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A. Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam 
Ketika “kabut hitam” menyelimuti wajah wanita, maka cahaya Islam bersinar 

meneranginya. Islam menempatkan kedudukan wanita pada proporsinya dengan 
mengakui kemanusiaan wanita dan mengikis habis kegelapan yang dialami wanita 
sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak wanita. Untuk menjelaskan kedudukan wanita 
dalam hukum Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama 
hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Dari dua sumber inilah diperoleh prinsip-
prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan wanita dalam Islam. Namun, harus kita 
maklumi bahwa prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Alquran dan Sunnah 
terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
Bahkan harus disadari pula bahwa ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw. yang 
sebenarnya menyuarakan masalah keadilan dan persamaan sering dipahami yang 
sebaliknya, sehingga di kalangan pemikir Islam (ulama) timbul perbedaan pendapat 
dalam berbagai permasalahan Islam, termasuk hukum Islam. Dalam posisi seperti ini, 
Alquran memberikan solusi yang tegas, bahwa jika di antara kita terjadi perbedaan 
pendapat maka seharusnya kita kembali merujuk kepada Allah dan Rasulullah untuk 
memutuskan perkaranya (QS. al-Nisā’ (4): 59). Karena itu, ketika dalam masyarakat 
Islam berkembang opini yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban wanita, 
misalnya, maka kita harus kembali merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. 

Alquran diwahyukan untuk segenap manusia, untuk sepanjang masa, dan untuk 
seluruh tempat. Karena itu Alquran selalu relevan bagi siapa pun, di mana pun, dan kapan 
pun. Alquran dengan tegas menyebutkan bahwa kaum laki-laki dan kaum perempuan 
diciptakan dari nafs (jiwa) yang sama, dan bahwa orang laki-laki dan perempuan Muslim 
adalah masing-masing sebagai pelindung dan sahabat bagi yang lainnya. Keduanya juga 
memiliki tugas yang sama dan kesempatan untuk memeroleh rahmat dari Allah. Allah 
Swt. berfirman: 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َن بِاْلَمْعُروْ ُء بـَْعٍض يَْأُمُروْ آَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولِيَ َواْلُمْؤِمنُـوْ  ِف َويـَنـْ
ٌز يْـ َعزِ  ِإن اهللاَ  ،ِئَك َسيَـْرَمحُُهُم اهللاُ أُولَۤ  ’َلهَوَرُسوْ  َن اهللاَ ُعوْ َن الزَكاَة َوُيِطيْـ َن الصَالَة َويـُْؤتـُوْ ُموْ َويُِقيْ 
  )٧١: ٩/التوية(ٌم َحِكيْ 

 
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 



yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 
dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh 
Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Taubat (9): 
71). 
 

Kenyataannya sekarang ini masih banyak kaum wanita Muslimah yang 
mengingkari hak-hak asasinya dengan mengatasnamakan Islam. Para suami telah 
menyalahgunakan kenyataan ini dengan mengingkari seruan-seruan Alquran yang 
menegaskan bahwa hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan yang penuh 
rahmat dan kasih sayang (QS. al-Rūm (30): 21). Kaum wanita mengingkari hak-hak 
mereka untuk mendapatkan pendidikan, memeroleh pekerjaan, dan memasuki dunia 
publik juga atas nama Islam. Beberapa di antara kaum Muslim bahkan menolak 
keanekaragaman dengan menunjukkan sikap-sikap yang rasial dan sexist.1   

Alquran selalu menekankan logika yang berasal dari Allah, ketika berulang-ulang 
menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari nafs yang sama (QS. al-
Nisā’ (4): 1, al-An’ām (6): 98, al-A’rāf (7): 189, Luqmān (31): 28, dan al-Zumar (39): 6). 
Dalam Alquran tidak terdapat satu penjelasan sedikit pun seperti dalam kitab-kitab suci 
lainnya  bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk 
pria, bahwa status wanita adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari 
salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu, dalam Alquran tidak ada satu 
pandangan pun yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur 
bawaannya. Alquran tidak menggambarkan Hawa sebagai terdakwa utama, tidak 
membela kesuciannya dari dosa. Alquran menjelaskan:  

ِذِه الشَجَرَة َءاَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنَة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا هٰ  آَويَ 
  .)١٩: ٧/األعراف( نَا ِمَن الظاِلِمْنيَ فَـَتُكوْ 

 
Artinya: “(Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu 
di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, 
dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk 
orang-orang yang zalim".” (QS. al-A’rāf (7): 19).  

Alquran ketika memaparkan hal godaan iblis selalu menggunakan kata ganti dalam 
bentuk ganda, yakni yang menunjukkan dua orang. Alquran menegaskan: 

                                                 
1Azizah al-Hibri, “Landasan Qur’ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim pada Abad Ke-21”, 

dalam Mohammad Atho Mudzhar dkk. (Ed.), Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan 
dan Kesempatan, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001, h. 6. 

 



ُهَما ِمْن َسوْ فَـَوْسَوَس َهلَُما الشْيطَاُن لُِيْبِدَي َهلَُما َما ُووْ  بُكَما َِِما َوقَاَل َما نـََهاُكَما رَ اٰ ِرَي َعنـْ
ِإين َلُكَمـا َلِمـَن  آَوقَاَمسَُهَمـ. نَ َأْن َتُكونَا َمَلَكْنيِ َأْو َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِديْ  ِذِه الشَجَرِة ِإآل َعْن هٰ 

ُمهَا ِبُغـــُروْ . الناِصـــِحْنيَ  ـــَدال ـــا َســـوْ  ،رٍ َف ـــَجَرَة بَـــَدْت َهلَُم ـــا الش ـــا َذاَق ِن تـُُهَما َوَطِفَقـــا َخيِْصـــَفااٰ فـََلم
ــَجَرِة َوأَقُــْل َلُكَمــا آَعَلْيِهَمــا ِمــْن َوَرِق اْجلَنــِة َونَاَداُمهَــا َربـُهَمــ َأملَْ أَنـَْهُكَمــا َعــْن تِْلُكَمــا الش،  ِإن

  ).٢٢-٢٠: ٧/األعراف( الشْيطَاَن َلُكَما َعُدو ُمِبْنيٌ 
 
Artinya: “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk 
menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan 
syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan 
supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam 
surga)". Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah 
termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua", maka syaitan membujuk 
keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai 
buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya 
menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: 
"Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan 
kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?".” 
(QS. al-A’rāf (7): 20-22).  
 
Dengan cara seperti itulah Alquran membersihkan wanita dari tuduhan sebagai sumber 
godaan dan dosa seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab suci lainnya.2 

Namun demikian, masih banyak di antara para ahli hukum (fuqahā’ ) yang 
membatasi persamaan antara kedudukan pria dan wanita hanya sampai pada batas 
persamaan secara spiritual saja dan membiarkan masyarakat mereka membuat hierarki-
hierarki dan pembatasan-pembatasan berdasarkan gender. Beberapa negara Islam telah 
memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap kaum wanita untuk hal-hal tertentu. 
Afghanistan, misalnya, telah memberlakukan larangan bagi wanita untuk mendapatkan 
pendidikan dengan mengatasnamakan Islam.3 Di sebagian negara Timur Tengah, 
misalnya Saudi Arabia, kaum wanita masih belum diberikan hak politik yang 

                                                 
2Lihat Murteza Mutahhari, The Rights of Women in Islam, Alih bahasa oleh M. Hashem dengan 

judul “Wanita dan Hak-haknya dalam Islam”, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1985, h. 96-97. 
 
3Azizah al-Hibri. “Landasan ..., h. 19. 
 



sepenuhnya, bahkan belum memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam pemilihan 
kepala negara atau kepala pemerintahan.4 

Ayat Alquran yang dengan tegas melihat kesejajaran kaum wanita dengan kaum 
pria adalah QS. al-Lail (92): 3-10 yang menyebut kaum pria dan wanita dalam qasam 
(sumpah) yang merupakan bukti (qarīnat) bahwa Allah melihat persamaan antara 
keduanya. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perbedaan manusia hanya terletak 
pada aksinya, apakah baik atau buruk, dengan tidak melihat jenis kelaminnya. Ayat 
tersebut juga merupakan deklarasi Alquran pertama terhadap prinsip taklīf baik pria 
maupun wanita dalam persoalan dunia dan agama; juga merupakan prinsip balasan bagi 
usaha dari pria dan wanita berdasarkan aktivitas kerja mereka; dan merupakan 
pendeklarasian persamaan antara pria dan wanita dalam kecenderungan untuk melakukan 
aktivitas.5 

Studi yang dilakukan Nasaruddin Umar terhadap Alquran menunjukkan adanya 
kesetaraan gender. Dia menemukan lima variabel yang mendukung pendapatnya, yakni: 
1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Hal ini bisa dilihat misalnya 
dalam QS. al-Hujurāt (49): 13 dan al-Nahl (16): 97; 2) Laki-laki dan perempuan sebagai 
khalifah di bumi. Hal ini terlihat dalam QS. al-Baqarat (2): 30 dan al-An’ām (6): 165; 3) 
Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial seperti terlihat dalam QS. al-
A’r āf (7): 172; 4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Kejelasan 
ini terlihat dalam QS. al-Baqarat (2): 35 dan 187, al-A’rāf (7): 20, 22, dan 23; dan 5) 
Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi seperti yang terlihat dalam QS. Āli 
‘Imrān (3): 195, al-Nisā’ (4): 124, al-Nahl (16): 97, dan al-Mu’min (40): 40.6  

                                                 
4 Di beberapa negara Arab, seperti Mesir, Irak, dan lainnya, kaum wanita sudah melakukan upaya-

upaya untuk pembebasan dirinya. Tahun 1923 Huda Sya’rawi mendirikan gerakan wanita di Mesir. Namun 
demikian, gerakan ini belum memeroleh hasil yang maksimal, seperti mengubah undang-undang negara 
yang kurang peduli terhadap kesetaraan gender. Kaum wanita Mesir baru dapat ikut serta dalam pemilu 
pada tahun 1956. Di negara-negara Arab lainnya para wanita bergabung dengan kaum pria dalam 
memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan revolusi melawan kezhaliman. Di Syria wanita turut dalam 
organisasi rahasia melawan serangan Turki tahun 1914. Keikutsertaan wanita dalam melawan penjajah juga 
terjadi di Irak, Yordania, Sudan, Aljazair, Yaman Selatan, Kuwait, Libanon, Tunis, Maroko, dan Somalia. 
Di beberapa negara Arab lainnya wanita sudah mendapatkan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, 
meskipun jumlahnya sangat kecil. Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang hal ini lihat Nawal El-
Saadawi, Al-Wajhu al-‘Āri li al-Mar’at  al-‘Arabiyyat, Alih bahasa oleh Azhariah dengan judul “Wajah 
Telanjang Perempuan”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2003, hal. 181-184. 

