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Abstrak 
 

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan 
(kekerasan gender) 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 patriarkhi banyak 
mempengaruhi para ulama Muslim dalam menafsirkan konsep-konsep agama Islam. 
Sebagaimana diakui, bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum yang 
mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada al-
Quran dan Sunnah. Dapat juga dikatakan, bahwa fikih Islam merupakan perpaduan 
antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi). Persoalan itulah yang 
kemudian menimbulkan wacana ketidakadilan jenis kelamin (gender) di kalangan 
umat Islam yang akhirnya mengarah kepada timbulnya kekerasan gender. Perlu 
ditambahkan juga bahwa ketidakadilan gender ini tidak hanya terjadi dalam Islam, 
tetapi juga terjadi dalam dua agama monoteistis yang lebih terdahulu, yakni agama 
Yahudi dan Nasrani (Kristen) dan juga dalam agama-agama yang lain. 

Konstruksi pemikiran yang memunculkan wacana kekerasan terhadap 
perempuan seperti itu 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. Perbedaan jenis kelamin yang memang tidak dipungkiri eksistensinya 
dalam semua kitab suci keagamaan harus benar-benar ditempatkan pada posisi dan 
kedudukannya masing-masing. 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. Dengan cara seperti ini pada akhirnya 
terlihat bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang 
lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, 
tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi 
puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan 
Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan 
posisi dan kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan 
gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender. 
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Pendahuluan 

Disadari atau tidak, hingga sekarang ini sebagian besar kaum perempuan masih 

belum menikmati alam kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum laki-laki. 

Bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang masih menanggung beban derita karena 

tindakan yang semena-mena dari kaum laki-laki. Di antara faktor penyebab masalah 

ini adalah kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka dan juga 

kurangnya kesadaran kaum lelaki untuk memperlakukan kaum perempuan 

sebagaimana layaknya. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah kondisi 

sosial budaya yang secara turun-temurun selalu berpihak kepada kepentingan kaum 

lelaki (patriarkhis/superior) dan menempatkan kaum perempuan pada posisi rendah 

(suborninatif/inferior). 

Kondisi seperti di atas terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, termasuk 

di kalangan masyarakat Muslim. Cukup lama masayarakat Muslim, khususnya kaum 

perempuan, mengalami penderitaan seperti itu. Faktor penyebabnya adalah kondisi 

lingkungan yang dikembangkan masyarakat Muslim selama berabad-abad, yakni 

terjadinya pencampuradukan sejumlah tradisi lokal terhadap ajaran Islam. Budaya ini 

banyak memberi pengaruh kepada para pemikir Muslim (ulama) dalam 

menghasilkan pemikiran-pemikiran fikihnya (baca: tafsir keagamaannya). Hingga 

sekarang pengaruh tafsir keagamaan tersebut masih terasa, meskipun sudah mulai 

agak memudar. Tampilnya tokoh-tokoh feminis Muslim yang menyuarakan gerakan 

feminisme atau gerakan sadar gender banyak memberi kontribusi yang cukup berarti 

dalam membangkitkan kesadaran kaum perempuan Muslim untuk membela hak-hak 

mereka yang selama ini tidak pernah mereka peroleh. 
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Itulah barangkali gambaran awal mengenai munculnya wacana kekerasan 

gender di kalangan kaum perempuan sebagai akibat adanya tafsir keagamaan yang 

memihak kaum lelaki. Tulisan ini mencoba menguraikan masalah kekerasan gender 

dalam tafsir keagamaan, terutama dalam perspektif Islam, dengan menitikberatkan 

pada akar historis timbulnya masalah dan solusi yang bisa ditawarkan. 

Perempuan dan Kekerasan 

Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak 

perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan selalu identik dengan kekerasan. 

Hingga sekarang kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, padahal lembaga-

lembaga yang notabene membela hak-hak perempuan bermunculan di mana-mana. 

Dalam salah satu laporan sebuah buku yang dikutip oleh Mansour Fakih1 ditulis 

bahwa setiap enam menit seorang perempuan diperkosa dan malahan dari tiga orang 

perempuan di Amerika pernah mengalami serangan seksual dalam hidup mereka. 

