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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

  Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam. 

Sangat rendah dan hina dina, mereka tidak menganggapnya sebagai 

manusia  yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh yang 

hina. Bagi mereka, wanita adalah pangkal keburukan  dan sumber bencana.
1
 

 Ikhwan Fauzi, dalam bukunya Perempuan dan Kekuasaan, 

mengatakan hal yang senada bahwa perempuan sebelum Islam tidak 

memiliki peranan apapun, ia dirampas haknya, diperjual belikan 

seperti budak, dan diwariskan tetapi tidak mewarisi, sehingga 

sebahagian bangsa melakukan hal itu terus menerus dan menganggap 

perempuan tidak punya roh, hilang dengan kematiannya dan tidak 

tunduk pada syari'at, berbeda dengan laki-laki, sehingga perempuan 

dilarang untuk menuntut ilmu pengetahuan dan membaca kitab suci.
2
 

 

  Seperti yang ditegaskan oleh Maisar bahwa pada masa jahiliah, 

betapa sedih murkanya seorang pria bila mendengar kabar istrinya 

melahirkan seorang wanita. Ditambahkan oleh penulis bahwa parahnya lagi 

seorang isteri harus merelakan anaknya dikubur hidup-hidup oleh suaminya 

karena dikiranya seorang anak perempuan hanya pembawa sial dan tidak 

                                                
1
Lihat, Muhammad Albar, Amal al-Mar'ah Fi al-Mizan, diterjemahkan oleh Amir 

Hamzah Fachruddin dengan judul Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, 

Emansipasi dan Pelecehan Seksual (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), h. 1. 
2
Muhammad Anis Qasim Ja’far, Al- Huquq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-

Fikr wa al-Tasyri’ al-Mu’ashir, diterjemahkan oleh Ikhwan Fauzih, dengan judul Perempuan dan 

Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam (Cet. I ; Jakarta: Amzah, 

2002), h. 1. 



2 

 

ada gunanya sama sekali, lebih lanjut dikatakan oleh Maisar Yasin bahwa 

apabila sang suami meninggal maka sang istri harus menunggu di samping 

suaminya terus menerus sampai ia menemui ajalnya. Bahkan, dahulu orang 

beranggapan bahwa wanita itu adalah roh jahat yang harus dihina dan 

dilecehkan.
3
 Sehingga dapatlah dikatakan bahwa, pertama, perempuan 

dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki dan diwariskan dan tetapi tidak 

mewarisi, kedua, perempuan di bawah perwalian laki-laki, tidak punya 

kebebasan dan kehendak, ketiga, perempuan dikubur hidup-hidup. 

 Sampai ketika awal datangnya Islam wanita masih dalam keadaan 

hina    dina baik itu dalam teori maupun implementasinya baik itu 

pada ummat dan bangsa terdahulu maupun terhadap kaum jahiliah 

Arab.
4
 

 

  Ketika itu pula, Islam datang sebagai petunjuk kabar gembira dan 

peringatan bagi manusia. Pandangan terhadap perempuan berubah dan 

menjadilah suatu kebahagiaan ummat pada waktu itu seingga kedudukan 

kaum perempuan diangkat dan dihilangkanlah segala bentuk kezaliman dan 

kesewenang-wenangan.
5
 

  Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama 

ini telah dinilai sebagai sesuatu yang taken of granted. Upaya untuk 
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melakukan respon terhadap problematika keummatan acap kali menuntut 

sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara 

tekstual, jadi dengan  menelusuri berbagai Hukum Islam yang memiliki 

relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya  dapat dilihat 

bahwa Al-Qur’an secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial 

yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai 

sesuatu yang absolut untuk didikotomikan. 

  Hal ini kalau ditinjau dari dimensi sejarah, seluruh hak-hak 

perempuan tidak diperhatikan, perbedaan hak laki-laki dan perempuan 

sangatlah jelas. Namun dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa antara 

perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dari hak apapun karena 

mereka berasal dari satu asal.
6
 Bahkan ada dalam Al-Qur’an satu surah 

yang dinamakan surah An-Nisaa yang berarti surah perempuan, dan belum 

lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak-haknya dalam bidang 

muamalah, politik, pernikahan, kewarisan, pendikan serta sosial 

kemasyarakatan dan masih banyak lagi hak-hak yang lainnya.  

   Oleh karena itu sesungguhnya Islam datang ke dunia ini untuk  

mengembalikan kehormatan, harga diri dan hak-hak kaum wanita pada 

masa hidupnya , mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa tatkala 

menjadi seorang istri hingga masa seorang wanita menjadi nenek. Islam 
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mengangkat derajat kewanitaan yang sangat istimewa. Islam menganjurkan 

agar kaum pria memperlakukan wanita dengan penuh kelembutan dan kasih 

sayang. 

   Islampun tidak membedakan hak atas laki-laki dan perempuan 

yaitu bahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari, ajaran Islam seperti 

perdamaian pembebasan dan egaliterianisme termasuk persamaan derajat 

antara lelaki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat Al-Qur'an, kisah-

kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman nabi Muhammad 

saw., seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain telah banyak ditulis. 

Begitupula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan dan 

memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan.
7
 

 Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki punya 

kedudukan yang sama, tidak lebih dan tidak kurang, sebab keduanya adalah 

makhluk yang berasal dari satu diri. Islam datang dengan membawa taklif 

syari'at yang dibebankan kepada kaum wanita dan kaum pria. Hukum 

syari'at telah menerangkan pemecahan terhadap aktifitas keduanya sejak 

awal kedatangannya, Islam telah menjadikan perempuan sama dengan laki-

laki ketika Allah Swt mengeluarkan perintah kepada Adam perintah yang 
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sama diberikan kepada Hawa. Ketika Allah swt. mengeluarkan larangan hal 

itu ditujukan kepada keduanya.
8
 

 Jelaslah bahwa perempuan memiliki kompetensi khusus terhadap 

perintah-perintah Allah swt. Perempuan yang memiliki kesiapan diri untuk 

beribadah dan taat kepada-Nya. Perempuan sama dengan laki-laki dalam 

kemanusiaan dan hak-hak secara umum kecuali dalam hal-hal tertentu 

dengan teks hukum khusus. Perempuan memiliki hak dalam kedudukan 

terhormat dan kebebasan.
9
 

 Jadi, apa yang telah dikatakan di atas jelas terlihat bahwa Islam 

betul-betul   sangat memperhatikan kaum perempuan dari berbagai aspek 

kehidupannya dan memberikan haknya sebagaimana yang telah 

difirmankan oleh Allah swt. dalam syari'at. 

 Akan tetapi apa yang terjadi dalam kenyataan dewasa ini dijumpai 

kesenjangan antara ajaran Islam yang mulia tersebut dengan kenyataannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Khusus tentang kesederajatan antara lelaki 

dan perempuan masih banyak tantangan yang dijumpai dalam 

merealisasikan ajaran ini, bahkan ditengah masyarakat Islam sekali pun. 

Kaum perempuan masih tertinggal dalam banyak hal dari mitra lelaki 

mereka. Dengan mengkaji data dan mencermati fakta yang menyangkut 

kaum perempuan seperti tingkat pendidikan mereka, derajat kesehatan, 

                                                
 

8
 Muhammad Anis Qasim Ja’far, op. cit., h. 10.  

 
9
 Ibid.  



6 

 

partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan tindak kekerasan terhadap 

perempuan, pelecehan seksual,  pemerkosaan eksploitasi terhadap tenaga 

kerja perempuan dan sebagainya. Dapat dirasakan dan melihat betapa masih 

memprihatinkannya status kaum perempuan.
10

 

 Pada era globalisasi ini seringkali kita mendengar teriakan seorang 

perempuan yang menuntut hak-haknya, mereka yang mendengarnya banyak 

yang mempercayai hal tersebut. Walhasil, apa yang telah disumbangkan 

untuk kemuliaan setiap wanita akhirnya terlupakan, dan menganggap Islam 

sebagai agama yang kurang memberikan keadilan dan kesamaan.
11

 

 Hal senada yang dilontarkan oleh Sayyid Muhammad Husain 

Fadhlullah, sebagaimana diungkapkan bahwa: 

Problem kewanitaan memang telah menjadi perhatian utama, baik yang 

bersifat pemikiran maupun sosial. Ini karena beliau melihat – melalui 

kacamata Islam – adanya perilaku masyarakat yang berhubungan 

dengan wanita yang menyimpang dari perilaku Islam yang benar. 

Disamping itu, masih terdapat pandangan kepadanya sebagai manusia 

yang berbau tidak Islami, bahkan dari kalangan wanita sendiri. Realitas 

itu tidak dapat disembunyikan dan akan terus berkembang karena  

tidak ada batasannya yang sehat akan peranannya dalam kehidupan dan 

pengakuan terhadap hak-haknya.
12

 

 

 Dengan  melihat problema tentang penyimpangan-penyimpangan 

hak-hak perempuan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan 

pandangan dan pendapat serta bersandar kepada dalil-dalil nakli yang ada 
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melalui skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Perempuan 

dalam Perspektif Hukum Islam”. 

 

B.  Rumusan dan Batasan Masalah 

  

  Mengacu pada uraian latar belakang serta menghindari 

penyimpangan dalam pembahasan skripsi ini, maka permasalahan ini 

terfokus pada kedudukan perempuan serta upaya terhadap perlindungan hak 

asasi perempuan dalam pandangan hukum Islam. 

 Oleh sebab itu, maka penyusun akan mengajukan beberapa sub 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam Hukum Islam ? 

2. Bagaimana hak asasi perempuan dalam perspektif Hukum Islam? 

3. Sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan dalam 

Hukum Islam ? 

 

C. Hipotesis 

  

   Setelah melihat dari beberapa permasalahan tersebut, maka penulis 

juga akan mengemukakan pula suatu jawaban yang sifatnya sementara yang 

selanjutnya menjadi acuan untuk diuji kebenarannya dalam pembahasan 

skripsi ini. 

1. Kedudukan perempuan dalam hukum Islam sangat dihargai dan 

mempunyai perhatian   yang cukup besar  serta menempati posisi 
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yang terpuji, bahkan banyak nash Al-Qur'an yang menyatakan pujian 

terhadap kedudukan kaum perempuan. 

2. Tinjauan hukum Islam tentang hak asasi perempuan dalam 

masyarakat Islam yaitu perempuan menempati kedudukan penting 

yang tidak pernah terjadi sebelumnya tidak ada undang-undang atau 

aturan manusia sebelum Islam, yang memberikan hak-hak kepada 

perempuan seperti yang diberikan oleh hukum Islam. Hal itu 

disebabkan karena Islam datang membawa prinsip persamaan 

diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara satu lain 

individu sebab Allah Swt. menciptakan manusia dari satu asal. 

3. Perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan dalam Islam 

sudah ada sebelum  manusia menghuni bumi ini yaitu hukum yang 

terdapat dalam Al-Qur'an dalam hal ini ayat-ayat yang berkaitan 

dengan hak asasi perempuan, ditafsirkan oleh manusia baik dalam 

hal umum maupun dalam hal-hal yang khusus. 

D. Pengertian Judul 

   Untuk lebih memahami arah pembahasan arah judul tersebut, maka 

berikut ini akan dijelaskan beberapa kata-kata yang dianggap perlu: 
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1. Perlindungan berarti: "tempat berlindung; hal perbuatan dan  

sebagainya."
 13

 

2. Hak adalah benar, milik (kepunyaan, kewenangan, kekuasan untuk 

berbuat sesuatu karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan 

sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut 

sesuatu derajat atau martabat yang tidak boleh diganggu gugat oleh 

manusia manapun selama itu tidak merugikan orang lain serta sesuai 

dengan ajaran syari'at.
14

 

3. Asasi adalah yang menjadi asas pokok, hak-hak asasi manusia atau 

hak-hak yang mendasar.
 15

 

4. Perempuan ialah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat 

menstruasi atau hamil, melahirkan anak dan menyusui.
 16

 

5. Perspektif yaitu melukiskan atau menggambarkan cara pandang, atau 

sudut pandang, pandangan dalam artian bahwa penulis mencoba 

mengkaji perlindungan hak asai dalam suatu sudut pandang  yaitu 

dalam perspektif hukum islam.
17

 

6. Syari'at adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi, perbuatan, 

upacara dan sebagainya) yaitu  yang  bertalian dengan agama Islam. 
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Dalam artian dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh sumber-sumber 

hukum Islam.
 18

 

   Berdasarkan pengertian-pengetian tersebut, maka judul skripsi ini 

“Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Persperktif Hukum Islam” 

mengandung pengertian sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk 

mengkaji dan menganalisis secara detail tentang perlindungan hak asasi 

perempuan yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang dikaji dalam 

metode analisis. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

   Berdasarkan judul skripsi penulis yaitu "Perlindungan Hak Asasi 

dalam Perspektif Syari'at" maka penulis lebih banyak  mengacu khusus 

kepada buku-buku yang bernuansa Islam serta peraturan perundang-

undangan yang ada. 

   Wahid Zaini dalam bukunya "Memposisikan Kodrat" yaitu 

mengenai penyadaran terhadap hak-hak perempuan, dalam hal ini untuk 

menampilkan perempuan dalam pucuk pimpinan organisasi, memang harus 

ada tokoh perempuan yang menonjol sebagai pendobrak melihat tingkat 

pendidikan perempuan saat ini telah cukup baik. Mereka menekankan 

kepada sumber daya manusia untuk berperan dalam kehidupan sosial. Maka 
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perempuan akan memperoleh pendidikan yang cukup baik sejak di 

madrasah sampai kepada perguruan tinggi. 

   Dalam buku Sayid Muhammad Husain Fadhlullah yang telah 

diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Qadir Alkaf dengan judul "Dunia 

Wanita dalam Islam" mengatakan  mengenai wanita dan pria dalam 

perimbangan hak-hak disebutkan bahwa wanita dan pria ada hak-hak 

khusus dan hak-hak dalam bidang umum, dalam hal ini ada batasan-batasan 

khusus bagi keduanya yang tidak boleh dijalani apabila itu tidak perlu. 

   Dalam buku  Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender 

Perspektif Al-Qur'an", dikatakan bahwa tidak ada larangan dalam Al-

Qur'an bagi perempuan untuk menjadi kepala negara, beliau mengoreksi 

penafsiran atas ayat al-Rijalu qawwamuna 'ala al-Nisa (kaum laki-laki itu 

pemimpin bagi kaum perempuan) yang oleh ulama selama ini dipahami 

sebagai ayat yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki . 

Menurutnya ayat ke-34 surat al-Nisa itu turun dalam konteks keluarga, 

sehingga tidak boleh dipakai dalam konteks negara. Bahwa ia mengkritik 

konsepsi gender yang selama ini dipahami oleh pemikir barat dan ummat 

Islam sendiri, contoh soal kepemimpinan tadi. Ia prihatin, banyak sekali 

teori tentang gender, tapi teori dalam Islam belum ada, apalagi yang 

dikaitkan dengan Al-Qur'an. 
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   Dalam buku Syekh Taqiyuddin Al-Nabani "Sistem Pergaulan 

dalam Islam" memaparkan bahwa tentang  kenyataan semacam ini tidak 

perlu melahirkan pandangan atau perhatian apapun yang mempersoalkan 

hal ihwal kesetaraan (equalitas) ataupun keunggulan satu sama lain diantara 

keduanya. Islam hanya memandang bahwa diantara keduanya terdapat 

suatu problem yang membutuhkan adanya suatu pemecahan. Oleh karena 

itu Islam memecahkan persoalan yang terjadi diantara keduanya tanpa 

memperhatikan lagi apakah problem tersebut merupakan problem wanita 

atau problem pria, karena islam telah menetapkan kaum wanita kepada hak -

haknya sebagaimana telah menetapkan pula wanita atas mereka kewajiban-

kewajibannya, begitupula seorang pria. 

   Sedangkan dalam buku Syaikh Ali al-Qadhi yang diterjemahkan 

oleh Toha Ma'ruf, dengan judul "Rumah Tanggaku Karierku" memaparkan 

bahwa jangan sampai karena kariernya seorang perempuan melupakan hak 

dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga mengakibatkan 

setiap komponen dalam rumah tangganya kacau balau, begitupula efeknya 

terhadap pribadinya. Lebih lanjut dipaparkan bahwa perempuan memiliki 

hak-hak seperti laki-laki seperti dalam jual beli, kepemilikan, hibah dan 

sewa menyewa, dia bisa bertindak sekehendaknya dalam kepemilikannaya, 

dan dirinya tidak ada yang bisa memaksa baik sebelum atau sesudah 

menikah. Sehingga iapun menyatakan bahwa hak-hak isteri muslimah jauh 
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lebih mulia dari hak-hak istri orang Eropa, begitu juga istri-istri muslimah 

disamping bisa menikmati harta miliknya juga bisa menikmati mas 

kawinnya. 