 
5Su’ād Ibrāhīm Sālih, “Kedudukan Perempuan dalam Islam”, dalam Mohammad Atho Mudzhar 

dkk. (Ed.), Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, Yogyakarta: 
Sunan Kalijaga Press, 2001, h. 40. 

 
6Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, Cet. I, 

1999, h.248-269. Yūsuf Al-Qardāwiy menyimpulkan dari ayat-ayat al-Quran bahwa wanita memiliki 
kedudukan, hidup, berakal, dan berpikir seperti pria. Wanita diberi beban (taklīf) seperti pria. Segala 
kebaikannya akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat, seperti halnya pria. Seruan al-Quran tertuju 
kepada pria dan wanita. Meskipun demikian secara biologis (kodrati) wanita dan pria tidak semua sama, 
ada perbedaan di antara keduanya dalam hal-hal tertentu. Lihat Yūsuf Al-Qardāwiy, Khuthāb wa 
Muhādarāt al-Qarādāwi ‘an al-Mar’at, Alih bahasa oleh Tiar Anwar Bachtiar dengan judul “Qardhawi 



Sementara itu Musthafā al-Sibā’i menguraikan dengan panjang lebar kedudukan 
wanita dalam Islam yang sama tingginya dengan kedudukan pria. Menurutnya, Islam 
mengatur kesamaan prinsip antara pria dan wanita sekurang-kurangnya dalam dua belas 
hal yang meliputi bidang kemanusiaan, sosial, maupun hak milik. Kedua belas prinsip itu 
adalah: 1) pria dan wanita sama dari segi kemanusiaannya; 2) Islam menghilangkan 
kutukan yang diberikan oleh ahli agama sebelum Islam kepada wanita. Islam menetapkan 
bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adam, keluar dari surga, tidak berasal dari 
Hawa semata, tetapi dari mereka berdua; 3) Wanita mempunyai kecakapan untuk 
beragama dan untuk masuk surga jika ia berbuat baik dan akan disiksa jika ia berbuat 
jahat, sama seperti pria; 4) Islam mengikis rasa pesimis dan sedih pada waktu lahirnya 
bayi puteri, seperti tradisi bangsa Arab sebelum Islam; 5) Islam mengharamkan 
penguburan anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup dan mengancam dengan keras 
terhadap pelakunya; 6) Islam memerintahkan agar menghormati wanita sebagai puteri, 
isteri, atau ibu; 7) Islam menganjurkan agar wanita diberi pelajaran seperti pria; 8) Islam 
memberikan hak bagi wanita dalam harta warisan, baik sebagai ibu, isteri, atau puteri, 
bagi yang sudah dewasa atau masih kecil, bahkan yang masih dalam kandungan; 9) Islam 
mengatur hak-hak suami dan menjadikan harta wanita sama dengan harta pria, 
kedudukan pria sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak boleh diktator dan zalim; 
10) Islam mengatur masalah talak, mencegah sifat sewenang-wenang dan tindakan 
menang sendiri dari pria; 11) Islam membatasi poligami dan menetapkan jumlah isteri 
hanya boleh sampai empat saja; dan 12) sebelum dewasa, wanita ditetapkan harus berada 
dalam pemeliharaan walinya, dan kekuasaan wali itu berupa kekuasaan memelihara dan 
mendidik serta memerhatikan segala keperluannya dan mengembangkan harta miliknya. 
Setelah anak itu dewasa, Islam menetapkan bahwa ia mempunyai hak yang penuh dan 
memiliki kecakapan yang sempurna untuk memergunakan hartanya seperti pria.7 
Kedudukan wanita yang setara dengan pria seperti ini juga ditegaskan oleh para pemikir 
Islam yang lain melalui tulisan-tulisan mereka, seperti tulisan Qasim Amin: Tahrīr al-
Mar’at (1900) dan al-Mar’at al-Jadīdat (1911 dan diterbitkan dengan judul The New 
Women tahun 1990), ‘Abbās Mahmūd al-‘Aqqād: Al-Mar’at fi al-Qur’ān (1976), tulisan 
Murteza Mutahhari: The Rights of Women in Islam (1985), tulisan Muhammad Anis 
Qāsim Ja’far: Al-Huqūq al-Siyāsiyat li al-Mar’at  fi al-Islām wa al-Fikr wa al-Tasyrī’ al-
Mu’āshir (1986), tulisan ‘Abd al-Halīm Abū Syuqqat:  Tahrīr al-Mar’at fī ‘Ashr al-
Risālat (1990), tulisan Ahmad Hajji Al-Kurdi: Ahkām al-Mar’at fī Fiqh al-Islāmiy 
(1995), Asghar Ali Engineer: The Rights of Women in Islam (1994), Maulana 

                                                                                                                                                 
Bicara Soal Wanita”, Bandung: Arasy, Cet. I, 2003, hal. 90-92. Lihat juga Muhammad Qutub, Islam the 
Misunderstood Religion, Alih bahasa oleh Fungky Kusnaedi Timur dengan judul “Islam Agama 
Pembebas”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2001, hal. 208-210. 

 
7Musthafā Al-Sibā’iy, Al-Mar’at bain al-Fiqh wa al-Qanūn, Beirut: Al-Maktab al-Islāmiy, cet. VI, 

1984, h. 38-48. 
  



Wahiduddin Khan: Woman in Islamic Shari’ah (1995), dan masih banyak lagi tulisan-
tulisan lainnya. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam, berdasarkan Sunnah Nabi, telah memberikan 
peran yang besar kepada kaum wanita untuk turut menentukan nasib umat. Ummu 
Salamah, salah satu sahabat wanita, telah memberikan satu nasihat yang berharga pada 
saat Nabi Muhammad Saw. menghadapi situasi yang kritis pada awal penyebaran Islam. 
Sebagian koleksi hadis yang sampai kepada kita disampaikan oleh kaum wanita dan juga 
banyak di antara ahli-ahli hukum kita yang dididik oleh kaum wanita. Namun demikian, 
kaum Muslim yang hidup dalam perangkap kejahiliahan masa kini dan juga masa lalu 
selalu membatasi cakupan hak dan kewajiban wanita Muslim dengan mengatasnamakan 
agama Islam.8  

Semua umat Islam mengenal figur Khadijah dan ‘Aisyah yang cukup banyak 
berperan dalam membantu kesuksesan misi risalah Nabi Muhammad Saw. Keduanya 
adalah isteri Nabi Muhammad Saw. dan ummul mu’minīn yang telah banyak berjasa 
dalam mendakwahkan Islam melalui peran mereka di sektor-sektor yang selama ini 
dianggap milik kaum pria. Bukankah Khadijah adalah sosok wanita Muslimah yang 
sekaligus juga wanita pengusaha yang sangat berhasil? Apakah keterlibatannya dalam 
dunia bisnis termasuk hal yang memalukan atau kurang terhormat, padahal Nabi sendiri 
menjadi karyawannya? ‘Aisyah juga banyak memberikan pengajaran kepada umat Islam 
melalui hadis-hadis yang diterimanya dari Nabi. Begitu juga sejak lebih dari empat belas 
abad yang lalu Islam telah memberikan hak mengelola finansialnya sendiri kepada kaum 
wanita dan membuatnya lebih berarti melalui pemberian mahar bagi setiap pengantin 
wanita serta dengan memberikan hak atas sebagian warisan keluarga? Inilah beberapa hal 
yang harus disadari oleh umat Islam, terutama para ulama, yang terkadang mengabaikan 
begitu saja proses sejarah yang amat penting bagi pemberian hak dan kewajiban terhadap 
kaum wanita.9 

Nabi menolak untuk memberlakukan dominasi pria atas wanita. Sikap ini 
mengejutkan para sahabatnya. Pendekatan yang dilakukan Nabi sangat santun, 
demokratis, dan meminta pertimbangan. Beliau mencela pria yang secara fisik telah 
menyakiti wanita. Beliau memberikan kebebasan memilih bagi isteri-isterinya untuk tetap 
bersama beliau atau meninggalkan beliau. Beliau selalu berbagi rasa suka dan duka serta 
mendorong isteri-isterinya agar menjadi pemimpin agama, agar dapat mengelola usaha, 
dan untuk dapat menguasai baca tulis, meskipun beliau sendiri tidak mengerti baca tulis. 
Beberapa ulama menunjuk satu ayat dalam Alquran sebagai sumber justifikasi mereka 
terhadap dominasi kaum pria atas kaum wanita. Bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal 
Alquran sebagai firman Allah selalu konsisten. Dalam berbagai ayatnya, Alquran 

                                                 
8Azizah al-Hibri, “Landasan ..., h. 20. 
 
9Ibid., h. 21. 
 



menganjurkan hubungan pria dan wanita yang lebih baik, lebih penuh hormat, dan lebih 
berbudaya.10  

Kalaupun kemudian muncul pendapat yang bernada misoginis terhadap wanita, 
atau yang menunjukkan subordinasi wanita dan superioritas pria, dikarenakan adanya 
bias gender dalam pemahaman atau penafsiran teks-teks Alquran. Adapun penyebab 
terjadinya bias gender ini menurut Nasaruddin Umar bisa ditelusuri dalam sepuluh faktor, 
yakni: 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; dan 10) 
Bias dalam pembukuan dan pembakuan kitab-kitab fikih.11  

Persoalan yang sama seperti itu juga terjadi dalam pemahaman terhadap teks-teks 
hadis. Namun, dalam bidang hadis ini juga dipengaruhi oleh status atau kualitas hadis 
yang oleh para ulama hadis dinilai berbeda-beda. Memang keberadaan hadis tidak seperti 
Alquran yang sejak turunnya hingga sekarang tidak diragukan keautentikannya. Hadis 
tidak seperti Alquran, karena sampainya hadis kepada kita sangat sarat dengan peristiwa-
peristiwa historis yang bermuatan sosio-kultural, terutama bagi para perawi atau sanad 
yang membawanya kepada kita. Inilah yang kemudian memengaruhi kualitas hadis, 
sehingga hadis ada yang berkualitas shahih, hasan, atau dla’if. Kualitas inilah yang juga 
ikut memengaruhi wacana pemikiran (fikih)  tentang wanita dalam Islam. Dari sinilah 
perlu dilakukan kontekstualisasi pemahaman hadis, yaitu usaha penyesuaian dengan 
dan/dari hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi 
perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontekstualisasi tidak 
dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi 
kontekstualisasi dilakukan dengan dialog atau saling mengisi di antara keduanya.12  
Tujuan kontekstualisasi ini tidak lain adalah untuk melihat posisi wanita yang sebenarnya 
dalam hadis atau sunnah Nabi. 