Kondisi ini barangkali lebih meningkat lagi sekarang. Anehnya kekerasan terhadap 

kaum perempuan tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM), baik oleh negara maupun organisasi yang memperjuangkan HAM sendiri. 

Hal ini terjadi karena dua hal: pertama, persoalan HAM masih dianggap hanya 

sebagai persoalan publik, bukan persoalan domistik. Akibatnya hampir semua 

kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di sektor domistik tidak dianggap 

sebagai pelanggaran HAM, dan bahkan jika korbannya tidak mengadukan 

perkaranya tidak bisa diajukan ke pengadilan, dan kedua, masih kuatnya anggapan 

                                                           
1 Mansour Fakih, “Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender”, dalam Eko Prasetyo 

dan Suparman Marzuki (Ed.), Perempuan dalam Wacana Perkosaan (Yogyakarta: PKBI, 1997), hal. 
3. LBH – APIK dalam kurun waktu 1996-2000 telah menangani 400 kasus kekerasan dalam rumah 
tangga (suami terhadap isterinya), tetapi penanganannya juga tidak tuntas. Lihat  tulisan Mursyidah 
Thahir, “Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz” dalam Jurnal Pemikiaran Islam tentang 
Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: Logos, 2000), hal. 27 
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bahwa jika pelanggaran atau kekerasan terjadi pada kaum perempuan maka hal 

tersebut dianggap sebagai ‘salah perempuannya sendiri’. Itulah mengapa pelecehan 

yang terjadi di sektor publik, juga tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran HAM.2 

Faktor lainnya yang terkait dengan masalah di atas adalah karena tidak 

adanya laporan resmi mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan. 

Sementara itu posisi ketergantungan ekonomis dan sosial perempuan korban 

kekerasan terhadap kaum lelaki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan  

dan kejahatan yang mereka alami. Namun, kalaupun  kekerasan terpaksa dilaporkan, 

para pelaksana hukum sering menganggap persoalan tersebut sebagai masalah 

private dan mendapat perlakuan berbeda bila dibandingkan dengan penanganan 

mereka terhadap kekerasan publik. Demikian halnya asumsi peran gender dalam 

budaya dan tradisi bahkan keyakinan keagamaan di masyarakat sering digunakan 

untuk melegitimasi tindak kekerasan tersebut, sehingga mempersoalkan asumsi 

gender yang diyakini masyarakat dinilai akan mengganggu stabilitas  masyarakat 

serta harmonisasi keluarga, sosial, maupun keagamaan. Akibatnya banyak kaum 

perempuan  korban kekerasan memilih menerima kekerasan sebagai bagian dari 

nasib hidup mereka, bahkan sering justeru menyalahkan diri mereka sendiri. 

Ada beberapa alasan untuk menjelaskan mengapa secara global kekerasan 

terhadap perempuan, terutama kekerasan domistik, tidak dianggap sebagai 

pelanggaran HAM, melalui perspektif gender. Hak asasi manusia, terutama tentang 

hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, dijamin dalam Covenants 

PBB tahun 1966, namun dalam tafsirannya tidak dimasukkan adanya jaminan 

terhadap kekerasan rumah tangga (domistic violence), perkosaan, pemaksaan 

sterilisasi atau kehamilan, dan segenap bentuk kekerasan yang menimpa perempuan 
                                                           

2 Ibid., hal. 13. 
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ke dalamnya. Di samping itu, ada pembedaan antara hak sispil dan hak politik di satu 

pihak dan hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak. Hak sipil dan politik wajib 

dilaksanakan  (ensured) oleh negara-negara anggota PBB dan mempunyai implikasi 

pada hukum nasional, sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya cukup diakui 

(recognised) saja, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.3 

Inilah yang menjadi sebab kurang diperhatikannya hak asasi kaum perempuan dalam 

masalah ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga sering mengakibatkan kekerasan 

terhadap kaum perempuan di sektor domistik, padahal kaum perempuan sendiri 

sangat berkepentingan terhadap masalah-masalah tersebut. Di sinilah muncul bias 

gender yang menganggap hak asasi kaum perempuan kurang penting. 

Pada tahun 1991 untuk pertama kalinya pertemuan kelompok ahli PBB 

mengenai kekerasan terhadap kaum perempuan merekomendasi untuk mengadopsi 

protokol kekerasan gender ke dalam the Convention on the Elimination of All forms 

of Discrimination Againts Women (CEDAW). Sayangnya konvensi ini belum 

dilengkapi dengan instrumen pelaksanaannya, sehingga realisasinya sangat lemah. 