   Abdul Halim Abu Syuqqah, dalam bukunya yang telah 

diterjemahkan oleh chairul Halim yang berjudul, "Kebebasan Wanita" 

mengkaji persoalan wanita secara khusus tentang eksistensinya dalam 

kehidupan sosial beliau juga mengkhususkan diri mengkaji masalah 

saddudzdzari'ah (tindakan preventif) sebagai alasan terlarangnya wanita 

dalam aktivitas sosial, terutama yang melibatkan laki-laki, dan kajian liberal 

yang memberikan kebebasan mutlak kepada kaum wanita. 

   Dr. Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, dalam bukunya, yang telah 

diterjemahkan oleh A. M. Basalamah yang berjudul "Islam Tidak 

Bermazhab" dalam pembahasannya salah satu diantaranya mengenai 

kedudukan  wanita dalam Islam, kedudukan wanita dalam kebudayan kuno 

serta Islam memuliakan kaum wanita. 

   Begitupula dalam buku M. Quraish Shihab "Wawasan Al-Qur'an"  

yang membahas tentang, hak-hak perempuan di luar Rumah. Beliau 

mengungkapkan bahwa Al-Qur'an berbicara dalam berbagai surah, dan 

pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupannya, termasuk 

hak-haknya. 
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   Zakariah Ibrahim "Psikologi Wanita" ingin memecahkan problema 

tentang wanita dalam kehidupan ini telah dianggap tidak punya hak, dan 

hanya sebagai makhluk yang mendatangkan kesialan dalam lingkungan. 

   Leila Ahmed "Wanita dan Gender dalam Islam" yaitu mengenai  

akar-akar historis  Perdebatan moderen  dalam hal ini suguhan berupa 

sinopsis dari berbagai pertemuan mutakhir ihwal kondisi-kondisi material 

wanita dalam berbagai kurun waktu sejarah Arab Timur. 

   Muhammad Koderi "Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara" 

beliau mengungkapkan bahwa secara Kodrati, Allah mengarunia perbedaan 

antara pria dan wanita. Secara fisiologis maupun psikologis, antara pria dan 

wanita mempunyai perbedaan  yang mencolok. Mengenai Peran wanita 

dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, dan kemasyarakatan, Islam 

memberikan keleluasaan kepada mereka untuk memberikan sumbangan 

pikiran dan tenaganya, sesuai dengan kodrat kewanitaannya dan sepanjang 

tidak mengganggu kewajiban mereka di dalam rumah tangganya. Akan 

tetapi, mengenai peranan mereka di dalam dunia politik dan kekuasaan, 

apalagi menjadi kepala negara, masih menjadi perdebatan. 

   Walaupun advokasi perempuan dalam Hukum Nasional maupun 

Internasional sudah kerap kali kita temukan dalam berbagai literatur, namun 

belum banyak yang menjelaskannya dalam perspektif Hukum Islam. Oleh 

karena itu menurut penyusun masalah ini belum pernah dikaji secara 
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komprehensif dalam analisis deskripsi melalui tinjauan Hukum Islam, maka 

dari itu penyusun akan mencoba menjelaskan tentang hal ini. 

F. Metode Penelitian. 

   Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dalam penulisan ini, 

maka digunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Metode pelaksanaan penelitian. 

 Dalam melaksanakan penelitian ini penyusun menggunakan studi 

historis dan kontemporer yaitu membahas tentang perlindungan hak 

asasi perempuan dalam perspektif hukum Islam, dengan pendekatan 

dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai bahan skripsi ini. 

2. Metode pendekatan. 

 Metode pendekatan yang digunakan adalah : 

a. Pendekatan syar'iy, yaitu suatu pendekatan dengan mengutip 

dalil-dalil normatif dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. 

serta ijtihad para ulama. 

b. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang meggunakan 

dalil-dalil hukum untuk mencapai pembahasan yang ilmiah. 

3. Metode pengumpulan data 

 Dalam penulisan ini dipakai penelitian kepustakaan yaitu penyusun 

mencari sumber  data dari berbagai macam cara yakni melalui buku-

buku atau literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini. 
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4. Metode pengolahan dan analisis data. 

 Dalam teknik pengumpulan data ini, yang penyusun gunakan adalah 

metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif menghendaki 

penegakan teknis analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini, teknik 

analisis mencakup reduksi data dan kategorinya. Selanjutnya 

diinterpretasi dengan berfikir induktif, yakni pengolahan data yang 

bersumber dari data yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum misalnya argumentasi, deskripsi,dan perbandingan, 

atau dengan berfikir deduktif, yakni pengolahan data yang 

menggunakan pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik 

kesimpulan bersifat khusus, misalnya analogi. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian. 

   Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bahwa di dalam syari'at 

Islam hak asasi perempuan sangat diperhatikan dan membantah teori-

teori barat tentang pelecehan hak asasi perempuan dalam Islam, 

kepada masyarakat Islam pada khususnya dan masyarakat dunia pada 

umumnya, serta melihat sejauh mana peranan hukum Islam dalam 

melindungi hak-hak perempuan. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

informasi  bagi lembaga-lembaga bantuan hukum dan elemen-

elemennya dalam hal menegakkan perlindungan hukum terhadap 

hak asasi perempuan serta menjadi referensi bagi perbendaharaan 

ilmu pengetahuan, baik terhadap individu maupun masyarakat   

secara global. 

b. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam 

pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar. Lebih jauh lagi  

penelitian ini diharapkan memberikan khazanah ilmu 

pengetahuan dalam menegakkan dan mengetahui hak-hak asasi 

perempuan. 
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BAB II 
 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI PEREMPUAN 

 

A. Pengertian Hak Asasi Perempuan  

 Pengertian Hak Asasi Perempuan merupakan suatu kalimat yang terdiri dari 

tiga kata   yaitu: hak, asasi, perempuan. 

 Kata “Hak” dalam bahasa Arab disebut Huququl insan artinya lawan dari 

kebatilan, keadilan, bagian nasib. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Right 

yang berarti “wewenang untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, 

mempergunakan atau menuntut sesuatu yang bersifat materi maupun immateri.
1
  

 Kata hak seringkali bergandengan dengan kata asasi yang berarti hak-hak 

yang mendasar sehingga kedua kata itu sulit untuk dipisahkan karena dalam 

pengertian asasi masuk kata hak di dalamnya. Begitupula kata perempuan acapkali 

kita temukan berangkai dengan kedua kata tersebut. 

 Kata “perempuan” diambil dari bahasa “ Sansekerta” yang berasal dari kata 

“empu” yang artinya, tukang membuat sesuatu dan biasanya ahli membuat sesuatu 

adalah sosok yang suci dan penuh ilmu, sementara itu makna yang sama dengannya 

adalah kata wanita, ibu, mama yang berasal dari bahasa latin yang berarti kantung 

susu, hal ini dikarenakan secara fisik wanita memiliki kantung susu yang tidak 

                                                
 

1
Lihat,  Salahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Cet. I; Jakarta: Amissco, 

2001), h.10.  
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dimiliki oleh lelaki. Pada hakekatnya wanita adalah seorang manusia yang ingin 

suatu kebenaran, bebas dalam segalah hal.
2
 

 Sebelum diuraikan tentang hak asasi perempuan terlebih dahulu dikemukakan 

tentang hak asasi manusia.   

  Menurut Leah levin Seperti yang dikutip Salahuddin Hamid dia mengatakan:  

“Human Right meaning is moral claims which are inalienable and inheren in 

all human individuali by virtue of their humanity alone”. “Hak Asasi Manusia 

berarti Claim moral yang tidak dipaksakan dan melekat pada diri individual 

berdasarkan kebebasan manusia”.
3
    

 

Sedangkan menurut hemat Salahuddin Hamid “hak Asasi Manusia” adalah 

kebenaran yang diperjuangkan kewenangaannya dan menjadi milik individu, 

kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran baik berupa materi 

maupun non materi. 

 

Menurutnya terdapat tiga pendekatan dalam hak  yaitu: 

1. Authoritanisme yaitu masa zaman dahulu yang merupakan ukuran 

yang berpengaruh besar, otoritas yang dihormati mencangkup: adat 

kebiasaan, tradisi gereja dan lembaga-lembaga lainnya, karya sastra 

suci pernyataan penguasa dan orang-orang penting. 

2. Relativisme dan subyektivisme adalah penolakan terhadap 

authoritanisme. 

3. Etika situasi dianggap sebagai jalan tengah antara authoritanismedan 

relativisme mula-mula suatu ukuran dipilih kemudian diterapkan 

kepada situasi individual.
 4
 

 

                                                
   

2
Lihat pada, “Yang Tidak Dimengerti Wanita Akan Dirinya” (Bahasan Utama) Alimah, no 

03/I,Juli 2003, h. 6  

 
3
Salahuddin Hamid, op. cit., h. 11 

   
4
Ibid.,  
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 Sedangkan dalam buku Dadang Juliantara mengungkapkan secara lebih 

spesifik dalam pasal-pasal deklarasi hak asasi manusia sedunia termuat beberapa 

kategori hak yaitu: 

1. Hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi tertentu   (kondisi 

minimun) yang diperlukan atau yang harus tersedia bagi individu (pribadi) 

agar bisa mewujudkan watak kemanusiannya yakni hak-hak pribadi-

individu hak yang dimaksud antara lain: Pengakuan atas martabat ( pasal 

1); perlindungan dari tindakan diskriminasi atas dasar apapun (pasal 2); 

jaminan atas kebutuhan(Pasal 3); terhindar dari perbudakan (pasal 4); 

perlindungan atas tindakan sewenang-sewenang (pasal 5); kesempatan 

menjadi warga negara dan berpindah warga negara (pasal 15). 

2. Hak tentang perlakuan apa yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem 

hukum yang ada. Hak ini memberikan ketentuan mengenai standar 

perlakuan suatu sistem hukum dan kekuasaan pada manusia (individu), hak 

yang dimaksud adalah persamaan dihadapan hukum 

3. Yang memungkinkan individu melakukan kegiatan-kegiatan tanpa campur 

tangan yang tidak perlu dan disisi lain memungkinkan individu untuk ikut 

ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini sering 

disebut hak sipil dan politik. 

4. Hak yang menjamin taraf minimal kehidupan dan memungkinkan proses 

pengembangan kebudayaan, yakni hak sosial ,ekonomi dan budaya.
 5
 

 

  Apabilah dilihat dari uraian tentang hak di atas pendekatan keduanya agak 

berbeda baik dari segi standar yang diinginkan oleh seorang manusia maupun 

kondisi yang ada pada waktu berlakunya, pada pendekatan yang diugkapkan oleh 

Drs. Salahuddin Hamid sedikit subyektivitas dan fakum karena memberikan kesan 

monoton hanya pada satu sisi penegakan hak dan tidak secara mendetail 

                                                
 

5
Dadang Juliantara, Jalan Kemanusiaan; Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia (Cet. I; 

Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 1991), h. 117-118. 
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mengungkapkan hak tersebut. Lain dari pendekatan yang diuraikan oleh Dadang 

Juliantara, dia mengunkapkan secara mendetail dan umum.  

 Adapun pengertian hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam adalah 

“Hak manusia yang terbatas dengan hak orang lain Hurriyatul Mar’I 

mahdudatun bihurriyati ghairihii, kebesasan orang seseorang dibatasi oleh 

kebebasan orang lain. Artinya ada hak maka ada kewajiban,  meminjam 

istilah Titus “kebebasan relatif” kebebasan bukannya tidak terbatas tetapi ada 

hak orang lain yang membatasinya.
6
 

 

   Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Titus dapat dipahami hak 

seseorang itu untuk berbuat mempunyai batas-batas tertentu namun bukan berarti 

mengekang hak seseorang untuk berbuat., akan tetapi terkait dengan norma-norma 

agama dan moralitas individu dalam artian selama tidak mengganggu dan 

merugikan orang lain maka seseorang berhak untuk melakukannya, karena apabila 

melakukan kebebasan yang merugikan orang lain berarti menginjak-injak hak 

asasinya dan sebaliknya orang itu mempunyai hak untuk menuntut kesewenang-

weangan yang merugikannya. 

   Kemudian makna yang sama dikemukakan juga oleh Baharuddin lopa,  

Bahwa : 

“Hak asasi manusia” adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan 

yang maha pencipta, yang bersifat kodrati oleh karena itu tidak ada kekuasaan 

apapun di dunia yang mencabutnya.
7
 

  

                                                
 

6
Salahuddin Hamid, op.cit., h. 13.  

 
7
Baharuddin Lopa, Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bakti Prima 

Yasa, 1996), h.1.  
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 Hal itu berarti bahwa hak seorang manusia sudah dibawa sejak lahir hingga 

akhir hayatnya dan siapapun tidak akan boleh merubahnya, karena apabilah ada 

yang berani merubahnya berarti dia telah melanggarnya. dan tidak saja berhadapan 

dengan hukum dunia tetapi akan berhadapan dengan hukum Sang Pencipta. Dan itu 

berarti pula manusia dengan kebebasan yang diberikan itu dapat berbuat semaunya. 

Sehingga menurut beliau ada 2 hak dasar yang paling fundamental yaitu hak 

persamaaan dan hak kebebasan. 

 Dan apabilah dikaitkan dengan hak asasi perempuan pada hakekatnya sama 

namun hanya lebih spesifik, karena menyangkut nilai-nilai fundamental khusus bagi 

perempuan, maka lahirlah kebebasan perempuan untuk memperjuangkan nilai-nilai 

kemanusiaan yang telah banyak dilecehkan oleh orang lain. 

 Dalam berbagai literatur yang ada kurang memberikan pengertian secara 

spesifik tentang pengertian hak asasi perempuan, itu disebabkan oleh sudah ada 

literatur yang mengungkap pengertian hak asasi manusia, sehingga hanya secara 

umum membahasnya. 

 Sehingga dengan demikian penyusun hanya dapat menyimpulkan sendiri 

mengenai pengertian hak asasi perempuan dengan berpedoman kepada literatur 

yang menyangkut tentang hak asasi manusia. 

 Jadi “hak asasi perempuan” adalah suatu hak yang mendasar untuk menuntut 

sesuatu yang benar yang sudah secara kodrati melekat pada diri kaum perempuan 
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yang diberikan langsung oleh Tuhan tanpa boleh ada intervensi seseorang untuk 

merusaknya, dengan terkait kepada norma-norma, etika dan moralitas diaplikasiakan 

dalam berbagai bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil dan 

sebagainya. 

B. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam 

 Semenjak kedatangan ajaran Islam di muka bumi ini nasib kaum perempuan 

makin hari makin membaik dan sangat terasa oleh kaum perempuan, seakan 

membawa angin segar pada dirinya.  

 Dalam ajaran Islam kaum perempuan telah menempati kedudukan yang 

mulia. Berbicara mengenai kedudukan perempuan, berarti akan banyak 

membicarakan  tentang  asal kejadian manusia. 

Dalam salah satu ayat al-Qur’an dalam surah al-Hujurat ayat 13: Allah swt, 

berfirman: 

يايها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا وقباءل لتعارف إن 

 اكرمكم عند اهللا اتقاكم ان اهللا عليم خبير 
Terjemahnya: 

 

    “ Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu   

(terdiri ) dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku” agar kamu saling mengenal 

sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling 

bertakwa.
8
 

 

                                                
 

8
Departemen Agama RI, op. cit., QS. al- Hujurat : 13.  
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             Ayat di atas menandakan bahwa perempuan juga punya kedudukan yang 

sama terhadap lawan jenisnya tanpa ada sedikit perbedaan yang mencolok, kecuali 

ketakwaannya kepada Allah swt. 

 Walaupun kenyataannya hawa diciptakan pada tahap kedua sesudah Adam, 

akan tetapi perempuan itu tetap punya kedudukan yang sama karena proses 

penciptaan Hawa juga berasal dari tulang rusuk Adam yang bengkok ia tetap harus 

dijaga dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.  