Tidak berhenti sampai di situ saja, untuk memosisikan wanita dalam posisi yang 
sebenarnya – sebagaimana yang ditegaskan oleh Alquran – maka perlu dilakukan kajian 
ulang terhadap hadis-hadis yang misoginis, yakni hadis-hadis yang isinya merendahkan 
perempuan, sehingga memperlihatkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan 
perempuan. Cara yang bisa ditempuh menurut Nasaruddin Umar misalnya adalah dengan 
melakukan demaskulinisasi epistemologi. Cara ini diarahkan pada dekonstruksi 
epistemologi yang menempatkan wanita pada objek studi, tanpa ada perhatian yang serius 
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untuk menjadikannya sebagai subjek yang setara dengan laki-laki. Jadi, demaskulinisasi 
epistemologi, menurutnya, bukan berarti feminisasi epistemologi.13 

Kritik terhadap hadis-hadis yang misoginis tidak hanya dalam hal sanadnya, tetapi 
juga dalam hal matannya. Jika ditelusuri hadis-hadis yang misoginis tersebut, ternyata 
sebagiannya adalah hadis-hadis yang shahih. Sebagai contoh adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh al-Bukhari yang isinya bahwa kebanyakan wanita adalah penghuni 
neraka, kemudian hadis shahih lainnya yang juga diriwayatkan al-Bukhari yang 
menegaskan bahwa akal dan agama wanita itu separo akal dan agama pria, hadis yang 
diriwayatkan al-Bukhari tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk pria yang bengkok, 
dan juga hadis yang diriwayatkan al-Bukhari tentang ketidakberhasilan suatu negara yang 
dipimpin oleh wanita. Terhadap hadis-hadis shahih seperti itu, yang harus dilakukan 
adalah mengkritisinya melalui jalur matan, yakni dengan mengkaji ulang makna yang ada 
di balik bunyi teks hadis tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks yang terjadi di 
saat teks itu muncul. Artinya, untuk mendapatkan makna yang lebih tepat dari hadis-
hadis tersebut, perlu diperhatikan asbabulwurud-nya, sehingga dapat diungkap mengapa 
Nabi Muhammad Saw. bersabda demikian. 

Hadis-hadis yang memiliki makna yang bertentangan dengan Alquran seperti 
hadis-hadis misoginis di atas harus dipahami ulang (direinterpretasi), sehingga 
pemahamannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Alquran. Riffat 
Hasan mengajak para wanita Muslim sadar bahwa sejarah penundukan dan penghinaan 
kaum wanita di tangan kaum pria bermula dari sejarah penciptaan Hawa seperti dalam 
hadis-hadis tersebut. Bahkan Riffat juga berani mengajak kaum wanita Muslim 
menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara ontologis inferior, subordinatif, 
dan bengkok.14 Kalau hadis-hadis itu dari segi kualitasnya shahih, maka harus dipegangi 
sebagai pesan Nabi. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana hadis-hadis itu tidak 
bertentangan dengan Alquran yang mengusung kesetaraan gender. Hadis-hadis Nabi 
memiliki semangat yang sama dengan Alquran yang menempatkan wanita pada posisi 
sewajarnya yang seimbang dan setara dengan posisi pria. Kalau selama ini hadis-hadis itu 
terkesan diskriminatif, karena hadis-hadis itu lebih difahami secara harfiah dan didukung 
oleh budaya dan tradisi yang patriarkhi. Hadis-hadis itu haruslah dipahami secara majazi 
(metaforis) dan harus ditafsirkan secara kontekstual, sehingga benar-benar melahirkan 
makna yang lebih adil dan menjunjung persamaan di antara kedua jenis manusia. 

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Islam sebenarnya sama sekali tidak 
menempatkan kedudukan wanita berada di bawah kedudukan pria. Islam benar-benar 
menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah selama ini kita 
memahami adanya ketidakadilan dalam Islam ketika memosisikan wanita dan pria dalam 
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hukum, adalah karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh Muslim 
tradisional yang diperkuat oleh justifikasi agama. Oleh karena itu, kaum feminis Muslim 
bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama 
untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian tajam antara pria 
dan wanita yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan 
jalan menafsirkan kembali teks-teks Alquran maupun hadis yang berkaitan dengan wanita 
yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang merendahkan derajat 
wanita). 

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan gerakan feminisme dalam Islam serta para 
tokohnya yang sangat berpengaruh dan memberi spirit umat kepada Islam di dunia dalam 
menyuarakan perspektif gender dalam pemikiran keislaman. 
 
 
B. Gerakan Feminisme dalam Islam 

Feminisme adalah suatu ideologi pembebasan wanita, karena yang melekat dalam 
semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa wanita mengalami ketidakadilan karena 
jenis kelaminnya.15 Feminisme menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab dan 
pelaku dari penindasan wanita. Feminis Marxis, misalnya, mengidentifikasi pembagian 
kerja secara seksual sebagai penyebab penindasan. Para feminis lain juga menawarkan 
analisis yang berbeda-beda dalam rangka mengungkap terjadinya berbagai bentuk 
penindasan terhadap wanita.  

Adapun gerakan feminisme atau sering juga disebut gerakan wanita adalah sebuah 
gerakan sosial dan politik yang terdiri dari sebagian besar wanita yang memperjuangkan 
keadilan gender. Demikianlah definisi yang dikemukakan Alvarez dalam bukunya yang 
berjudul Engendering Democracy in Brazil: Women’s Movements in Transitions Politics 
(1990).16 Dalam definisinya ini Alvarez tidak mengikutsertakan organisasi-organisasi 
wanita milik pemerintah, organisasi-organisasi wanita milik partai-partai politik, atau 
yang di bawah naungan organisasi massa tertentu serta oraganisasi-organisasi lainnya 
yang tidak khusus bergerak dalam isu wanita. Secara mudah dapat dipahami bahwa 
feminisme merupakan cara pandang yang memberi ruang terhadap suara, pikiran, 
pendapat, logika, pengalaman wanita yang sebelumnya tidak terdengar dan terlihat 
karena tertutup oleh suara, pikiran, pendapat, logika, pengalaman pria yang sangat 
dominan. Semua permasalahan kehidupan sudah lama dilihat dari kacamata pria. Jadi, 
pria menjadi subjek dan wanita menjadi objek. Dan feminisme ingin menyatarakan 
wanita sehingga tidak berbeda suara dan lain-lainnya dengan pria. 
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1.  Sejarah munculnya gerakan feminisme dalam Islam 

Gerakan feminisme semula muncul di Barat yang didasari oleh ketidakpuasan di 
kalangan kaum wanita atas perlakukan yang tidak semestinya terhadap mereka, terutama 
yang diprakarsai oleh gereja. Di kalangan gereja muncul anggapan bahwa Hawa (istri 
Adam) sebagai sumber penyebab kejahatan dan penderitaan di muka bumi ini. Itulah 
sebabnya, maka selama sepuluh abad peradaban Eropa Kristen, posisi wanita menjadi 
sangat rendah.  

Munculnya Renaissance di Eropa membawa angin baru mengenai kesadaran 
berpikir masyarakat Eropa, khususnya mengenai wanita. Pada masa ini lahirlah para 
humanis yang mulai menghargai manusia sebagai individu yang bebas menggunakan akal 
budinya untuk menentukan kedudukannnya yang tinggi di muka bumi. Individu 
dibebaskan dari pemasungan intelektualitas oleh gereja. Peningkatan kebebasan juga 
terjadi pada wanitanya. Gerakan kaum humanis ini kemudian membawa lahirnya paham 
liberalisme dan demokrasi di Barat. Bersamaan dengan liberalisasi ini, kaum wanita 
mulai bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya. Itulah yang dianggap sebagai awal 
gerakan feminisme individualis yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft di Inggris 
yang menulis A Vindication of the Rights of Women  pada tahun 1792.17 Di Amerika, 
misalnya, organisasi wanita yang muncul pada masa awal adalah perkumpulan-
perkumpulan soial seperti perpkumpulan gereja, perkumulan jahit-menjahit, atau 
membaca buku yang berguna. Organisasi semacam ini misalnya adalah Female 
Improvement Society yang dibentuk tahun 1820-an di Rhode Island. Pada tahun 1833 
sekelompok wanita yang anti perbudakan terhadap orang kulit hitam di Philadelphia 
membentuk Female Anti-Slavery Society yang kemudian diikuti oleh kaum wanita di 
New York, Boston, dan di banyak tempat lainnya di Amerika Utara. Gerakan seperti ini 
berkembang terus tidak hanya di Amerika, tetapi juga di negara-negara Barat lainnya. 
Gerakan inilah yang sering disebut dengan gerakan feminisme liberal. Pada masa-masa 
selanjutnya di Barat muncul berbagai gerakan feminisme, seperti gerakan feminisme 
sosial, gerakan feminisme radikal, dan gerakan posfeminisme yang muncul tahun 80-an.  

Meskipun gerakan feminisme di atas memiliki variasi tujuan dan model 
gerakannya, namun semua gerakannya didasari oleh satu teori sentral yang disebut teori 
feminisme. Tujuan pokok dari teori feminisme adalah memahami penindasan wanita 
secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori 
feminisme mengungkapkan nilai penting individu wanita beserta pengalaman yang 
dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan. Teori ini menganalisis bagaimana 
perbedaan seksual dibangun di dalam setiap dunia seksual dan intelektual serta 
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bagaimana membuat penjelasan mengenai pengalaman dari perbedaan ini.18 Gerakan 
feminisme inilah yang kemudian digolongkan ke dalam feminisme radikal. 

