
 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 300 

 
 

FENOMENA MAMAH DEDEH, 
EKSPRESI ISLAM PROGRESIF YANG MERAKYAT 

DI ERA GLOBAL 
 
 
 

Mariatul Qibtiah 
Universitas Islam “45” Bekasi 

mariyaqibtiah@gmail.com 
 
 
 

Abstract 

Along with the domination of television as public media, the spiritual needs in this globalization 
become easy to be fulfilled. The phenomena of preachers in television can be its identification, 
starting with little preacher (Dai cilik) up to “ustadz gaul” offer their characteristics and their 
jargons. The sermon that used to be serious changed become something entertaining. The 
preacher who is as religion carrier changed to be someone who popular and entertaining. One of 
preacher who is phenomenal this day is Mamah Dedeh. Her phenomena and popularity give 
another color among preachers in Indonesia as multicultural country. The presence of Mamah 
Dedeh does not mean as a woman preacher (ustadzah), but also she has a role as a figure who 
can be an adviser towards Muslim women’s problem. The approach of Mamah Dedeh towards 
women’s problem with her locality makes Mamah Dedeh different with the other preachers. She 
is able to answer every woman’s problem not only based on Islam point of view, but also based 
on her own experience as a woman. In this case, Mamah Dedeh with her locality and capability 
responding every woman’s problem can be categorized as a progressive figure of women’s 
empowerment. How media such as television combine her locality and progressiveness and how 
her program in television construct her identity is one case to be discussed in this paper. The 
result of analysis shows that television religion program in global era give the access to 
construct an individual identity. This is shown from the fluidity of Mamah Dedeh’s identity. 
Her identity, from a merely preacher changed to be a progressive figure in women’s 
empowerment. Her title as ‘Mamah’ shows the fluidity of her identity which has been 
constructed by television. Moreover, the phenomena of Mamah Dedeh can be regarded as one 
of Islam progressive expression in religious preaching. 
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1.  Pendahuluan 

Dalam era globalisasi ini, ‘curhat’ tentang permasalahan rumah tangga bagi 
perempuan bukanlah hal suatu hal yang bersifat tabu atau rahasia lagi, karena sudah ada 
Mamah Dedeh yang akan siap sedia membantu dan memberikan solusi. Seperti 
penggalan cerita berikut ini: Seorang suami telah meninggalkan istrinya untuk bekerja 
di luar kota tanpa kabar selama dua tahun. Lalu sang istri merasa bingung dan ragu 
terhadap suaminya apakah dia harus bertahan atau mengajukan cerai kepada suaminya 



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 301

walaupun orang lain telah menyarankan untuk menunggu tiga atau empat bulan lagi. 
Maka Mamah Dedeh menjawab:  “Tidak perlu menunggu seperti yang dianjurkan orang 
lain. Datang saja ke Pengadilan Agama, ceritakan masalah Anda apa adanya, Insya 
Allah, mereka akan memberikan keputusan yang terbaik buat Anda” (Mamah Dedeh 
45). 

Kecenderungan perempuan ketika sedang mengalami masalah adalah bercerita, 
dan kebutuhan akan bercerita atau mencurahkan permasalahan ini seolah sudah menjadi 
stereotip umum. Ketika bercerita, perempuan membutuhkan pendengar sekaligus 
sebagai pemberi solusi terhadap masalah yang mereka alami. Permasalahannya pun 
beragam mulai dari hal-hal sepele hingga permasalahan rumah tangga yang sebenarnya 
bersifat privat untuk dikemukakan. Berangkat dengan pemikiran ini, televisi sebagai 
salah satu media hiburan masyarakat yang dominan membuat hal-hal yang sebelumnya 
hanya bersifat privat atau hanya ada dalam ranah-ranah privat menjadi berkembang 
dalam ranah-ranah publik. Hal ini terlihat dalam suatu program siraman rohani yang 
dipandu oleh Mamah Dedeh.  

Mamah Dedeh, subjek utama dalam program televisi ini, hadir sebagai sosok 
bijaksana dan spiritualis (pertimbangan dirinya sebagai seorang ustadzah) yang 
bertindak sebagai pendengar segala keluh kesah dan pemberi solusi setiap permasalahan 
yang ada. Solusi yang diberikan pun singkat, lugas, apa adanya, dan mengena. Gaya 
yang ditampilkannya pun terkesan ‘ceplas ceplos’ dan menghibur. Hal ini membuat 
program acara tersebut menjadi cair dan tanpa jarak, itulah mengapa Mamah Dedeh 
lebih senang dipanggil ‘Mamah’ (memposisikan dirinya seperti seorang Ibu) daripada 
‘Bu Ustadzah’ dan program yang ditampilkan pun menggunakan istilah ‘curhat’ bukan 
konsultasi.  