 Bahkan Rasulullah saw. Pernah bersabda:  

إن النساء خلقن من ضلع اليستعمن علي خلقة ان تقمها تكسرها وان تتركها 

 تستمتع بها وفيها عوج

 
Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sedangkan 

bagian tulang rusuk yang bengkok ada pada ujungnya, jika engakau luruskan 

maka ia akan patah , jika engkau biarkan maka ia tetap bengkok , 

perlakukanlah kaum wanita dengan baik”. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).
9
 

 

 Tulang rusuk sebagai asal usul –perempuan ditanggapi oleh beberapa pemikir 

muslim, termasuk Quraish Sihab mengatakan bahwa: 

 “Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan 

(majazi), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan laki-laki agar 

menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan 

kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak 

disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk tidak bersikap wajar. 

Mereka tidaka akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. 

                                                
 

9
Lihat Imam Ibnu Hambal, Musnad Iman Ahmad Hambal, Jilid III ( Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),  2: 

449,497, 530  
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Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya 

meluruskan tulang rusuk yang bengkok”.
10

 

 

 Hadis di atas menandakan bahwa seorang perempuan tidak boleh terlalu 

dikasari jika hal itu sampai terjadi maka ia akan tambah menjadi rusak 

kehidupannya  sehingga ia menjadi stres dan itu berakibat buruk pada diri dan 

keluarganya apabila ia mempuyai suami dan anak-anak sehingga masa depan rumah 

tangganya akan hancur, begitupula anak-anaknya akan tumbuh dan berkembang 

menjadi orang yang tidak bermoral. Sehingga ini menandakan bahwa seorang 

perempuan mempunyai kedudukan penting dalam keluarganya. 

 Sehinggga secara umum dikatakan bahwa perempuan adalah bagian dari 

masyarakat ia adalah sorang ibu, kakak, adik anak, istri, atau bibi. Bila baik 

keadaannya maka baik pula keadaan seluruh  masyarakat. 

 Lebih dari itu Islam sangat memberi perhatian yang besar terhadap kaum 

perempuan dengan menempatkannya pada posisi yang mulia sehingga tidak sedikit 

nash-nash Al-Qur'an yang memberikan dukungan dan kedudukan terhadap diri 

kaum perempuan. 

 Dalam buku Syekh ‘Ukkasyah Abdul Mannan ath-Thayyibi beliau 

berpendapat bahwa, Islam sangat memperhatikan kaum wanita dari dua segi:  

1. Segi Kemanusiaan 

Dari segi kemanusiaan wanita sejak dahulu terabaikan ia hanya dijadikan alat 

untuk memberikan kenikmatan atau digambarkan dalam bentuk iblis yang 

                                                
 

10
Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Cet. IV;  Bandung: Mizan, 1996), h. 300.  
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menjijikkan dan memuakkan, yang diwaspadai makar dan tipuannya, oleh 

karena itu Islam yang agung memberikan batasan-batasan dan mengatur 

unsur biologis dengan perkawinan dan menerangkan tata cara berinteraksi 

dalam rumah tangga dan memformalkannya dengan jumlah metode dasar 

interaksi dalam rumah tangga dan hubungan kekeluargaan.
11

 

 

      2 .Hak Sosial 

 Wanita sebelum Islam tidak ada hak untuk mengutarakan pendapatnya, atau 

ikut serta dalam sebuah tanggung jawab. Mereka dilarang berperan dalam 

hal-hal tersebut karena keegoisan laki-laki, kebodohan dan otoriternya dalam 

setiap hak sedangkan Islam Menolak semua kekeliruan itu bahkan 

memberikan yang terbaik.
 12

 

 

  Sebagai kesimpulan bahwa mengangkat, memuliakan derajat perempuan 

jauh sebelum manusia menempati bumi ini, ini terbukti terhadap proses penciptaan 

Adam as, bersamaan dengan itu diciptakan pula Hawa pada jiwa yang sama. Dan 

setelah manusia menempati bumi ini Islam kembali datang dengan ajaran yang 

mulia dan sempurna, mengangkat derajat kaum perempuan dari lembah kehinaan 

menuju kepada derajat yang tinggi meletakkan di atas tempat yang sesuai, dan 

memberikan garis-garis yang istimewa sebagai batasan yang menggambarkan jati 

dirinya dalam kehidupan pribadi maupun sosial. 

  Maka dengan dasar ini Islam meletakkan wanita di hadapan tanggung 

jawabnya melalui konteks kemanusiaan, sosial kebebasan, dan keagamaan . 

 

                                                
 

11
Syekh ‘Ukkasyah Abdul Mannan al- Thayyibi, Ash Shifat al- Mathibah  diterjemahkan oleh 

Alimin dan  Fauzan Jamal dengan judul Etikah Muslimah: Bimbingan Praktis dari Serambih Rasululullah 

saw (cet. I; Jakarta: Cendekia, 2002),h. 20.  

  

    
12

Ibid.,  
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C. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Islam. 

  Dalam hukum Islam dalam menentukan hak adalah bebas selama tidak 

melenceng dari ajaran Islam yamg mulia, dan al-Qur'an sendiri menerangkan 

tentang perempuan dalam berbagai surat, dalam berbagai sisi kehidupan, ada ayat 

yang khusus berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan 

tentang keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan 

kemanusiaan. 

  Sebenarnya di dalam Islam terdapat berbagai macam hak asasi perempuan 

yang dilihat dari berbagai dimensi, sehingga penyusun berusaha mengklarifikasikan 

hak-hak tersebut dengan membagi kepada 3 aspek yang kemudian terbagi kepada 

beberapa bagian yaitu: 

1. Hak perempuan dalam bidang agama 

- hak dalam aqidah 

- hak dalam ibadah 

2. Hak perempuan dalam bidang sosial kemasyarakatan. 

-hak dalam politik 

-hak dalam pengajaran 

-hak dalam pekerjaan. 

3. Hak perempuan dalam bidang hukum 

-hak perempuan dalam ekonomi. 
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-hak dalam bermuamalah. 
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     -hak dalam peradilan yaitu: persaksian, tuntutan, perkawinan. 

1. Hak perempuan dalam agama 

 Ajaran Islam mengandung beberapa aspek diantaranya aqidah dan ibadah, 

kedua aspek ini seorang perempuan mana saja berhak untuk melaksanakannya. 

a. Hak dalam aqidah. 

         Aqidah adalah suatu keyakinan yang bisa ada pada setiap orang. Dan 

keyakinan dalam  agama  Islam menjadi inti agama, ini berarti bahwa sahnya  

agama tanpa keyakinan atau kepercayaan adalah bukan agama, jadi dalam agama 

Islam ada kepercayaan- kepercayaan yang harus diimani oleh pemeluknya yang 

disertai dengan keinsyafan dan kesadaran, timbul dari hati nurani yang sebenar-

benarnya, tidak karena terpaksa atau dipaksa. Islam telah memberikan kebebasan 

berfikir kepada kaum perempuan untuk meyakini ajaran Islam itu sendiri ia tidak 

melarang untuk beraqidah kepada Allah swt., malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Rasul-

Nya, Qada dan Qadarnya serta hari akhirnya.
13

 Dan bahkan Islampun tidak pernah 

memaksa seorang wanita manapun untuk memasuki agama Islam itu sendiri, karena 

Allah swt,. Telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah: 256  

 َالِاْكَراَه  ِفْى اّلِدْيند

  

                                                
13

 Lihat, Ahmad Rasyidi dan Sabil Huda, Aqidah Ahlaq I (Cet. I; Bandung: CV. Armico)h. 12  
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   “Tidak ada paksaan dalam agama”. 
14

 

  Maksud ayat di atas adalah tidak boleh memaksakan suatu keyakinan 

kepada seseorang khususnya seorang perempuan, karena apabilah dipaksakan maka 

ia akan merasa tertekan untuk menjalankan keyakinan tersebut dan pada akhirnya 

dia akan merasa bosan tanpa mengerti kebaikan aqidah tersebut, seperti halnya 

seorang muslim yang sudah terlanjur memperistri seorang perempuan dari agama 

lain, maka ia tidak boleh memaksakan perempuan itu untuk pindah kepada 

agamanya, karena itu adalah hak pribadi perempuan tersebut. Dan bahkan tidak ada 

paksaan untuk menceraikannya, apabilah dia tidak mau berpindah keyakinan. Dan 

dikatakan oleh masjfuk Zuhdi bahwa fakta-fakta menunjukkan bahwa wanita-wanita 

barat dan timur yang kawin dengan pria muslim  baik dan taat pada ajaran 

agamanya, dapat terbuka hatinya dan dengan kesadaran sendiri si istri dapat masuk 

agama Islam.
15

  

  Perlu diketahui bahwa yang dilarang dalam agama Islam itu adalah 

perkawinan beda agama, baik seorang muslim dengan perempuan yang bukan Islam 

atau sebaliknya, muslimah dengan pria non muslim. 

 Dalam masalah ini ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan 

antara seorang muslimah dengan pria non muslim, baik suaminya itu termasuk 

pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen, Yahudi maupun 

                                                
14

 Departemen Agama RI, op. cit., QS. Al-Baqarah: 256  
15

 H. Masjfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah ( Cet. III; Jakarta: CV. Masagung 1992), h. 7 
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pemeluk agama yang mempunyai kitab yang serupa dengan kitab suci seperti, 

Hinduisme, Budhisme maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya 

kitab suci
16

. Seperti yang ditekankan dalam firman Allah swt, dalam surah Al-

Baqarah: 221. 

وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن وألمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 

وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 

أولئك يدعون إلى النار واهللا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ءاياته 

  )221(للناس لعلهم يتذكرون

 

     Terjemahnya: 

 

   Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum beriman  

sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, 

walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik dengan (wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman 

sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun 

dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke 

syurga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya 

(perintah-perintahnya pada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
17

  

  

  Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan tersebut bukan karena 

pelanggaran hak asasi perempuan, akan tetapi justru dikhawatirkan wanita Islam itu 

kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya 

Bermudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir 

dari hasil perkawinannya, dikhawatirkan pula mereka akan mengikuti agama 

                                                
16

 Lihat, ibid., h. 6. 

  
17

 Departemen Agama, R.I, op. cit., QS. Al-Baqarah: 221.  
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bapaknya, karena bapak sebagai kepala keluarga terhadap anak-anaknya, melebihi 

ibunya. Dan mereka lebih takut kepada bapaknya daripada ibunya.
18

 

 b. Hak dalam  ibadah. 

         Dalam hak beribadah, ajaran Islampun memberikan hak istimewa bagi kaum 

pertempuan. Ibadah adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan. Seperti Shalat, puasa, zakat dan lainnya. Ibadah juga sebagai tanda 

bukti makhluk terhadap Tuhannya, berdoa memohon sesuatu kepada Allah swt, 

itupun juga termasuk ibadah.
19

 Adapun dalil yang memerintahkan untuk beribadah, 

terdapat dalam surah Al-Baqarah: 21 Allah swt, berfirman : 

 يأيها النا س اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

Terjemahnya: 

Hai sekalain manusia beribadaاlah kamu kepada tuhann-Mu yang telah 

menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa kepada 

Allah swt.
20

    

 

         Setelah melihat ayat di atas kaum perempuan tidak perlu merasa risau untuk 

menambah ketaqwaannya kepada Allah swt,. Bahkan uuntuk merealisasikan ibadah 

seorang muslimah tidak hanya dapat dilakukan sendiri, dia dapat ikut berjamaah 

bersama dengan muslim lainnya, yaitu dengan cara ikut sholat di masjid.Walaupun 

                                                
         

18
 Lihat, Masjfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah: Kapiata Selekta Hukum Islam  (Cet. III; Jakarta: CV. Haji 

Masagung, 1992), h. 6-7 
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 Ahmad Rosyidi,. Loc. cit  
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Islam telah memperkenankan kepada seorang wanita untuk tidak ikut sholat 

berjanmaah di masjid, tapi dalam waktu yang bersamaan Islam juga 

memperbolehkan wanita shalat di masjid.
21

 

 Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ada yang berpendapat bahwa seorang 

wanita itu tidak diperbolehkan untuk sholat berjamaah, dikarenakan banyaknya 

beban yang dipikul oleh seorang wanita. Seperti pada masa Rasulullah Saw,. 

Ada seorang ibu yang ikut berjamaah dengan membawa bayinya ke mesjid, lalu 

Rasulullah saw. Mendengar tangis bayi itu lalu beliau memendekkan bacaan 

shalatnya sebagai bukti kasih sayangnya kepadanya.
22

 

 

 Selanjutnya masalah ini di jelaskan pula oleh syaikh kamil Muhammad 

‘Uwaidah dalam bukunya yang berjudul Fiqhi Wanita, beliau mengatakan bahwa 

kaum wanita diperbolehkan untuk pergi ke mesjid  untuk mengikuti shalat 

berjamaah dengan syarat harus menghindari segala sesuatu yang dapat memancing 

syahwat laki-laki dan menimbulkan fitnah, baik itu berupa perhiasan maupun 

parfum.
23

  

  Jadi maksud perkataan di atas adalah seorang wanita juga mempunyai hak 

untuk beribadah di mesjid asalkan tidak mengundang maksiat demi keselamatan  

                                                
21

 Lihat, Muhammad Ali Hasyimi, Syakhsiyat al-Mar’ah al-Muslimah Kamaa Yashuguha al-Islam, 

diterjemahkan oleh Nabhani Idris dengan judul Kepribadian Wanita Muslimah Menurut al-Qur’an dan as-

Sunnah (Cet. I; Jakarta: Akademi Pressindo, 1997) h. 8  
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 lihat, syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami’  Fii Fi qhi An-Nisaa diterjemahkan oleh 

Muhammad Abdul Ghaffar dengan judul: Fiqhi wanita ( Cet. I; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998) h. 161. 



 34 

dirinya. Dan bersamaan dengan itu maksud hal  tersebut adalah wanita muslimah , 

Shalat dirumah adalah lebih afdhal daripada di mesjid.
24

  

  Dengan demikian  sebagai kesimpulan bahwa kaum wanita diberikan 

kebebasan untuk beribadah. Salah satunya adalah sholat berjamaah dimana saja dan 

kapan saja, seperti berjamaah di masjid jika tidak ada halangan yang bisa 

menggugurkan ibadahnya, akan tetapi tidak dibenarkan seorang perempuan untuk 

solat dimasjid apabilah menjadikannya beban yang sebenarnya lebih banyak 

mudharatnya daripada pahalanya. Sehingga  shalat di rumahnya lebih afdhal 

dibanding, ketika ia keluar rumah. Islam adalah ajaran yang sangat menghargai 

kebebasan terhadap seorang perempuan untuk menentukan aqidahnya, dan iman 

adalah faktor penentu seorang manusia dalam memeluk agama islam yaitu dengan 

cara mempercayai adanya Tuhan dalam artian mewujudkan kalimat tauhid laailaaha 

illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan merealisasikannya dengan 

perbuatan yang merupakan kewajiban dan berhak melakukannya tanpa ada larangan 

dari siapapun dan intimidasi dari orang lain, sehingga lambat laun, perempuan 

tersebut sadar sendiri dan ia akan menemukan kebenaran ajaran yang mulia dengan 

keihlasannya sendiri. Dan setelah beriman mereka dapat melaksanakan kewajiban 

selanjutnya. 
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 Muhammad Ali Hasyimi, op.cit., h. 12 
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2. Hak dalam aspek sosial kemasyarakatan. 

 Dalam masalah  ini seorang perempuanpun sangat membutuhkan karena 

menyangkut masa depan diri dan keluarganya, sehingga diapun berhak menentukan 

bidangnya sendiri. Dalam aspek sosial kemasyarakatan ini, terdiri  dari berbagai 

bidang, yaitu: 

   - Hak dalam bidang politik. 

 Seseorang perempuan mempunyai hak dalam berpolitik pada masa Abbasyiah 

tidak sedikit dari kalangan perempuan yang berpengaruh dalam urusan kenegaraan 

salah satunya adalah Zubaidah istri khalifah harun al-Rasyid adalah seorang 

perempuan  yang sangat cerdas ia  memberikan nasehat kepada suaminya tentang 

masalah –masalah politik dan administratif.
25

  

 Hak dalam politik termasuk di dalamnya adalah kepemimpinan perempuan 

dalam suatu negara  yang sampai kepada kancah politik. Penafsiran ulama pada 

surat An-Nisaa ayat 34 yang artinya “kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum 

wanita” berbeda-beda. Dalam Islam menetapkan hukum sesuatu haruslah 

bersumber kepada al-qur’an dan As-Sunnah dengan melihat Azbabun Nuzulnya, 

sehingga pada penafsiran tentang kepemimpinan seorang perempuan  ini melahirkan 

dua pendapat, ada yang tidak menyetujui adapula yang menyetujui. Ulama yang 

tidak menyetujuinya karena mereka melihat ayat tersebut secara tekstual, sedangkan 

                                                
 

25
Lihat, Asghar Ali, The Rights of Women in Islam, diterjemahkan oleh farid Wajidi dan Cici 

Farha Assegaf dengan judul Hak-hak perempuan dalam Islam (Cet. Ii; Yogyakarta: ISPPA, 2000), h.31.  
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ulama yang menyetujuinya mereka melihat secara kontekstual dengan menafsirkan 

ayat tersebut lewat azbabun nuzulnya. 

