukan hanya dari Desa Tuwel saja, 

melainkan desa sekitar di wilayah Kecamtan Bojong. 

d. Nikah massal dan sidang isbat (nikah ulang) 

Kegiatan nikah masal yang diadakan PR Muslimat NU Desa Tuwel ini 

merupakan kegiatan yang relatif baru, dan baru berjalan sekitar 5 tahun. Kegiatan 

ini bertujuan untuk memfasilitasi pasangan yang ingin segera menikah namun 

terkendala biaya. Selain nikah massal, PR Muslimat NU Desa Tuwel juga 

memfasilitasi sidang isbat, yaitu peresmian pernikahan, hal ini didasari karena 

awalnya masih banyaknya warga desa yang masih berstatus pasangan nikah siri. 

Pernikahan siri lazim dilakukan oleh warga desa Tuwel, apalagi beberapa dekade 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan, anggapan masyarakat desa yang lebih baik 
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menikahkan anak di usia muda, namun menikahkan anak di usia muda melanggar 

UU akhirnya mereka memilih untuk menikahkan secara siri (dibawah tangan). 

Pernikahan siri ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk membuat dokumen 

kependudukan, khususnya akte kelahiran untuk anak mereka. Namun, untuk 

melegalkan pernikahan mereka nyatanya memerlukan proses yang cukup panjang, 

serta biaya pengurusan yang tidak sedikit, ditambah biaya akomodasi yang tidak 

sedikit,mengingat letak Desa Tuwel jauh dari pusat pemerintahan. Karena 

kendala-kendala tersebut, khusunya permaslahan biaya, banyak warga yang 

enggan melegalkan pernikahan mereka. Melihat kondisi inilah Muslimat NU Desa 

Tuwel berinisiatif untuk menjadi fasilitator pengurusan sidang isbat pasangan 

yang belum melegalkan pernikahan. Kendala biaya juga ditanggung oleh 

Muslimat NU Desa Tuwel, melalui kas ranting Muslimat NU Desa Tuwel. 

e. Fasilitisasi pembantuan pembuatan akta kelahiran  

Salah satu yang masih menjadi permasalahan data kependudukan. Hal ini 

berkaitan dengan masalah prosedural. Pengetahuan masyarakat tentang prosedur 

pembuatan akte kelahiran yang masih minim. Selain itu pembuatan akte kelahiran 

juga membutuhkan biaya yang lumayan besar apabila melalui petugas desa, hal 

ini digunakan untuk akomodasi mengingat pengurusan akte kelahiran harus 

melalui disdukcapil sementara letak Desa Tuwel cukup jauh dari pusat 

pemerintahan. Permasalahan minimnya pengetahuan dan kepemilikan data 

kependudukan inilah mendorong Muslimat NU Desa Tuwel untuk turun tangan 

dengan ikut memfasilitasi pembuatan akte kelahiran. Masyarakat pun tidak 

dipungut biaya. Tidak mengherankan pada awal adanya fasilitasi ini, yaitu pada 
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tahun 2013. Permohonan pembuatan akte kelahiran oleh masyarakat Desa Tuwel 

mencapai jumlah 434. Namun, seiring waktu angka tersebut turun karena semakin 

ter-edukasinya masyarakat mengenai prosedur pembuatan akte kelahiran. 

f. Donor Darah 

Kegiatan donor darah oleh Muslimat NU Desa Tuwel telah terlaksana 

sejak 2 tahun lalu. Kegiatan donor darah ini awalnya dinisiasi oleh salah anak 

ranting bekerjasama dengan taman bacaan masyarakat (TBM) Tiga Surau, yang 

merupakan salah satu TBM di wilayah kecamtan Bojong, serta PMI Kabupaten 

Tegal. Kegiatan donor darah yang dilaksanakan rutin diadakan setiap 3 bulan 

sekali, sesuai prosedur donor darah. Kegiatan ini bermaksud untuk 

mengkampanyekan salah satu gaya hidup sehat, yaitu rutin berdonor darah. 