Hadirnya Mamah Dedeh sebagai pemberi solusi akan permasalahan setiap 
perempuan yang bersifat privat untuk dibahas, merepresentasikan pentingnya peran 
Mamah Dedeh tidak hanya sebagai ustadzah tetapi juga dapat berperan sebagai 
konsultan rumah tangga. Kemudian publisitas Mamah Dedeh dalam Televisi secara 
tidak langsung mengkonstruksi representasi identitas Mamah Dedeh yang bukan hanya 
sebagai ustadzah. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus makalah ini akan berada pada 
pembahasan mengenai konfigurasi identitas Mamah Dedeh yang dikonstruksi oleh 
media, dalam hal ini televisi. 

Televisi sebagai media penyalur acara mamah Dedeh ini jelasnya bukan hanya 
mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan untuk berbagi permasalahan, 
mencari solusi, atau memenuhi kebutuhan spiritual mereka, namun televisi sebagai 
media juga mampu untuk mengkonstruksi dan merepresentasikan identitas seseorang 
ataupun komunitas karena tanpa disadari segala sesuatu yang berhubungan dengan 
realitas sosial yang ada di masyarakat tidak terlepas dan berhubungan dengan 
representasi-representasi yang dikonstruksi oleh media.  

Representasi mamah Dedeh dalam televisi terlihat bukan hanya sebagai sosok 
merakyat yang selama ini digambarkan. Gaya bicara mamah Dedeh yang apa adanya 
dan terkesan ‘ceplas ceplos’ itu mengkonstruksi identitas mamah Dedeh yang terlihat 
merakyat. Dalam menjawab pertanyaan setiap audiens yang datang ke acara tersebut, 
mamah Dedeh tidak perlu bicara dengan bahasa yang menyulitkan dan membingungkan 
namun lugas dan tepat sasaran ditambah lagi dengan penampilan dirinya yang terlihat 
sederhana semakin merepresentasikan sosok dirinya yang merakyat. Namun, dari 
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representasi yang tergambarkan tersebut mamah Dedeh seolah mampu menjadi 
konsultan yang menangani setiap permasalahan perempuan dengan tetap mengacu 
kepada ajaran Islam. 

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mempunyai pandangan sendiri 
mengenai posisi perempuan. Hal ini tertuang dalam Alquran bahwa “Laki-laki adalah 
pemimpin bagi Perempuan”. Dalil ini semakin mengembangkan dan mengukuhkan 
dominasi patriarki dalam islam. Hal ini pun bisa menjadi landasan yang semakin 
menebalkan perbedaan hak dan suara perempuan. Peran perempuan hanya akan berada 
pada wilayah kerumahtanggaan saja bahkan dalil ini mampu menjadi alasan tindakan 
kekerasan terhadap perempuan. Namun, seorang mamah Dedeh berpandangan lain 
terhadap hal diatas. Hal ini terlihat dari jawaban dan solusi yang ditawarkan olehnya 
terhadap permasalahan perempuan yang diajukan. Permasalahan tentang suami yang 
tidak kunjung pulang dijawabnya dengan saran untuk membicarakan hal itu di 
pengadilan agama. Dalam jawabannya, mamah Dedeh seperti menegaskan bahwa 
perempuan pun punya hak untuk bersuara dan hal itu bukanlah hal yang dapat 
dibenarkan dan harus ditindaklanjuti melalui institusi yang berwenang. Dari hal 
tersebut, saya asumsikan mamah Dedeh mampu menjadi figur yang progresif dan turut 
berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan. Caranya menyikapi permasalahan 
perempuan tidak dengan menggunakan acuan-acuan ajaran islam tradisional dan 
terdahulu melainkan pencerminan dari islam yang progresif.  

2.  Globalisasi, Televisi, dan Representasi 

Dinamika pergerakan dunia global mampu membuat hal-hal yang sebelumnya 
tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran tempat 
ceramah. Ceramah, biasanya hanya ada di tempat-tempat ibadah saja karena ceramah itu 
adalah praktik kerohanian seseorang yang bersifat pribadi. Namun saat ini, ceramah bisa 
disaksikan oleh setiap umat di televisi. Dengan adanya ceramah di televisi setiap 
individu tidak perlu dipusingkan untuk keluar rumah dan berpakaian rapi karena itu 
semua dapat disaksikan dalam televisi. Keberadaan televisi ditengah masyarakat saat ini 
tidak hanya semata berfungsi sebagai penyalur hiburan saja, namun televisi saat ini 
mampu mendominasi dan merangkul semua hal di segala bidang. Oleh karena itu, hal-
hal yang berhubungan dengan keadaan masyarakat saat ini atau realitas sosial yang ada 
saat ini dapat dijangkau melalui televisi terlihat dari program-program yang disiarkan di 
televisi setiap harinya mulai dari program berita, gosip para selebritis, acara edukasi, 
hingga sinetron. Televisi mampu untuk menyediakan segala kebutuhan masyarakat saat 
ini termasuk pemenuhan spiritual.  