Pada masa-masa berikutnya muncul berbagai aliran feminisme yang memiliki 
background dan ciri gerakan yang berbeda-beda. Di antara aliran yang sangat terkenal 
adalah feminisme Marxis (sosialis) yang muncul di Eropa Timur yang sangat kental 
dengan ideologi Marxis (komunis) dan sosialis. Perjuangan kaum feminis Marxis ini 
adalah persamaan kelas dan status sosial yang dianggap sangat berbeda di antara pria dan 
wanita. Perbedaan kelas inilah yang menjadi pemicu penindasan terhadfap wanita. Arah 
perubahannya tidak terbatas pada ide, pikiran, atau nilai-nilai kemanusiaan seperti 
diperjuangkan oleh kaum feminis liberal dan radikal, tetapi sampai pada aspek material 
(masalah ekonomi). Pada gelombang berikutnya muncul gerakan-gerakan feminisme 
yang lebih didukung oleh pemikiran yang semakin matang, di antaranya adalah 
feminisme eksistensialis dan feminisme psikoanalisa. Akhirnya, pada gelombang ketiga 
(terakhir) muncullah gerakan feminisme yang lebih melihat dunia secara keseluruhan. 
Aliran-aliran yang muncul adalah feminisme posmodern, feminisme multikultural atau 
feminisme global, dan ekofeminisme.19 

Gerakan feminisme di Barat ini kemudian juga berhembus ke dunia Timur. 
Termasuk di kalangan kaum feminis, terutama kaum wanita, di negara-negara Islam. 
Secara konsepsional ide kesetaraan gender antara pria dan wanita sudah ada dalam Islam. 
Bahkan praktek kesetaraan ini telah muncul pada masa awal Islam, yakni masa Nabi 
Saw. Masa Nabi dapat dikatakan masa kehidupan ideal bagi wanita. Setelah Nabi wafat 
perlakuan terhadap wanita mulai menurun dan semakin lama semakin parah kondisinya. 
Hal ini terus berlangsung hingga munculnya gerakan feminisme di kalangan umat Islam. 

Berbeda dengan gerakan feminisme di Barat yang sangat liberal (bebas), gerakan 
feminisme di Timur, khususnya Islam, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang 
merupakan titik tolak pemahaman mengenai feminisme ini. Pemahaman terhadap teks-
teks al-Quran maupun Sunnah, khususnya mengenai kedudukan wanita, mendasari para 
feminis Muslim dalam melancarkan gerakan feminisme ini. Banyak ayat al-Qur’an dan 
teks hadis yang menunjukkan bahwa wanita dan pria memilliki martabat yang sama. 
Meskipun demikian, munculnya kerelatifan penafsiran terhadap al-Quran dan hadis tidak 
bisa dihindari. Itulah sebabnya, persepsi tentang wanita di kalangan umat Islam berbeda-
beda.  

Munculnya pandangan yang merendahkan wanita di kalangan Islam terutama 
dipicu oleh munculnya hadis-hadis yang merendahan derajat wanita secara berlebih-
lebihan. Hal ini menjadi semakin parah setelah kaum pria ikut memanfaatkan situasi ini 
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sehingga menjadi ranculah mana yang sebenarnya sunnah Nabi dan mana yang 
sebenarnya adat kebiasaan bangsa Arab. Lebih-lebih lagi, untuk membenarkan aturan-
aturan formal yang merugikan wanita ini dibuat pula berbagai teori tentang wanita 
berdasarkan khayalan belaka. Sebagai contoh, ketika Ibnu Arabi, seorang sufi terkenal, 
berbicara tentang wanita, dia mengatakan bahwa wanita lebih rendah dari pria, karena 
Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.20  

Berakhirnya Perang Dunia II membawa kepada merdekanya negara-negara Islam 
dari penjajahan Barat. Bersamaan dengan ini umat Islam mulai berlomba-lomba 
menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat untuk mengejar ketertinggalannya. 
Umat Islam dari berbagai negara Islam banyak yang belajar berbagai disiplin ilmu di 
Barat. Di antara konsep-konsep yang mereka pelajari di Barat adalah konsep emansipasi. 
Konsep ini kemudian mereka coba untuk diterapkan di negara-negara Islam. 

Maka bersamaan dengan terbukanya pemikiran rakyat akan gagasan demokrasi, 
terbuka pula pemikiran wanita Islam akan gagasan emansipasi. Tetapi karena konsep 
emansipasi tersebut mengancam dominasi pria selama ini, maka timbullah reaksi 
terhadap konsep emansipasi yang bersumber pada gerkan feminisme Barat. Namun 
sayangnya para pemikir Muslim tentang wanita kurang menggunakan rasionalitas 
semaksimal mungkin, sehingga ketika mengkritik feminisme dan mengajukan alternatif 
Islami, maka cenderung untuk kembali kepada perumusan Islam tradisional yang 
diperkokoh dengan menggunakan data-data dari para ilmuwan Barat tentang kedudukan 
wanita di masyarakatnya sendiri. Mereka menutup mata akan realitas historis yang 
kurang menguntungkan wanita Islam di negerinya sendiri. 

Setelah mengetahui bentuk-bentuk gerakan feminisme di Barat yang sangat 
progresif dan gerakan anti-feminisme dari para pemikir Muslim yang tradisional 
konservatif, umat Islam hendaknya dapat mengambil sikap yang konstruktif dengan 
menyuarakan gerakan feminisme yang Islami integratif yang meletakkan wanita bukan 
sebagai lawan pria, seperti yang dipersepsikan kaum feminis modern, atau sebagai 
subordinat pria seperti yang dipersepsikan kaum anti-feminisme tradisional, tetapi 
sebagai kawan atau mitra. Wanita adalah mitra pria yang sangat serasi dalam melakukan 
tugasnya secara keseluruhan. 

Satu-satunya cara untuk merealisasikan kemitraan wanita dan pria ini adalah 
kembali kepada aturan-aturan baku yang terdapat dalam al-Quran, terutama QS. al-Naba` 
(78) ayat 8 yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. 
Merujuk kepada al-Quran bukan berarti kita harus membacanya secara tradisional belaka. 
Refleksi kritis atas studi para mufassir, baik yang tradisional maupun modern, selalu 
diperlukan. Sebab sah-sah saja jika kita menganggap bahwa para ulama itu hanyalah 
manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hanya Allahlah yang memiliki klaim 
kebenaran mutlak. Analisis yang cermat dan hati-hati terhadap apa yang dikatakan oleh 
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para pemuka agama merupakan hak abadi kaum Muslim yang oleh sebagian kalangan 
dicoba untuk ditutup-tutupi. 

Dalam terminologi para pemikir posmodernis, kita harus melakukan dekonstruksi 
terhadap pemahaman-pemahaman di balik suatu kata. Inilah kiranya yang diupayakan 
oleh para pemikir feminis Muslim yang berusaha melakukan dekonstruksi terhadap 
pemahaman para ulama mengenai wanita yang menempatkan wanita pada posisi yang 
inferior dan pria pada posisi yang superior. Oleh karena itu, penulis akan mencoba 
menampilkan beberapa tokoh feminis Muslim yang mencoba melakukan dekontruksi 
pemahaman mengenai status wanita dalam Islam. Penulis hanya akan menampilkan enam 
tokoh feminis Muslim yang pemikirannya penulis anggap mewakili para tokoh feminis 
Muslim lainnya. Para tokoh yang menulis maksudkan adalah Qasim Amin dari Mesir, 
Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, Fatima Mernissi dari Maroko, Asghar Ali Engineer 
dari India, Mazhar ul-Haq Khan dari India, dan Riffat Hassan dari Pakistan. 

 
2. Tokoh-tokoh feminis Muslim dan pemikirannya 

Seperti dikemukakan di atas, di sini akan diuraikan pemikiran enam tokoh feminis 
Muslim mengenai Islam dan feminisme. Pemikiran enam tokoh ini didasarkan pada 
tulian-tulisan mereka baik dalam bentuk buku maupun artikel. Di bawah ini akan penulis 
uraikan secara berurutan keenam tokoh di atas beserta pemikiran mereka mengenai 
feminisme mulai dari Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Asghar Ali 
Engineer, Mazhar ul-Haq Khan, dan Riffat Hassan. 

 
a. Qasim Amin21 

Qasim Amin adalah salah satu tokoh feminis Muslim yang pertama kali 
memunculkan gagasan tentang emansipasi wanita Muslim melalui karya-karyanya. 
Qasim Amin memunculkan gagasannya didasari oleh keterbelakangan umat Islam yang 
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“Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)”, dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed.), Bias 
Jender dalam Pemahaman Islam, Yogyakarta: Gama Media, Cet. I, 2002, h. 194-195. 

  



menurutnya disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap 
wanita.22 

Gagasan Qasim Amin tentang emansipasi menyulut kontroversi diskursus di 
kalangan ulama Mesir pada waktu itu. Meskipun ide Qasim Amin ini mendapat banyak 
sorotan dari para ulama Al-Azhar, ia tidak pernah surut untuk menyuarakannya. Ide 
emansipasi bertujuan untuk membebaskan kaum wanita sehingga mereka memiliki 
keleluasaan dalam berpikir, berkehendak, dan beraktivitas sebatas yang dibenarkan oleh 
ajaran Islam dan mampu memelihara standar moral masyarakat. Kebebasan dapat 
menggiring manusia untuk maju dan berjejak pada kebahagiaan. Tidak seorang pun dapat 
menyerahkan kehendaknya kepada orang lain, kecuali dalam keadaan sakit jiwa dan 
masih anak-anak.23 Karena itulah ia menyarankan adanya perubahan, karena menurutnya 
tanpa perubahan mustahil kemajuan dapat dicapai. 

