
Pendahuluan
Perempuan memiliki pengaruh

b e s a r t e r h a d a p s e j a r a h b a n g s a

Indonesia.Perkembangan pendidikan,

ekonomi, kesehatan reproduksi dan politik

merupakan beberapa aspek dimana

p e r e m p u a n m e m i l i k i p e r a n a n .

P e r k e m b a n g a n z a m a n j u g a

m e m p e n g a r u h i d a n m e n a m b a h

permasalahan yang dihadapi oleh

perempuan, semisal pada tahun 1930-an

permasalahan perempuan terfokus dalam

dunia pendidikan, sedangkan pada tahun

1 9 5 0 - a n p e r e m p u a n m e m i l i k i

permasalahan yang lebih kompleks bukan

h a n y a m e n a n g a n i p e r s o a l a a n
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Abstract
This article describe the activity of Fatayat NU and discover the role of Fatayat
NU Surabaya in education. Fatayat NU is a women's organization consisting of
NU young women. Most members of Fatayat NU comes from NU its own. Fatayat
founded by three women, namely Chuzaimah Mansyur comes from Gresik,
Murthosiyah from Surabaya and Aminah Mansyur from Sidoarjo. All three women
are driven and supported by Kiai Ahmad Dahlan who was serving as chairman of
PBNU that time. They went to have their own young organization and want to get
involved in the education of NU Subaya young woman.The organization that has
been founded by Fatayat NU is an organization that cares about the importance of
education of women in their teens. In fact, Fatayat NU not only handle the
problems of education. They also ever handle political issues. From the
description it can be concluded that Fatayat NU organization is a part of the NU
organization that focuses on education of NU young woman. Education has been
taught by Fatayat NU can not be eparated with Islamic religious education.
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Abstrak
Artikel ini membahas aktivitas Fatayat NU dan mengetahui peranan Fatayat NU
Surabaya dalam bidang pendidikan.Fatayat NU merupakan organisasi
perempuan yang terdiri dari remaja putri NU.Sebagian besar amggota Fatayat
NU berasal dari lingkungan NU sendiri.Fatayat NU didirikan oleh tiga
perempuan yaitu Chuzaimah Mansyur berasal dari Gresik, Murthosiyah dari
Surabaya dan Aminah Mansyur dari Sidoarjo.Ketiga perempuan ini didorong dan
dibantu oleh Kyai Dahlan yang pada saat itu menjabat sebagai ketua
PBNU.Mereka ingin memiliki organisasi pemudi sendiri dan ingin terlibat dalam
pendidikan remaja putri NU Surabaya.Organisasi yang didirikan Fatayat NU
merupakan organisasi remaja putri yang peduli tentang pentingnya pendidikan
perempuan di usia remaja. Pada kenyataannya Fatayat NU bukan hanya
menangani permasalahan pendidikan.Mereka juga pernah turut menangani
permasalahan politik.Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi
Fatayat NU merupakan organisasi bagian dari NU yang fokus dalam pendidikan
remaja NU.Pendidikan yang dilakukan Fatayat NU tidak terlepas dengan
pendidikan agama Islam.

Kata kunci : Fatayat, Pendidikan, Organisasi
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pendidikan.Peranan perempuan ini

diwujudkan dalam bentuk sebuah

organisasi.Organisasi yang didirikan

untuk mewadahi pemikiran-pemikiran

mereka. Sebagian besar organisasi

perempuan yang telah ada ingin

memberikan pendidikan kepada kaum

perempuan, dengan adanya organisasi

merupakan salah satu cara untuk

memperbaiki kualitas mereka. Salah satu

organisasi perempuan yang berdiri pada

tahun 1950-an adalah Fatayat NU.