Televisi dalam era global, berperan penting dalam pemberian informasi yang 
bersifat publik dan masif. Kebutuhan akan informasi membuat televisi menjadi salah 
satu media yang memegang peranan penting saat ini, sekalipun media informasi saat ini 
bukan hanya dapat diakses melalui televisi. Bermunculannya media baru seperti internet 
jelas membuktikan bahwa informasi di era global menjadi begitu penting bagi 
masyarakat. Dan televisi lah salah satu media yang mudah dijangkau oleh semua 
kalangan tanpa membedakan kelas, usia dan gender. Tetapi keberadaan televisi tidak 
seperti internet yang memungkinkan bermunculannya opini publik. Hal ini terkadang 
membuat para pengkonsumsi televisi menjadi passive consumer. Adanya consumer 
yang menonton televisi membuat saya berasumsi bahwa televisi merupakan bagian dari 
culture industry. Menyambung hal tersebut, saya mencoba mengambil kutipan Du Gay 
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bahwa produk dari culture industry seperti televisi itu berada “in the act of pleasurable 
consumption that individuals are bound into the social order…” (Du Gay p.36) Hal ini 
menegaskan bahwa apa yang dimunculkan oleh produk culture industry seperti televisi 
tidak semata untuk hiburan saja, tetapi juga tapi sudah menjadi hirarki. Keberadaannya 
mampu memunculkan adanya ideologi dominan karena jelasnya televisi merupakan 
sebuah media yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan institusi. Oleh karena 
itu, televisi mampu memegang peranan sebagai bentuk adanya ‘rezim kebenaran’ 
terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat.  

Konsumsi masyarakat terhadap televisi di era global ini tidak terlepas dari aspek 
perkembangan ekonomi global saat ini. Sebagai produk dari culture industry, televisi 
pun meregulasikan program-program yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. 
Dalam hal ini saya melihat bukan hanya televisi sebagai produk tetapi program-program 
yang disiarkan oleh televisi pun sebagai sebuah produk yang diciptakan. Itu lah 
mengapa program-program dalam televisi mampu menciptakan pemaknaan sendiri 
terhadap program yang disiarkan ataupun subjek yang ada dalam program tersebut. 
Maka dari itu terciptalah sebuah representasi-representasi dari pemaknaan tersebut 
karena “How we represent them-that we give them a meaning.” (Hall p.3) Dan 
pemaknaan ini jelasnya muncul dari narasi-narasi ataupun image yang diarahkan oleh 
televisi yang kemudian mampu merepresentasikan identitas individu didalamnya karena 
“Without the frameworks of language and discourse – key elements in all media and 
cultural analysis – then it is difficult to imagine or talk about identity.” (Purvis p.58). 

Purvis juga berpendapat bahwa identitas: 

“are bound up with forms of representation and, in the West, the media and culture 
industries are in part concerned with the constant reproduction of cultural 
identities which are then packaged into forms and representations in film, 
television or music.” (p.56) 

Kemudian identitas yang terepresentasikan dalam televisi bukan begitu saja 
tercipta tetapi juga diarahkan dan dikonstruksi karena: 

“No identities are inside or outside media representation in any straightforward 
sense. His work, then, highlights how identity is always in the process of being 
mediated and constructed, so that ‘who’ one is makes sense in relation to ‘how’ 
one is represented in linguistic and visual ways.”(p.58)  

Pendapat ini menjelaskan bagaimana televisi sebagai media mampu memberikan 
peluang terkonstruksinya sebuah identitas individu. Berdasarkan pemikiran-pemikiran 
diatas, maka saya akan menganalisis bagaimana televisi sebagai sebuah media mampu 
mengkonstruksi identitas mamah Dedeh dengan melihat representasi-representasi yang 
ditampilkan dalam salah satu program siraman rohani di televisi. 

3.  Mamah Dedeh: Ustadzah yang Merakyat 

Dalam sebuah artikel yang berjudul “Mimbar Ceplas-Ceplos’ terdapat deskripsi 
singkat mengenai mamah Dedeh. Dalam artikel tersebut menjelaskan sosok mamah 
Dedeh yang digandrungi oleh para ibu-ibu rumah tangga saat ini. dari judul artikel 
tersebut seperti menjelaskan mamah Dedeh yang selalu ‘ceplas-ceplos’ dalam 
ceramahnya yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta di Indonesia. Gaya mamah 
Dedeh ketika ceramah tidak seperti kebanyakan ustadz atau ustadzah lainnya. Gaya 
yang ditampilkan mamah Dedeh dalam ceramahnya sangat sederhana, terlihat dari 
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pakaian yang dipakainya, ataupun cara penuturan kata-katanya dalam berceramah. 
Mamah Dedeh lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa sederhana ketika ia 
berceramah, tidak seperti beberapa ustadz atau ustadzah yang lebih cenderung 
menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau istilah-istilah agama yang mungkin tidak 
terlalu bisa dipahamai oleh audiens yang menonton ceramah tersebut. Gaya bertutur 
mamah Dedeh pun tidak terlalu memusingkan atau membingungkan, namun singkat, 
padat, dan apa adanya. Intonasi yang digunakannya ketika berceramah pun tidak dengan 
menggunakan metode-metode atau intonasi-intonasi gaya usatadz atau ustadzah pada 
umumnya, intonasinya terlihat biasa dan tidak dibuat-buat. Program acara mamah 
Dedeh pun lebih terlihat seperti program Talk Show dari pada ceramah.  

