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Pendahuluan 1

� Isu-isu tentang perempuan masih aktual dan 
menarik hingga sekarang ini.

� Sekarang perempuan belum banyak mengisi 
dan menempati sektor-sektor publik.

� Hingga sekarang perempuan masih 
diposisikan kurang adil dibanding laki-laki, 
terutama dalam bidang politik.

� Masih banyak terjadi penindasan (kekerasan) 
terhadap perempuan (oleh laki-laki) atas 
nama agama.
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Pendahuluan 2

� Islam datang berusaha mengangkat 
kedudukan perempuan hingga menjadi setara 
dan sejajar dengan kedudukan laki-laki.

� Pada masa Nabi hingga akhir pemerintahan 
al-Khulafa’ al-Rasyidun posisi perempuan 
cukup setara dengan laki-laki, namun setelah 
itu terjadi subordinasi terhadap perempuan.

� Pada abad 20 M perempuan mulai sadar untuk 
memainkan peran yang sama seperti peran-
peran laki-laki. Pada saat inilah muncul 
gerakan feminisme di berbagai negara, 
termasuk di kalangan perempuan Muslimah.

12/05/20153



Permasalahan

1. Apa yang dimaksud dengan 
gender?

2. Apa perbedaan antara gender dan 
seks?

3. Bagaimana gender dalam perspektif 
Islam?
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Pengertian Gender 1

Secara etimologis: 

1.  Gender berarti jenis kelamin

2.  Seks juga berarti jenis kelamin
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Pengertian Gender 2

Secara terminologis:

� Perbedaan yang tampak antara laki-laki
dan perempuan dilihat dari segi nilai dan
tingkah laku.

� Harapan-harapan budaya terhadap laki-laki
dan perempuan. 

� Pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat
dari konstruksi sosial budaya. 

� Perbedaan antara laki-laki dan perempuan
dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya. 
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Seks vs Gender

No. Seks Gender

1. Digunakan untuk mengidentifikasi
perbedaan laki-laki dan perempuan
dari segi anatomi biologis

Berkonsentrasi kepada aspek 
sosial, budaya, dan aspek-
aspek nonbiologis lainnya 

2. Menekankan kepada
perkembangan aspek biologis, 
komposisi kimia dan hormon
dalam tubuh, anatomi fisik, 
reproduksi, serta karakteristik
biologis lainnya

Menekankan kepada
perkembangan aspek sosial, 
budaya, psikologis, dan aspek-
aspek non biologis lainnya

3. Studi seks lebih menekankan
kepada aspek anatomi biologi dan
komposisi kimia dalam tubuh laki-
laki (maleness) dan perempuan
(femaleness) 

Studi gender lebih
menekankan pada aspek
maskulinitas (masculinity) dan
(femininity) femininitas
seseorang
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Ilustrasi Seks

No. Laki-laki Perempuan

1. Memiliki penis, memiliki
jakala, dan
memproduksi sperma

Memiliki vagina, rahim, dan
saluran untuk melahirkan,  
payudara, dan
memproduksi sel telur

2. Tidak memiliki 
kebiasaan rutin seperti 
perempuan  

Memiliki kebiasaan rutin: 
menstruasi, mengandung, 
melahirkan, menyusui 

3. Ciri-ciri ini tidak bisa dipertukarkan
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Ilustrasi Gender

No. Laki-laki Perempuan

1. Kuat, rasional, 
gagah, perkasa, dan
jantan

Cantik, lemah lembut, 
emosional, dan keibuan

2. Berpendidikan tinggi, 
pencari nafkah, 
menjadi pemimpin, 
dll.  

Berpendidikan rendah, 
tidak kerja, ibu rumah
tangga, pengasuh anak, 
dll. 

3. Bergerak di sektor 
publik

Bergerak di sektor
domistik

4. Ciri-ciri ini bisa dipertukarkan
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Perbedaan Seks dan Gender

SEKS

Perbedaan organ biologis

laki-laki dan perempuan

berikut fungsi reproduksi.