Qasim Amin melihat wanita pada waktu itu bagaikan budak dan hidup di penjara 
yang kehilangan kebebasan untuk berbuat dan beraktivitas. Banyak kaum pria yang 
masih menganggap bahwa mengurung wanita di rumahnya merupakan jalan agar wanita 
menjadi manusia yang terbaik. Bagi Qasim Amin, memberikan hak kepada lelaki untuk 
mengurung isterinya jelas bertentangan dengan hak kebebasan wanita yang tidak bisa 
dicabut dan sekaligus merupakan hak natural.24 

 Menurut Qasim Amin, syari’ah menempatkan wanita sederajat dengan pria dalam 
hal tanggung jawabnya di muka bumi dan di kehidupan selanjutnya. Jika wanita 
melakukan tindak kriminal, bagaimana pun juga, hukum tidak begitu saja 
membebaskannya atau merekomendasikan pengurangan hukuman padanya. Qasim 
meyakini, tidaklah masuk akal menganggap wanita memiliki rasionalitas yang sempurna, 
bebas, dan berhak mendapat hukuman jika ia melakukan pembunuhan, sementara di saat 
yang sama tidak ada tanggapan apa pun atas wanita ketika kebebasannya dirampas.25 

Kebebasan umum bahwa kebebasan kaum wanita akan membahayakan kesucian 
mereka, menurut Qasim Amin, tidak berdasarkan pada kenyataan yang kuat. Pengalaman 
mengindikasikan bahwa kebebasan wanita bisa menambah pengertian akan tanggung 
jawab dan kehormatan dirinya, dan mendorong orang-orang untuk menghormatinya. 
Untuk memperkuat analisisnya, Qasim Amin menyajikan data statistik bahwa kaum 
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wanita di Barat (Jerman, Belgia, Perancis, dan Belanda) banyak memperdaya suami 
mereka.26 

Di samping menganjurkan kebebasan bagi wanita, Qasim Amin juga mengecam 
tradisi pemingitan terhadap wanita pada waktu itu. Pemingitan jelas sekali akan 
mengurung wanita dan mencabut kebebasannya. Pemingitan hanyalah sesuatu yang 
merugikan yang nantinya akan membuka penyalahgunaan.27  

Pemingitan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebebasan manusia, 
menghalangi wanita untuk bisa menikmati haknya di bawah klaim syariah dan hukum 
kemanusiaan, serta mengasingkannya pada legalitas statis yang rendah. Jelas saja, hal ini 
bertentangan dengan syariah yang mengakui wanita sejajar dengan pria dan mampu 
mengatur urusannya sendiri. Agar kaum wanita tidak lagi mengalami pemingitan, maka, 
menurut Qasim Amin, mereka harus mendapatkan pendidikan yang memadai. 
Pendidikan untuk wanita, menurutnya, harus sama seperti halnya pendidikan untuk pria. 
Ia kurang setuju jika wanita diberikan pendidikan yang khusus yang berbeda dengan 
pendidikan yang diberikan kepada pria.28 

Qasim Amin menegaskan bahwa separo dari penduduk dunia adalah kaum wanita. 
Karena itu, membiarkan mereka dalam kebodohan berarti membiarkan potensi separo 
bangsa tanpa manfaat. Kondisi seperti ini jelas sangat merusak dan menghambat cita-cita 
bangsa. Jika kaum wanita Mesir dibebaskan dari kebodohan, maka mereka akan mampu 
menekuni ilmu pengetahuan dan menguasai berbagai keterampilan, mengelola 
perdagangan dan perindustrian seperti halnya kaum wanita di Barat. Sebenarnya, wanita 
juga akan mampu bertindak sebagai pribadi yang kreatif yang dapat memenuhi 
kebutuhan sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain jika diberi kesempatan 
melatih diri dalam kegiatan kemasyarakatan serta melatih dan membina potensi akal dan 
jasmani secara terarah dan baik.29 

Qasim Amin sangat terpesona dengan masyarakat Barat (Eropa) yang pada waktu 
itu sudah sangat maju dan tidak membeda-bedakan wanita dengan pria dalam 
memperoleh kesempatan meraih pendidikan yang baik. Namun demikian, ia mengakui 
bahwa peradaban Eropa bukanlah peradaban yang sempurna, karena tidak ada yang 
sempurna di dunia ini. Menurutnya, peradaban Eropa merupakan prestasi terbaik dari 
umat manusia pada waktu itu. Umat Islam harus mengakui prestasi ini, sekalipun hal ini 
sangat minim jika dibandingkan dengan hasrat kesempurnaan spiritual manusia. 
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Tantangan generasi mendatang, menurutnya, adalah melanjutkan proses ini dan berupaya 
untuk mencapai yang lebih tinggi.30 

Itulah pemikiran Qasim Amin tentang kebebasan wanita yang cukup kontroversial 
pada waktu itu, terutama bagi kalangan ulama Al-Azahr (Mesir). Dia mendapat serangan 
yang bertubi-tubi dari para ulama atas ide-idenya itu. Namun ia tetap tegar dan terus 
menyuarakan ide-idenya yang menurutnya tidak bertentangan dengan syariah. Justeru 
memingit wanita di rumah dan membatasi ruang geraknya bertentangan dengan syariah 
yang mensejajarkan dua jenis kelamin itu dalam berbuat dan bertanggung jawab. Ide-ide 
Qasim Amin ini ternyata lebih diterima sekarang ini, terutama ketika melihat peran-peran 
pria dan wanita secara global tidal lagi didasarkan pada jenis kelamin yang disandang, 
tetapi lebih didasarkan pada kualitas diri masing-masing jenis kelamin tersebut. 
 
b.  Amina Wadud Muhsin31 

Upaya yang ditempuh oleh Amina Wadud Muhsin dalam rangka menghadirkan 
pemikiran baru mengenai wanita dalam Islam adalah melalui riset, terutama melalui ayat-
ayat al-Quran, sehingga menghasilkan interpretasi baru dari al-Quran yang memiliki 
makna dalam kehidupan wanita  modern. Dari penelitiannya tersebut, Amina kemudian 
menawarkan suatu pendekatan yang dianggapnya terbaik dalam rangka menafsirkan al-
Quran. Pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan Neomodernis. 

Dalam bukunya Qur’an and Woman, Amina mengawali pembahasannya dengan 
mengritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada mengenai wanita dalam Islam. Ia 
membagi penafsiran tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu tradisional, reaktif, dan 
holistik. Tafsir tradisional, menurut Amina, memberikan interpretasi-interpretasi tertentu 
sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya yang bisa bersifat hukum, tasauf, 
gramatik, retorik, atau historis. Metodologi yang digunakan bersifat atomistik, yaitu 
penafsiran dilakukan dengan mengupas ayat per ayat secara berurutan. Tidak ada upaya 
untuk menempatkan dan mengelompokkan ayat-ayat sejenis ke dalam pokok-pokok 
bahasan yang tertulis. Yang ditekankan oleh Amina bahwa tafsir-tafsir tradisional itu 
ditulis oleh kaum pria secara eksklusif. Itulah sebabnya maka hanya laki-laki dan 
pengalaman laki-laki saja yang direkomendasikan dalam tafsir itu. Sedang wanita - 

                                                 
30 Qasim Amin, The New Woman,  2003, h. 184. 
 
31 Amina Wadud Muhsin adalah salah satu pemikir feminis kelahiran Malaysia. Dia menamatkan 

studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Dia menamatkan sarjananya dari 
Universitas Antar Bangsa, masternya dari University of Michigan Amerika Serikat tahun 1989, dan 
doktornya dari Harvard University tahun 1991-1993. Setelah menamatkan studinya, ia kembali ke Malaysia 
untuk mengabdikan ilmunya melalui lembaga-lembaga pendidikan dan melalui tulisan-tulisannya. 
Sekarang ia tinggal di Amerika Serikat menjabat salah satu gurubesar di Departemen Filsafat dan Studi 
Agama pada Universitas Commenwelth di Virginia.. Salah satu tulisanyya yang kemudian penulis jadikan 
sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah Qur’an and Woman, Kuala Lumpur, 
Penerbit Fajar Bakti SDN. BHD., 1992. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 
judul Wanita di Dalam al-Quran dan diterbitkan oleh Pustaka Bandung (1984). 



berikut pengalaman, visi, perspektif, keinginan, atau kebutuhannya - ditundukkan pada 
pandangan laki-laki.32  

Kategori kedua adalah tafsir yang isinya terutama mengenai reaksi para pemikir 
modern terhadap sejumlah besar hambatan yang dialami wanita yang dianggap berasal 
dari al-Quran. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari 
gagasan kaum feminis dan rasionalis, namun tanpa dibarengi analisis yang komprehensif 
terhadap al-Quran. Dengan demikian meskipun semangat yang dibawa adalah 
pembebasan, namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi 
Islam, yaitu al-Quran.33  

Kategori ketiga adalah tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan 
mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik, termasuk isu 
tentang wanita pada era modern ini. Menurut Amina, tafsir model ini merupakan metode 
terbaik. Dalam kategori inilah Amina menempatkan karyanya.34 

Metode penafsiran yang digunakan Amina adalah metode yang pernah ditawarkan 
oleh Fazlur Rahman, yaitu metode Neomodernis. Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat 
al-Quran yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah- dengan keadaan yang 
umum dan khusus yang menyertainnya – menggunakan ungkapan yang relatif mengenai 
situasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pesan al-Quran tidak bisa dibatasi oleh situasi 
historis pada saat ia diwahyukan saja. Seorang sahabat yang membaca al-Quran harus 
memahami implikasi-implikasi dari pernyataan-pernyataan al-Quran pada waktu 
diwahyukan untuk menentukan makna yang dikandungnya. Di sisi lain, generasi Islam 
selanjutnya, yang situasi dan kondisinya berbeda dengan masa Rasulullah, harus tetap 
membuat aplikasi praktis dari pernyatan-pernyataan al-Quran yang tetap 
mempertimbangkan makna utama yang dikandungnya.35 Dengan argumen ini, Amina 
yakin bahwa dalam usaha memelihara relevansinya dengan kehidupan manusia, al-Quran 
harus terus-menerus ditafsirkan ulang. 