Dari penjabaran diatas terlihat deskripsi mamah Dedeh yang merakyat secara 
penampilan ataupun perilaku. Mengomentari hal ini, Musdah Mulia pun berpendapat 
dalam artikel tersebut yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan mamah Dedeh 
dalam ceramahnya adalah cara yang unik karena “si penceramah (mamah Dedeh) 
menjelaskan sesuatu dengan cara yang tidak dibangun di atas teori-teori ilmiah yang 
belum tentu (ada) benarnya. Jadi, tak perlu mengkerutkan dahi, semua persoalan 
kehidupan rumah tangga dan tema-tema lain dibabat Mamah Dedeh dengan caranya 
yang khas; ringkas, padat, mudah dimengerti dan dengan gaya yang (sedikit) 
menghibur.” (Mimbar Ceplas Ceplos, 2009) Pendapat Siti Musdah Mulia ini 
menambahkan opini masyarakat tentang mamah Dedeh yang merakyat. Dengan 
penekanan pada cara mamah Dedeh ketika berceramah, dengan gaya khas, ringkas, 
padat, mudah dimengerti, dan menghibur menegaskan deskripsi mamah Dedeh yang 
merakyat. Kelokalitasan yang dimilikinya sangat jelas dengan tidak banyak 
menggunakan teori-teori ilmiah dalam setiap penjelasan ceramahnya. Inilah mengapa 
mamah Dedeh cukup fenomenal di kalangan ibu-ibu rumah tangga.  

Pendeskripsian mamah Dedeh tidak hanya sebatas kelokalitasan yang 
dimilikinya, tetapi juga terlihat dari bagaimana para audiens menerima kehadiran 
mamah Dedeh sebagai salah satu ustadzah yang cukup dipertimbangkan sebagai 
ustadzah yang merakyat. Gaya merakyat mamah Dedeh diantara para perempuan, 
khususnya muslimah dan ibu-ibu rumah tangga terlihat dari panggilan ‘Mamah’ yang 
dimilikinya. Panggilan ‘Mamah’ ini tidak semata tanpa alasan. Peran mamah Dedeh 
sebagai ‘tempat curhat’ dalam acara yang dipandunya membuat mamah Dedeh diterima 
dan dianggap sebagai sosok domestik perempuan; sebagai ‘Mamah’ tempat curhat. 
Menyikapi gelar yang dimiliki mamah Dedeh ini, saya berpendapat bahwa gelar 
‘Mamah’ tersebut hadir atau dibuat bukan hanya sebagai ciri khas acara dalam televisi 
yang dipandunya, tetapi juga agar mengesankan keakraban mamah Dedeh dengan para 
audiensnya. Mamah untuk para perempuan adalah tempat bercerita dan berbagi hal-hal 
yang terkadang sepele ataupun hal-hal yang rumit. Itu lah makna yang bisa 
digambarkan dari panggilan ‘Mamah’ yang disandang oleh mamah Dedeh. 

Itu mengapa mamah Dedeh dianggap sebagai ‘ustajah sejuta curhat’ dalam salah 
satu artikel yang saya baca di Kompasiana. Dalam artikel tersebut, penulis mem-
bandingkan mamah Dedeh dengan Zainudin M.Z; ustadz sejuta umat. Melalui artikel 
tersebut juga, menegaskan bahwa permasalahan perempuan yang menimpa perempuan 
saat ini seperti mampu diredam oleh mamah Dedeh. Kebiasaan perempuan yang senang 
bercerita atau ‘curhat’ mengenai kehidupan rumah tangga mereka seperti tidak mampu 
diatasi oleh teman-teman mereka. Oleh karena itu, ketika mereka memiliki perma-
salahan yang menimpa mereka yang dicari adalah tempat curhat yang mampu 
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menyelesaikan masalah, yaitu curhat pada seorang ahli agama yang disebut ustadzah. 
Dalam artikel ini juga dijabarkan bahwa curhat mereka curhat yang berpusat pada 
permasalah rumah tangga mereka seperti permasalahan seksual ataupun perselingkuhan. 
Yang menarik dari artikel ini adalah mengenai cara yang disampaikan oleh mamah 
Dedeh dalam menjawab setiap permasalah yang dialami oleh para perempuan” bukan 
dibangun di atas teori-teori ilmiah yang belum tentu benarnya, melainkan dirajut 
berdasarkan pengalaman riil manusia: perempuan dan laki-laki dalam kehidupan 
perkawinan.” (Kompasiana.com) Kutipan ini tidak berbeda dengan kutipan sebelumnya 
yang menyatakan penjelasan-penjelasan mamah Dedeh dalam menanggapi perma-
salahan perempuan ‘tidak dibangun di atas teori-teori ilmiah’. Hal lain yang terbaca 
dalam artikel ini adalah bahwa “penjelasan dan jawaban Mamah Dedeh sangat mudah 
dipahami, kalimatnya simpel, tidak sulit dicerna, kendati oleh orang yang belum 
mendalami ajaran agama sekalipun.” Dua kutipan ini menggambarkan kelokalitasan 
atau merakyatnya mamah Dedeh.  