GENDER

Perbedaan peran, fungsi,

dan tanggung jawab 

laki-laki dan perempuan 

hasil konstruksi sosial

- Ciptaan Tuhan
- Bersifat kodrat
- Tidak dapat berubah
- Tidak dapat ditukar
- Berlaku sepanjang zaman 

& di mana saja

- Buatan manusia 
- Tidak bersifat kodrat
- Dapat berubah
- Dapat ditukar
- Tergantung waktu dan 

budaya setempat

Perempuan : Menstruasi, hamil,  melahirkan, dan  

menyusui.
Laki-laki     : Membuahi (spermatozoa)      
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Apakah gender itu masalah?

� Gender tidak menjadi masalah apabila dilakukan
secara adil karena akan menguntungkan kedua belah
pihak. 

� Gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan
gender, antara lain: 

� salah satu jenis kelamin dirugikan

� salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya

� salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu

� salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah

� salah satu jenis kelamin mengalami ketidakadilan
gender

yang disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat
sebelah karena faktor jenis kelaminnya.
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Manifestasi Ketidakadilan gender

� Stereotype/pelabelan: pelabelan terhadap salah satu 
jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada 
umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan.

� Subordinasi/penomorduaan: adanya anggapan bahwa 
salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau 
dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis 
kelamin lainnya.

� Marjinalisasi/peminggiran: kondisi atau proses 
peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari 
arus/pekerjaan utama yang berakibat ketidakadilan.

� Double Burden/beban ganda: adanya perlakuan 
terhadap salah satu jenis kelamin sehingga memiliki 
beban yang lebih berat dibanding jenis kelamin lainnya.

� Violence/kekerasan: salah satu jenis kelamin mengalami 
kekerasan dari jenis kelamin yang lain (fisik dan psikis)
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Pangkal terjadinya Stereotype

� Asal-usul Kejadian Manusia

� Hampir semua agama dan kepercayaan membedakan
asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan

� Agama Yahudi, Agama Kristen, dan Agama Islam 
menyatakan bahwa laki-laki (Adam) diciptakan lebih
awal dari pada perempuan (Hawa)

� Di Dalam Bibel ditegaskan bahwa perempuan
(Hawa/Eva) diciptakan dari tulang rusuk Adam 

� Penegasan yang sama ada dalam hadits Nabi 
Muhammad saw.

� Terjadi penafsiran terhadap beberapa ayat al-Quran 
yang dipengaruhi oleh budaya patriarkhi.
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Subordinasi dalam Islam

� Masih banyak laki-laki Muslim yang memandang 
posisi perempuan berada di bawah posisi laki-laki. 

� Hal ini juga didasari oleh penafsiran terhadap teks 
suci (al-Quran).

� Di antara ayat al-Quran yang dijadikan dasar
dalam hal ini adalah sebagai berikut: “… Dan 
kaum perempuan mempunyai hak yang seimbang 
dengan kewajiban mereka menurut cara yang 
ma'ruf. Akan tetapi kaum laki-laki mempunyai
satu tingkat lebih tinggi dari mereka (kaum
perempuan). (QS. al-Baqarah (2): 228). 
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Subordinasi dalam Islam

� Ayat lain yang juga sering digunakan untuk hal ini 
adalah QS. Al-Nisa’ (4): 34: Kaum laki-laki
bertanggung jawab (sering diterjemahkan: 
pemimpin) terhadap kaum perempuan, karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang 
lain dan karena mereka memberi nafkah (untuk kaum
perempuan). Maka perempuan yang baik adalah
perempuan yang patuh, yang memelihara diri
sebagaimana Allah telah memeliharanya .

� Ayat ini sering digunakan oleh kaum laki-laki untuk
“menjajah” kaum perempuan, sehingga dalam
berbagai hal kaum perempuan tidak diberikan
keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri.