Fatayat NU telah ada pada tahun

1950 dan disahkan oleh PBNU pada tahun

1952.Organisasi ini merupakan badan

otonom (banom) dibawah naungan

organisasi terbesar di Indonesia yang

bersifat tradisionalis yakni Nahdlatul

Ulama (NU). Lahirnya Fatayat NU tidak

dapat dipisahkan dengan sejarah

berdirinya Nahdlatul Ulama.Hal ini

dikarenakan hubungan Nahdlatul Ulama

dengan badan otonomnya (termasuk

Fatayat NU) bersifat patriarki. Demikian

pula dengan peranan Fatayat NU tentu

tidak dapat terlepas dari peran organisasi

induknya yaitu Nahdlatul Ulama (Tim

Kerja Museum NU, 1984; 49).Tujuan

berdirinya organisasi Fatayat NU bukan

hanya ingin memperbaiki pendidikan

perempuan muda terutama lapisan bawah

atau santri, melainkan ingin perempuan

memiliki kemampuan dalam berbicara di

ruang publik. Mereka mewujudkan

keinginan tersebut dengan cara

m e m b e r a n t a s b u t a h u r u f d a n

m e n y e l e n g g a r a k a n k u r s u s

keterampilan.Pendiri dari organisasi ini

adalah 3 perempuan yang sering disebut

“tiga serangkai”.Mereka bertiga adalah

Murthosiyah dari Surabaya, Chuzaimah

Mansur dari Gresik dan Aminah dari

Sidoarjo.

Awal pendirian organisasi
Fatayat NU mengalami beberapa kendala,
salah satunya pertentangan dari para kyai
konservatif (Kamus Besar Bahasa

Indonesia).Pertentangan tersebut datang
dari Kyai Bisri Syansuri. Menurut Kyai
Bisri lebih baik tidak mendirikan
organisasi perempuan lagi, karena NU
telah memiliki organisasi perempuan yaitu
Muslimat NU.Jika pemudi-pemudi NU
ingin berorganisasi lebih baik bergabung
jadi satu dengan Muslimat NU (Monica,
2010; 65).Akan tetapi, pendiri Fatayat NU
menginginkan terbentuknya organisasi
pemudi sendiri, dikarenakan mereka ingin
memiliki organisasi mandiri.Keinginan
Fatayat di dukung oleh Kiai Ahmad
Dahlan.Kiai Dahlan merupakan Kiai
modernis yang mau menerima pemikiran
b a r u a s a l u n t u k k e b a i k a n
ummat.Dukungan Kiai Dahlan sangat
berarti, karena dia mampu menjembatani
perselisihan antara Fatayat dengan Kiai
Bisri.Saat itu dia mendekati Kiai Hasyim
dan Kiai Wahab.Dia menjelaskan bahwa
keinginan tiga serangkai merupakan
keinginan yang baik.Hal ini menunjukkan
a d a n y a k e m a j u a n b e r p i k i r
perempuan.Kiai Wahab dan Kiai Hasyim
pun menyetujui dibentuknya Fatayat
dengan ca ta t an bahwa d i se t i ap
kepengurusan Fatayat terdapat perwakilan
dari NU dan Muslimat setempat.

Metode Penelitian
Penulisan artikel ini menggunakan

metode se ja rah , ya i tu pe tunjuk
pelaksanaan dan teknis tentang bahan,
kritik dan interpretasi sejarah serta
penyaj ian dalam bentuk tul isan
(Kuntowijoyo,1999 : 13). Sumber-sumber
yang digunakan dalam penulisan ini
adalah buku, arsip berupa surat keputusan
yang diperoleh di ANRI dan verslag di
M u s e u m N U . S u m b e r t e r a k h i r
menggunakan wawancara dengan tokoh-
tokoh NU yang pernah menjabat sebagai
ketua NU dan wawancara dengan mantan
Ketua Fatayat NU Surabaya.

Kondisi Masyarakat di Surabaya tahun
1950

Perkembangan kota Surabaya
dalam bidang ekonomi dari jaman
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penjajahan Belanda sampai pada tahun
1 9 5 0 m e n g a l a m i p e n i n g k a t a n .
Peningkatan terjadi dalam industri di
Surabaya. Pada tahun 1950-an banyak
kebijakan yang menyatakan adanya
undang-undang perburuhan, mendorong
berkembangnya pengusaha pribumi,
diberikannya pinjaman dan adanya lisensi
untuk usaha-usaha swasta. Kebijakan
tersebut dibuat karena berubahnya
ekonimi kolonial menjadi ekonomi
nasional, dimana staf-staf yang berasal
dari bangsa Belanda diganti oleh staf-staf
orang pribumi, sehingga pemerintah baru
membuat kebijakan-kebijakan mengenai
upah atau gaji untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat pribumi (Denik