Konvensi ini juga belum memasukkan dengan jelas masalah kekerasan domistik dan 

perkosaan di rumah tangga. Bias gender ikut mewarnai pelaksanaan konvensi 

tersebut di negara-negara yang meratifikasinya. Umumnya respon negara-negara 

tersebut masih berupa penciptaan hukum atau penggantian isi hukum tersebut 

(content of the law), tetapi belum mempengaruhi struktur hukum (structure of the 

law), yakni sikap dan keyakinan para pelaksana hukum, serta kultur hukum (culture 

of the law), yakni masyarakat sendiri, khususnya kaum perempuan, terhadap 

persoalan diskriminasi tersebut.4 

                                                           
3 Ibid., hal. 15. 
4 Ibid., hal. 16. 
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Persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik yang terkait dengan masalah 

sipil dan politik maupun yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya, 

merupakan persoalan kekerasan atau ketidakadilan gender, karena mengakar pada 

keyakinan dan ideologi seseorang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut urusan 

masing-masing pribadi, tetapi sampai pada urusan negara. Oleh karena itu, 

pemecahannya harus secara serempak dengan menempuh usaha jangka pendek, 

yakni pemecahan masalah-masalah praktis dari kekerasan, dan usaha jangka panjang 

yang lebih strategis untuk memerangi masalah kekerasan. Dalam usaha jangka 

pendek, kaum perempuan misalnya mempelajari berbagai teknik untuk 

menghentikan kekerasan, sehingga setiap ada upaya kekerasan terhadap dirinya akan 

bisa diatasi. Inilah usaha praktis yang bisa dilakukan. Usaha strategis jangka panjang 

dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis tersebut. Usaha ini meliputi perjuangan 

memerangi ideologi bias gender (baca: kekerasan gender) di tengah masyarakat. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa kekerasan yang terjadi baik dalam wilayah 

domistik maupun wilayah publik selalu menimpa kaum perempuan. Untuk itu, kaum 

perempuan khususnya dan masyarakat umumnya perlu menyadari persoalan ini dan 

sesegera mungkin untuk berusaha memecahkannya. Upaya-upaya strategis perlu 

ditempuh, misalnya melalui pendidikan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang 

memadai dan kemudian menyadari arti pentingnya kesetaraan gender di masyarakat, 

khususnya bagi kaum perempuan. 

Kekerasan Gender dalam Tafsir Keagamaan 

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan 

gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarkhi di kalangan umat Islam. 

Patriarkhi muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih 
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tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai 

bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.5 Budaya ini banyak memberikan 

pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir 

semuanya laki-laki. 

Hingga saat ini mekanisme kontrol dengan kekerasan masih umum dilakukan 

untuk meligitimasikan kekuasaan. Selama patriarkhi “disepakati” sebagai 

keniscayaan alamiah, sejauh itu pula kekerasan terhadap kaum perempuan terus 

berlangsung. Sebagai objek kekerasan, perempuan masih disudutkan pada pihak 

yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan 

mitos kejatuhan Adam dari surga yang disebabkan oleh kerapuhan iman Hawa, maka 

sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu dituduh sebagai pihak penggoda 

sehingga mendorong laki-laki untuk berbuat tindakan yang tidak senonoh, seperti 

memperkosa. Bila dilihat kembali sejarah kuno, ditemukan fakta-fakta penting yang 

berkenaan dengan kedudukan perempuan di rumah dan di dalam masyarakat. Dapat 

dilihat juga bahwa perubahan-perubahan yang mempengaruhi kedudukan dan 

perannya terkait erat dengan struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat. 