Amina menempatkan bentuk maskulin dan feminin dalam bahasa sebagai bagian 
dari analisisnya. Menurutnya, perspektif yang dipunyai sebuah masyarakat mengenai 
jenis kelamin – termasuk karakter dan peran-peran yang diatributkan kepada pria dan 
wanita – sangat dipengaruhi oleh konteks kultural yang dibentuk oleh bahasa. Bahasa 
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yang memiliki gender seperti Arab, melahirkan prior text36 tertentu bagi pemakainya. 
Segala sesuatu bisa diklasifikasikan menjadi laki-laki dan perempuan. Karena itu, dalam 
menggali makna utama dan memahami universalitas al-Quran harus pertama-tama 
disadari bahwa setiap penggunaan bentuk maskulin atau feminin tidak lantas berarti 
pembatasan jenis kelamin.37  

Pembahasan Amina mengenai kedudukan wanita dalam buku tersebut cukup 
ringkas dan terkesan simpel. Namun, dalam buku tersebut ia menonjolkan semangat 
egalitarianisme. Ia tidak menganggap matriarkisme adalah alternatif bagi patriarkisme 
yang selama ini dituding sebagai penyebab ketersudutan wanita. Ia menginginkan suatu 
keadilan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin tidak hanya pada tataran makro 
(negara, masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga). 

 
c.  Fatima Mernissi38 

Melalui bukunya The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of 
Women’s Rights in Islam,39 Mernissi mencoba mengupas penyebab ketersudutan wanita 
sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Melalui buku ini pula, Mernissi mengajak umat 
Islam untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hadis-hadis Nabi yang dinilai 
menyudutkan wanita pada posisi yang rendah dan hina. Dia melakukan banyak kritik 
terhadap hadis Nabi yang dinilainya sudah banyak mengalami penyimpangan dan 
manipulasi. 

Menurut  Mernissi, ketersudutan wanita itu disebabkan oleh banyaknya hadis palsu 
(tidak sahih) yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi. 
Masalah hadis baru muncul setelah wafatnya Nabi, karena pada saat beliau masih hidup 
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segala persoalan yang dialami kaum Muslim bisa langsung dikonsultasikan dengan Nabi. 
Mernissi melacak persoalan itu jauh ke belakang, yakni pada saat Nabi wafat. Pertikaian 
mulai muncul di kalangan kaum Muslim dalam masalah kepemimpinan (khilafah). Hal 
ini menjadi pemicu utama ketegangan yang berlarut-larut antara para pemegang otoritas 
di kalangan kaum Muslim. Dalam analisisnya atas peristiwa yang terjadi pada masa itu, 
terutama yang berkaitan dengan pemilihan khalifah, Mernissi berkesimpulan bahwa suara 
kalangan elit, baik dari kalangan Anshar maupun Muhajirin lebih mendominasi,40 
sehingga perundingan-perundingan yang terjadi lebih banyak terfokus pada hal-hal yang 
esensial menurut kalangan elit tersebut. 

Maka sangat dimengerti seandainya setiap kelompok kepentingan yang ada 
memerlukan pembenaran dari nash suci.41 Semangat mencari pembenaran inilah yang 
menimbulkan dua tendensi yang antagonistik dalam penguraian hadis. Di satu pihak 
terdapat kecenderungan para politisi laki-laki untuk memanipulasi kesucian hadis, 
sementara di pihak lain terdapat ulama yang bersikeras menentang para politisi tersebut 
melalui penguraian fikih, dengan konsep-konsep, kaidah-kaidah dan metode 
pengujiannya. 

Mernissi mengambil contoh pengalaman al-Bukhari, salah satu perawi hadis 
terkenal. Dalam usahanya, mula-mula al-Bukhari mengumpulkan sekitar 600.000 hadis 
dan setelah diseleksi hanya tinggal 7.275 hadis yang sahih,42 sehingga selebihnya 
termasuk hadis palsu. Hal seperti ini juga terjadi pada para perawi hadis yang lain. 

Selanjutnya Mernissi menguraikan hadis-hadis misoginis43 yang terus diabaikan. 
Salah satu perawi yang mendapat sorotan tajam berkaitan dengan hal ini adalah Abu 
Hurairah, seorang perawi terkenal dari kalangan sahabat. Secara panjang lebar Mernissi 
menceritakan latar belakang kehidupan Abu Hurairah yang menyebabkannya antipati 
terhadap wanita. Namun, yang sangat disayangkan Mernissi adalah mengapa al-Bukhari 
banyak memasukkan hadis misoginis yang diriwayatkan Abu Hurairah.44 Mernissi juga 
menjelaskan kritik Aisyah trehadap Abu Hurairah yang dinilainya dalam meriwayatkan 
hadis tersebut tidak mendengarkan ucapan Nabi secara Lengkap. Hadis ini, Menurut 
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Aisyah, sebenarnya adalah ucapan Nabi yang sedang menggambarkan orang Yahudi 
mengenai tiga sebab yang menimbulkan bencana, yaitu rumah, wanita, dan kuda.45 

Dengan landasan pemikiran seperti di atas, Mernissi mengajak pembacanya untuk 
mengkaji kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita, yang selama ini 
dianggap sudah selesai, termasuk masalah hijab. Dengan melihat asbāb al-nuzūl ayat 
hijab, Mernissi menyimpulkan bahwa sebenarnya hijab itu adalah pembatas antara dua 
pria, yakni Nabi dan Anas Ibn Malik. Dari sini Mernissi kemudian membahas konsep 
ruang yang diterapkan Nabi. Mernissi juga menjelaskan sikap keras ‘Umar Ibn al-
Khaththab kepada wanita di samping kualitas ‘Umar sendiri yang mengagumkan.46 

Lebih lanjut Mernissi menyoroti kehidupan Nabi bersama isteri-isterinya dan kaum 
wanita lainnya. Menurutnya, Nabi bersikap terbuka dan egaliter terhadap kaum wanita. 
Yang mengherankan adalah mengapa sikap Nabi yang demikian itu kini terasa asing, 
bahkan aneh, bagi kebanyakan kaum Muslim setelah beliau wafat. Mengakhiri 
pembahasannya dalam buku tersebut, Mernissi menampilkan Sukaynah, anak perempuan 
Husein Ibn Ali atau cucu Nabi, sebagai figur ideal wanita Muslimah.47 

Melalui tulisannya ini Mernissi menekankan bahwa apa yang dipahami umat Islam 
selama ini mengenai status wanita dalam hadis Nabi sangat mempengaruhi citra wanita 
yang sebenarnya sangat tinggi. Image yang sudah mengakar di tengah masyarakat 
Muslim ini harus segera diubah dengan melakukan pendekatan sosio-historis. Dia 
melakukan peninjauan terhadap sumber terjadinya kesalahpahaman persepsi tersebut. 
Ternyata sumber utama penyebab masalah ini adalah tersebarnya hadis “palsu” (tidak 
sahih) yang kemudian dijadikan sebagai sarana melegitimasi peran-peran kaum lelaki 
dalam rangka menancapkan superioritasnya. Dia mengajak umat Islam untuk lebih kritis 
lagi dalam memahami dan mengkaji hadis-hadis Nabi mengenai wanita sehingga kaum 
wanita dapat menempatkan diri pada posisi yang semestinya, baik dalam kehidupan 
keluarganya maupun dalam peran-peran lain di tengah-tengah masyarakat.  

Berkaitan dengan masalah boleh tidaknya wanita menduduki jabatan kepala 
negara, Mernissi menulis sebuah artikel yang berjudul Can We Women Head a Muslim 
State?48 Dalam artikel ini Mernissi mengemukakan perdebatan para ulama mengenai 
boleh tidaknya wanita menjadi kepala pemerintahan. Satu pihak dari mereka mengatakan, 
wanita boleh saja menjadi kepala negara, karena Islam telah memberi hak yang sama 
kepada wanita dan pria. Wanita memiliki hak politik yang penuh dan dapat memimpin 
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sebuah negara. Satu pihak yang lain mengatakan, wanita tidak dapat menduduki jabatan 
kepala negara, karena ada hadis yang melarang wanita untuk menduduki jabatan 
semacam itu. Setelah meneliti alasan-alasan dari kedua belah pihak yang bertentangan di 
atas, Mernissi melihat bahwa alasan pihak yang membolehkan wanita menduduki jabatan 
kepala negara lebih bisa diterima, terutama alasan yang dikemukakan oleh Syeikh 
Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dari Universitas Azhar Kairo (Mesir), 
sebagaimana yang dituangkan dalam bukunya al-Sunnat al-Nabawiyyat bain Ahl al-Fiqh 
wa Ahl al Hadis.49 

 
d.  Asghar Ali Engineer50 

Dalam kata pengantar buku Hak-hak Perempuan dalam Islam51 karya Asghar Ali 
Engineer, Johan Effendi memberikan dua ciri terhadap tulisan Asghar. Pertama, Asghar 
menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang 
perempuan dari sudut metode pendekatan yang tidak hanya terbatas pada masalah fikih 
saja, tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologis, dan sejarah, suatu 
sumbangan yang sangat berharga bagi mereka yang bergelut dalam dunia pemikiran 
Islam. Kedua, Asghar menempatkan tulisannya dalam perspektif tantangan sosio-kultural 
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Syaikh Muhammad al-Ghazaliy, Al-Sunnat al-Nabawiyyat baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs, Alih bahasa 
oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul “Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman Tekstual 
dan Kontekstual”, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. V, 1996, h. 65-68. 

 
50 Asghar Ali Engineer dilahirkan di Rajasthan (dekat Udaipur, India) tahun 1939. Ia mendapatkan 

gelar doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University (Ujjain, India). Pengetahuan agamanya 
diperoleh dari ayahnya yang Syi’ah. Ia adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) 
yang mempunyai perhatian besar terhadap tema-tema pembebasan dalam al-Quran. Ia pernah menulis 
artikel yang berjudul “Toward a Liberation Theology in Islam” yang kemudian diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia “Islam dan pembebasan” (Yogyakarta: LSIK, 1993). Adapun bukunya yang berkaitan 
dengan masalah wanita adalah The Rights of Women in Islam yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia dengan judul Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1984). 
Karya-karyanya yang lain adalah Islam and Revolution (New Delhi: Ajanta Publication, 1984), Islam and 
Its Relevance to Our Age (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987), The Origin and Development of Islam (London: 
Sangam Book, 1987), Status of Women in Islam (New Delhi: Ajanta Publication, 1987), Justice, Women, 
and Communal Harmony in Islam (New Delhi: Indian Council of Social and Science Research, 1989), 
Islam and Pluralism (Mumbay: Institute of Islamic Studies, 1999), Islam-The Ultimate Vision (Mumbay: 
Institute of Islamic Studies, 1999), The Qur’an, Women and Modern Society (New Delhi: Sterling 
Publisher Private Limited, 1999), Reconstructionof Islamic Thought (Mumbay: Institute of Islamic Studies, 
1999), dan What I Believe (Mumbay: Institute of Islamic Studies, 1999). Untuk mengetahui biografi Asghar 
yang lebih rinci dapat dibaca M. Agus Nuryanto, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: 
Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2001, h. 7-13.  