3.6 Progam Kerja Inovasi Muslimat Nu DesaTuwel 

Program kerja yang dibahas pada sub-bab sebelumnya adalah program 

kerja rutinan dimana telah dilaksanakan sejak awal terbentuknya Muslimat NU 

Desa Tuwel, namun seiring waktu mengalami banyak perekembangan dengan 

penambahan program-program baru untuk mengatasi masalah di masyarakat. 

Berbeda dengan sub-bab sebelumnya, dalam sub-bab ini akan dijelaskan 

mengenai program kerja Muslimat NU Desa Tuwel yang bersifat non-keagamaan. 

Program-program ini relative baru sekitar 7 tahun, yaitu sejak tahun 2011, namun 

berbeda dari program yang dijelaskan yang umumnya berdampak jangka pendek, 

program-program berikut lebih berdampak jangka panjang.  
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3.6.1 Bidang Lingkungan 

Selain aktif donor darah sebagai upaya mengkampanyekan gaya hidup 

bersih dan sehat, Muslimat NU Desa Tuwel juga memiliki beberapa progra kerja 

yang mendukung gaya hidup sehat dan bersih. Program ini juga sebagai upaya 

menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan yaitu, program Bank Sampah. 

Kegiatan Bank Sampah adalah upaya untuk mengurangi sampah rumah tangga 

yang diproduksi oleh warga. Bank Sampah Desa Tuwel sebenarnya memiliki 

skema yang hampir sama dengan bank sampah lainnya, dimana ada nasabah yang 

rutin  menyetorkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi. Nasabah 

dapat menyetorkan sampah yang masih berupa anorganik yang masih berupa 

campuran, namun dapat juga menyetorkan yang sudah dipilah sendiri. Tentunya, 

hal ini berpengaruh kepada nilai jual sampah tersebut. Sampah warga yang telah 

dipilah pun tidak serta merta langsung dihitung, petugas juga masih memilahnya 

beberapa jenis, berdasarkan bahan dasar sampah. Pemilahan ini merupakan 

menaikkan nilai jual sampah kepada pengepul.  Petugas bank sampah berasal dari 

kalangan ibu-ibu Muslimat NU Desa Tuwel, dimana proses pemilahan rutin 

dilakukan setiap hari minggu. Bank Sampah Muslimat NU Desa Tuwel sendiri 

memiliki beberapa unit kegiatan, diantaranya: 

a. Pengangkutan sampah rumah tangga 

Sebelum adanya program bank sampah, warga Desa Tuwel biasa 

membuang sampah ke sembarang tempat, tidak jarang warga membuang ke 

sungai. Banyak warga yang membuang sampah di suatu di lahan yang dianggap 

sebagai tempat pembuangan sampah, lokasinya sendiri bersifat illegal karena 
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bukan merupakan TPS resmi dari pemerintah. Akibatnya, sampah yang dibuang 

mengotori lahan secara tidak beraturan.  Apalagi tempat  tersebut terletak di salah 

satu jalan utama desa. Sehingga, menganggu selain menganggu kenyamanan 

dengan bau yang tidak sedap, juga menganggu keindahan dan kebersihan 

lingkungan. Kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga sendiri awalnya 

dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu, namun sekarang dilakukan setiap hari. 

Pengangkutan dilakukan menggunakan kendaraan bermotor roda 3, dengan 

petugas terdiri 2 sampai 3 orang yang merupakan warga Desa Tuwel. Warga  

meletakkan sampah rumah tangga di depan rumah, kemudian petugas akan 

mengangkutnya. Setiap warga yang diangkut sampah rumah tangganya, dikenai 

iuran Rp. 2.500,00 yang dibayarkan setiap minggu melalui kegiatan majelis 

ta’lim. 