Kedudukan yang diperoleh perempuan merupakan kunci untuk memahami alasan 

munculnya jalan yang akhirnya menjerumuskan  perempuan kepada situasi pada 

masa Yahudi dan Kristen, bahkan Islam, yang hanya merupakan sekedar tulang 

rusuk dalam tubuh laki-laki. Persoalan sejarah kedudukan perempuan ini dikupas 

panjang lebar oleh Nawal el Saadawi dalam salah satu bukunya The Hidden Face of 

Eve yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Perempuan 

dalam Budaya Patriarki. El Saadawi mengemukakan dalam buku tersebut bahwa 
                                                           

5 Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta: 
Penerbit Paramadina, 2001), hal. 394. 
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konsep tentang agama berkembang di dalam pikiran manusia jauh sebelum agama-

agama monoteis muncul. Orang-orang Mesir Kuno, misalnya, telah memiliki agama 

sendiri sebelum agama Yahudi masuk ke dalam lingkungan mereka. Menurut 

keyakinan agama Mesir Kuno dewa-dewa perempuan berdampingan dengan dewa-

dewa laki-laki bersama-sama berkuasa atas nasib kehidupan mereka. Naiknya 

perempuan pada tempat yang tinggi seperti diduduki dewa-dewa itu adalah cerminan 

kedudukan mereka dalam masyarakat sebelum munculnya sistem yang dicirikan oleh 

keluarga patriarkhat, kepemilikan tanah, dan pembagian masyarakat menjadi kelas-

kelas sosial. Dengan lahirnya sistem-sistem ini, kedudukan perempuan perlahan-

lahan jatuh merosot dan berlanjut ke masa-masa sesudahnya.6 Perkembangan 

selanjutnya secara paralel dibarengi dengan  kemerosotan status dan kedudukan 

perempuan diawali dari kelas penguasa pemilik tanah hingga akhirnya keseluruhan 

masyarakat berlangsung di bawah dominasi  ekonomi, sosial, dan keagamaan dari 

kaum laki-laki. Laki-laki memonopoli agama untuk tujuan-tujuannya sendiri serta 

untuk para dewa laki-laki pula, sementara perempuan terpuruk ke jenjang kedudukan 

keagamaan yang paling rendah. Proses ini berlangsung paralel dengan perkembangan 

kepemilikan pribadi. Struktur-struktur lama diganti dengan sistem-sistem yang 

didasarkan pada eksploitasi dan perempuan dibuang ke dasar terbawah struktur 

masyarakat.7 Hingga perkembangan agama-agama monoteis, struktur tersebut tidak 

berubah. Para penafsir keagamaan semakin memperkokoh struktur tersebut dengan 

mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Budaya Arab 

yang patriarkhi banyak mempengaruhi para ulama Muslim dalam menafsirkan 

                                                           
6 Nawal el Saadawi, Perempuan dalam Budaya Patriarki, terj. oleh Zulhimiyasri 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 183-185. 
 
7Ibid., hal. 189. 
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konsep-konsep agama Islam. Sebagaimana diakui, bahwa fikih Islam lahir sebagai 

formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu 

yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Dapat juga dikatakan, bahwa fikih Islam 

merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi).8  

Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarkhi dianggap sebagai asal-usul 

dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang 

mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki (bias gender). Di sinilah 

para feminis Muslim sekarang ini, seperti Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el 

Sadawi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain berusaha 

membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam 

orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender. Tidak 

ketinggalan, tokoh-tokoh feminis Muslim dari Indonesia juga mulai banyak mengkaji 

masalah ini dan sudah menghasilkan beberapa buku yang bisa dibaca oleh umat 

Islam Indonesia. Di antara mereka adalah Nasaruddin Umar, Siti Ruhaini Zuhayatin, 

Budhy Munawwar Rahman, Cici Farkha, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Hampir di sebagian besar masyarakat Muslim sekarang ini, termasuk di 

Indonesia, masih memegang erat-erat budaya patriarkhi. Kaum laki-laki dengan 

leluasa menguasai kaum perempuan dengan menempatkan mereka selalu berada 

dalam sektor domistik. Pengasingan perempuan di dalam rumah membuat ruang 

geraknya tidak mandiri secara ekonomis dan selanjutnya memiliki ketergantungan 

secara psikologis. Kalaupun membolehkan perempuan aktif di dunia publik, sistem 

patriarkhi ini selalu menekankannya kepada kewajiban utama secara kodrati, yakni 

                                                           
8 Untuk melihat persoalan ini lebih dalam terutama yang terkait dengan wacara fikih 

perempuan, baca tulisan Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi 
Islam di Indonesia ( Bandung: Penerbit Mizan, 1995), terutama pada bab tentang “Kitab Kuning dan 
perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning”, hal. 172-182. 
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mengurus anak, suami, dan keluarga. Hal inilah yang banyak dibahas oleh Fatima 