Nurcahyanti, 2014 : 149)
Perubahan kebijakan pemerintah

tersebut secara otomatis membuat
masyarakat Surabaya mulai mengalami
perubahan, karena dengan banyaknya
usaha-usaha yang bermunculan di
Surabaya pasti membutuhkan tenaga kerja
jauh lebih banyak.Hal ini membuat
masyarakat Surabaya memiliki peluang
untuk bekerja di beberapa perusahaan
milik pribumi.Hal ini juga mempengaruhi
model kegiatan yang dilakukan oleh
F a t a y a t N U S u r a b a y a . M e r e k a
memberikan kursus pendidikan seperti
memasak dan menjahit, karena mereka
mengetahui bahwa kondisi ekonomi di
Surabaya pada tahun 1950-an mulai
mengalami peningkatan yang berpihak
kepada masyarakat pribumi. Sebelum
menjelaskan tentang Fatayat NU
Surabaya, terlebih dahulu perlu diketahui
mengenai sejarah tentang NU dan
Muslimat NU.Dua organisasi tersebut
tidak dapat dilepaskan dari perjalanan
sejarah berdirinya Fatayat.

Pendidikan di Surabaya pada
tahun 1950 dapat dikatakan pemerintah
daerah dan menteri PP dan K mulai
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang ingin bersekolah dalam paying
pemerintahan yang ada. sekolah yang
berasal dari peninggalan Belanda dan
Jepang hanya dapat di buka kembali
dengan syarat dapat mengikuti peraturan

pemerintahan yang ada dengan tujuan
menciptakan anak didik yang memiliki
pengetahuan lebih baik (indra prayitno,
2013: 44). Akan tetapi, perbaikan tersebut
tidak dapat dirasakan oleh sebagian
anggota Fatayat NU. Hal ini dikarenakan
ada beberapa anggota Fatayat yang telah
menikah dan tidak dapat melanjutkan
sekolah dan kultur yang ada dalam
keluarga NU tentang pendidikan agama
jauh lebih penting masih kental. Hal ini
yang membuat Fatayat NU tergerak untuk
mendirikan organisasi pemudi NU.

Sebelum tahun 1950 sebenarnya
bibit Fatayat NU sudah ada. Awalnya pada
tahun 1940 perkumpulan putri NU yang
sering membantu kongres NU dan
Muslimat NU (Tim Museum NU, 1984 :
42). Mereka terdiri dari pelajar-pelajar
puteri Madrasah Tsanawiyah Handlatul
Ulama Surabaya.Pelajar-pelajar tersebut
terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti
membaca Al-Qur'an dan membantu
persiapan persidangan kegiatan lainnya.
Mereka menyebut diri mereka Puteri
NUM atau Fatayat NU, akan tetapi
keterlibatan anggota Fatayat NU saat itu
dalam Muktamar masih berada pada
lingkup membantu Muslimat NU, karena
mereka belum memiliki kesadaran akan
pentingnya berorganisasi (Tim Museum
NU, 1984 : 43). Setelah itu pada tanggal 10
November 1945 di Surabaya terjadi
pemberontakan di Surabaya (Ayuhanafiq,

Yogyakarta , 2013:51). Disana NU aktif
membantu diperkuat dengan pemuda-
pemudanya yang tergabung dalam
Hizbullah dan Sabilillah, dalam peristiwa
tersebut ibu-ibu dan remaja putri NU tidak
tinggal diam. Mereka turut membantu,
mereka membantu di bagian belakang
untuk mengobati korban-korban yang luka
akibat peristiwa tersebut (Tim Museum
NU, 1984:91). Ibu-ibu dan remaja putri
NU inilah yang turut meramaikan
pergerakan perempuan dan memperkuat
posisi NU dalam hal organisasi
masyarakat atau pun politik.

Saat mereka sadar pentingnya
memiliki organisasi sendiri agar dapat
mewujudkan keinginan mereka.Mereka
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mulai fokus merencanakan pembentukan
Fatayat.Fatayat NU merupakan badan
otonom ketiga yang lahir setelah Muslimat
NU.Sebagian besar para anggotanya
terdiri dari pemudi-pemudi yang berusia
dari 13-30 tahun.Sejarah berdirinya
Fatayat tidak jauh berbeda dengan
Muslimat NU.Mereka sama-sama
mendapatkan pertentangan oleh kyai
konservatif dalam pendiriannya.Kyai
tersebut adalah KH. Bisri Sansuri. Ruang
pertemuan rapat berjalan tegang dan
terjadi perdebatan.Para Kyai sesepuh
bersikukuh dengan pendapatnya, terutama
Kyai Bisri yang tidak mengizinkan
didirikannya Fatayat NU. Menurutnya
tidak perlu membentuk organisasi
perempuan baru, karena sudah ada
Muslimat NU, sedangkan pihak Fatayat
NU tetap menginginkan organisasi
Fatayat dapat didirikan dan mendapat
persetujuan dari NU.