 Pada arrijaalu qawwamuuna alaannisaa artinya “laki-laki itu pemimpin bagi 

kaum perempuan”   dengan melihat dari azbabun nuzulnya ayat ini turun, dalam 

konteks kekeluargaan yaitu ketika kepemimpinan suami mendidik isterinya dalam 

kasus nusyuz (isteri yang durhaka kepada suaminya). Surat ini turun berkenaan 

dengan kasus istri Sa’ad bin al-Rabi yang tidak taat kepada suaminya. Dan perlu 

diketahui bahwa ayat tersebut tidak diturunkan pada konteks negara, sehingga itu 

bisa saja dipahami bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala 

negara.
26

  

Sedangkan menurut pandangan Dr. Yusuf Qardhawi dalam buku karangan 

Hartono A. Jaiz., beliau mengatakan bahwa alasan yang digunakan untuk 

menolak para wanita untuk dicalonkan duduk di Dewan Perwakilan, karena 

wanita harus menghadapi kendala-kendala kodrati, seperti haid, hamil, dengan 

kesulitan melahirkan dengan rasa sakitnya, menyusui dengan kesulitannya, 

keibuannya dengan bebannya, semua ini membuat fisik, psikis dan 

pemikirannya tidak mampu untuk mengemban tugasnya sebagai anggota 

dewan yang harus ditetapkan undang-undang dan mengawasi pemerintah.
27

 

 

  Komentar Yusuf Qardhawi dapat dikatakan semua benar dan memang tidak 

setiap wanita layak mengembang tugas sebagai anggota dewan. Wanita yang  
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Lihat, Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan gender dalam perspektif Islam (Cet. I;  

Paramadina, 2001), h. 150-155. Lihat juga Tafzir Al-Manar, Juz V, h. 68. 
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sibuk sebagai ibu dan segala tuntutannya tidak mungkin menerjungkan diri ke 

kancah politik andaikata dia ngotot untuk ke sana. 

Bersamaan dengan itu beliau berkomentar, tetapi para wanita yang tidak 

mempunyai anak sementara mereka memiliki kelebihan kekuatan, pengetahuan 

kecerdasan dan juga mempunyai banyak waktu yang luas , atau mereka yang 

usianya mencapai umur 50 tahun, sehingga tidak lagi disibukkan oleh kendala-

kendala kodrati di atas, dan anak-anaknya pun sudah menikah dan usianya itu 

dia menjadi orang yang matang serta waktunya juga banyak yang luang, lalu 

apakah yang menghambat untuk duduk di Dewan Perwakilan, terlebih lagi jika 

mereka mempunyai kelebihan-kelebihan lainnya.
28

 

  

- Hak dalam bidang pengajaran. 

         Hak dalam bidang ini, kaum perempuan juga berhak untuk mencari ilmu dan 

menambah wawasannya dan tidak ada larangan baginya baik dalam konteks 

keagamaan maupun keduniaan.
29

 Dan hal diperkuat oleh hadits Nabi saw.  

 طلب العم فريضة علي كل مسلم ومسلمة
 

   Artinya: 
 

        “Diwajibkan menuntut ilmu bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan 

muslim”.(H.R. Al-Thabrani melalui Ibnu Mas’ud).
30

 

 

          Hadis ini diperkuat oleh firman Allah swt. dalam surat al-Taubah :122 
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 Zakiah Derajat, Islam dan Peranan Wanita (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 49  
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Abu Abdullah Muhammad Yazad Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz. I (Beirut: Dar Ahya al-Kutub 

al-Arabiyah, t.th.) hadis no. 224, Mukaddimah.  
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وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة 

 ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
   Terjemahnya: 

 

”Tidaklah sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi  semuanya (kemedan    

Perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaummya apabila telah mereka kembali kepadanya, 

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (at-Taubah :122).
31

 

 

        Hadits dan ayat di atas sangat menganjurkan bagi siapa saja termasuk kaum 

perempuan untuk belajar dan memperdalam ilmunya. 

       - Hak dalam bidang kebebasan bekerja. 

         Bagi ajaran Islam apapun boleh dilakukan oleh seorang perempuan asalkan 

tidak menimbulkan bencana pada diri, keluarga dan orang lain. Dalam bekerjapun 

mencari nafkah apabila itu yang terbaik bagi dirinya. Kalau menjadi kepala negara 

saja telah dibolehkan apalagi dalam bidang yang lebih ringan tentu, tidak ada 

masalah, seperti hak bekerja di luar rumah, bagi para perempuan karier. Perlu kita 

kembali kepada prinsip pertama yang telah dijelaskan Al-Qur'an bahwa tidak ada 

perbedaan hak mendapat pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan, tanpa terikat  

 

 

                                                
               

31
Al-Qur’an dan Terjemahan, op.cit,., QS. al-Taubah: 122.  
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satu tempat baik di dalam rumah maupun diluar rumah  hanya prosesnya tentu ada 

ketentuan penyesuaian dengan status dan kemampuanya.
32

 

         Adapun ayat dalam alqur’an yang menegaskan hal tersebut yaitu terdapat pada 

surat An-nisaa ayat 32. Allah swt. Berfirman: 

وال تتمنو ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب من مكتسبوا 

 يء عليماوللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا ااهللا من فضله ان اهللا كان بكا ش

 

   Terjemahan: 

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada  

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang 

laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita 

(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah 

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.
33

 

 

 Dalam hak kebebasan bekerja ini, Al-Qur'an mengisahkan tentang dua anak 

gadis Suaib yang bekerja di luar rumah sebagai gembala ternak milik ayahnya. 

Dalam hal ini Al-Qur'an memberi contoh hak perempuan untuk bekerja di luar 

rumah asalkan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kisah ini dikarenakan oleh 

ayahnya yang tidak mampu lagi untuk bekerja, jadi mau tak mau harus ia kerjakan, 

hal seperti ini juga bisa didapatkan pada era moderen ini, yaitu seorang perempuan 

yang berprofesi sebagai guru yang akan mendidik anak muridnya, 
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 bahkan ini sudah menjadi kewajibannya untuk mengajarkan ilmu kepada mereka 

dan pekerjaan ini dianggap sangat mulia dalam agama Islam sendiri.
34

 

 Adapun aktifitas seorang perempuan di  dalam rumah sungguh sangat 

menentukan bagi nasib anak ia berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya dan 

menyenangkan hati suaminya 

3. Hak dalam aspek hukum 

 - Hak dalam Hukum ekonomi, kewarisan, dan perkawinan, serta peradilan. 

Bukti ketiga dalam al-Qur’an dalam memberikan hak-hak seorang perempuan dalam 

hukum yang mana menyangkut masalah-masalah yang berkenaan dengan ekonomi 

bagi setiap kaum perempuan dalam hal keikutsertaan memperbaiki ekonominya 

tidak ada larangan bagi seorang perempuan dalam Islam. Tidak sama halnya di 

negara Barat sejak abad yang lalu mereka tidak dijamin haknya oleh hukum-hukum 

yang berlaku  di negaranya itu karena mereka tidak memiliki ajaran yang 

memperdulikan hak-haknya dalam berbagai aspek kepemilikan harta, seorang 

perempuan yang sudah menikah tidak diperkenankan untuk memiliki harta miliknya 

sendiri, bahkan  menggunakan hartanya dalam rangka untuk melakukan akad tidak 

diperkenankan oleh suaminya seperti yang terjadi di Perancis dalam perundang-

undangannya tidak memberikan hak seorang wanita dalam harta. Sedang Islam 

menyatakan hak bagi setiap perempuan untuk  
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melakukan akad seperti membeli, menjual, melakukan kontrak dan mendapatkan 

penghasilan serta mengelola uang harta miliknya sendiri. 

        Hal serupa yang dikemukakan oleh Dr. Mustofa Muhammad Asyka’ah bahwa 

syari’at Islam menggariskan wanita dalam masalah kepemilikan , dia mempunyai 

kebebasan untuk menguasai dan menyumbangkan hartanya, baik dalam bentuk 

pertanian maupun perniagaan. Sekalipun ia telah berumah tangga.
35

 

 Bukan hanya itu tetapi masih banyak hak-hak hukum lainnya seperti lam 

kewarisan baik ia sebagai anak, ibu, saudara, bahkan nenekpun akan mendapatkan 

harta warisan juga. Adapun yang menjamin bagian perempuan dalam harta warisan 

yaitu terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat:7.   

للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 

 واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
   Terjemahnya:    

 

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peniggalan ibu bapak dan kerabatnya 

dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapaknya dan 

kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
36

 

 

         Dalam ayat di atas tidak bermaksud mendiskriminasikan seorang perempuan 

dalam pembagian harta pusaka namun, tanggung jawab dan tugas mereka berbeda. 

Tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam 
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membiayai kehidupan keluarganya, karena itu adalah hal yang wajib dilakukan 

olehnya. 

 Hak hukum selanjutnya berkenaan dengan perkawinan. Hak seorang 

perempuan dalam perkawinan adalah berhak memiliki mahar dari suaminya tanpa 

boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk orang tua serta suaminya sendiri, 

kecuali jika wanita itu sendiri menyerahkannya sebagai hadiah sebagaimana dalam 

firman Allah swt. dalam surat Al-nisa ayat 21:  

 .  وقد أفض بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا, وكيف تأخذونه 

   Terjemahnya:     

 

        “Bagaimana kamu mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bergaul 

(bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka isteri-isteri kamu 

telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
 37

 

 

 Begitupula dalam hal pereceraian, hal memilih calon suami serta rujuk kembali  

semua telah diberikan oleh al- Qur’an yang mulia tanpa ada ketimpangan. 

-  Hak dalam Peradilan 

 Dalam ajaran Islam sungguh sangat memperhatikan mengenai masalah hukum 

baik secara khusus maupun umum, seperti dalam peradilan ini, seorang wanita 

dianggap mempunyai hak dalam menuntut balik terhadap pelanggaran seseorang 

yang dilakukan untuk melukai atau membunuh dan lainnya 

                                                
37
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 Terhadap seorang wanita dapat dikenakan sanksi atau lebih dikenal dengan 

hukum qisas. Qisas berarti memberi ganjaran sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukan oleh seseorang kepada yang lain. Sesuai dengan firman Allah SWT. 

Dalam surat Al- Maidah ayat: 45. 

ها ان نفس بالنفس والعين بالعين وألنف باألنف واألذن باألذن وكتبنا عليهم في

والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما 

 انزل اهللا فالئك هم الظالمون

 

 Terjemahnya: 

 Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwa sahnya 

jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi dan (luka-luka)pun ada kisasnya. Barang siapa 

yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu ( menjadi) penebus 

dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim.
38

      

 

 Dalam hukum Islam, hak dalam peradilan sangat diperhatikan dalam bentuk 

apapun seperti menuduh perempuan baik-baik berzina padahal itu tidak terjadi maka 

Allah akan memberikan ganjaran yang berupa hukuman had. Seperti yang tertera 

dalam firman Allah swt, dalam surah An-Nur (24:4): 

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شحداء فجلدوهم ثمانين جلدة وال 

 تقبلوا لهم شحادة الدا واولئك هم الفسقون

 

 Terjemahnya: 
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 Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) 

dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka (yang 

menuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka 

buat selama-lamanya.
 39

 

 

        Selanjutnya hak dalam persaksian. 

 

diantara kesamaran yang beredar  sekitar perempuan dalam Islam adalah bahwa 

Rasulullah SAW. Bersabda : “Perempuan-perempuan itu kurang akal dan 

agamanya.” Hal itu dijawab oleh Syaikh Muhammad Mutawalli’ Al-Sya’rawi 

seraya berkata “Akal dengan pengertian alat untuk berfikir, yaitu otak yang di 

dalamnya terdapat khayalan-khayalan dan ingatan-ingatan, dalam hal ini ada 

pada laki-laki maupun perempuan, seorang perempuan mampu lebih awal 

menemukan pengetahuannya  dengan tindakan yang memberikannya lebih 

mengetahui itu dan mengenai kekurangan akal tersebut perlu dilacak karena jika 

dihubungkan dengan kualitas persaksian maka itu adalah faktor budaya dan 

sifatnya hanya permanen dalam artian tidak alamiah. Begitupulah dalam hal 

kurang agamanya jika dihubungkan dalam hal beribadah karena perempuan itu 

mengalami haid sedangkan itu adalah dispensasi dari tuhan dan bukan kehendak 

perempuan.
 40

 

  

        Sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah Ayat (282)  

ن من الرجالكم فإلم يكون رجلين فرجل وامرءتان واستشهدوا شهيدي... 

 .فتذكر إهدهما أخرى  ممن ترضون من الشهداء أن تدل إهدهما

  Terjemahnya:   

 

 ”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki diantara kamu jika  

tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang 

perempuan dari saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang 

lagi mengingatkannya”. (Q.S Al- Baqarah :282).
41
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  Ayat di atas menjelaskan bahwa pada prinsipnya Islam menerima kesaksian 

wanita.  Alhasil Islam menjadikan kesaksian dua orang wanita sebanding dengan 

kesaksian seorang pria, namun tidak berarti bahwa wanita setengah dari pria , 

melainkan kekhawatiran dari "jika seorang lupa maka seorang lagi 

mengingatkannya". 

 

  Kata min al-rijalikum di  atas lebih ditekankan pada aspek gender laki-laki”, 

bukan kepada aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki. 

Buktinya. Tidak semua yang berjenis laki-laki mempunyai persaksian sama seperti 

pada anak laki-laki di bawah umur, hamba laki-laki dan laki-laki dewasa yang tidak 

normal pikirannya.
 42

 

  Tidak diperbolehkannya wanita menjadi saksi pada kasus-kasus yang berat, 

seperti perzinaan dan hal-hal yang tidak diketahui oleh pihak lain. Itu disebabkan 

karena kondisi psikologisnya yang sangat halus dan perasa sert a bisa mengakibatkan 

timbulnya bahaya.  

  Sehingga ayat di atas bisa dimengerti bagaimana perbandingan persaksian 

seorang laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan, itu dapat dimaklumi 

karena tugas dan fungsi perempuan ketika itu hanya disibukkan dengan urusan 

kerumahtanggaan. Sementara laki-laki sibuk di luar rumah. 

                                                
              

42
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  Dengan demikian hampir semua bentuk-bentuk hak asasi perempuan dari 

berbagai dimensi yang menurut kaca mata Islam dapat dilindungi oleh hukum Islam, 

namun demikian seorang perempuan tidak boleh melupakan identitas dan tanggung 

jawabnya baik sebagai anak, istri, ibu maupun sebagai figur dalam masyarakat. 
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BAB III 

HAK ASASI PEREMPUAN DAN BATASAN-BATASANNYA 

 

A. Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Kesetaraan Gender 

 Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa 

masalah baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban 

dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup 

jelas. Akan tetapi efek yang ditimbulkan akibat perbedaan itu menimbulkan 

perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) 

melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap 

perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. 