Mernissi dalam salah satu karyanya ketika berbicara tentang masalah hijab. Dia 

menyimpulkan bahasannya bahwa budaya hijab mengharuskan adanya pemisahan 

ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa berkiprah di ruang yang 

lebih terbuka (sektor publik), sedang perempuan hanyak berkutat pada ruang yang 

lebih sempit (sektor domistik).9 Bahkan masih banyak di kalangan masyarakat 

Muslim yang berpendapat bahwa pemingitan dan pembatasan perempuan di ruang 

domistik masih dianggap  sebagai suatu yang “wajar” dan tepat. Dalam tulisannya 

yang lain Fatima Mernissi menunjukkan data bahwa banyak kaum lelaki di seluruh 

dunia Arab masih merasa terhina jika ditanyakan kepada mereka apakah isteri 

mereka bekerja di luar rumah. Fatima melihat kasus di Maroko tahun 1982 bahwa 

kepala keluarga lelaki menunjukkan rasa malu dan sebagian bahkan kaget ketika 

diajukan pertanyaan tentang pekerjaan perempuan di luar rumah. Bagi para suami 

ini, pekerjaan yang dilakukuan isteri-isteri mereka di luar rumah mendatangkan aib 

bagi kehormatan keluarga dan akan menunjukkan ketidakmampuan serta kegagalan 

mereka sendiri sebagai lelaki yang tugas dan jati dirinya mewajibkan mereka untuk 

memberi nafkah pada kaum perempuan yang dikurung di rumah.10 

 Dalam melegitimasi sistem patriarkhi seperti di atas, kaum lelaki Muslim, 

terutama para ulama, mendasarkannya pada beberapa ayat yang terdapat pada Kitab 

                                                           
9 Untuk lebih detailnya tentang masalah hijab ini baca tulisan Fatima Mernissi, Menengok 

Kontroversi Peran Wanita dalam Politik, terj, oleh M. Masyhur Abadi (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 
hal. 107-130. Mazhar ul Haq Khan juga berbicara tentang hal ini dalam sistem/budaya purdah. Inti 
budaya purdah adalah superioritas kaum laki-laki dan inferioritas kaum perempuan. Ada dominasi 
laki-laki terhadap perempuan. Wilayah laki-laki adalah sektor publik dan wilayah perempuan adalah 
sektor domistik. Untuk lebih detailnya baca Mazhar ul Haq Khan, Wanita Islam korban Patologi 
Sosial, terj. oleh Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 23-67. 

 
10
 Fatima Mernissi, Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah 

Muslim, terj. oleh Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hal. 126. 
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Suci dan Sunnah Nabi. Di antara ayat al-Quran yang dijadikan dasar dalam 

pemisahan tugas lelaki dan perempuan adalah sebagai berikut: 

… dan kaum laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari mereka (kaum 

perempuan). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Baqarah 

(2): 228). 

Ungkapan “satu tingkat lebih tinggi dari mereka” mengandung arti bahwa kaum laki-

laki (suami) memiliki kelebihan dibanding kaum perempuan (isteri). Dalam Kitab 

Tarsir Al-Qur’an dan Terjemahnya diberi catatan bahwa kelebihan itu disebabkan 

oleh suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah 

tangga.11 Hampir semua para penafsir al-Quran mengakui bahwa kelebihan di sini 

bukan kelebihan yang mengarah kepada keutamaan di hadapan Allah, sebab 

keutamaan didasarkan pada tingkat ketaqwaan seseorang. Kelebihan yang dimaksud 

dalam ayat tersebut adalah dalam hal tanggung jawab keluarga dan pemberian 

nafkah.12 Namun demikian, 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. Keyakinan akan hal ini 

lebih dipertegas oleh ayat 34 dari surat al-Nisa’ yang berbunyi: 

Kaum laki-laki bertanggung jawab terhadap kaum perempuan, karena Allah telah 
melebihkan golongan mereka dari golongan perempuan dan karena mereka 
memberi nafkah (untuk kaum perempuan). Maka perempuan yang baik adalah 
perempuan yang patuh, yang memelihara diri sebagaimana Allah telah 
memeliharanya (QS. al-Nisa’ (4): 34). 