Namun, dari kedua artikel tersebut mengindikasikan bahwa perempuan 
Indonesia saat ini tidak membutuhkan penjelasan-penjelasan yang rumit mengenai 
permasalahn yang dimilikinya. Jawaban-jawaban mamah Dedeh yang ‘tidak dibangun 
di atas teori-teori ilmiah’ menegaskan sisi perempuan yang lebih menginginkan jawaban 
sederhana yang berhubungan dengan pengalaman mereka, terlebih lagi jawaban yang 
membingungkan bagi mereka mungkin belum tentu mampu menyelesaikan perma-
salahan yang dihadapinya. Selain itu, peran mamah Dedeh yang seperti ‘Ibu’ dan 
jawabannya yang dilandasi oleh pengalamannya sebagai perempuan berterima di 
kalangan perempuan dan dengan sendirinya mampu mengatasi permasalahn yang 
dihadapi mereka. Jawaban-jawaban mamah Dedeh yang ringkas, mengena, dan terkesan 
merakyat ini seperti bertolak belakang dengan jawaban-jawaban yang didasari oleh 
pemikiran ajaran Islam progresif. Menyikapi hal ini, Musdah Mulia pun berpendapat:  

“Fenomena tersebut dapat juga menjelaskan, umumnya masyarakat kurang 
berminat pada ajaran agama yang bersifat progresif dan kritis. Ajaran agama 
progresif biasanya mengedepankan analisis mendalam, sulit dicerna dan sarat 
dengan argumen rasional yang sering tidak mudah dipahami. Akibatnya, 
pemahaman keagamaan main stream yang berkembang di masyarakat kita 
cenderung mengedepankan bentuk yang simpel, kurang kritis dan jauh dari 
argumentasi rasional, apalagi filosofis yang membutuhkan penalaran logika.” 
(Kompasiana.com)  

Pendapat ini menegaskan bahwa cara mamah Dedeh dalam mengomentari 
permasalahan perempuan yang ‘tidak dibangun di atas teori-teori ilmiah’ tersebut tidak 
bersesuaian dengan pemikiran ajaran Islam progresif yang lebih mengedepankan 
analisis dari pada pengalaman pribadi semata. Melalui caranya menjawab dan 
mengomentari permasalahan perempuan yang khas dan tidak progresif menunjukkan ini 
lah sisi merakyat mamah Dedeh yang lain.  

4.  Islam Progresif 

Indonesia tersebut sebagai Negara multikultural diidentifikasikan karena 
Indonesia didiami oleh keanekaragaman etnis, bahasa, budaya, dan agama. Sekalipun 
Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, namun dalam Islam itu sendiri terdapat 
banyak pemahaman dan ajaran yang berbeda. Ditambah lagi dengan adanya globalisasi 
semakin meruntuhkan bahwa ajaran Islam terdahulu (tradisional) sebagai satu-satunya 
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pemahaman tunggal dalam Islam. Pemenuhan-pemenuhan spiritual di era global dan di 
Negara multikultur seperti Indonesia jelas tidak mampu diatasi berdasarkan pada ajaran 
Islam tradisional ataupun radikal. Maka dari itu, ajaran Islam progresif adalah salah satu 
hal yang dapat memenuhi hal-hal tersebut. 

Perkembangan ajaran islam yang kemudian sampai kepada sebuah istilah Islam 
progresif didasari oleh kebutuhan para muslim untuk menjalankan kehidupan beragama 
mereka di jaman modern. Tuntutan globalitas jelas dapat menjadi dasar penting adanya 
Islam progresif itu sendiri. Adanya Islam progresif seolah menjadi titik tolak ajaran 
Islam radikal. Oleh karena itu kritik dalam Islam progresif itu lebih kepada kritik 
terhadap Islam dan modernitas itu sendiri atau bisa disebut juga bahwa Islam progresif 
merupakan tempat dimana muslim bernegosiasi dengan modernitas dan globalitas. 
Selain itu, pemikiran-pemikiran Islam progresif itu sendiri dikembangkan dengan dasar 
pluralisme. Seperti yang dijelaskan oleh Omid Safi dalam review buku yang berjudul 
Progressive Muslim bahwa Islam progresif mengutamakan tema-tema sebagai berikut:  