Saat mereka sadar pentingnya
memiliki organisasi sendiri.Mereka mulai
fokus merencanakan pembentukan
Fatayat sebagai sebuah organisasi.Fatayat
NU merupakan badan otonom ketiga yang
lahir setelah Muslimat NU.Sebagian besar
para anggotanya terdiri dari pemudi-
pemudi yang berusia dari 13-30
tahun.Sejarah berdirinya Fatayat tidak
jauh berbeda dengan Mus l imat
NU.Mereka sama-sama mendapatkan
pertentangan oleh kyai konservatif dalam
pendiriannya.Kyai tersebut adalah KH.
Bisri Sansuri. Ruang pertemuan rapat
b e r j a l a n t e g a n g d a n t e r j a d i
perdebatan.Para Kyai sesepuh bersikukuh
dengan pendapatnya, terutama Kyai Bisri
yang tidak mengizinkan didirikannya
Fatayat NU. Menurutnya tidak perlu
membentuk organisasi perempuan baru,
karena sudah ada Muslimat NU,
sedangkan pihak Fatayat NU tetap
menginginkan organisasi Fatayat dapat
didirikan dan mendapat persetujuan dari
NU.pada tahun 1952 Fatayat NU
mendapatkan persejutuan dan pengesahan
dari PBNU. Setelah mendapatkan
pengasahan Fatayat NU Surabaya mulai
melakukan sejumlah kegiatan yang berbau

dengan pendidikan.Kursus membaca dan
menulis.Hal ini dilakukan karena memang
ada beberapa anggota Fatayat NU yang
masih belum bisa membaca dan menulis.
Sebagian dari mereka yang memang ada
yang sekolah, akan tetapi ketika
sekolahnya belum selesai mereka sudah
menikah ( Fatayat NU 1952).verslag
Pelatihan Kader Nasional (PKN).
Pelatihan ini memiliki tujuan yaitu untuk
meningkatkan ilmu pengetahuan dan
wawasan serta peran perempuan Fatayat
NU.Materi yang disampaikan bervariatif
dan lebih menekankan tentang agama.
Mereka diajarkan bagaimana cara
berdakwah. Mereka juga diajarkan
tentang huruf Arab (Neng Dara, 2005:
23).Kursus keterampilan seperti menjahit.
Kursus ini memiliki tujuan agar kadernya
dapat membuat sesuatu yang dapat dijual
dan uangnya akan dimasukkan dalam
uang kas Fatayat. Perlu diketahui Fatayat
bukan organisasi milik pemerintah.Jadi,
kegiatan apapun yang mereka lakukan
menggunakan biaya pribadi atau mereka
melakukan penjualan hasil keterampilan
tersebut. Selain untuk kepentingan
organisasi, kurusus keterampilan ini juga
bertujuan agar bagi kader yang telah
menikah dapat membantu ekonomi
suaminya ( Fatayat NU).verslag
Mengadakan pengajian dan melakukan
pelatihan dakwah. Dalam hal ini Fatayat
sering bekerjasama dengan IIPNU (Ikatan
P e l a j a r P u t e r i N a h d l a t u l
Ulama).Pengajaran dakwah ini bertujuan
agar para kader mampu berdakwah diluar
organisasi Fatayat dan diharapkan mereka
memiliki pengetahuan agama yang luas
(Wawancara dengan Fatmah Abbas 19

Agustus 2014).
Pendidikan kader yang selama ini

dilakukan Fatayat NU Surabaya dipandu
oleh pengurus Fatayat NU yang telah
memahami tentang pendidikan kader
Fatayat NU, pernah mengikuti diskusi
tentang pendidikan untuk orang dewasa
dan pernah mengikuti pelatihan pemandu
pelatihan Fatayat NU.Sedangkan untuk
penceramah harus memiliki beberapa
persyaratan seperti ahli/berpengalaman
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tentang materi yang diceramahkan dan
bersedia diskusi bersama. Ketika Fatayat
NU cabang Surabaya mengadakan
pendidikan kader terkadang ada
perwakilan dari NU dan Muslimat yang
berfungsi sebagai penceramah, akan tetapi
para pengurus Fatayat NU cabang
Surabaya yang dianggap mampu dan
memiliki wawasan luas juga sering
berbagi ilmu dengan anggotanya yang
lain(Draft buku panduan pendidikan kader
Fatayat NU).