b. Pemanfaatan sampah anorganik 

Pemanfaat sampah anorganik, dengan mendaur ulang sampah anorganik 

dari plastik, untuk dibuat kerajinan tangan seperti tas, vas bunga, dan hiasan 

bunga-bungaan. Muslimat NU Desa Tuwel juga sedang mengenalkan metode 

ecobrick, yaitu metode pembuatan bata menggunakan botol yang diisi dengan 

sampah plastik yang digumpalkan dalam botol, diusahan meminimalkan ruang 

dalam sedikit mungkin agar menjadi botol kokoh. Metode ecobrick dikenalkan 

oleh seorang berkebangsaan Jerman,bernama Russel Miaer. Pengenalan Bank 

Sampah dengan metode ecobrick ini, berasal dari keikutsertaan Bank Sampah 

Nurul Hikmah dalam acara pengenalan sampah dengan metode ecobrick, yang 

diadakan oleh pesta pendidikan, yaitu salah satu wadah komunikasi komunitas 
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pendidikan, dimana dalam acara ini pesta pendidikan mengundang salah satu 

badan otonom  LPBINU (Lembaga Penanggulangan Bencana Perubahan Iklim 

Nahdlatul Ulama) dengan unit program Bank Sampah Nusantara sebagai pengisi 

acara tersebut. 

c. Pengelolaan sampah organik 

Sampah organik yang berasal dari sampah dapur yaitu dari sisa makanan, 

nyatanya masih menjadi permasalahan tersendiri. Meskipun memiliki sifat yang 

gampang terurai, terkadang menimbulkan masalah yaitu bau yang tidak sedap, 

dan menganggu kebersihan. Bank Sampah sendiri mempunyai unit pengelolaan 

sampah organik melalui komposter, setiap sampah sisa makanan yang diproduksi 

masukkan dalam komposter. Komposter ini sendiri merupakan bantuan dari 

Program SUIJI Komposter ini yang akan mengubah sampah sisa makanan 

menjadi tanah kembali, tentunya metode ini membutuhkan waktu yang lama. 

Setidaknya, dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 bulan, untuk mengubah satu 

tong komposter kira-kira seberat 20 kg menghasilkan 5 kg tanah. Tanah hasil 

komposter sendiri dimanfaatkan oleh pengurus dan nasabah Bank Sampah untuk 

menanam berbagai tanaman hias.  

3.6.2 Bidang Ekonomi 

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengurangi 

kemiskinan, meningkatkan kepemilikan, dan control perempuan terhadap 

sumberdaya ekonomi dan non-ekonomi. Dalam permberdayaan perempuan 

melalui penguatan literasi agama juga diikuti dengan tindakan (bil-khal) dan bil-

mal (ekonomi). Pertumbuhan ekonomi bisa memperbaiki kemiskinan perempuan 
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yang bersifat structural, asalkan mencakup reformasi institusi ekonomi untuk 

menjamin kesetaraan hak dan kesempatan, memperbesar kesetaraan sumber daya 

dan partisipasi dan mengambil langkah aktif untuk mengatasi ketidaksetaran 

dalam penguasaan sumberdaya ekonomi dan pengambilan keputusan politik 

(Parawansa, 2015, p. 155). 

Program pemberdayaan ekonomi perempuan harus memprioritaskan 

kelompok perempuan perdesaan, yang lain selama ini potensinya belum 

termanfaatkan optimal. Strategi yang akan menjadi stimulant bagi percepatan dan 

pemulihan ekonomi adalah fasilitas modal bagi perempuan yang mengelola usaha 

kecil dan menengah, terutama perdesaan dan pesisir (Parawansa, 2015, p. 134). 

Perempuan turut aktif dalam membina kelangsungan kehidupan rumah tangga 

dengan turut mendukung penguatan ekonomi, sehingga antusias mengikuti 

pendidikan dan pelatihan.  

 Tentunya ada tujuan yang hendak dicapai dalam pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Muslimat NU, tujuan pemberdayaan Muslimat NU ini terangkup 

dalam Master Plan 2026 dicanangkan Konggres XV di Batam tahun 2006, yaitu 

Muslimat Sehat dan Religius, Muslimat Sejahtera dan Religius, serta Muslimat 

Mandiri: ikhtiar (usaha) di bidang UKM dan agrobisnis untuk menunjang 

keberhasilan keluarga. 

Dalam berorganisasi, meskipun dalam tingkat yang kecil maupun besar. 