                                                           
11 Lihat catatan nomor 143 dari Kitab Tafsir Departemen Agama, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hal. 55.  
 
12 Lihat misalnya Muhammad Ali al-Shabuniy, Rawa`i’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam 

Min al-Qur`an (Beirut Dar al-Fikr, t.t.), Jilid 1, hal. 326. Ash-Shabuniy lebih memerinci kelebihan 
laki-laki atas perempuan ketika menafsirkan surat al-Nisa’ (4): 34. Menurutnya, laki-laki diberikan 
tanggung  jawab atas perempuan karena Allah telah memberinya akal dan  perencanaan (tadbir), dan 
juga khususnya pekerjaan dan tanggung jawab memberi nafkah. Lihat sumber yang sama hal. 465. 
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Kedua ayat di atas telah memetakan divisi kerja antara kaum laki-laki dan 

kaum perempuan. Kaum perempuan ditempatkan pada sektor yang lebih aman dan 

tertutup, yakni wilayah domistik, sementara kaum laki-laki bebas untuk mencari 

nafkah di mana pun, yakni wilayah publik. Dengan bahasa yang lain Fatima Mernissi 

mengatakan bahwa perempuan sebagai agen seksual dan laki-laki sebagai pencari 

nafkah.13 Pandangan seperti ini berakar dalam ingatan umat Islam sejak kanak-kanak 

ketika mereka mempelajari al-Quran. Hal ini lebih diperparah oleh ekspansi 

pemerintahan Islam (masa kekhalifahan) yang berabad-abad terus menonjolkan 

tradisi patriarkhi dan menempatkan kaum perempuan pada posisi yang subordinatif. 

Persoalan itulah yang kemudian menimbulkan wacana ketidakadilan jenis 

kelamin (gender) di kalangan umat Islam yang akhirnya mengarah kepada timbulnya 

kekerasan gender. Perlu ditambahkan juga bahwa ketidakadilan gender ini tidak 

hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga terjadi dalam dua agama monoteistis yang 

lebih terdahulu, yakni agama Yahudi dan Nasrani (Kristen). Dalam kedua agama ini 

bahkan  perendahan kaum perempuan jauh lebih kejam, pada tingkat prinsip, 

dibandingkan dalam Islam. Figur Maria adalah seorang perempuan yang 

terserimpung. Dia sebagai seorang perawan yang melahirkan anak tanpa melakukan 

tindakan seksual. Agar tetap melahirkan dalam keadaan tetap perawan, seorang 

perempuan, dalam situasi Maria, harus menjalani perubahan-perubahan dalam 

kejiwaan Kristen yang sama menyerimpungnya dengan imobilisasi ruang di dalam 

alam raya Muslim. Banyak argumen yang dikemukakan untuk membuktikan bahwa 

agama Yahudi dan Kristen memberikan perlakuan yang lebih baik kepada 

                                                           
13Fatima Mernissi, Pemberontakan Wanita, hal. 133. 
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perempuan dibandingkan Islam, tetapi argumen-argumen tersebut kurang 

meyakinkan.14  

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. Perbedaan jenis kelamin yang memang tidak dipungkiri eksistensinya 

dalam semua kitab suci keagamaan harus benar-benar ditempatkan pada posisi dan 

kedudukannya masing-masing. 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. 

 
Upaya ke Arah Kesetaraan Gender Perspektif Islam 

 Pada umumnya perempuan selalu dimunculkan sebagai sosok yang lemah 

ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Implikasinya, perempuan kemudian 

ditempatkan pada posisi yang rendah. Sudah berabad-abad lamanya pandangan ini 

mewarnai hampir seluruh budaya manusia dan kemudian mendapatkan legitimasi 

dari agama-agama besar dunia, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, atau mungkin 

juga agama-agama lainnya. 

                                                           
14Ibid., hal. 213. 
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Selama berabad-abad perempuan terus-menerus berada di bawah kekuasaan 

laki-laki. Kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada 

kekuatan laki-laki demi kelancaran dan kelestarian keluarga. Datangnya agama 

Yahudi dan Nasrani yang ajarannya kemudian banyak disimpangkan oleh para 

penganutnya belum bisa menjamin kedudukan perempuan sebagaimana mestinya. 