Pada tahun 1962 Fatayat NU mulai
m e n i n g k a t a n m u t u p e n d i d i k a n
pengkaderan untuk anggotanya.Fatayat
NU mulai mengutamakan pendidikan para
a n g g o t a n y a d e n g a n s i s t e m
kelompok.Sistem ini diharapkan menjadi
pendidikan yang dapat membuat anggota
Fatayat NU mampu berdiskusi dan
bertukar pikiran dengan anggota yang
lainnya. Dan pendidikan yang kedua
Fatayat NU mulai menghimpun dan
memupuk anggota Fatayat NU yang
memiliki bakat “Qiroatul Qur'an”(Arsip
keputusanMuktamar Fatayat NU ke-VI
1962). Output dari anggota Fatayat NU
Surabaya yang mengikuti kursus yaitu
mereka dapat menjadi pendakwah yang
baik , mereka juga dapat h idup
bermasyarakat, sebagian besar anggota
Fatayat NU Surabaya yang telah selesai
mengikuti pendidikan tersebut dapat
menjadi guru di sekolah-sekolah milik NU
dan lulusan anggota Fatayat NU Surabaya
juga banyak yang terjun di dunia politik.

Aktivitas Fatayat NU Surabaya
Organisasi Fatayat NU Surabaya

bukan hanya menangani permasalahan
pendidikan, melainkan mereka juga
menangani masalah politik. Mereka telah
melakukan banyak hal dalam bidang
politik, contohnya ketika mereka ikut
berpartisipasi dalam kemenangan NU di
Surabaya tahun 1955 dan mereka juga
turut membantu NU dan GPAnshar dalam
menangani masalah PKI tahun 1965.
Fatayat NU Surabaya membantu GP
Anshar melalui memberikan informasi

terkait tentang anggota PKI dan
Gerwani.Mereka juga melakukan
penyuluhan kepada masyarakat Surabaya
terutama kalangan santri tentang bahaya
PKI.Seperti yang selama ini diketahui,
bahwa pandangan NU dengan PKI
memang tidak sejalan.Menurut Kiai Soleh
Qosim PKI merupakan organisasi yang
tidak bertuhan berbeda dengan NU.
Ketika PKI melakukan penyerangan di
kota Surabaya sudah jelas NU dan
organisas i d ibawah naungannya
memerangi aksi yang dilakukan PKI.
Kejadian PKI selama ini memang masih
memiliki dua versi yang berbeda.

Fatayat terjun dalam dunia
politik dapat dikatakan sebagai tuntutan,
karena ketika NU menyatakan sebagai
partai politik tahun 1952 mau tidak mau
mereka harus turut andil dalam
kemenangan NU. seperti pada saat NU
memutuskan untuk terjun kedunia politik
dan mencalonkan diri sebagai partai
politik dalam pemilu 1955, maka secara
otomatis semua badan otonom turut
membantu kemenangan partai NU (M. Ali
Haidar, 1998: 93).Fatayat NU juga ikut
andil mensosialisasikan partai NU kepada
masyarakat terutama para santri.Tidak
dapat dipungkiri bahwa sebagian besar
pemilih NU berasal dari kalangan santri.
Cara Fatayat NU mensosialisasikan dan
kampanye untuk menggalang suara dalam
pemilu 1955 melalui pengajian yang
diadakan Fatayat secara rutin( Wawancara
dengan K.H Soleh Qosim 9 Januari 2015).

Pengaj ian yang diadakan
tersebut disertai ceramah-ceramah yang
diselipkan kampanye yang bertujuan agar
NU memiliki simpatisan lebih banyak
(Wawancara dengan K.H Soleh Qosim 9
Januari 2015).NU juga menyerukan
kepada semua organisasi yang berada
dibawah naungannya dan seluruh
pengurus cabang,wilayah dan ranting di
Indonesia, termasuk Surabaya untuk
melakukan laporan lengkap disertai daftar
kesatuan dari saudara-saudara mengenai
partai NU disegenap Tanah Air, sehingga
NU mendapatkan gambar yang pasti
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tentang kondisi sebelum pemilihan umum
dilakukan, NU juga menyerukan kepada
semua cabang-cabang agar meyakinkan
kepada anggota-anggotanya yang masih
labil atau ragu dalam menghadapi
pemilihan umum(Arsip Surat keluar
PBNU). Seruan tersebut juga berlaku
untuk Fatayat NU Surabaya.