 Proses terjadinya perbedaan secara biologis antara laki-laki dan 

perempuan dapat ditelusuri semenjak masa konsepsi, yaitu ketika seorang 

ayah menaburkan benihnya kerahim ibu lalu benih itu bersatu dengan 

indung telur dan kombinasi tersebut berproses menjadi embrio. Kemudian 

ada satu unsur penentu jenis kelamin disebut Gonad berproses menetukan 

jenis kelamin apakah itu embrio laki-laki atau perempuan. Hormon seksual 

di dalam embrio tersebut mengalami perkembangan menurut jenis 

kelaminnya. Jika embrio tersebut sebagai laki-laki, maka akan berkembang 

sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Sebaliknya jika embrio tersebut 
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sebagai perempuan, maka akan berkembang sebagaimana layaknya seorang 

perempuan.
1
 

 Save M. Dagun kembali menjelaskan bahwa adanya suatu pola 

perkembangan yang tak berubah, konstan semenjak saat bersatunya sperma 

dan sel telur seorang pria dan wanita. Dan ini didasarkan pada komposisi 23 

pasangan seks. Setiap pasangan kromosom terbentuk hasil perpaduan antara 

kromosom orang tua, antara ayah dan ibu. Di antara kromosom-kromosom 

itu, pasangan kromosom seks secara global memiliki bentuk dan struktur 

yang sama. Pasangan kromosom seks ini dapat sama atau dapat berbeda 

sama sekali.
1
 

 Bila kromosom seks ini sama yang berarti sel telur dan sperma 

sama-sama memiliki kromosom yang dikenal dengan nama Kromosom X 

(diberi nama X karena ilmuan menemukan kromosom ini setelah 22 

kromosom yang lain, dan nama X sebagai nama ekstra) dalam pembentukan 

embrio kromosom (XY) maka bentuk jenis kelamin adalah wanita. Satu 

berasal dari sel telur dan satu lagi berasal dari sperma. Hal yang menarik 

adalah sel telur selalu memberikan kromosom X semenjak gen wanita 

terbentuk demikian, maka sebenarnya tidak memiliki kromosom yang lain.
2
 

 Namun jika kromosom X dari telur berpadu dengan kromosom lain, 

yakni Y, yang berarti XY, maka embrio itu berjenis kelamin pria. 

Kromosom Y selalu berasal dari sperma laki-laki. Itu berarti yang 

menentukan jenis kelamin adalah pihak pria. Sperma pria memiliki 

kesempatan yang sama untuk memberikan kromosom X atau Y. Walaupun 

demikian kadang-kadang terjadi kesalahan pada saat pembuahan, salah satu 

kromosom tidak bertahan atau binasa. Biasanya kromosom Y itu tidak 

berembrio diperkirakan hanya memiliki satu kromosom seks.
3
 

 

 Lebih lanjut dikatakan bahwa walaupun diantara 3000 bayi 

dilahirkan dengan apa yang dikenal sebagai Sindrom Turner, artinya anak 

bayi ini memiliki satu kromosom X saja. Bayi seperti ini bisanya memiliki 

jumlah kegiatan, keganjilan pisik tertentu, meskipun struktur bagian dalam 

                                                

1
 Lihat, Nasarauddin Umar, Argumen kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam (cet. I; 

Jakarta: Paramadina, 2001), h. 1   
1
Save M. Dagun, Maskulin dan Feminim (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) h.5  

2
Ibid., h. 6  

3
Ibid., 



47 

 

dan luar jelas-jelas wanita tetapi sikap kepribadiannya kadang-kadang 

dominan laki-laki
4
. 

 Atribut gender yang merujuk kepada atribut jenis kelamin biologis 

menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di dalam masyarakat 

terutama dalam beberapa dekade terakhir ini. Penetapan atribut gender 

merujuk kepada faktor biologis dinilai mengandung bias gender yang 

merugikan perempuan, karena seorang laki-laki tidak saja secara biologis 

mempunyai penis melainkan juga secara budaya memiliki apa yang 

diistilahkan Garfinkel sebagai “penis budaya”. Sementara perempuan, 

disamping tidak mempunyai penis juga tidak memiliki “penis budaya”. 

Sekalipun ia menggunakan penis tiruan atau plastik penis. Dengan kata lain, 

laki-laki sudah memiliki tempat dan kedukakan di khalayak ramai dengan 

term perkasa, kuat, intelek, rasional dan sebagainya. Sedangkan perempuan 

malah sebaliknya. Di sinilah letak persoalannya karena seorang laki-laki 

dipersiapkan untuk sesuatu, sedangkan perempuan tidak mempunyai 

sesuatu. Asumsi seperti ini menjadi salah satu  dasar berbagai institusi di 

dalam lintasan budaya masyarakat.
5
 

 Seberapa besar perbedaan peranaan jenis kelamin (seks) 

menentukan perbedaan gender tidak cukup lagi diterangkan dalam kerangka 

teori Nature dan Nurture, namun penyusun hanya akan membatasi 

                                                
4
lihat, Ibid 

5
Lihat, Nasaruddin Umar, op.cit., h.3 
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kesetaraan gender ini dengan mengungkap persamaan dan perbedaan laki-

laki dan perempuan dalam teori yang ada. Pertama Teori Psikoanalisis 

Identifikasi dengan Teori Fungsionalis Struktur. 

1. Teori Psikoanalisis Identifikasi. 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-

1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian 

laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembagna 

seksualitas yaitu: kepribadian seseorang ada tiga struktur, yaitu: Id, 

Ego dan Super Ego.
6
 

a. Id, sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang 

sejak lahir termasuk nafsu seksual dan instink yang cenderung 

selalu agresif. Id bagaiakan bersumber sebagai energi 

memberikan kekuatan kepada kedua struktur berikut: Id 

bekerja di luar sistem rasional dan senatiasa memberikan 

dorongan untuk mencari kesenangn dan kepuasan biologis. 

b. Ego, bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya 

menjinakkan keinginan agresif dari Id. Ego berusaha 

mengatur hubungan antara keinginan subyektif individual dan 

tuntutan obyektif realitas sosial. Ego membantu seseorang 

keluar dari beberapa problem subyektif individual dan 

memelihara agar bertahan hidup dalam dunia realitas. 

c. Super Ego, berfungsi sebagai aspek moral kepribadian 

berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari 

sekedar mencari kesenangan dan kepuasan hidup agar 

senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol Id, Super Ego 

juga selalu mengingatkan Ego.
7
 

 

 Lebih lanjut dikatakan oleh Sigmund Freud dalam buku Nasaruddin 

umar mengatakan  bahwa ketiga struktur tersebut bekerja secara 

                                                
6
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7
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proporsional. Kalau satu di antaranya lebih dominan maka pribadi yang 

bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur Id lebih menonjol 

maka diri yang bersangkutan cenderung hedonistis, sebaliknya jika Super 

Ego lebih menonjol maka diri bersangkutan mengalami sulit mengalami 

perkembangan, karena dibayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapn 

dengan diri sendiri.
8
 

Dalam tahap phallic, yaitu anak usia antara 3 dan 6 tahun 

perkembangan kepribadian anak laki-laki dan anak perempuan mulai 

berbeda-beda. Ini melahirkan pormasi sosial berdasarkan identitas Gender, 

yakni berdifat laki-laki dan perempuan.
9
 

 

Dalam masa ini seorang anak mengenali perbedaan anatomi 

tubuhnya terutama di daerah kemaluannya. Karena pada masa ini seorang 

anak laki-laki dan perempuan akan merasakan kenikmatan ketika 

memperalat kelaminnya. Sejak masa inilah anak perempuan mulai 

menyadari bahwa pada dirinya ada suatu yang kurang dibanding anak laki-

laki dan akibatnya cenderung merasa rendah diri dan kalah dari segalah 

hal.
10

 

Sehingga dengan demikian perbedaan yang sangat menonjol pada 

perempuan dan laki-laki itu hanya pada alat kelaminnya juga pada masalah 

fungsi keduanya. Apa yang dikatakan tadi bahwa fungsi laki-laki dan 

perempuan memang berbeda. Jika fungsi wanita adalah hamil, melahirkan 

                                                
8
 Lihat, Ibid., 

9
 Ibid.,h. 47 

10
Lihat, Ibid., h. 48 
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dan menyusui sedangkan pada laki-laki dia tidak bisa hamil, melahirkan 

dan menyusui.
11

 Maka permasalahan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada 

Teori Fungsionalis Struktural. 

2. Teori Fungsionalis Struktur. 

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas 

berbagai bagian yang saling mempengaruhi, teori ini mencari unsur-unsur 

yang mendasar yang berpengaruh dalam masyarakat, mengidentifikasi 

fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur 

tersebut di dalam masyarakat.
12

 

Menurut R. Dahren Dolf dalam bukunya Nasaruddin Umar, salah 

seorang pendukung teori ini menghasilkan prinsip teori sebagai berikut:  

a. Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan di berbagai bagian  

b. Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai 

perangkat mekanisme kontrol 

c. Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tapi bagian-bagian 

itu tidak dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu 

melembaga dalam waktu yang cukup lama. 

d. Perubahan terjadi secara berangsur-angsur. 

e. Integrasi sosial dicapai melalui persepakatan mayoritas 

anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai sistem. Nilai 

adalah bagian yang paling stabil di dalam masyarakat.
13

  

 

 Jadi harmoni dan stabilitas suatu masyarakat menurut teori ini 

sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai sistem, nilai 

senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan 
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Lihat, Ibid., h. 51 
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Lihat, Ibid.,  
13
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(Equiliberium) dalam masyarakat meskipun konflik dan masalah sewaktu-

waktu bisa muncul tapi dalam batas yang wajar dan bukan merupakan 

ancaman yang bakal merusak sistem sosial atau menurut istilah Talcot 

Parson dan Robert Bales, hubungan antara laki-laki dan perempuan 

merupakan pelestarian terhadap keharmonisan dari pada bentuk 

persamaan.
14

 

 Hal ini dapat kita lihat pada perubahan struktur keluarga yaitu 

terhadap fungsi, peran pada suami istri yaitu diantaranya: 

1. Terkadang segalanya ada pada suami melebihi peran istri seprti 

dalam hal pekerjaan yang membutuhkan fisik. 

2. Suami dan istri mempunyai peran yang sama. 

3. Peran istri melebihi suami segalanya ada pada istri yaitu baik dalam 

hal mengandung, melahirkan, menyusui maupun dalam hal mencari 

nafkah.
15

 

 Menurut Lits, Pada buku Nasaruddin Umar, ada beberapa unsur 

pokok dalam teori Fungsionalis Struktur ini, yaitu: Kekuasaan dan status 

 Banyak pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-

laki dan perempuan yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki keuasaan 

lebih besar dan status lebih tinggi daripada perempuan. Tidak heran kalau 

dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dianggap wajar di dalam 
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15
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masyarakat. Perempuan dinilai berpenampilan dan berprilaku lemah 

lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berprilaku tegap memiliki 

keuasaan dan stasus lebih besar. Walaupun anggapan masyarakat 

menyatakan demikian akan tetapi kenyataan sekarang berbeda. Maka perlu 

ditinjau kembali bahwa sebenarnya perempuan itu juga mempunyai potensi 

untuk menduduki kekuasaan dan status yang sama terhadap laki-laki seperti 

halnya dalam pembagian kekuasaan. Seorang perempuan bisa saja 

menduduki jabatan dan status yang tinggi dalam satu negara selama mampu 

membuktikan pada masyarakat potensi dan aktifitasnya sehingga teori 

fungsionalis Struktural ini bisa dikatakan tidak valid. Sebenarnya tidak 

valid karena melihat kenyataan yang ada seperti dalam hal pekerjaan, 

walaupun laki-laki dalam pandangan masyarakat memiliki fisik yang kuat 

tidak menutup kemungkinan perempuan untuk melakukannya juga.
16

 

 Pada masa sekarang ini perjuangan terhadap hak-hak wanita mulai 

mengemuka dibicarakan di seminar, konferensi dan sebagainya. PBB dalam 

upanya meletakkan hak-hak wanita dan mengubah persepsi lama tentang 

wanita yang cenderung tidak proporsional banyak sekali menemukan 

hambatan-hambatan. Oleh karena itu, dari konferensi ke konferensi 

berkembang terus upaya peletakan dasar-dasar hak kemanusiaan bagi 

wanita. Diantaranya yaitu konferensi Meksiko 19 Juni sampai 2 Juli 1975. 

Konvenhag Denmark 24 sampai 30 Juli 1980 dan Nairobi, Kenya 15 Juli 

                                                
16
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1985, The World Conference on women tahun 1985 di Nairobi, mencari 

strategi menghadapi Nairobi di tahun 2000.
17

 

  Jadi di dalam konferensi yang dilakukan oleh negara-negara itu 

demi untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki seperti 

menentukan nasib sendiri, kebebasan dalam berkreasi serta menuntut 

pelaku-pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan. Sehinggga dengan 

demikian dalam perspektif kesetaraan gender menurut konteks PBB harus 

ditegakkan begitu pula dalam konferensi-konferensi yang telah 

memperjuangkan hak asasi perempuan mulai terealisasi baik Barat maupun 

di Asia. 

 

B.  Kewajiban dan Tanggung Jawab Perempuan dalam Hukum Islam 

 Kewajiban dan Tanggung Jawab perempuan dalam hukum Islam 

adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan karena makna keduanya 

menunjang bagaikan ibu dan anak. 

 Dalam buku karangan Nasaruddin Baidan menguraikan kata 

kewajiban yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, 

“kewajiban diartikan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan” 

ataukah tanggung Jawab dan diapun menghubungkan dengan “Wanita”  

                                                
17

Lihat,  Salahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Cet. I; Jakarta: 

Amissco, 2001), h. 101.  
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maka berarti : segala sesuatu yang menjadi tugas yang harus dilaksanakan 

oleh wanita”
19

  

 Jadi kata kewajiban berkonotasi dengan kata tugas dan tanggung 

jawab yang harus dilakukan. Dalam kalimat lain dikatakan bahwa wujud 

tanggung jawab tersebut lebih dikenal istilah kewajiban. Kewajiban 

perempuan yang dimaksud bukan sebagai pejabat, karyawati, direktris, 

pedagang, guru, dosen, petani, buruh, mahasiswa, siswi dan lain 

sebagainya. akan tetapi kewajiban dan tanggung jawab perempuan dalam 

hukum Islam  banyak difokuskan pada hal-hal yang bersifat domestik yaitu 

rumah tangga. 

 Tanggung jawab secara umum dapat diklasifikasikan pada tiga 

tingkatan bagian: 

1. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap Rabb-nya. 

2. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. 

3. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. 

 

1. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap Rabb. 

   Perempuan adalah satu jiwa yang diciptakan oleh Allah swt.Untuk 

melaksanakan  kewajibannya sebagai makhluk di dunia dan akan 

mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, baik itu 

                                                
19

 Lihat, Nashruddin Baidan, Tafsir bi Al-Ra’yi diterjemahkan oleh dengan judul Upaya 

Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an (Cet. I; Yogyakarta: 1999) h. 56.  
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berupa kejahatan maupun berupa kebaikan dan akan diberikan ganjarannya 

sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana yang telah difirmankan 

oleh Allah swt. Dalam surat Al- Zalzalah ayat 7 sampai 8: 

 )8(ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)7(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

 Terjemahnya: 

7). Barang siapa yang akan mengerjakan kebaikan seberat  zahrrapun         

niscaya dia akan melihat (balasannya) 

8). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun niscaya  

dia akan melihat (balasannya)
20

 

 

 

 Dengan demikian penyusun dapat menyimpulkan maksud kedua ayat 

tersebut bahwa sekecil apapun kejahatan itu pasti akan dipertanggung 

jawabkan dan  pasti pula akan mendapatkan balasannya, begitupula sekecil 

apapun kebaikan pasti akan dipertanggung jawabkan dan pasti pula ada 

balasannya. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, seorang perempuan juga sudah 

tentu tahu, bahwa adanya balasan suatu pebuatan yang telah dilakukan tidak 

terlepas dari kewajiban yang akan dikerjakan. Jadi seorang muslimah harus 

mampu untuk menjalankan perintah Allah swt, maka dengan itu kewajiban 

yang pertama harus dilakukan adalah meyakini keberadaan Allah. 

Walaupun Allah swt., tidak dapat dilihat dengan mata kepala akan tetapi 
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dapat dirasakan dengan panca indera. Sebagai manusia  seorang muslimah 

harus mampu untuk melakukannya.  