Kemudian datanglah Islam yang berusaha mengangkat kedudukan perempuan hingga 

menjadi sejajar dengan kedudukan laki-laki. 

Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan 

dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai 

makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping 

kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap 

perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek 

kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat (49): 13). Islam juga menempatkan perempuan 

pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban 

agama (Q.S. al-Taubah (9): 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85): 

10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa’ (4): 124), dan pada masalah-masalah 

lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Quran. Namun demikian, dalam hal ini 

masih diakui adanya sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-laki, misalnya 

dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam 

warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara. Yang pasti, secara 

kodrati perempuan berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang bisa 

menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dengan demikian, jelaslah bahwa 

Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada perempuan setara dengan 

kedudukan yang diberikan kepada laki-laki. Kesetaraan ini bukan berarti menjadikan 
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perempuan sama persis dengan laki-laki dalam segala hal. Tentunya ada batasan-

batasan tertentu yang membedakan wanita dengan pria. 

  Dalam sejarah peradaban Islam kesetaraan seperti di atas kurang terlihat 

secara faktual. Sebagaimana diungkapkan di atas budaya patriarkhi sangat 

mempengaruhi teks-teks keagamaan, termasuk dalam Islam, sehingga hampir 

berabad-abad lamanya posisi perempuan dalam Islam belumlah seperti yang 

dikehendaki oleh ruh al-Quran.  

Pada perkembangan selanjutnya, lahirnya politik demokrasi serta munculnya 

sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap 

hak-hak perempuan. Kaum perempuan tidak mau lagi ditindas sebagaimana yang 

mereka alami di tengah-tengah masyarakat feodal. Mereka menolak dianggap rendah 

status sosialnya dibanding laki-laki. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan 

mendapat  penghormatan  yang sama. Gerakan  mereka  ini  dikenal  dengan  gerakan 

feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa 

kaum wanita mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk menghentikan 

diskriminasi tersebut.15 

Munculnya kesadaran baru seperti itu banyak menggugah para pakar untuk 

lebih menyuarakan hak-hak perempuan melalui tulisan-tulisan mereka. Mulai dekade 

1980-an para pakar Muslim pun mulai banyak berbicara mengenai hak-hak 

perempuan dengan mempermasalahkan kembali pemahaman Islam (fikih) yang 

terkandung dalam kitab-kitab fikih, tafsir, dan syarah hadis yang menurut mereka 

masih mencerminkan bias dan dominasi patriarkhi yang cukup kental. Mereka ini 

                                                           
15
 Nurul Agustina, “Tradisionalisme Islam dan Feminisme”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an 

(Edisi Khusus) No. 5 dan 6 Vol. V tahun 1994, hal. 63. 
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kemudian dijuluki tokoh-tokoh feminis Muslim atau sering juga dikenal sebagai 

kaum feminis Muslim.  

Dari tulisan-tulisan para feminis Muslim itu dapat dilihat bahwa Islam 

sebenarnya sama sekali tidak menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah 

kedudukan laki-laki. Jadi Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan 

keadilan gender. Kalaulah selama ini muncul ketidakadilan dalam Islam ketika 

memposisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, hal itu 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 laki-laki dan 

perempuan yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan 

dengan jalan menafsirkan kembali teks-teks al-Quran yang berkaitan dengan wanita 

yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang menunjukkan 

kebencian kepadaperempuan). 

Studi yang dilakukan Nasaruddin Umar terhadap al-Quran 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 surat al-Hujurat (49): 13 dan al-Nahl (16): 97; (2) Laki-

laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Hal ini terlihat dalam surat al-Baqarah 

(2): 30 dan al-An’am (6): 165; (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian 

primordial seperti terlihat dalam surat al-A’raf (7): 172; (4) Adam dan Hawa terlibat 

secara aktif dalam drama kosmis. Kejelasan ini terlihat dalam surat al-Baqarah (2): 

35 dan 187, al-A’raf (7): 20, 22, dan 23.; dan (5) Laki-laki dan perempuan berpotensi 
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meraih prestasi seperti yang terlihat dalam surat ‘Ali ‘Imran (3): 195, al-Nisa’ (4): 