Mendapat surat dari pimpinan
pusat, Fatayat berusaha melakukan yang
diperintahkan oleh NU. Hasilnya partai
NU keluar dengan perolehan suara yang
mengejutkan.NU keluar sebagai salah satu
dari empat partai besar yang meraih suara
cukup besar. NU menjadi kekuatan politik
yang riil mendapatkan dukungan dari
massa pemilih (Tim Museum NU,
1984:38). Jika dilihat NU merupakan
partai politik yang baru, akan tetapi
organisasi ini mampu membuktiin bahwa
keberadaan organisasinya beserta semua
banomnya disukai oleh masyarakat saat
itu.

M e s k i p u n , F a t a y a t b a r u
m e n d a p a t k a n p e n g e s a h a n .
Keterlibatannya tentunya dibantu dan
diarahkan oleh Muslimat NU.Selama
pendiriannya Fatayat NU mengalami
pergesekan dengan Kiai konservatif
NU.Pada awal pendirian Fatayat telah
dijelaskan sebelumnya, bahwa mereka
mengalami pertentangan dengan para Kiai
konservat i f .Setelah mendapatkan
pengesahan dari PBNU pun mereka masih
sering terlibat konflik.Salah satu
contohnya, ketika Fatayat NU Surabaya
mengadakan marching band yang
bertujuan untuk memeriahkan acara
Muktamar NU.Mereka justru mendapat
tentangan keras oleh Kiai Bisri, bahkan
Kiai Bisri saat itu keluar ruangan. Dia
berpendapat bahwa apa yang dilakukan
Fatayat tidak pantas karena dianggap
memamerkan gerakan tubuh. Selama ini
Kiai Bisri memang terkenal kolot bila
b e r h a d a p a n d e n g a n m a s a l a h
perempuan.Setelah mendapat teguran dan
pertentangan dari Kiai Bisri, para
pengurus Fatayat akhirnya menghadap
Kiai Wahab.Kiai Wahab memperbolehkan

Fatayat NU mengadakan marching band
asal niatnya sebagai jihad. Drumband
F a t a y a t N U p u n a k h i r n y a
tampil.(wawancara dengan Aisyah 8
Januari 2015)

Kegiatan lain yang ditentang
ya i tu ke t ika Fa taya t NU ing in
mengadakan kegiatan bersama GPAnshar
seperti haul dan pengajian.(wawancara
dengan Aisyah 8 Januari 2015). Langsung
mendapat pertentangan lagi oleh Kiai
Bisri hal tersebut tidak pantas dilakukan
karena tidak satu mukhrim. Fatayat tidak
hanya diam mereka tetap melakukan
kegiatan tersebut dikarenakan mereka
ingat pesan Kiai Wahab, bahwa asal niat
mereka adalah j ihad dan untuk
kepentingan ummat.(wawancara dengan
K.H.Soleh Qosim 9 Januari 2015). Selama
ini Fatayat NU selalu berusaha ingin bisa
eksis seperti GP Anshar yang selama ini
selalu diberi keleluasaan dalam hal
berorganisasi. Akan tetapi, hal tersebut
dianggap tidak mungkin karena NU pada
waktu itu membuat fatwa bahwa
perempuan memang memiliki batasan-
batasan yang tidak boleh dilalui.
Ditambah dengan kultur yang ada dalam
NU.(wawancara dengan Aisyah 8 Januari
2015). Keberadaan Kiai selama ini
memang sangat penting, akan tetapi
m e r e k a t e r k a d a n g t i d a k m a u
mendengarkan pendapat orang lain
terutama perempuan NU.(wawancara
dengan Yayuk Istikhanah 2 September
2014).Selama ini yang sering mengalami
pertentangan masalah perempuan yaitu
Kiai Bisri. Kiai Bisri memang memiliki
pondok pesantren perempuan pertama di
Jombang, akan tetapi meskipun
mendirikan pondok pesantren Kiai Bisri
masih menerapkan batasan-batasan untuk
anak didik perempuannya agar tetap
menjaga batsannya seperti ketika mereka
sedang bertemu dengan laki-laki harus ada
pendamping yang menemaninya. Kiai
Bisri dalam hal pendidikan perempuan
memang menyetujui, tetapi dalam hal
organisasi dia masih tidak setuju.Dalam
permasalahan ini yang mencoba melobby
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dan menengahi adalah Kiai Ahmad
Dahlan.Dia yang selama ini membantu
Fatayat NU terutama tiga serangkai agar
remaja putri memiliki wadah organisasi
sendiri .Pemuda/pemudi diusianya
memang masih ingin melakukan banyak
kegiatan.