 Dalam buku karangan Muhammad Ali Hasyimi menjelaskan bahwa 

diantara keistimewaan yang paling menonjol yang membedakan wanita 

muslimah dari yang lainnya adalah keimananya yang kuat dan terhunjam, 

serta keyakinannya yang teguh, bahwa segala kejadian yang berjalan di 

alam ini dan nasib yang menimpa umat manusia adalah semata-mata karena 

qada dan qadar-Nya dan bahwa suatu musibah yang ditakdirkan-Nya pasti 

akan menimpa seseorang dan tidak akan menyimpan kepada yang lain, 

seperti kisah yang dialami oleh Siti Hajar yang ditinggal oleh suaminya, 

Ibrahim as. Disebuah tempat disisi Baitullah dengan anaknya Ismail yang 

masih menyusu, disebuah lembah yang gersang dan lengang. Mekah 

Mukarramah yang sepi dari penghuni adalah merupakan contoh paling 

indah tentang keteguhan Iman dan kebenaran bertawakkal kepada Allah 

swt,. Ketika Nabi Ibrahim beranjak meninggalkannya, Siti Hajar bertutur 

dengan tenang, percaya dan teguhkan hati.
21

  Itulah keteguhan hati 

kepasrahan serta keimanan seorang muslimah yang tiada bandingnya, maka 

dengan itu kewajiban pertama bagi seorang perempuan adalah meyakini 

Allah yang ghaib. Dan selanjutnya untuk merealisasikan kewajiban seorang 

muslimah yaitu dengan cara mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, 

                                                
21

Muhammad Ali Hasyimi,  Syakhsiyat al-Mar’ah al-Muslimah Kamaa Yasuguhaa al-

Islam Fii al-Kitab Waasunah diterjemahkan oleh Nabhani Idris dengan judul  Kepribadian Wanita 

Muslimah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunah (Cet. I; Jakarta: Akademi Pressindo, 1997), h. 8     
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membayar zakat, memberikan sedekah, menunaikan ibadah haji serta 

dengan cara melakukan hal-hal yang baik kepada sesama manusia. 

 Hal pertama adalah merealisasikannya dengan mengucapakan dua 

kalimat syahadat. Allah swt,. Berfirman dalam surah Ali Imran (3:64): 

قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا 

وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن 

 ) 64(تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

 Terjemahnya: 

 Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami 

dan kamu , bahwa tidak kita sembah kecuali Allah swt,. Dan 

tidak kita persekutukan dengan sesuatu apapun dan tidak pula 

sebahagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan 

selain Allah swt,. Jika mereka berpaling maka katakanlah 

kepada mereka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang 

yang berserah diri (kepada Allah) sesudah  kita bersaksi 

bahwa tiada tuhan selain Allah, maka Muhammad adalah 

utusan Allah.
22

    

 

 

  Kewajiban kedua adalah seorang muslimah harus menjalankan 

ibadah sholat, yaitu dengan cara memulai dengan takbiratul Ihram dan 

mengahirinya dengan salam, dan sebagai seorang muslimah di dalam 

mendirikan sholat itu, ia harus mengetahui sampai dimana batasan-batasan 

yang harus ditutup. Tertutupnya aurat adalah merupakan salah satu syarat 

sahnya shalat.  
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   Adapun mengenai aurat wanita di dalam sholat, terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan ulama: 

 Menurut Syafii bahwa aurat wanita, seluruh tubuh sampai rambut 

yang terjuntai dari arah telinga kecuali wajah dan dua telapak tangan saja. 

 Menurut mazhab Hanafi bahwa aurat wanita, seluruh tubuh sampai 

rambut yang terjuntai dari arah telingapun termasuk aurat, kecuali perut 

kedua telapak tangan tetapi punggung telapak tangan adalah aurat dan 

sebaliknya tpunggung telapak kaki bukan aurat tetapi perut telapak kaki 

adalah aurat. 

 Menurut mazhab Maliki bahwa aurat wanita dalam sholat dibagi 

dua: 

a. Mughalladhah (aurat berat) yaitu seluruh tubuh selain 

ujungnya dan dada. 

b. Mukhaffafah (aurat ringan), dada itu sendiri dan ujung-ujung 

tubuh seperti punggung di belakang dada, kemudian hasta, 

leher, kepala dan bagian tubuh antara lutut sampai telapak 

kaki, kecuali wajah dan telapak tangan, baik dalam dan 

luarnya bukan aurat. 

c. Dan menurut mazhab Hambali bahwa aurat wanita dalam 

sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah.
24

 

  

Kewajiban seorang muslimah  yang ketiga adalah puasa. Menurut 

Al-Qur’an dan Hadis serta Ijma’ , puasa pada bulan Ramadan merupakan 

amal ibadah yang diwajibkan bagi wanita muslimah yang berakal sehat dan 

telah mencapai usia baligh.
25

 Serta tidak dibenarkan untuk 

meninggalkankan puasa tanpa ada halangan. Bahkan bagi wanita muslimah 

yang sedang mengandung dan menyusui, sebagian ulama mengatakan 

bahwa diperbolehkan berbuka akan tetapi, harus menggantinya pada hari 

yang lain atau memberikan makanan kepada orang yang miskin.
26

dan bagi 
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26
Lihat, Ibid., h.249  



59 

 

wanita muslimah yang meninggal dunia dan masih mempunyai hutang 

puasa, maka hutang puasa itu boleh digantikan oleh walinya.
27

 

Dalam kewajiban puasa terhadap muslimah telah dikemukakan 

dalam firman Allah swt, dalam surah Al-Baqarah:183 yang berbunyi: 

ياأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

 )183(لعلكم تتقون
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 

kamu.
28

 

 

 

 Ayat di atas merupakan suatu ketegasan berpuasa bagi setiap muslim 

begitu juga bagi kaum muslimah.  

 Adapun hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang muslimah yang 

sedang berpuasa dan itu tidak membatalkan puasanya menurut dalam buku 

Syaikh Kamil Muhammad adalah: 

a. membasahi seluruh badan dengan air : mencuci rambut atau keramas 

dan meyiram air tubuhnya karena panas yang menyengat. 

b. Meneteskan obat mata dan memakai celak, karena di antara yang 

membatalkan puasa itu adalah masuknya makanan kerongga mulut. 

c. Mencium atau mendapat ciuman dari suami, selama ciuman itu tidak 

menggerakkan nafsu syahwat mereka untuk melakukan hubungan 

badan. 

d. Suntik baik pada kulit maupun pada urat, hal ini tidak membatalkan 

puasa. 

e. Berkumur memasukkan air ke hidung, namun tidak boleh dilakukan 

secara berlebih-lebihan. 
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f. Wanita muslimah juga dibolehkan mencicipi makanan melalui ujung 

lidah, akan tetapi harus berhati-hati agar makanan tidak masuk 

kerongga mulut.
29

  

 

 

Adapun kewajiban yang keempat adalah zakat. Zakat merupaka 

kewajiban bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi setiap muslimah. Yang 

mana harus  diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Dalam surah 

Al-bayyinah ayat 5, dijelaskan bahwa memurnikan ketaatan kepada Allah 

adalah salah satunya dengan cara berzakat.
30

dan setiap muslimah tidak 

luput dari kewajiban ini, seperti yang telah dikemukakan oleh Syaik Kamil 

Uwaidah bahwa seorang muslimah diharuskan untuk mengeluarkan 

zakatnya baik, zakat fitrah maupun zakat mal. Kedua zakat tersebut 

berfungsi untuk membersihkan jiwa raga dan membersihkan harta setiap 

muslimah dari milik orang lain, karena dalam harta tersebut terdapat hak 

orang lain. Seorang dalam mengeluarkan zakat disyaratkan pula berniat 

yang ditujukan kepada Allah swt., harus pada waktunya serta mempercepat 

zakatnya untuk dibagikan. 
31

 

Yang kelima adalah kewajiban berhajji. Bagi setiap muslimah yang 

mampu diwajibkan untuk melakukan perjalanan hajji ke Baitullah dengan 

penuh rasa ikhlas dan rendah diri kepada Allah swt,. Adapun dasar tentang 
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 Ibid., h. 251-252  
30
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kewajiban ini adalah terdapat pada QS. Ali Imran: 97. Allah swt., 

berfirman: 

فيه ءايات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان ءامنا وهللا على الناس 

حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غني عن 

 )97(العالمين
 

Terjemahnya:  

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antara) maqam 

Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah, barang siapa mengingkari kewajiban 

haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan 

sesuatu dari semesta alam.
32

 

 

 Bagi setiap muslimah diwajibkan haji apabilah: 

 1.Berakal, baligh, merdeka. 

 2.Harus mampu lahir dan batin yaitu mampu baik dari segi harta 

maupun fisik. 

 3.Disertai oleh muhrimnya
33

 

 Setiap muslimah dapat menjadi wali bagi siapa saja yang ingin 

mewakilkan dirinya, yaitu: 1. mengerjakan haji bagi orang yang meninggal 

dunia. 2. mengerjakan bagi orang yang masih hidup. 

1. Mengerjakan haji bagi bagi orang yang telah meninggal dunia, 

menurut kesepakatan ulama’ wanita muslimah diperbolehkan untuk 
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mengerjakannya dengan maksud mewakili. Adapun haji untuk kedua 

orang tuanya yang sudah meninggal dunia di sunatkan mengawali 

hajinya ibunya terlebih dahulu, baik haji sunat maupun haji wajib.  

2. Mengerjakan haji bagi orang yang masih hidup. Setiap muslimah 

diperbolehkan pula untuk mewakili orang lain selain dirinya, yaitu 

baik untuk orang tuanya, maupun orang yang bukan keluarganya.
34

  

Jadi setiap wanita muslimah diperbolehkan untuk menjadi wali siapa saja 

yang memintanya selama mereka itu tidak mampu mengadakan perjalan 

haji. Dan perlu diketahui bahwa muslimah  yang ingin berhajji tidak boleh 

ditunaikan hajjinya selama ia masih mampu menunaikan sendiri, mengenai 

hal ini semua ulama sepakat akan masalah tersebut.
35

 

 Jadi sebagai kesimpulan Ibadah merupakan bentuk penghambaan 

seorang muslimah kepada Allah swt. Dengan jalan merealisasikanya, serta 

mempertanggung jawabkan dihadapan Allah di dunia lebih-lebih di akhirat 

nantinya.  

2. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perempuan Kepada Sesama Manusia. 

Pada persoalan ini ada dua hal yang paling mendasar yang perlu 

diketahui   kewajiban dan tanggung jawab kepada sesama manusia  yaitu 

khusus seputar masalah di dalam rumah tangga yaitu: 

a. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri.  
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b. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai ibu. 

 

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab sebagai isteri. 

Seorang wanita adalah pemimpin terhadap rumah tangganya dan 

untuk menjalankan tanggung jawabnya  sebagai istri seorang perempuan 

harus menjalankan fungsi, peran dan tugas. Ketiganya harus berbarengan 

maka seorang istri yang baik akan selalu mengingat kewjiban dan tanggung 

jawabnya baik terhadap suaminya maupun anak-anaknya seorang istri 

adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia bertangggung jawab  

terhadap isinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.  

حد ثنا بن محمد السخسيا نى اخبرنا عبداهللا والمرأة فى بيت زوجهارا عيه 

 ومسؤل له اعن رعيتها

Artinya: 

Seorang wanita adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan 

ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya(H.R. Bukhari 

Muslim)
35

  

 

Dan seorang istri juga dapat menyenangkan hati suaminya ketika 

pulang dari kerja, dia berkewajiban menghilangkan rasa letihnya.
36

 

Juga bertanggung jawab terhadap harta suaminya. Nabi SAW, 

Pernah bersabda: 
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اعته وان نظر اليها سرته وان انامرها أط. خيرله من زوجة صالحة

  .وان غاب عنها نصهته في نفسها وماله. اكسم عليها ابرته

 

“Sebaik-baik isteri adalah yang dapat menyenangkan hatimu bila 

kamu melihatnya; taat kepadamu bila kamu menyuruhnya serta 

dapat menjaga kehormatan diri dan harta bendamu (H.R. 

Thabrani).
37

 

 

b.  Kewajiban dan Tanggung jawab sebagai ibu.  

Sebagai seorang ibu berkewajiban untuk memperhatikan anaknya 

dalam berbagai aspek kehidupannya dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikannya, kesehatannya dan lainnya. Walaupun seorang ayah juga 

bisa berperan aktif dalam memperhatikan anak-anaknya tetapi tidak 

sebanding perhatian seorang ibu, itu disebabkan karena pengaruh dari 

faktor psikologis dalam pemeliharaan anak, dijelaskan bahwa tidak 

diragukan lagi dorongan keibuan yang mengikat seorang anak dan ibunya, 

sejak awal merupakan dorongan insting yang berhubungan erat dengan 

sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis. Ini terbukti pada seorang ibu 

yang selalu mengalami kontak batin dengan anaknya yang masih kecil dan 

membutuhkan perlindungan, itu juga disebabkan karena ibu yang 

mengandung dan menyusuinya yang otomatis di peruntukkan oleh seorang 

ibu yaitu termasuk, gizi makanan, kebersihan dan terlebih lagi masalah 

pendidikannya harus diperhatikan.
38
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Hal senada yang dikemukakan dalam buku karangan Zakiah Derajat. 

Dikatakan bahwa: “Surga itu di bawah telapak kaki ibu.”ini dimaksudkan 

bahwa kebahagiaan anak dimasa depan itu bergantung pada bagaimana 

seorang ibu mendidiknya, lebih lanjut dikatakan bahwa setelah si bayi lahir, 

semua pengalaman yang diterimanya baik melalui pendengar, perasaan atau 

perlakuan yang diterimanya, akan berkumpul menjadi unsur-unsur dalam 

kepribadiannya dikemudian hari, adalah tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa pembinaan utama bagi pribadi anak adalah ibunya.
39

   

 Bahkan seorang ahli hikmah pernah berkata:”sesungguhnya seorang 

ibu yang sedang menina bobokkan bayinya, hakekatnya ia hendak 

menggoyang dunia dimasa depan dengan ayunannya”. Dan seorang  

penyair berkata: “Ibu adalah sekolah atau guru yang pertama, jika engkau 

menyiapkan mereka dengan baik maka ia akan melahirkan generasi-

generasi yang baik untukmu.
40

 

 Jadi dengan demikian selain pendakwa, ibu itu sekaligus sebagai 

perawat dan pendidik sehingga anak akan tumbuh dan mengalami 

perkembangan yang baikserta menjadi seorang muslim dan muslimah yang 

sehat, pandai dan berakhlak mulia. 

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perempuan terhadap diri sendiri.  

                                                
39
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 Adapun kewajiban dan tanggung jawab diri seorang perempuan 

terhadap dirinya  tidak kalah pentingnya, walaupun terhadap diri pribadi 

namun biasnya juga kepada orang lain. 

 Dalam ajaran Islam yang mulia memelihara tubuh baik secara 

lahiriah maupun bathiniah adalah sesuatu yang dianjurkan, dalam hal 

memelihara tubuh ini bukan berarti seorang perempuan haruslah bersolek 

dengan memakai alat-alat kosmetik seperti lipstik, bedak ataupun yang 

lainnya, justru dilarang oleh agama, apalagi memakai produk kecantikan 

yang terlalu mahal. 

 Dalam sebuah literatur mengungkapkan bahwa seorang anak 

perempuan pada masa belum baligh hampir tidak pernah memperhatikan 

tubuh dan penampilannya, namun ketika masa balignya segeralah dia 

memperhatikan dirinya mempercantik diri lalu kemudian sigadis 

menggunakan bedak dan gincu seperti layaknya perempuan dewasa. Maka  

dengan alat kecantikan itu sebagai senjata untuk memuaskan rasa 

cemburunya dan kebutuhannya akan perasaan diri sebagai wanita cantik. 

Akibatnya, keinginan seorang gadis memperoleh uang untuk membeli 

pakaian bedak dan perhiasan semakin menjadi-jadi sehingga kadang-

kadang menggunakan cara yang tidak benar untuk memenuhi segala 

kebutuhannya.
41
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 Muhammad Ali Hasyimi dalam bukunya mengungkapkan bahwa 

kewajiban wanita terhadap dirinya ada 3 cara: 

1. Memelihara tubuh dan fisiknya. 

2. Memelihara akal. 

3. Memelihara ruh. 

1. Memelihara tubuh dan fisik. 

Memelihara tubuh dan fisik merupakan hal terpenting bagi 

kehidupan seorang manusia pada umumnya dan perempuan pada 

khususnya, begitu pentingnya persoalan tersebut sehingga dalam ayat Al-

Qur'an menerangkannya dalam firman-Nya:  

ا وال تسرفوا إنه يا بن أدم خذوا ذينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربو

 اليحب المشرفين 
. 

Terjemahnya: 

 

“Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan 

dan melampaui  batas, sesungguhnya Allah tidak   

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
42

 

 

Dalam ayat di atas mengandung maksud bahwa seorang wanita tidak 

dibolehkan untuk makan berlebih-lebihan karena akibatnya. Tubuh akan 

loyo, berat langkah dan dapat menimbulkan penyakit yang lain. Serta 

dianjurkan pula senantiasa berolah raga agar peredaran darah lancar, bersih 
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badan dan pakaian,  memperhatikan kebersihan gigi dan mulut, serta 

memelihara keindahan dan kebersihan rambut.
43

 

 2.  Memelihara Akal. 

Memelihara akal dengan ilmu adalah seorang perempuan yang cakap 

akan senantiasa memelihara akalnnya sebagaimana memelihara tubuhnya 

karena keduanya sama pentingnya. Dan ilmu yang patut dipelajari oleh 

seorang perempuan adalah: ilmu kitabullah  baik bacaanya tajwidnya 

maupun tafsirnya selanjutnya ilmu hadits, kemudian Sirahnabawiyah para 

sahabat wanita, setelah itu ilmu fiqhi untuk kebaikannya dalam ibadah dan 

muamalah serta pengetahuan tentang hukum agama secara benar dan tak 

lupa pula ilmu –ilmu umum. 