“striving to realize a just and pluralistic society through a critical engagement 
with Islam, a relentless pursuit of social justice, an emphasis on gender equality as 
a foundation of human rights, and a vision of religious and ethnic pluralism.”(Safi) 

Kutipan tersebut menegaskan beberapa hal yang menjadi hal-hal yang 
diperhatikan dalam ajaran Islam progresif. Hal-hal tersebut adalah permasalahan-
permasalahan yang berpusat pada kepluralitasan etnis, persamaan hak, kesetaraan 
gender, dan keadilan sosial. Yang kesemuanya merupakan realitas yang ada saat ini dan 
hasil atau efek dari modernitas dan globalitas yang tercipta di masyarakat. Selain itu, 
permasalahn tersebut juga permasalahan-permasalahan yang sedikit sekali tersentuh 
dalam ajaran-ajaran Islam.  

Dalam Islam progresif, letak permasalahan yang ada itu adalah bagaimana 
akhirnya setiap individu menghargai setiap individu lainnya sebagai manusia yang 
memiliki kesamaan hak. Hal ini tertuang dalam kutipan,  

“At the heart of a progressive Muslim interpretation is a simple yet radical idea: 
every human individual, female or male, Muslim or non-Muslim, rich or poor, 
northerner or southerner, has exactly the same intrinsic worth. The essential value 
of human life is God-given, and is in no way connected to culture, geography, or 
privilege.” (Safi) 

Hal-hal sederhana namun radikal seperti permasalahan gender dan perbedaan 
agama turut dibahas dalam ajaran Islam progresif. Menurut Safi bahwa permasalahan-
permasalahan tersebut merupakan hal yang tidak berhubungan dengan wilayah ataupun 
hak-hak istimewa, karena esensi manusia itu adalah pemberian Tuhan. Maka dari itu 
kesetaraan gender yang merupakan hal yang masih belum tersentuh dalam Islam, 
dibahas dalam ajaran Islam progresif. 

Kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam Islam bukanlah suatu hal yang 
mudah direalisasikan. Hal ini berhubungan dengan bagaimana Islam memandang 
perempuan dan posisi perempuan itu sendiri. Perbedaan peran dan hak antara laki-laki 
dan perempuan merupakan hal yang sudah dicatat dalam Alquran. Peran laki-laki 
sebagai pemimpin semakin menjelaskan posisi perempuan berada pada urutan kedua, 
sulit untuk menjadi setara karena sepertinya kesetaraan ini sulit diwujudkan terlebih 
dalam permasalahan peran keagamaan; seperti posisi imam dalam sholat. Menanggapi 
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hal ini, ajaran Islam progresif berpendapat bahwa umat Islam tidak akan mampu 
mencapai keadilan itu kecuali keadilan tersebut 

“is guaranteed for Muslim women. In short, there can be no progressive 
interpretation of Islam without gender justice. Gender justice is crucial, 
indispensable, and essential. In the long run, any progressive Muslim 
interpretation will be judged based on the amount of change in gender equality it is 
able to produce in small and large communities.”(Safi) 

Kesetaraan perempuan dalam Islam merupakan factor penentu kemajuan Islam 
dalam tindak keadilan. Maka dari itu, ajaran Islam progresif menitikberatkan bahwa 
keadilan itu sendiri akan terpenuhi apabila Islam menjamin persamaan hak dan keadilan 
bagi kaum perempuan. Karena ajaran Islam progresif pun berpendapat bahwa “all 
members of the human race have this same intrinsic worth because each of us has the 
breath of God breathed into our being”. 

Persamaan hak dan kesetaraan gender ini pun, menurut saya harus dapat 
diaplikasian kedalam kehidupan berumah tangga. Rumah merupakan lingkungan 
terkecil dimana peran laki-laki dan perempuan begitu kentara perbedaannya, dan rumah 
itu sendiri pun merupakan suatu tempat terjadinya tindakan ketidakadilan berupa 
kekerasan terhadap perempuan. Menurut pandangan Islam progresif, perempuan ketika 
mereka mengalami tindak ketidakadilan atau bahkan kekerasan mempunyai hak untuk 
melaporkan dan mendapatkan tindakan legal terhadap apa yang dialaminya. Perempuan 
tidak harus diam, patuh, dan bersabar terhadap tindakan kekerasan yang dialaminya 
karena mereka pun mempunyai hak yang sama untuk berbicara dan mempunyai akses 
hukum. Ajaran Islam progresfi ini seperti terlihat dalam apa yang dilakukan mamah 
Dedeh dalam ceramahnya. 