12/05/201515



Hadis Nabi yang Misoginis

1. Berwasiatlah kepada para perempuan, karena
perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, 
dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling 
bengkok itu adalah yang paling atas. Bila kamu ingin
meluruskannya, maka kamu telah mematahkannya, 
dan bila kamu membiarkannya, maka akan tetap
bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah yang baik
kepada perempuan (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Maksud utama hadis di atas bukan untuk
mengungkap teori kejadian manusia perempuan, 
melainkan untuk mengingatkan kaum laki-laki agar 
bertindak sebaik dan sebijak mungkin terhadap
kaum perempuan.
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Hadis Nabi yang Misoginis

2. Ketika berjumpa dengan para perempuan, Nabi bersabda: 
“Hai kaum perempuan, bersedekahlah kalian sebab saya
lihat kalian paling banyak penghuni neraka”. Kemudian
para perempuan bertanya: “Mengapa Rasulullah”. Rasulullah
menjawab: “Kalian banyak mengucapkan kutukan dan
mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat kaum
perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat
meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di
antara kalian”. Mereka bertanya: “Di mana letak kekurangan
akal dan agama kami ya Rasul?” Beliau menjawab: “Bukankah
kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh dengan
kesaksian pria?”. Mereka menjawab: “Betul”. Rasulullah
bersabda: “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila
perempuan sedang haid tidak shalat dan tidak berpuasa?” 
Mereka berkata: “Betul”. Rasulullah saw. bersabda: “Begitulah
kekurangan agamamu”. (HR. Al-bukhari dan Muslim)
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Hadis Nabi yang Misoginis

3. Nabi bersabda: “Tidak akan berhasil suatu kaum
yang menyerahkan urusannya kepada
perempuan” (HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan al-Nasa’i).

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis
tersebut. Jumhur ulama memahami hadis tersebut
secara tekstual (harfiah).

Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk
hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi
kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan
yang setara dengannya dilarang.

Sebagian ulama lain memahaminya dengan 
mendasarkan pada asbabul wurud-nya.
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Hadis Nabi yang Misoginis

4. Nabi bersabda: “Apabila seorang suami mengajak isterinya
ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya, maka isteri itu
akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh tiba”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, sebab
akan berimplikasi perempuan pada posisi yang ditawar, 
tidak pernah sebaliknya dapat melakukan penawaran.

Pesan hadis ini sebenarnya tidak hanya tertuju kepada
perempuan agar taat kepada suaminya sehingga ketika
tidak taat beresiko tinggi, tetapi pesan hadis itu juga
tertuju kepada laki-laki yang diharapkan jangan semena-
mena kepada isterinya sehingga memaksakan isterinya
untuk selalu mentaatinya. 
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Hadis Nabi yang Misoginis

5. Nabi bersabda: “Janganlah seorang isteri
berpuasa (selain Ramadlan) sedang suaminya
dalam keadaan di rumah, kecuali dengan
izinnya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini tidak bisa diterjemahkan secara
harfiah, sebab akan berimplikasi terjadinya 
diskriminasi.

Hadis itu harus dipahami secara benar dan
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ayat-
ayat al-Quran. 
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Kekerasan Gender dalam Tafsir Keagamaan

� Salah satu faktor penyebabnya adalah begitu
mengakarnya budaya patriarkhi di kalangan umat
Islam.

� Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks
keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut
hampir semuanya laki-laki.

� Para penafsir keagamaan semakin memperkokoh
struktur tersebut dengan mengangkat ayat-ayat suci
sebagai legitimasi atas struktur tersebut.

� Budaya Arab yang patriarkhis banyak mempengaruhi
para ulama Muslim dalam menafsirkan konsep-konsep
agama Islam.
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Keadilan gender

� Suatu Proses dan perlakuan adil terhadap perempuan
dan laki-laki, sehingga tidak ada marginalisasi, 
subordinasi, pembakuan peran, beban ganda, dan
kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

� Para feminis Muslim sekarang berusaha membongkar
berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan
laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama
terkait dengan relasi gender sehingga terwujud keadilan 
gender.

� Di antara mereka adalah Fatima Mernissi, Riffat Hassan, 
Nawal el Saadawi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali 
Engineer, dan lain-lain.

� Di Indonesia: Nasaruddin Umar, Siti Ruhaini Dzuhayatin, 
Budhy Munawwar Rahman, Masdar F. Mas’udi, dll.
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Keadilan Gender Perspektif Islam 1

� Islam memandang sama antara laki-laki dan 
perempuan dalam aspek kemanusiaannya (QS. 
al-Hujurat (49): 13). 

� Islam juga menempatkan perempuan pada posisi 
yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan 
kewajiban-kewajiban agama (QS. al-Taubah (9): 
71). 