124, al-Nahl (16): 97, dan Ghafir (40): 40.16 Kalaupun kemudian muncul pendapat 

yang bernada misoginis terhadap perempuan, atau yang menunjukkan subordinasi 

perempuan dan superioritas laki-laki, dikarenakan adanya bias gender dalam 

pemahaman atau penafsiran teks-teks al-Quran. Adapun penyebab terjadinya bias 

gender ini menurut Nasaruddin 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.17  

  Kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran di atas banyak dikacaukan oleh adanya 

hadis-hadis yang bernada misoginis (yang merendahkan perempuan). Hadis-hadis 

tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengindikasikan hal tersebut dan 

jelas bertentangan dengan kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran. Hadis-hadis seperti 

itu seharusnya ditolak, namun kenyataannya justru populer dan dipegangi oleh umat 

Islam. Persoalannya ternyata adalah karena hadis-hadis itu diriwayatkan oleh dua 

perawi yang terkenal kesahihannya, yaitu al-Bukhari dan Muslim. Atas kenyataan ini 

Riffat Hasan mengajak para perempuan Muslim sadar bahwa sejarah penundukan 

dan penghinaan kaum perempuan di tangan kaum laki-laki bermula dari sejarah 

penciptaan Hawa seperti dalam hadis-hadis tersebut. Riffat juga mengajak kaum 

perempuan Muslim menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara 

                                                           
16Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Yayasan 

Paramadina, 1999), hal. 248-265. 
17 Ibid., hal. 268-299. 
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ontologis inferior, subordinatif, dan bengkok.18 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 al-Quran 

yang menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan dari nafs yang satu 

(Q.S. al-Nisa’ (4): 1). Oleh karena itu, hadis-hadis itu harus diartikan secara 

majazi/metaforis. Gambaran tulang yang bengkok merupakan sifat perempuan yang 

sensitif, lemah lembut, halus, dan peka, sehingga dalam bergaul dengannya 

diperlukan juga kelembutan dengan mempertimbangkan fitrah dan sifat dasar 

pembawaannya itu. Laki-laki atau suami harus bertindak bijaksana, bersikap makruf, 

dan penuh kesabaran terhadap perempuan. Sifat-sifat yang demikian ini tidak dapat 

dijadikan dasar untuk mendeskriditkan perempuan  atau menunjukkan asal kejadilan 

perempuan yang berbeda dengan laki-laki, sehingga pada akhirnya laki-laki merasa 

lebih tinggi dari perempuan. 

 Dengan kata lain, terhadap hadis-hadis seperti di atas perlu dilakukan 

kontekstualisasi pemahaman. Kontekstualisasi hadis merupakan 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 dilakukan dengan dialog atau saling mengisi di antara 

keduanya.19  

                                                           
18Riffat Hasan & Fatima Mernissi, Setara di Hadapan Allah, terj. oleh Tim LSPPA 

(Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996), hal. 66. 
 
19Hamim Ilyas, “Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dan Islam” dalam Ema 

Marhumah dan Lathiful Khuluq (ed.), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam 
Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 180. 
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 Uraian di atas menjelaskan kepada kita bahwa Islam sama sekali tidak 

menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-

laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan 

kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-

idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, menetapkan 

posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan 

laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak 

menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender. 

Penutup 

Pada bagian akhir tulisan ini, perlu ditegaskan kembali bahwa dalam tafsir 

keagamaan banyak ditemukan wacana kekerasan terhadap perempuan, termasuk 

teks-teks keagamaan dalam Islam. Persoalan ini muncul karena dipengaruhi oleh 

budaya patriarkhi yang sudah mengakar berabad-abad lamanya di kalangan ahli 

agama, termasuk di kalangan para ulama (pemikir Muslim). Dominasi penafsiran 

yang dilakukan oleh kaum laki-laki juga ikut mewarnai munculnya teks-teks 

keagamaan semacam itu. Secara khusus munculnya hadis-hadis yang bernada 

misoginis banyak mewarnai opini para ulama dalam memberikan penilaian terhadap 

kaum perempuan yang pada akhirnya mereka memberikan kedudukan yang lebih 

tinggi kepada laki-laki dan menempatkan perempuan pada kedudukan yang lebih 

rendah. Hal ini juga berimplikasi pada berbagai sektor yang sangat merugikan 

perempuan, misalnya dalam sektor ekonomi, politik, dan lain-lain. 
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