5.  Mamah Dedeh sebagai Figur Islam Progresif Terhadap 
Pemberdayaan Perempuan 

Representasi identitas mamah Dedeh yang ditampilkan dalam televisi telah 
dibahas di paragraf sebelumnya, bahwa mamah Dedeh teridentifikasikan sebagai 
ustadzah yang merakyat. Hal ini terepresentasikan melalui penggambaran-
penggambaran mamah Dedeh dalam televisi. Kelokalitasan yang dimiliki mamah 
Dedeh, kelugasan, dan cara penyampaiaan yang ringkas dan mengena saya asumsikan 
sebagai representasi identitas mamah Dedeh yang ditampilkan dalam televisi. 
Representasi tentang identitas mamah Dedeh yang merakyat ini tidak hanya 
terepresentasikan dalam televisi, tetapi representasi-representasi diluar televisi itu 
sendiri, seperti pendapat Musdah Mulia tentang gaya ceramah mamah Dedeh. 
Pembahasan tentang fenomena mamah Dedeh sangat mudah ditemukan di berbagai 
media saat ini, terlebih di internet, namun representasi identitas mamah Dedeh dapat 
dan sering terlihat dalam televisi.  

Bila dalam televisi mamah Dedeh terepresentasikan sebagai ustadzah yang 
merakyat dengan segala kelokalitasan yang dimilikinya, namun dari beberapa artikel 
yang saya baca dan juga dari jawaban-jawaban mamah Dedeh dalam program televisi 
yang dipandunya terlihat adanya konfigurasi identitas mamah Dedeh sebagai sosok 
progresif dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender seperti pencerminan 
ajaran Islam progresif. Dalam sebuah artikel di situs resmi kota Tangerang Selatan, 
terdapat pendapat mamah Dedeh tentang peran perempuan dalam masyarakat. Artikel 
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ini adalah artikel mengenai berita tentang kunjungan mamah Dedeh ke Tangerang untuk 
menyampaikan ceramah. Pendapat mamah Dedeh mengenai peran perempuan dalam 
masyarakat terdapat dalam kutipan ini, “Mamah Dedeh, dalam ceramahnya juga 
mengingatkan kepada kaum perempuan yang telah dikodratkan sebagai  pendamping 
kepala rumah tangga,  bisa lebih mandiri dan tidak selalu bergantung kepada suaminya,  
terutama dalam hal mencari  nafkah. Dengan demikian peranan kaum hawa dapat 
membantu mengangkat derajat dan ekonomi keluarga selain tetap pada fungsi utama 
yaitu mendidik anak khususnya dalam bidang agama sebagai benteng kehidupan 
bermasyarakat.” Uraian dalam artikel ini menunjukkan peran perempuan dalam 
masyarakat selain sebagai pendidik anak-anak mereka dan pendamping kepala rumah 
tangga untuk bisa lebih mandiri dan tidak selalu bergantung kepada suaminya dalam 
mencari nafkah. Kemudian mamah Dedeh menambahkan, “Kita harus bisa mencontoh 
Fatimah dan Siti  Khadijah yang bisa mendampingi Rasullah SAW mensyiarkan Islam 
dan membantu ekonomi keluarga.” (situs resmi kota Tangerang Selatan). 

Dua pendapat mamah Dedeh diatas dapat dikategorikan sebagai salah ratu cara 
akan pembentukan karakter perempuan ataupun peralihan peran perempuan yang tidak 
hanya sebagai pendidik anak dan pendamping suami tetapi mampu untuk mandiri untuk 
mencari nafkah dan tidak bergantung. Ujaran mamah Dedeh tentang “bisa lebih mandiri 
dan tidak selalu bergantung kepada suami’ memberikan akses lebih kepada perempuan 
untuk berkarir dan berpartisipasi bukan hanya pada masalah kerumahtanggaan saja. Hal 
ini menunjukkan sisi progresifitas mamah Dedeh dalam pemberdayaan perempuan. 
Selain itu, terdapat artikel lain yang mengkritisi program televisi yang dipandu oleh 
mamah Dedeh ini. artikel tersebut diambil dari situs Portal Universitas Gadjah Mada. 
Dalam artikel ini terdapat asumsi bahwa program televisi Hati ke Hati yang dipandu 
oleh mamah Dedeh dinilai berperan penting terhadap pemikiran dan pemahaman 
mengenai konstruksi gender dalam Islam di kalangan perempuan Indonesia.  