 
51 Buku ini merupakan buku terjemahan dari buku aslinya yang berjudul The Rights of Women in 

Islam karya Asghar Ali Engineer, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dan diterbitkan 
oleh Yayaan Bentang Budaya tahun 1994. 

 



yang dihadapi dunia Islam di zaman modern ini, suatu faham yang sangat berharga bagi 
kaum feminis Muslim.52 

Di awal tulisannya Asghar mengatakan, demi mengekalkan kekuasaan atas wanita, 
masyarakat seringkali mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam al-
Qur’an.53 Asghar mengritik kaum Muslim yang cenderung mensakralkan syariah dengan 
menganggap bahwa syariah bersifat Ilahiyah, dan karenanya tidak dapat diubah.54 
Padahal pada saat ini, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi zaman, misalnya 
adanya perbudakan, kesaksian perempuan, poligami, dan perceraian. Karenanya, menurut 
Asghar, teori hukum Ilahiyah ini tidak lagi dapat dipertahankan. Di sini Asghar sudah 
masuk pada bagian yang amat penting dalam hukum Islam, yakni masalah syariah. 
Dalam terminologi hukum Islam dikenal dua istilah yang seringkali dirancukan, yakni 
syariah dan fikih. Pada tataran syariah kita tidak dapat merobahnya sama sekali. Namun, 
pemahaman terhadap syariah (fikih) bisa saja berubah dan berbeda antara ulama satu 
dengan ulama lainnya. Barangkali yang digugat Asghar di sini bukan syariah dalam arti 
yang esensial ada dalam teks-teks suci, akan tetapi syariah yang dipahaminya sebagai 
fikih atau hasil pemahaman para ulama. 

Asumsi di atas menjadi lebih jelas ketika Asghar mengatakan bahwa pembentukan 
syariah itu terjadi secara evolutif dan memakan waktu berabad-abad. Karena masyarakat 
tidak statis, maka syariah – yang merupakan kaidah-kaidah yang diperlukan untuk 
mengatur hidup, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia 
– semestinya tidak statis. Karenanya, meskipun fikih sudah terkodifikasi dengan baik, 
para ahli fikih tidak bisa mengabaikan ijtihad. Ijtihad inilah yang menurut Asghar 
merupakan unsur dinamis dalam Islam yang memungkinkan adanya penafsiran dan 
penempatan yurisprudensi Islam secara kreatif.55 

Berkaitan dengan wanita, Asghar menganggap bahwa meskipun al-Quran 
memuliakan wanita setara dengan pria, namun semangat itu ditundukkan oleh 
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memberikan martabat kepada kaum wanita sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban 
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dalam Islam, h. 56. 
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patriarkisme yang telah mendarah daging dalam kehidupan berbagai masyarakat, 
termasuk kaum Muslim. Meskipun secara normatif dapat diketahui bahwa Al-Quran 
memihak kepada kesetaraan status antara kedua jenis kelamin, secara kontekstual al-
Qur’an mengakui adanya kelebihan laki-laki di bidang tertentu dibanding perempuan. 
Namun, dengan mengabaikan konteksnya, fuqaha  ̀ (jamak dari fāqih) berusaha 
memberikan status lebih unggul bagi laki-laki.56 Dalam proses pembentukan syariah, 
ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah wanita sering ditafsirkan sesuai dengan 
prasangka-prasangka yang diidap oleh banga Arab dan non Arab pra Islam – yakni 
peradaban Hellenisme dan Sasanid – mengenai wanita.57 Dengan demikian, interpretasi 
terhadap ayat-ayat al-Quran sangat tergantung pada sudut pandang dan posisi apriori 
yang diambil penafsirnya. 

Mengenai ayat al-Quran “al-rij ālu qawwāmūna ‘ala al-nisā`”  (QS. al-Nisā (4): 34) 
Asghar mengatakan, kata qawwām dalam ayat itu berarti pemberi nafkah dan pengatur 
urusan keluarga, dan al-Quran tidak mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi qawwām. 
Menurutnya, jika Allah memaksudkan ayat tersebut sebagai sebuah pernyataan normatif, 
maka pastilah hal itu akan mengikat semua wanita di semua zaman dalam semua 
keadaan. Namun, Allah tidak menghendaki hal tersebut.58 Untuk menguatkannya Asghar 
mengutip pendapat-pendapat dari beberapa pakar seperti Parvez, seorang penafsir al-
Quran terkemuka dari Pakistan, Maulana Azad, pelopor hak-hak wanita, dan Maulana 
Umar Ahmad Usmani yang pada prinsipnya mengatakan bahwa Allah tidak melebihkan 
pria atas wanita. 

Dari penjelasan di atas, tampaknya Asghar ingin mengatakan bahwa dalam 
khazanah tafsir, khususnya yang berkaitan dengan masalah wanita, sebenarnya ada 
pendapat-pendapat yang bersikap empati atau pro-wanita. Meskipun harus diakui, 
pendapat yang demikian kalah populer dibanding dengan pendapat-pendapat lain yang 
misoginis. Atas dasar empati inilah Asghar mencoba menunjukkan alternatif tafsiran atas 
beberapa ayat al-Quran yang selama ini digunakan untuk mengekalkan subordinasi 
wanita, yakni berkaitan dengan perceraian, perkawinan, hak waris, kesaksian, dan hak 
ekonomis. Dengan mengambil contoh kasus perdata di India, Asghar pada akhirnya 
menawarkan solusi tentang pembaharuan hukum personal Islam terutama yang berkaitan 
dengan masalah poligami, perceraian yang sewenang-wenang, dan pemberian nafkah 
setelah perceraian.59 
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Pada akhirnya Asghar menganggap, masalah pembaruan hukum personal Islam 
adalah hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, meskipun tantangan yang dihadapi 
sangat berat. Dia mengakui, dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan, umat Islam India 
sangat terbelakang. Selain itu, kelompok-kelompok fundamentalis Islam yang memahami 
ajaran agamanya secara sangat dangkal, menjadi sumber masalah bagi upaya pembaruan 
hukum yang diinginkan. 

 
e.  Mazhar ul-Haq Khan60 

Melalui bukunya, Social Pathology of the Muslim Society,61 Mazhar ul-Haq Khan 
(selanjutnya disebut Khan) berusaha untuk melakukan peninjauan ulang terhadap warisan 
sejarah Muslim yang sangat berharga. Menurutnya setiap peradaban, termasuk peradaban 
Islam, dibangun atas dasar hubungan pria-wanita dan pelembagaan pola-pola hubungan 
yang dianggap benar. Karenanya kejayaan dan keruntuhan kerajaan Islam, terutama 
dalam tujuh abad belakangan, bisa ditelusuri akarnya hingga kepada pola hubungan 
tersebut. Tegasnya, Khan mengatakan bahwa penyebab dekadensi serta stagnasi 
masyarakat Muslim adalah model lembaga keluarga dan kekerabatan, yakni purdah dan 
poligami.62 

Untuk memahami pemikiran Khan tentang sistem purdah ini, pertama kali harus 
dipahami apa definisi purdah. Menurut Khan, purdah adalah suatu cara pengorganisasian 
kehidupan, aktivitas, dan fungsi sosial umat manusia atas dasar pemilihan “alami” dan 
dikotomi fungsi dan peran kedua jenis kelamin. Dengan kata lain sistem purdah membagi 
kehidupan sosial menjadi dua bidang yang tidak saling berhubungan, yaitu rumah yang 
dikhususkan bagi wanita dan ruang publik yang merupakan kewenangan mutlak pria.63 

Banyak cendekiawan Muslim yang membela sistem purdah ini. Di antara mereka, 
yang paling menonjol adalah Farid Wajdi, seorang cendekiawan Mesir ternama, dan Abu 
al-A’la al-Maududi, seorang pemikir dan politikus Muslim terkenal dari Pakistan. Farid 
Wajdi mendasarkan pembelaannya pada pemisahan pria-wanita pada pengamatan dan 
kesimpulan ilmu pengetahuan modern, terutama biologi dan sosiologi. Sedang al-
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Maududi pada prinsipnya hanya menambahkan penjelasan yang lebih mendalam dari apa 
yang sudah dikemukakan pendahulunya.64 

Dengan pendekatan sosio-historis, Khan menguraikan dengan panjang lebar 
bagaimana lembaga purdah dan poligami menghambat kreativitas dan mencegah kaum 
Muslim dari prestasi-prestasi yang berarti. Kedua lembaga ini dianggapnya sebagai 
penyebab timbulnya sejumlah persoalan yang rumit yang diwariskan dari generasi ke 
generasi, misalnya yang berkaitan dengan psikologi dan pendidikan. 

Yang perlu digarisbawahi dari uraian Khan tentang purdah ini adalah bahwa hujjah 
purdah, menurut Khan, terutama didasarkan pada asumsi mengenai fisiologi dan 
psikologi wanita. Disebut asumsi karena memang pada kenyataannya teori yang 
dibangun di atasnya masih terus berubah. Al-Maududi, misalnya, mengatakan bahwa dari 
sudut pandang biologis, wanita adalah makhluk yang tragis. Fungsi-fungsi sosial 
tubuhnya – seperti menstruasi, kehamilan, proses kelahiran, penyusuan, dan pengasuhan 
anak – membuat wanita tidak sesuai untuk aktivitas apa pun di luar rumah. Inilah yang 
oleh al-Maududi disebut “tragedi biologis wanita”, meminjam gagasan dari penulis 
Soviet, Anton V. Nyemilov.65 Sebaliknya kaum pria tidak mempunyai cacat dan beban 
biologis seperti itu. 