3.  Memelihara ruh dan jiwanya. 

Untuk memelihara ruh dan jiwa seorang perempuan ada beberapa 

yang perlu dilakukan yang pertama, tekun beribadah dan mensucikan jiwa. 

Kedua, memilih teman yang sholeh dan selalu menghadiri majlis. 

Dan ditambahkan oleh Sayid Muhammad Husain Fadhlullah bahwa 

kewajiban  dalam memelihara aurat juga sangat penting. Dalam hal ini 

beliau menjelaskan bahwa “memeliharah aurat dalam artian menutupnya 

dengan iman dan taqwa merupakan kewajiban yang tidak boleh 

                                                
43

 Lihat, Muhammad Ali Hasyimi, Syakhshiyyat al- Mar’ah al-Muslimat Kamaa 

Yashuguha al-Islam Fial-Kitab Wa assunnah diterjemahkan oleh Nabaini Idriss dengan judul 

Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (cet. I; Jakarta: Akapress, 1991), h. 84-89.  
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dipertanyakan lagi karena sudah jelas sumbernya,” yaitu dalam Al-Qur'an  

Surat Al-Nur :31 

 واليبدين ذينتهن اال ماظهر منها 
 

Terjemahnya: 

   

“Janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa 

saja yang tampak darinya.
44

 

 

 Yang dimaksud dengan perhiasan di sini bukan gelang, anting-

anting, kalung dan sebagainya tetapi seluruh tubuh, disebabkan karena, 

tubuh adalah pusat daya tarik seorang wanita.
45

 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewajiban adalah wujud 

dari tanggung jawab. Dan kewajiaban serta tanggung jawab  perempuan 

dalam hukum Islam sangat ditekankan karena di situlah letak tulang 

punggung kehidupan generasi-generasi ummat Islam. Apabila salah 

melakukannya maka rusaklah seluruh komponen di dalamnya 

C. Disparitas Perlindungan Hak Asasi Perempuan antara Idealisme dan 

Realitas. 

 

 Semua manusia di bumi ini menginginkan kemerdekaan, kebebasan 

tanpa terkecuali. Karena memang suatu kenikmatan yang tiada taranya 

apabila suatu makhluk hidup, merasa tenang  dalam menemukan 

                                                
44

 Departemen Agama RI, op. cit., QS. Al-Nur: 31.  

45
 Lihat,Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, Dunyaa al-Mar’ah diterjemahkan oleh 

Muhammad Abdul Qadir AlQadir  Alkaf dengan judul Dunia Wanita dalam Islam (cet. I; Jakarta: 

Lentera, 2001), h. 121.  
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kebebasannya. Tak terkecuali manusia sendiri, apalagi yang namanya 

perempuan. Hewan pun yang tidak berakal mempunyai keinginan untuk 

hidup bebas. Seekor burung misalnya yang hidup di dalam sangkar ingin 

sekali hidup terbang bebas. Begitupula seekor kalajengking dalam 

habitatnya iapun tidak mau terganggu, jika hal itu terjadi maka ia akan 

berbalik menyengat dengan bisa yang mematikan. 

 Begitupula seorang perempuan yang mempunyai atribut bernama 

manusia akan berteriak apabila dia dinjak-injak haknya, dilecehkan oleh 

seorang laki-laki. Walaupun teriaknya tidak terdengar karena kelemah 

lembutannya, karena perasaannya yang halus, sehingga kadang selalu 

dikotomikan oleh manusia lainnya. 

 Seperti yang diungkapkan oleh Fatimah Mernissi dalam bukunya 

bahwa dikala terjadinya perang teluk teriakan menantang paling memilukan  

berasal dari kaum perempuan seluruh dunia, terutama perempuan Arab. 

Satu detik yang tidak pernah diperhatikan. Namun selama ini perempuanlah 

yang mengambil inisiatif baik yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab , 

yaitu menuntut perdamaian.
46

 

 Dan bentuk pelecehan yang sudah dilakukan adalah semacam 

pemerkosaan dan ini  sangat menyakitkan bagi diri perempuan-perempuan 

yang telah mengalami hal tersebut. 

                                                
46

 Fatima Mernissi, Democracy fear of the Moderen World,  diterjemahkan oleh 

Amiruddin Arrani dengan judul:  Islam dan Demokrasi; Antalogi Ketakutan  (Cet. I; Yogyakarta: 

LKIS, 1994), h. 4.  
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 Sehingga diskriminasi yang melekat bahwa  ketidakadilan itu 

berawal dari identifikasi terhadap perempuan dengan perbedaan sifat 

tertentu (stereotyping) yang cenderung merendahkan, melecehkan seperti  

perempuan identik dengan sosok yang lemah, emosional, sentimentil, tegar 

dan lain-lain. Sebagaimana yang pada gilirannya mereka dengan manis 

diposisikan dalam domain domestik, disubordinasikan ditekan di bawah 

supremasi laki-laki. Dimarjinalkan dalam banyak kesempatan seperti untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan, lapangan kerja dan sebagainya. Serta yang 

paling mengenaskan  dan sangat disayangkan sering menjadi sasaran tindak 

kekerasan (violence) baik psikis maupun fisik serta tuduhan kambing hitam  

dari banyak perbuatan kriminal serta bentuk ketidak adilan lainnya yang 

ditimpakan kepadanya.
47

 

 Setelah ambruknya tembok Berlin, Hancurnya Institusi-institusi dan 

simbol-simbol despotisme adalah hasil dari pekerjaan orang-orang Eropa 

Barat. Sebelum pemboman dikota Baghdad, orang-orang Eropa dimata 

orang Arab tampil sebagai pahlawan kredo demokrasi yang akan 

menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh kekerasan. Kredo ini 

diharapkan akan mengurangi kekerasan yang terjadi , kemudian harapan 

yang universal dimunculkan oleh dendam orang-orang Eropa tentang janji-

janji kemerdekaan dan mengutuk semua kekerasan itu secara brutal dan 

                                                
47

 Lihat, “Dorsumsi Awal Kekerasan Terhadap Perempuan” [Wawasan] el-Harakah, no 

56/xxii/ Januari-Maret, 2002, h. 4 
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kejam yang dihancurkan oleh perang teluk. Namun apa yang terjadi, 

pemerkosaan telah terjadi, pemboman terhadap kota, dan korbannya adalah 

anak-anak dan wanita.
48

 

 Semua janji-janji itu hanya mimpi belaka. Sesungguhnya dialah yang 

melanggar resolusi tersebut, sehingga dikatakanlah bahwa apa yang dicita-

citakan antara idealitas bertentangan denga realitas, bahkan orang-orang 

Barat cenderung menuduh hukum Islam yang mulia sebagai musuh ideologi 

dan menyalahkan ajaran Islam dan mengatakan bahwa Islamlah yang justru 

mendiskriminasikan perempuan. 

 

 

 

 

                                                
48

 Lihat, Fatima Mernissi, op. cit.,  h. 6-10.  
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BAB IV 

ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI 

PEREMPUAN 

 

A. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Perempuan. 

Membahas tentang perlindundungan hak asasi berarti menyangkut 

suatu aturan atau hukum yang mengatur hal yamg berkaitan dengan hal 

tersebut, yang memberikan perlinungan terhadap hak-hak asasi perempuan. 

Dalam hal ini adalah menurut dalam hukum Islam yang mulia. 

Perlindungan hak asasi perempuan dalam Islam ini dapat ditinjau 

dari beberapa sumber hukum yang berlaku dalam Islam yaitu: 

Al- Qur’an, Hadits,  fiqhi empat mazhab, hukum pidana, serta masuk 

dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.  

Dan adapun yang termasuk hak asasi yang dapat dilindungi secara 

mendasar dan pokok diantaranya adalah: Masalah kewarisan, kesaksian, 

menentukan jodoh,  menentukan mas kawin, memperoleh papan, pangan 

dan sandang. Kelima hal ini merupakan hak perempuan dalam Islam yang 

sangat dilindungi adanya karena menyangkut dua sisi mata uang yang tidak 

boleh dipisahkan dalam kehidupan seorang perempuan yang akan 

memberikan bias kepada orang lain. 

1. Kewarisan 
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Dalam kewarisan ada banyak surah dalam al-Qur’an  yang menetapkan 

hukum dari perlindungan hak perempuan.  firman Allah SWT. Dalam surat 

an-Nisaa ayat 11: 

يوسكم اهللا في اوالدكم لذكر مثل حاظ األنثيين فإنكن نساء فوق إثنتين 

فلهن ثلث وانكانت واحدة فلها نصف والبويه لكل واحد منهما سدس 

مما ترك ان كان له ولد فانلم يكن ماترك له ولد وورثه ابواه فالمه 

ثلث فان كان له اخوة فالمه سدس من بعد وصية يسيبها اودين ابااكم 

اكم ال تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فرضة من اهللا ان اهللا كان وابنا 

 .عليما حكيما
       Terjemahnya: 

 

 Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian harta pusaka 

untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 

bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih 

dari dua maka bagian mereka  2/3 dari harta yang ditinggalkan, 

jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 

separuh harta dan untuk 2 orang ibu bapak masing-masing 1/6 

dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu tidak 

mempunyai anak dan ia diwariskan oleh ibu bapaknya. Saja. 

Maka ibunya mendapat ½ jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 (pembagian-

Pembagian tersebut diatas setelah dibayar utan-utangnnya. 

Tentang orang tuamu dan anak-anakmu tidak mengetahui siapa 

yang paling terdekat diantara mereka siapa yang paling banyak 

manfaatnya bagimu Ini adalah ketetapan dari Allah. 

sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
1
  

 

 Dalam ayat di atas yang dinukilkan sudah sangat jelas pembagian 

masing-masing sehingga tidak memerlukan lagi uraian yang mendalam dan 

tafsiran. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah wanita hanya 

mendapat separoh dari harta yang ditinggalkan, padahal Islam telah 

                                                
1
 Departemen Agama RI, op. cit., QS. Al-Nisa :11. 
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mengatakan bahwa status wanita dengan pria sama, tetapi dalam pembagian 

terlihat ada perbedaan. 

 Dan alhasil permasalahan ini pernah menjadi isu besar di Indonesia 

beberapa tahun yang lalu, khusus setelah menteri Agama Munawir Syazali, 

M.A, mengemukakan gagasan pembagian harta warisan yang sama antara 

keduanya. Sebagaimana ditegaskan pada ayat di atas bahwa gagasan itu 

muncul karena melihat kondisi sekarang sudah berubah dimana posisi 

wanita tidak lagi seperti pada waktu al-Qur'an diturunkan, sehingga terasa 

seakan-akan pembagian tersebut kurang sesuai dengan perkembangan 

zaman dan tuntutan kehidupan manusia.
2
 Namun apabilah dicermati arti 

dari ayat tersebut dan direnungkan lebih jauh, kenapa terdapat perbedaan  

seperti itu maka sebenarnya perbedaan pembagian secara kuantitasnya yaitu 

1:2 tidak berdasarkan pada status, melainkan dengan beban yang di 

diemban oleh keduanya. Dalam hal ini pria mendapat beban yang lebih 

berat daripada yang dipikul di atas pundak seorang wanita. Seorang pria 

harus menaggung keluarganya, saudaranya serta bisa saja dengan ibunya 

juga. 

  Sedangkan pendapat 4 mazhab sama dengan yang diterangkan oleh 

al-Qur'an dan begitu pula dalam kompilasi hukum Islam yang dijumpai 

pada pasal (176), (177), (178) ayat 1 dan 2  ini termaktub pada bab III  

                                                
2
 Lihat, Nashruddin Baidan, Tafsir bi Al- Ra’yi : Upaya penggalian Konsep Wanita 

dalam Al-Qur'an (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999 ), h. 64.  
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a. Kesaksian QS. Al-Baqarah: 282. 

 

ن امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبواه واليكتب يايهاالذي

بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب ان يكتب كما علمه اهللا فاليكتب 

واليملل الذى عليه الحق واليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فانكان 

الذى عليه الحق سفيحا او ضعيفا او ال يستطيع ان يمله فاليملل وليه 

هدوا شهيدين من الرجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل بالعدل والستش

وامرأتان منمن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتزكر 

 .احدهما االخرى 
 

    Terjemahnya: 

 

Hai orang-orang yang beriman apabilah kamu melakukan tranksaksi 

secara tunai, dalam jangka waktu tertentu hendaklah kamu 

menuliska, dan hendaklah si penulis (tranksaksi tersebut) di antara 

kamu menuliskannya dengan junur (bi’al adli) jangan penulis itu 

enggan menuliskannya sebagaimana telah diajarkan Allah … 

persaksikanlah oleh dua orang laki-laki maka boleh disaksikan oleh 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang 

kamu sukai. Dua orang perempuan itu adalah untuk lebih berhati-

hati “jika salah seorang di antara keduanya lupa maka yang lainnya 

mengingatkannya.
3
 

 

Dari Abu Zaid al-Khudri ra. Nabi bersabda: 

 

اليس شهادة المرءة مثل نصف شهادة الرجل قلن بالى قال فذالك من 

 )روىه البخاري(نقصان اقلها 

 
Hadis diatas  berarti bukankah kesaksian sorang wanita itu 

setengah dari kesaksian orang laki-laki? para sahabat wanita menjawab” 

karena wanita kurang akal.(H.R. Bukhari). Namun maksud daripada sabda 

Rasulullah SAW. “Pada hadis di atas” Menurut al-Muhallab, bahwa dari 

                                                
3
 Departemen Agama RI, op. cit., QS. al-Baqarah: 282.   
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hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengutamaan 

antara kesaksian laki-laki dan perempuan berdasarkan standar dan 

keakuratan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa dalam ayat di atas 

mengandung pengertian bahwa serang saksi jika luput maka yang lainnya 

mengingatkan maka dia boleh memberikan kesaksian itu.
4
  

 Jadi dalam hal kebolehan wanita menjadi saksi sebagai mana 

ditegaskan di dalam ayat itu, memperkokoh keyakinan kaum perempuan 

bahwa Allah SWT. Memang konsisten dalam mengangkat derajat kaum 

perempuan. Sehingga masalah tranksaksi yang mempunyai resiko tinggipun 

mereka diikutsertakan sejajar dengan pria dengan demikian tertolaklah 

anggapan bahwa wanita itu lemah akal seperti yang dianut oleh bangsa 

Romawi kuno di atas. 

 Sepintas lalu lahir dari teks nash tersebut memang berbunyi 

demikian akan tetapi bila ditinjau dari konteks ayat dan dikaitkan dengan 

realitas dan kondisi kehidupan kaum wanita, maka kita tidak akan terjebak 

oleh pemahaman lahiriah saja. 

 Yaitu tugas pokok wanita bukan melakukan tranksaksi oleh karena 

itu ingatannya kurang terhadap hal-hal yang lain akan tetapi apabila 

diberikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas rumah tangga maka 

ingatannya lebih kuat dari seorang laki-laki, selanjutnya. 

                                                
4
Syaikh Kamil Muhammad, ‘Uwaidah Fiqhi Wanita; Aljami diterjemahkan oleh 

Muhammad Abdul Ghaffar E.M,  dengan judul Fiqhi Wanita (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

1998), h. 604-605.   
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b. Menentukan jodoh. 

 

Menentukan adalah memilih jodoh termasuk hak asasi seorang 

perempuan yang dihormati oleh hukum Islam yang mulia. Tersebutlah 

dalam sebuah hadits Rasulullah saw. Dari Aisyah Radhiyallahu anhuu 

dimana pada suatu hari seorang gadis bertanya kepada Nabi saw. : Apakah 

wanita punya hak dalam urusan perkawinan? Nabi menjawab: “Tidak boleh 

menikahkan janda sebelum meminta persetujuannya dan tidak boleh 

menikahkan gadis sebelum meminta izinnya”. Aisyah bertanya anak 

gadiskan malu menjawab” Diamnya berarti izin,” ujar Rasulullah saw.
5
  

Jadi maksud daripada hadits di atas jelas sekali bahwa wanita 

memiliki hak prerogatif dalam hal urusan perkawinan khususnya dalam 

menentukan jodohnya. Jadi dengan demikian wanita dalam Islam bebas 

menerima dan menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya, jika 

pria yang disodorkan tidak cocok baginya. 

c. Menentukan mas kawin. 