� Laki-laki dan perempuan memikul beban-beban 
keimanan (QS. al-Buruj (85): 10). 

� Keduanya menerima balasan di akhirat (QS. al-
Nisa’ (4): 124).
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Keadilan Gender Perspektif Islam 2

� Tidak semua ketentuan untuk laki-laki dan 
perempuan sama dalam Islam. 

� Islam tetap mengakui perbedaan secara kodrati 
antara laki-laki dan perempuan. 

� Karena itu, dalam gender masih diakui adanya 
sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-
laki, misalnya dalam hal status perempuan 
menjadi saksi, besarnya bagian perempuan 
dalam warisan, larangan mutlak bagi perempuan 
untuk memiliki suami lebih dari satu, dan 
kesempatan perempuan menjadi kepala negara. 
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Keadilan Gender Perspektif Islam 3
(Nasaruddin Umar)

Ada lima variabel yang menunjukkan kesetaraan:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai
hamba (QS. al-Hujurat (49): 13 dan QS. al-Nahl
(16): 97). 

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi
(QS. al-Baqarah (2): 30 dan QS. al-An’am (6): 
165).  

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian
primordial (QS. al-A’raf (7): 172).

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama 
kosmis (QS. al-Baqarah (2): 35 dan 187). 

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi
(QS. Ali ‘Imran (3): 195, QS. al-Nisa’ (4): 124).   
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Keadilan Gender Perspektif  Islam 4

� Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam
Islam. 

� Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan
dan kesederajatan tentang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan
kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung
jawabnya masing-masing.

� Islam tidak memandang identik atau persis sama
antara hak-hak laki-laki dan perempuan; 
sebaliknya Islam tidak pernah menganut
preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan
laki-laki dan merugikan perempuan.
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Hak dan Peran Politik Perempuan 
dalam Islam

� Islam memberikan hak-hak politik kepada kaum 
perempuan yang mencerminkan status mereka 
yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam 
Islam.

� Islam tidak pernah melarang perempuan untuk 
aktif dalam bidang politik. Karena itu, pada masa 
Nabi Saw. kaum perempuan juga ikut terlibat 
dalam berbagai aktivitas publik atau politik.

� Islam juga memberikan hak kepada perempuan 
untuk mendapatkan perlindungan dan 
perawatan.
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Penyebab Ketimpangan Gender dalam Islam

Ada sepuluh sebab:

1. Pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan qiraat. 

2. Pengertian kosa kata (mufradat). 

3. Penetapan rujukan kata ganti (dlamir).

4. Penetapan batas pengecualian (istisna’). 

5. Penetapan arti huruf ‘athaf . 

6. Bias dalam struktur bahasa.

7. Bias dalam kamus bahasa Arab.

8. Bias dalam metode tafsir.

9. Pengaruh riwayat Isra’iliyat.

10. Bias dalam pembukuan dan pembakuan kitab-kitab fikih.     
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Rekomendasi

� Konstruksi pemikiran yang memunculkan wacana
kekerasan terhadap perempuan seperti di atas
harus segera dirubah (perlu direkonstruksi).

� Legitimasi agama yang dijadikan argumen-argumen
pembenaran terhadap konstruksi tersebut harus
ditafsirkan ulang agar teks-teks keagamaan benar-
benar berada dalam “ruh” kitab suci (Islam: Al-
Quran).

� Perbedaan jenis kelamin yang memang tidak
dipungkiri eksistensinya dalam semua kitab suci
keagamaan harus benar-benar ditempatkan pada
posisi dan kedudukannya masing-masing. 
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Rekomendasi (lanjutan)

� Perlakuan dan pemberian hukum yang berbeda
kepada masing-masing jenis kelamin harus diarahkan
pada satu kerangka pikir untuk mewujudkan keadilan
atau kesetaraan gender. 

� Dengan konsep kesetaraan gender ini, perbedaan
antara laki-laki dan perempuan secara kodrati dan
tradisi serta budaya yang berlaku tidak akan
menjadikan keduanya berada pada posisi dan
kedudukan yang timpang.

� Perbedaan yang ada justeru untuk saling mengisi
kekurangan yang ada pada masing-masing dengan
kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing jenis
kelamin tersebut. 12/05/201530
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Sekian
Sampai jumpa lagi
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