Dasar pembelaan lain bahwa purdah, yang dimaksudkan untuk mencegah setiap 
kemungkinan wanita berhubungan dengan pria kecuali kerabatnya yang terdekat, 
sebenarnya dibangun atas dasar persangkaan akan adanya “anarki” dan kebebasan 
seksual yang selalu mungkin terjadi pada masyarakat yang bukan purdah seperti yang 
terjadi di Barat.66 Atas dasar inilah maka sistem purdah ditegakkan. 

Menurut al-Maududi,67 ada empat prinsip yang harus ditegakkan dalam menyusun 
masyarakat purdah, yaitu: 1) tugas lelaki adalah mencari nafkah untuk keluarga dan 
melakukan semua tugas dan pelayanan peradaban dan kebudayaan, 2) tanggung jawab 
wanita adalah memberi makan anak, kewajiban menjaga rumah, dan menjadikan 
kehidupan rumah tangga sebagai surga yang penuh kedamaian dan kesenangan, 3) dalam 
batas-batas hukum, setiap individu dianugerahi kemampuan untuk berkuasa dan 
mengambil keputusan guna memelihara organisasi keluarganya agar tidak tenggelam 
dalam anarkhi dan kebingungan, seperti pasukan tanpa pemimpin. Dengan demikian 
hanya pria yang dapat menduduki individu seperti itu, sebab anggota keluarga yang 
kepala dan hatinya selalu diganggu menstruasi setiap bulan atau selama hamil tidak 
mungkin diamanati kemampuan-kemampuan seperti itu, dan 4) menjamin serta menjaga 
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agar tidak terjadi hal-hal yang merusak atau mengacaukan sistem peradaban dan 
masyarakat yang baik itu dengan mencampuradukkan bidang kerja pria dan wanita. 

Pembagian tugas dengan sistem purdah ini jelas sekali menempatkan wanita pada 
posisi yang inferior dan pria pada posisi yang superior. Keikutsertaan wanita dalam 
tugas-tugas kaum pria dianggap mengganggu dan mengacaukan seluruh prestasi 
kebudayaan dan peradaban manusia. Yang tidak disadari oleh pembela sistem segregasi 
(pemisahan) seperti ini adalah bahwa pandangan ini sangat kental bias elitnya. Artinya, 
segregasi itu tidak bisa diterapkan pada masyarakat kelas bawah. Alasan kemiskinan dan 
kesulitan ekonomi yang mereka alami membuat wanita harus ikut berperan mencari 
nafkah. Dan karena sebagian besar masyarakaat Muslim dewasa ini kondisinya seperti 
itu, maka ajakan Khan untuk meninjau kembali warisan khazanah intelektual Islam cukup 
relevan. 

 
f.  Riffat Hassan68 

Perjalanan Riffat Hassan sebagai teolog feminis dimulai saat ia diminta presentasi 
tentang “Wanita dalam Islam” dalam kapasitasnya sebagai guru besar Perhimpunan 
Mahasiswa Muslim di Oklahoma State University, Stillwater Oklahoma Amerika Serikat 
tahun 1974. Keberpihakannya kepada wanita membawanya pada penjelajahan teks demi 
teks al-Quran dan melakukan interpretasi ulang terutama terhadap ayat-ayat yang 
berhubungan dengan wanita. Usaha ini dia lakukan antara tahun 1974 dan 1983/4. Apa 
yang dilakukannya banyak memberi kontribusi pada gerakan feminis di Pakistan.69   

Tesis utama yang diajukan Riffat adalah akar dari berbagai gagasan dan sikap 
negatif menyangkut wanita dalam masyarakat Muslim dan masyarakat lainnya terletak 
pada pandangan teologis. Karena itu, untuk melampaui kondisi tersebut, harus dilakukan 
pembongkaran terhadap pandangan teologis tersebut. Itulah sebabnya, Islam 
membutuhkan “teologi feminis”, yaitu teologi dari sudut pandang wanita, sebagai 
tandingan dari teologi tradisional yang dikuasai pria. Dari sinilah Riffat menulis karya-
karyanya. 
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Women in Muslim Communities. 

 
69 Riffat Hassan, “Women’s Interpretation of Islam”, dalam Judith Saffe (ed.), Women and Islam in 

Muslim Societies, Amsterdam: Drukkerij Ranstad BV, 1994, h. 115. 
 



Dalam suatu dialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam, Riffat menulis suatu artikel 
berjudul Woman in the Qur’an. Dalam tulisan ini dia menyampaikan paparan rinci 
tentang lembaran-lembaran al-Quran yang berhubungan dengan wanita dalam berbagai 
konteks. Secara khusus, dia memusatkan perhatian pada ayat-ayat yang dianggap definitif 
dalam konteks antara pria dan wanita, yang dijadikan sandaran superioritas pria atas 
wanita. Namun, Riffat sangat kecewa dengan keberadaan negerinya, Pakistan, yang 
memberlakukan undang-undang anti wanita dengan mengatasnamakan Islam. Riffat 
sendiri sering berhadapan dengan pemuka Muslim Pakistan, karena dianggap berani 
menyuarakan ide-idenya yang kontroversial. 

Di samping mengkaji al-Quran, Riffat juga mengkaji dengan intensif dua buah 
buku hadis yang sangat penting yang ditulis oleh al-Bukhari dan Muslim. Dia juga 
mengkaji berbagai usaha dari para feminis Yahudi dan Kristen yang mengkaji teks-teks 
Bibel. Pada akhir studinya Riffat merasa harus melakukan dua cara dalam upayanya. 
Pertama, dia harus mencoba menetapkan suatu interpretasi alternatif untuk setiap ayat 
yang dikutip. Cara pertama ini bukanlah suatu yang sulit bagi Riffat, sebab dia sudah 
cukup lama menekuni bidang ini. Kedua, mencoba mengidentifikasi asumsi-asumsi dasar 
tertentu yang ada di tengah masyarakat Muslim dan kebudayaannya yang memungkinkan 
bagi kaum Muslim baik pria maupun wanita menganggapnya sebagai bukti diri bahwa 
pria itu superior dan wanita inferior. Dengan refleksi ini, Riffat memutuskan untuk 
mengambil suatu metode percobaan untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi dasarnya.70 

 Dalam melakukan interpretasi terhadap al-Quran, Riffat menggunakan metodologi 
dengan mengembangkan tiga prinsip interpretasi, yaitu: 1) prinsip akurasi linguistik. 
Prinsip ini untuk melihat satu term atau konsep untuk mencoba menemukan maksud-
maksud referensi untuk semua kosa kata klasik, 2) prinsip konsistensi filosofis. Jika ingin 
mengetahui apa yang dikatakan al-Quran mengenai makhluk, haruslah diperhatikan 
keseluruhan makhluk, jangan hanya satu atau dua. Begitu juga jika al-Quran 
menggunakan kata “Adam”, maka harus dilihat semua konteks berkaitan dengan kata 
“Adam” tersebut. Dan ternyata setelah diteliti, semua menunjukkan konsistensi al-Quran, 
dan tidak didapati adanya suatu kontradiksi di dalamnya, dan 3) prinsip kriteria etik yang 
beberapa caranya merupakan sesuatu yang sangat penting. Jika al-Quran merupakan 
firman Allah dan kemudian menyuarakan tentang keadilan Tuhan, maka keadilan Tuhan 
ini harus ditekankan. Karena itu, jika ada satu bagian al-Quran yang tampaknya tidak 
menunjukkan keadilan bahkan dari sudut kemanusiaan, maka harus dicari interpretasi 
yang lebih adil dan seimbang.71 

Riffat dengan tegas mengatakan bahwa pria dan wanita itu mempunyai derajat 
yang sama dari segi penciptaan. Berkaitan dengan ini Riffat menulis sebuah buku dengan 
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judul Equal before Allah (Setara di Hadapan Allah). Menurutnya jika Allah menciptakan 
pria dan wanita setara, tetapi di masyarakat kenyataannya menjadi tidak sama, maka 
jelaslah itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Di sisi lain, jika Allah menciptakan pria 
dan wanita tidak setara, sebagaimana yang ada dalam tradisi, kemudian dicoba untuk 
disamakan seperti yang dilakukan oleh kaum feminis, maka dinilai tidak sesuai dengan 
kehendak Allah. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah, “Apakah Allah menciptakan 
mereka setara atau tidak?”72 Tentu saja jawabannya sudah pasti, yaitu setara. Namun, 
yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat masih jauh dari apa yang semestinya harus 
terjadi. Kenyataan bahwa hampir semua kaum Muslim percaya bahwa wanita pertama 
(Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam, secara praktis menunjukkan bahwa ajaran 
hadis telah menggantikan ajaran al-Quran, paling tidak menyangkut penciptaan wanita. 
Padahal semua umat Islam menyepakati, kalau terjadi pertentangan antara al-Quran dan 
hadis, al-Quranlah yang dimenangkan. Keberatan meninggalkan hadis tentang hal ini 
karena dimuatnya dalam kitab hadis yang terkenal keshahihannya, yakni kitab Shahih al-
Bukhari dan Shahih Muslim. Warisan sejarah yang begitu mengakar dalam persepsi dan 
kebudayaan manusia selama ini juga cukup menjadi kendala dalam mewujudkan image 
tentang persamaan antara lelaki dan wanita. 

Hadis seperti di atas perlu dipahami secara tepat sehingga kandungannya tidak 
bertentangan dengan al-Quran yang dengan tegas menyatakan persamaan antara pria dan 
wanita. Karena hadis tersebut termasuk hadis shahih maka kita tidak perlu membuang 
hadis tersebut, tetapi kita harus menafsirkan dan memahami hadis tersebut secara 
kontekstual dengan memperhatikan background (asbāb al-wurūd) dari hadis tersebut. 
Masih banyak hadis-hadis lain yang senada dengan hadis tersebut yang perlu dipahami 
secara kontekstual sehingga menghasilkan pemahaman yang sama seperti yang 
terkandung dalam al-Quran. 

Itulah beberapa tokoh feminis Muslim yang banyak menyuarakan ide kesetaraan 
gender antara pria dan wanita. Tentu saja masih banyak tokoh feminis Muslim yang lain 
dengan ide-ide yang senada meskipun penuh dengan variasi. Ide-ide dan tulisan-tulisan 
para tokoh itulah yang kemudian banyak memberi warna pemikiran para pemikir dan 
aktivis gerakan wanita di dunia Islam (feminis Muslim) hingga sekarang ini, termasuk di 
Indonesia. 
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