Pendanaaan merupakan salah satu yang bersifat cukup krusial. Pendanaan 

digunakan untuk berbagai kegiatan organisasi, terutama organisasi yang bergerak 

dalam bidang sosial. Masalah pendanaan, tidak jarang ikut berperan dalam 
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ketidakikutsertaan dalam organisasi. Hal inipun dialami oleh ibu-ibu Muslimat 

NU Desa Tuwel terutama pada tingkat anak ranting atau majelis ta’lim. Seiring 

waktu sejumlah majelis ta’lim mendirikan unit kegiatan, yang meskipun tujuan 

awal bukan untuk pendanaan kegiatan, namun nyatanya hasil dari unit kegiatan ini 

mampu membiayai sejumlah kegiatan Muslimat NU Desa Tuwel. 

Pemberdayaan di bidang ekonomi juga termasuk sesuai dengan asas 

pendirian Nahdlatul Ulama, yaitu nahdlatul tujjar yang artinya pemberdayaan 

ekonomi. Tidak dapat dipungkiri anggota Nahdlatul Ulama sebagian besar berada 

di perdesaan, sehingga seringakali termarjinalkan dan berekonomi rendah. Prinsip 

nahdlatut tujjar ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang 

mandiri.  

1. Nurul Hikmah Kredit 

Seperti yang dikemukakan Jannsens bahwa salah satu isu pemberdayaan 

yang juga dilakukan oleh organisasi perempuan adalah pemenuhan kebutuhan 

dasar melalui tabungan dan kredit atau kegiatan peningkatan pendapatan. Menurut 

Hashemi seperti yang dikutip dari Garikipati mengungkapkan program credit 

dapat memberdayakan perempuan melalui penguatan peran ekonomi, 

meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi sebagai penyokong 

keluarga, serta mengatasi budaya masyarakat setempat yang bersifat asimetris 

(Garikipati, The Impact of Lending to Women on Household Vulnerability and 

Women’s Empowerment: Evidence from India , 20018, p. 2620). 
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 Muslimat NU sendiri sejatinya telah memiliki unit usaha yang bergerak 

dalam penyedia jasa keuangan syariah, berbentuk koperasi yang dinaungi oleh 

Induk Koperasi Annisa Muslimat NU. Koperasi Annisa sendiri berdiri pada tahun 

2006, yang artinya telah ada lebih dari satu decade. Koperasi Annisa telah tersebar 

di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tegal 

Namun sayangnya, meskipun dapat dikatakan berkembang, dampak 

adanya koperasi ini belum menyentuh masyarakat perdesaan. Muslimat NU Desa 

Tuwel sendiri memiliki unit usaha yang juga bergerak dalam jasa keuangan 

sendiri, terlepas dari Koperasi Annisa yaitu Nurul Hikmah kredit dengan jenis 

usaha kredit barang. NH Kredit yang diinisiasi oleh salah satu anak ranting 

Muslimat NU desa tuwel yaitu, majelis ta'lim Nurul Hikmah. Tujuan adanya NH 

kredit adalah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dengan sistem 

kredit. Awalnya program ini hanya diperuntukkan untuk anggota majelis ta'lim 

Nurul Hikmah namun kemudian menyasar ke seluruh masyarakat Desa Tuwel, 

bahkan masyarakat diluar desa Tuwel. Awal pendirian NH kredit sendiri didasari 

banyaknya sisa pengumpulan pendanaan pembangunan gedung TK binaan majelis 

ta'lim NH yang dikumpulkan tiap minggu melalui system iuran rutin yang telah 

dilaksanakan selama beberapa tahun. 

Kemudian setelah melakukan musyawarah dengan pembina majelis ta’lim 

dan anggota majeli ta’lim maka diputuskan untuk menggunakan uang tersebut 

dalam sebuah usaha bersama. Setelah melakukan pembahasan berbagai 

pertimbangan. Akhirnya, dipilihlah sistem kredit, awalnya merupakan fasilitasi 

pemenuhan kebutuhan anggota. Melihat cukup jauhnya Desa Tuwel dari pusat 
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kota, anggota Desa Tuwel dapat menitip kebutuhan yang dibutuhkan, kemudia 

pengurus NH akan membelikan kebutuhan anggota kemudian dibayar secara 

kredit. Awalnya kredit hanya berkisar pada barang yang bernilai jual kecil, namun 

kemudian semakin berkembang. Bahkan, anggota dan pengguna manfaat dapat 

menyicil keperluan, kebutuhan material pembangunan rumah, hal ini dipermudah 

karena Majelis Ta’lim NH bekerja sama dengan toko material bangunan milik 

salah seorang pembina. Tentunya, dengan adanya NH Kredit membantu 

kebutuhan anggota. 