Kegiatan lain selain politik yang
dilakukan oleh Fatayat NU Surabaya
a d a l a h m e l a k u k a n p e n d i d i k a n
pengkaderan kepada anggota-anggotanya.
Mereka melakukan pendidikan tersebut
agar anggota-anggota Fatayat NU
Surabaya dapat berguna bagi masyarakat
s e k i t a r d a n d a p a t h i d u p
bermasyarakat.Kegiatan yang dilakukan
biasanya dipandu oleh pengurus Fatayat
Surabaya yang di rasa memil ik i
kemampuan dalam bidang agama dan
pengetahuan umum.Anggota Fatayat
memang diharapkan mampu berbicara dan
mengeluarkan pendapat pada saat
berlangsungnya pendidikan pengkaderan
tersebut.hal ini diharapkan agar mereka
memiliki pengalaman dan tidak takut
dalam mengeluarkan pendapat. Ketika
pengurus atau anggota Fatayat NU
Surabaya sudah berusia 30 tahun, mereka
secara otomatis berpindah ke Muslimat
NU.Kebanyakan mereka yang telah
mengikuti pendidikan yang dilakukan
oleh Fatayat mampu menjadi tokoh
masyarakat baik dalam bidang dakwah
maupun politik.Inilah yang diharapkan
oleh Fatayat NU Surabaya agar remaja
putri yang bergabung dalam organisasi
Fatayat dan mengikuti pelatihan mampu
menjadi manusia yang berguna untuk
masyarakat.

Pada tahun 1967 Fatayat NU
Surabaya mengalami kevakuman
(wawancara dengan Madaniyah 12
Februari 2015).Mereka mendapat tekanan
dari pemerintah orde baru ditambah pada
saat itu banyak anggota Fatayat NU yang
sibuk dengan urusan mereka masing-
masing di luar organisasi.Ditambah situasi
politik pada tahun tersebut masih belum
stabil akibat beberapa peristiwa yang telah
terjadi.Mereka baru aktif dalam organisasi

kembali pada tahun 1970-an.

Kesimpulan
Fatayat NU merupakan organisasi

perempuan dan dapat dikatakan bukan
organisasi mandiri.Peranan mereka dalam
dunia politik tidak lepas dari situasi politik
di Surabaya yang memanas dan
mengharuskan mereka turut andil
membantu NU.Peranannya dalam
p e n d i d i k a n j u g a t i d a k d a p a t
diabaikan.Pada awal pendiriannya mereka
meneruskan kegiatan yang pernah
d i lakukan o leh Mus l imat ya i tu
pemberantasan buta huruf.Fatayat
mengadakan kursus membaca dan
menulis.Mereka juga mengadakan kursus
bahasa Indonesia.Hal ini dikarenakan
kebanyakan bahasa yang dikuasai oleh
anggota Fatayat adalah bahasa Jawa.
Sedangkan sebuah organisasi yang
memiliki banyak cabang mengharuskan
mereka mampu berkomunikasi dengan
bahasa Indonesia agar semua pengurus
dan anggota mampu memahami apa yang
dibicarakan. Fatayat NU Surabaya selalu
berusaha melakukan kegiatan pendidikan
untuk kader meskipun dapat dikatan masih
sangat terbatas dan sederhana. Hal ini
dikarenakan keuangan mereka yang masih
belum memiliki dana yang cukup.
Keterbatasan tersebut tidak menghalangi
mereka dalam menjalankan keinginan
mereka untuk memperbaiki kualitas
remaja putri Surabaya.

Daftar Pustaka
Arsip
Arsip keputusanMuktamar Fatayat NU
ke-VI 1962
Draft buku panduan pendidikan kader
Fatayat NU
Verslag NU
Verslag Fatayat NU
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