Data lain, saya ambil dari video acara Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh 
dalam salah satu televisi swasta Indonesia. Dalam video acara Hati ke Hati pada tanggal 
11 Mei 2012 yang mengetemakan tentang konflik batin ini terdapat penjelasan mamah 
Dedeh mengenai salah satu permasalah yang dialami oleh teman dari audiens yang 
bertanya. Teman audiens ini mengalami konflik batin atau merasa tertekan oleh 
mertuanya. Menanggapi hal ini, mamah Dedeh menjelaskan bahwa konflik batin adalah 
keadaan tidak menerima tetapi disatu sisi tidak berdaya untuk berontak, dan apabila 
para perempuan mengalami konflik batin terhadap mertuanya maka langkah pertama 
perempuan dapat membicarakan permasalahannya kepada suaminya. Apabila, bicara 
kepada suami pun tidak bisa, maka tulislah dan tuangkanlah semua kekesalan dalam 
tulisan tersebut. Lalu, mamah Dedeh pun menambahkan dalam menghadapi 
permasalahn seperti ini, perempuan dirasa perlu untuk bercerita kepada temannya 
ataupun yang ahli dalam bidangnya untuk mengatasi permasalahan konflik batin yang 
dialaminya. Penjabaran mengenai video yang saya unggah ini, menjelaskan peran 
mamah Dedeh yang bukan hanya sebagai ustadzah tetapi sebagai konsultan rumah 
tangga dan permasalahan kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mamah Dedeh 
cukup progresif dalam pemberdayaan perempuan dan berperan penting dalam 
penanganan permasalahan perempuan. Penjelasan mamah Dedeh dalam video tersebut 
seperti bersesuaian dengan ajaran Islam progresif yang konsen terhadap kesetaraan 
gender.  
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Video kedua yang saya unggah, video acara Hati ke Hati tanggal 27 Maret 2012 
yang mengangkat tema tentang pasangan yang mudah marah. dalam menghadapi 
permasalahan ini, mamah Dedeh merespon permasalahan tersebut dengan beberapa cara 
pula. Yang pertama, perempuan ketika menghadapi suami yang sedang marah 
hendaknya meninggalkan suami tersebut sejenak dengan tujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada suami untuk merenungi kesalahannya karena apabila perempuan 
melayani kemarahan suami tersebut, dikhawatirkan akan terjadi perdebatan yang tidak 
diinginkan bersama. 

Dari kedua video tersebut, peran mamah dedeh menyikapi setiap permasalahan 
perempuan yang diajukan kepada dirinya saya asumsikan sebagai cerminan dari ajaran 
Islam progresif yang lebih mengedepankan kepada permasalahan kaum yang 
termarjinalkan seperti perempuan dan penegakan kesetaraan gender. respon yang 
ditanggapi oleh mamah Dedeh lebih memihak kepada perempuan itu sendiri dan 
bagaiman perempuan menyikapi dirinya sebagai istri, menantu, ataupun penderita 
tindak ketidakadilan dalam rumah tangga. Melihat penjelasan saya sebelumnya 
mengenai representasi mamah Dedeh dalam televisi yang merakyat jelas hal ini berbeda 
dengan kelokalitasan yang ditampilkan mamah Dedeh dalam televisi. Identitas mamah 
Dedeh yang awalnya terepresentasikan sebagai sosok yang merakyat terkonfigurasikan 
menjadi sosok progresif dalam pemberdayaan dan permasalahan perempuan. Dalam hal 
ini televisi yang merepresentasikan hal tersebut memberikan peluang terbentuknya 
identitas mamah Dedeh yang lain. Konfigurasi identitas mamah Dedeh ini bukan hanya 
terbentuk atau dibentuk oleh televisi tetapi juga dibentuk oleh wacana-wacan media 
lain. Hal ini saya tunjukkan dari beberapa artikel yang memuat mengenai fenomena 
mamah Dedeh karena televisi itu sendiri dapat menjadi sarana partisipasi publik dalam 
mengomentari realitas-realitas yang ditampilkannya. Partisipasi tersebut berbentuk 
wacana-wacana ataupun pemaknaan-pemaknaan yang berkembang di masyarakat yang 
termediasikan oleh media. Oleh karena itu fenomena mamah Dedeh saat ini dapat 
menjadi sebuah wacana yang kemudian dibahas oleh masyarakat. Ini lah peran televisi 
sebagai produk culture industry di era global sebagai media terkonfigurasikannya 
identitas individu. Dalam hal ini, identitas mamah Dedeh terepresentasikan sebagai 
sosok yang merakyat dalam televisi tetapi identitasnya juga terkonfiguransikan sebagi 
sosok progresif dalam permasalahan dan pemberdayaan perempuan oleh wacana-
wacana publik yang berkembang. 

6.  Kesimpulan 

Di era global ini, arus informasi yang dikuasai oleh media masa yang 
menyebabkan akses pada realitas selalu termediasi oleh media, televisi bisa memberikan 
akses lain terhadap realitas dengan memberikan ruang partisipasi opini publik yang 
lebih luas dan terbuka sehingga memunculkan wacana-wacana, pemaknaan dan cara 
pandang terhadap suatu realitas sosial yang ada. 

Dari data-data yang saya analisis di atas televisi bisa dilihat sebagai salah satu 
media yang memungkinkan terjadinya suatu partisipasi publik yang mengkonfigurasi 
sebuah identitas individu. Dengan Semakin banyaknya individu-individu yang 
menonton program-program yang ditayangkan oleh televisi, memberikan peluang akan 
terkonfigurasikannya sebuah identitas individu yang baru.  
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