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, NH Kredit mengalami 

perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Pengguna NH Kredit bukan lagi 

anggota anak ranting Muslimat NU Nurul Hikmah, namun juga masyarakat Desa 

Tuwel dan sekitarnya juga menggunakan jasa kredit barang ini untuk memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan. Selain, itu banyak perempuan desa Tuwel yang 

mengambil kredit barang untuk menunjang usaha mereka, salah satunya industry 

rumahan makanan kecil yang dilakukan oleh kebanyakan perempuan Desa Tuwel. 

Ketrampilan perempuan Desa Tuwel dalam pembuatan industry makanan kecil 

skala rumahan ditunjang dengan pelathian ketrampilan memasak yang juga 

diselenggrakan oleh Muslimat NU Desa Tuwel. Muslimat NU Desa Tuwel  

mengadakan pelatihan dan pendidikan ketrampilan, misalnya pendidikan 

ketrampilan memasak kepada anggotanya. Pelatihan ketrampilan ini telah 

dilaksanakan sejak era kepemimpinan Ibu Ummu I’la selaku ketua Muslimat NU 

Desa Tuwel yang pertama, dan masih dilaksanakan hingga kepenggurusan yang 
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sekarang meskipun dilaksanakan kondisional, menyesuaikan kegiatan Muslimat 

Nu Desa Tuwel. 

Menurut Hashemi, program kredit yang diperuntukkan untuk perempuan 

muncul dan dipromosikan sebagai solusi akses yang terbatas bagi perempuan dan 

strategi untuk mengurangi kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. 

Mikrokredit merupakan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil yang memang 

diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah sebagi upaya Seperti yang 

dikemukakan Kabeer, dimana pemberdayaan perempuan memperluas pilihan-

pilihan yang sebelumnya tidak dapat diambil karena keterbatasan. Memang tidak 

dipungkiri bahwa kredit barang ini merupakan upaya pemberdayaan yang pada 

tataran praktis, karena masih menyentuh pada tujuan pemenuhan kebutuhan 

rumah tangga Namun, pemberdayaan ini secara perlahan mengarah kepada 

pemberdayaan yang bersifat strategis. Dengan kredit, perempuan bisa ikut 

membantu keluarga, terutama mereka yang mengambil kredit untuuk barang-

barang penunjang usaha mereka. Asumsinya, jika usaha lebih berkembang maka 

mereka dapat membantu perekonomian keluarga, sehingga menaikkan bargaining 

power terutama dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.  

Mikro-kredit merupakan alat pembangunan yang potensial untuk 

mengangkat masyarakat miskin dari perangkap kemiskinan, mengurangi 

ketidaksetaraan ekonomi dan memfasilitasi pencapaian target Millenium 

Development Goals (Adjasi & Akotey, 2016, p. 383). Dengan adanya kredit 

meningkatkan partisipasi perempuan, antara lain i) ketajaman bisnis dan 

kemampuan decision making ii) sumberdaya keuangan dan ekonomi; iii) 
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Pembentukan jaringan modal sosial; iv) pengawasan dan konrol orang tua yang 

lebih baik terhadap nutrisi, kesehatan, dan pendidikan anggota rumah tangga. 

2. Pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program 

pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan 

untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal 

usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk 

mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dalam sosialisasinya, Dinas sosial 

Kabupaten Tegal menggandeng organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk 

Muslimat NU.  

Konsep KUBE sejatinya mengadopsi konsep self-help group (SHG), yaitu 

konsep pemberdayaan perempuan daerah perdesaan, yang berkembang di Asia 

tengah, seperti India dan Bangladesh.  Dalam SHG terdiri dari 10-15 perempuan, 

dimana perempuan-perempuan tersebut bersama-sama membangun jaringan sosial 

melalui SHG tersebut. Pembentukan grup secara umum difasiltasi oleh NGO atau 

instansi pemerintah yang mengatur pertemuan dan pemberian informasi 

(berdasarkan penelitian Garikipati, 72% SHG terbentuk dari cara ini). Di beberapa 

kasus, institusi kredit secara langsung memberi informasi, ataupun NGO berperan 

ganda, sebagai fasilitator maupun perantara keuangan. Namun, peran NGO dalam 

SHG sendiri terbatas, hanya sebagai fasilitator bukan pengembang kemampuan 

(capacity builder) SHG (Garikipati, 20018, p. 2622). 
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Pembinaan KUBE oleh Muslimat NU Desa Tuwel dimulai pada tahun 

2015. Berdasarkan informasi yang didapat mengenai program KUBE dari Dinas 

Sosial Kabupaten Tegal. PR Muslimat NU Desa Tuwel mendorong anggotanya 

yang telah memiliki usaha ekonomi untuk mengikuti program KUBE ini. KUBE 

sendiri terdiri dari 8-10 orang yang sudah berkeluarga. Seperti yang dikemukakan 

Gakapati, organisasi nonprofit berperan sebagai fasilitator. Begitupula, Muslimat 

NU Desa Tuwel bertugas sebagai fasilitator pembinaan pembuatan proposal. 

Karena, dalam skema KUBE Kemensos Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial 

(BLPS) diberikan kepada kelompok yang proposal yang lolos seleksi Kementrian 

Sosial. 

Muslimat NU Desa Tuwel, utamanya anak ranting Nurul Hikmah 

memiliki 2 unit KUBE yang lolos pendanaan BLPS. Yang pertama, yaitu 

kelompok KUBE Prima Mandiri yang memiliki usaha ekonomi produktif berupa 

pembuatan makanan ringan, dan diketuai oleh Ibu Maesaroh. Kelompok KUBE 

Prima Mandiri terdiri dari 8 orang, yang seluruhnya merupakan anggota Muslimat 

dan Fatayat NU Desa Tuwel. Sedangkan, kelompok KUBE kedua bergerak dalam 

bidang penggembalaan ternak. KUBE sendiri rutin melakukan rapat bulanan, 

rapat ini selain dihadiri oleh anggota KUBE juga dihadiri pembina KUBE, dari 

Muslimat NU Desa Tuwel. Rapat bulanan sendiri membahas mengenai 

perkembangan KUBE, keadaan masing-masing unit, unit disini merujuk pada 

usaha yang dikembangkan oleh masing-masing anggota KUBE. Rapat juga diisi 

dengan pembinaan dari Muslimat NU Desa Tuwel. Dalam rapat ini, tiap unit 
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menyetorkan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada KUBE. Keuntungan 

dari tiap unit ini digunakan sebagai kas KUBE.  

Seiring berjalannya waktu, KUBE bergerak dalam koperasi simpan 

pinjam, namun untuk saat ini masih dalam lingkup terbatas yaitu pada anggota 

KUBE saja. Setiap anggota KUBE yang meminjam di koperasi simpan pinjam 

KUBE ini diberi tenggat waktu setahun, dan tentunya tanpa bunga, anggota juga 

dapat meminjam kembali pada koperasi KUBE meskipun uang pinjaman 

sebelumnya belum lunas pengembaliannya. Hal ini sangat membantu anggota 

KUBE, karena uang pinjaman dapat digunakan untuk membantu kebutuhan 

rumah tangga, dengan adanya simpan pinjam KUBE terhadap anggotanya 

menghindari anggota KUBE untuk meminjam kepada rentenir, yang tentunya 

memberatkan peminjam karena dikenakan bunga yang harus dikembalikan. 

Seperti yang dikemukakan Garikipati bahwa simpan pinjam mikro dapat menjadi 

cara yang ampuh untuk meningkatkan pendapatan dan meindungi rumah tangga 

dari resiko dari krisis. 

 