Mas kawin merupakan hak wanita yang terpenting dalam pernikahan 

karena itu adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya. Dalam 

kompilasi hukum Islam Bab I ketentuan umum pasal (1),  bagian (d) 

berbunyi mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada 

calon mempelai wanita yang berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 

bertentangan dalam hukum Islam. 

                                                
5
 Nashruddin Baidan, op. cit., h. 72.  
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Pasal 35 (1) Suami yang mentalak  isterinya qabla al dhukhul wajib 

membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2). 

Apabilah suami meninggal dunia qabla al dukhul seluruh mahar yang 

ditetapkan menjadi hak penuh istri.    

Bahkan  diperkuat lagi dalam QS. Al-Nisa’: 4 yang berbunyi: 

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان تبن لكم ان شيء منه نفسا فكلوه 

 .حنيءا مريئا 

 

    Terjemahnya: 

  

“Berikanlah Mahar atau mas kawin kepada wanita secara 

sukarela”
6
 

 

 Dalam suatu riwayat Aisyah, dikatakan bahwa ”Rasulullah SAW 

senantiasa memberikan mahar kepada isteri- isterinya yang menurut  

berjumlah 500 dirham. Dalam hal pemberian mahar ini ada juga perbedaan 

pendapat dikalangan ulama sebagian pendapat bahwa mahar itu diberikan 

sesuai dengan kesepakatan diantara calon pengantin. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Sufyan Ats- tsauri, Syafi’i, Ahmad dan Ishak. 

Sedangkan Iman Malik berpendapat bahwa “Mahar itu tidak boleh kurang 

dari  ¼ dinar”. Sebagian dari penduduk kufah mengatakan bahwa “mahar 

ini tidak boleh kurang dari 10 dirham dan ini wajib hukumnya menurut Al-

Qur'an dan As-sunah.
7
 

                                                
6
 Departemen Agama RI,op.cit,. QS. al-nisa: 4.  

7
 Lihat, Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami’ Fii Fiqhi, An Nisa diterjemahkan 

oleh Muhammad Abdul Ghaffar dengan Judul Fiqhi Wanita (cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

1998), h. . 412.  
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 Dalam perbedaan pendapat di atas tidaklah buruk akibatnya.  karena 

pada hakekatnya bahwa mahar itu diwajibkan oleh suami kepada istrinya 

sebagai penghormatan martabat wanita, tidak untuk membelinya dengan 

uang sejumlah itu. 

 Dengan demikian betapa mulianya ajaran Islam karena memberikan 

sesuatu yang terbaik kepada wanita dalam ajara-ajarannya, sehingga wanita 

tidak merasa dikotomikan lagi. 

d. Memperoleh pangan, Sandang, dan Papan 

Jika ajaran Islam yang berkenaan dengan wanita dihayati secara jeliu 

maka akan ditemukan bahwa Islam menginginkan wanita itu hidup dengan 

kebahagian dapat bersenang-senang dengan keluarga tanpa memikirkan 

apa-apa, baik itu sandang, pangan serta papan, kecuali hanya diminta untuk 

menjaga diri dan kehormatan suaminya, serta menjaga harta dan anak-

anaknya. 

Betapa mulianya kedudukan wanita dalam ajaran Islam ibarat”ratu” 

yang tak boleh memikirkan apa-apa lagi, bahkan ketika ia mengandung , 

melahirkan serta menyusui. Diapun harus diberi imbalan yang serupa 

dengan susah payahnya dari suami.  

Dalam  memperoleh pangan, sandang, dan papan. Qs. Al-Thalaq 

juga memberikan keharusan yaitu dalam firman Allah swt. 

اسكنواهن من حيس سكنتم من وجدكم وال تضارواهن لتضيق عليهن 

وانكن االت حمل فانفقوا عليهن  حتى يضعن حملهن فإن أرضعنلكم 
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ن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له فأته

 .اخرى
Terjemahnya: 

“Tempatkanlah mereka ( para istri) dimana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena ingin mempersulit kehidupannya. 

Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada nereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu 

untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. 

Musyawarakanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik, dan 

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan anak itu. Untuknya”.
8
  

 

Adapun maksud dari ayat tersebut di atas adalah seorang isteri yang 

mengandung, melahirkan menyusui wajib mendapat upah dari suaminya 

terhadap apa yang telah dilakukannya, bahkan seorang suami berkewajiban 

memberikan tempat tinggal dan makan terhadap isterinya dan jika tidak 

melakukannya maka seorang suami sangat berdosa kepada isterinya. 

Sehingga dengan demikian terlihat jelas keberadaan kaum wanita 

yang sangat dihargai dan dihormati oleh ajaran-ajaran Islam, sehingga 

terpenuhilah segala hak yang diidam-idamkan seorang perempuan baik 

dalam keadaan sendiri maupun bersama keluarganya. 

 

B. Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia. 

  Di Indonesia hak asasi manusia sebenarnya telah lama ada, sebagai 

contoh hak asasi manusia di Sulawesi Selatan, telah dikenal sejak lama, 

                                                
8
 Ibid., QS. al-Thalaq., 6.  
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kemudian ditulis dalam buku adat atau “Lontara” bahwa apabila raja 

berselisih dengan dewan adat, maka raja harus mengalah. Tetapi apabila 

para anggota dewan adat sendiri yang berselisih  maka rakyatlah yang 

menentukan. Jadi asas-asas hak asasi manusia telah diterapkan oleh raja-

raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum 

Indonesia sendiri agaknya lebih suka mengikuti teori  hukum orang barat. 

Sehingga hak asasi manusia dalam konstitusi dibanding undang undang 

dasar sementara 1950 didapati cukup lengkap pasal-pasal hak asasi 

manusia, yaitu 35 pasal . Dan jumlah pasal di dalam UUDS 1950 hampir 

sama dengan yang tercantum di dalam Universal Declaration Of Human 

Rights. 

 Lanjut, di dalam upaya pengkajian terhadap pernyataan yang  

mendasar pertama kita dapat berangkat dari konstitusi Republik Indonesia 

yang berlaku. Mukaddimah UUD 1945 secara tegas menetapkan bahwa 

bangsa Indonesia adalah bangsa anti penjajahan, bertakwah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berprikemanusiaan, bercita-cita persatuan, mencintai 

musyawarah dan mufakat serta bercitakan keadilan sosial dan penjabaran 

hak-hak warga secara eksplisit walaupun belum menyeluruh. Namun 

demikian sebagai konstitusi UUD 45  sudah memenuhi Syarat secara 
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filosofis, yuridiss dan sosiologis serta aspiratif terhadap perkembangan 

sosial politik pada saat penyusunannya.
9
  

 Apa yang  telah dikatakan tadi bahwa UUD 1945, sangat kurang 

sehingga itu berarti bahwa Undang-undang tentang hak asasi perempuan 

otomatis lebih kurang, akan tetapi walaupun demikian, kaum perempuan 

tidak boleh menjadi pesimis, karena apabila hal tersebut terjadi maka dalam 

sistem perundang-undangan tidak akan memuat Undang-undang hak asasi 

perempuan apabilah tidak ada input dari perempuan sendiri maka apa yang 

ingin dicapai tidak akan terealisasi dengan baik.  

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya 

sudah ada, perundang-undangan lahir yang mengatur tentang hak asasi 

perempuan baik dibidang ekonomi, budaya, hukum dan sosial 

pemerintahan. 

Seperti yang termuat dalam UUD 1945 yang menyatakan langsung 

perlindungan hak asasi manusia pada umumnya yaitu: 

- Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal: 

27 ayat 1 

- Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 

- Hak mengeluarkan pendapat berkumpul dan berserikat. Pasal 28. 

- Hak untuk memeluk agama Pasal 29 ayat 1 dan 2.  

- Hak untuk mendapat pendidikan. Pasal  31 ayat 1.  
10

 

 

                                                
9
 Lihat,  Romli Atmasasnita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegak hukum  

( Cet. I; Jakarta: Mandar Maju, 2001),  h. 129  
10

Lihat,  Dadang Juliantara,  Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi 

Manusia (cet. I; Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 118-119.  
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 Adapun yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

diantaranya adalah masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya yang 

berkenaan dengan seksual violence yang dirumuskan dalam buku II Bab 

XIV pasal 281 sampai pasal 303 serta buku III Bab VI Pasal 532-547 

tentang kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. 
11

 

Sedangkan pada masalah perdata juga telah lahir kompilasi hukum 

Islam sesuai dengan instruksi presiden. Yang memuat masalah hak-hak 

kaum perempuan baik dalam perkawinan, kewarisan maupun perceraian 

hal-hal yang banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi. 

 Dan perundang-undangan tentang hak asasi perempuan dalam 

masalah administrasi pemerintahan negara, juga telah di undangkan, dengan 

melalui keputusan Presiden. No 50 tahun 1993. dan dalam Undang-undang 

no 12 tahun 2003 pasal 2 mengenai keterwakilan perempuan 30 % di DPR. 

Dengan melihat peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada titik 

terang bagi kaum perempuan untuk membuktikan bahwa diapun mampu 

dalam bidang itu, terbukti sudah beberapa perempuan yang menjabat 

sebagai menteri, seperti Khofifah Indar Parawansa, Mien Sugandi, 

Mooryati Soedibyo bahkan pemimpin bangsa Indonesia pada saat ini adalah 

seorang perempuan. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa 40% hak-hak 

                                                
11

 Lihat, Dorsumsi  Awal Kekerasan Terhadap Perempuan [Wawasan] el-Haraqah, no 

56/XXII/ Januari- Maret, 2002, h.  112  
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asasi perempuan sudah terakses dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. 

 Namun apabilah kita merasa bahwa hak-hak asasi perempuan di 

Indonesia yang termuat dalam peraturan perundang-undangan masih sedikit 

jumlahnya dan aspek yang dilindungi sangat terbatas, tidaklah perlu untuk 

dikhawatirkan karena di Indonesia sudah ada tempat untuk menyampaikan 

keinginan dalam masalah hak asasi manusia, yaitu termuat dalam buku 

Baharuddin Lopa menguraikan bahwa ada beberapa tugas dan peran komisi 

nasional hak asasi manusia diantaranya: 

1. Menjelaskan kepada masyarakat tentang hak asasi manusia, meliputi 

hak-hak dan kewajibannya, maka masyarakat tidak mudah lagi 

diperdaya oleh oknum-oknum pejabat tertentu yang beritikad tidak 

baik. 

2. Menerima dan menangani pengaduan. Dalam hubungan ini Komisi 

Nasional Hak Asasi  Manusia akan berusaha mencegah pelanggaran 

Hak Asasi Manusia, melalui pemberian petunjuk kepada badan-

badan pemerintahan, agar dalam mengemban tugasnya yang 

berhubungan dengan kepentingan masyarakat dilaksanakan sessuai 

dengan hukum yang berlaku. 

3. Menelaah semua Konveksi Internasional mengenai Hak Asasi 

Manusia untuk segera diratifikasikan secara bertahap artinya 

memberika kepastian bagi bangsa Indonesia untuk konsekuwen 

melalui ketentuan Internasional tersebut.
12

  

 

Dengan melihat apa yang telah di utarakan terhadap Komisi 

Nasional Hak asasi Manusia sangatlah diinginkan oleh setiap manusia 

terutama kaum perempuan, akan tetapi pada 3 poin tersebut memberikan 

rasa aman terhadap setiap manusia akan tetapi kenyataan yang terlihat 

                                                
12

  Baharuddin Lopa,  Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia (cet. I; Yogyakarta: PT. 

Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 11 
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berbeda realisasinya, sehingga dengan demikian masih perlu peninjauan 

ulang oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan 

apabilah kaum perempuan masih menuntut hak-haknya sebagai warga yang 

lemah untuk dilindungi oleh Negara Republik Indonesia. 

 

C. Perlindungan Hak asasi Perempuan Versus Kemandirian dan 

Kesetaraan Gender 

 

 Konsepsi tentang hak asasi sebenarnya antara Barat dengan Islam  

sangat berbeda . Islam menempatkan hak-hak manusia sebagai konskwensi 

dari pelaksanaan kewajiban terhadap Allah Swt. Sedangkan menurut 

pandangan barat sekuler adalah ekspresi kebebasan manusia yang terlepas 

dari ketentuan tuhan, agama dan moral atau kewajiban metafisika. 

 Dalam Islam, ekspresi kebebabasan manusia harus ditempatkan 

terhadap kerangka keadilan, kasih sayang dan persamanaan  kedudukan 

dimata tuhan . Al-Qur’an misalnya sangat menaruh perhatian pada 

penentuan hak keadilan dan tanggung jawab pelaksanaannya.
13

  seperti 

dalam surat Al- Maidah: 8 Allah Swt. Berfirman:    

القسط وال يجرمنكم شنآن ياأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين هللا شهداء ب

قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبير بما 

 )8(تعملون
 Terjemahnya: 

                                                
13

 Lihat, Abdul wahid dan Muhammad  Irfan , Perlindungan terhadap korban kekersan 

seksual   
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Hai  orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil dan janganlah sekali-kali karena kebencianmu, 

terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. 

Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
14

  

 

 Begitupulah dalam hal kekerasan Al-qur’an memandang kekerasan 

dengan menggunakan pendekatan normative untuk itu perspektif al-Qur’an 

adalah perilaku yang disebabkan oleh hati yang keras (ghalid al-Qalb) 

sebagai akibat dari penolakannya terhadap petunjuk Allah Swt. Dalam al-

Qur’an ghalid-alqalb diidentifikasikan sebagai nurani yang sakit (maridl al-

Qalb).
15

 

Manusia yang demikian mudah melakukan perilaku kejahatan, lebih lanjut 

dikatakan bahwa dalam pandangan ini Islam melihat  bahwa kekerasan 

identik dengan kejahatan , dimana kejahatan yang dilakukan tersebut dapat 

berbentuk dua model perilaku yaitu: 

1. Perilaku kejahatan yang tidak langsung berdampak pada orang lain., 

lebih berdampak personal, perilaku yang dimaksud adalah kekufuran 

dalam artian tidak bersyukur, tergesa-gesa dalam berbuat dan 

mengambil keputusan, lekas putus asa, kafir ketika dalam kekuasaan 

atau menggunakan kekuasaan secara tidak adil bangga dan sombong 

ketika dalam keadaan makmur. 

2. Perilaku kejahatan yang secara langsung berdampak pada orang lain 

atau pada lingkungannya, seperti suka berbantah-bantahan, baik 

sekedar berdebat maupun sampai menimbulkan konflik sosial, suka 

                                                
14

 Departemen Agama. RI, op.cit., QS. Al-Maidah: 8 
15

 Dalam hal ini Al-Qur’an  menggunakan term fi quwluubihim marad, term ini 

disebutkan sebanyak 12 kali dalam 9 surat, Lihat Muhammad Fu’ad Abd al-Baqy , al-Mu’jam al-

Mufarras (li al-Fadh al-Qur’an (Beirut: Dar al-fikr, 1987)h. 664.  
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mengkomsumsi narkoba atau melakukan perjudian, perzinaan 

sekalipun didasarkan atas kemauan bersama.
16

 

 

Kedua bentuk kejahatan , tepatnya kekersan tersebut harus dijauhi oleh 

ummat Islam karena sekecil apapun kejahatan yang dilakukan tetap 

merupakan kekerasan yang dianggap bertentangan dengan nilai nilai 

kemanusiaan yang dikehendaki Islam. Menggunjing orang lain atau 

komunitas dari kelompok lain, baik dilakukan secara personal maupun 

kolektif dalam term humanisme bisa dianggap suatu kekerasan. Untuk hal 

seperti itu sampai saat ini belum ada perundang-undangan yang 

mengaturnya. Akan tetapi Islam melihat bahwa dampak dari pergunjingan 

akan berdampak negatif yang dapat menimbulkan konflik sosial yang bisa 

mengakibatkan pertengkaran yang menuju kepada pembunuhan atau 

kekerasan pada diri seseorang. Sebab itu al-Qur’an melarang baik dilakukan 

secara personal maupun kolektif. 
17

 

 Hal ini ditegaskan pula oleh Adnan Buyung Nasution yang dikutip 

oleh Drs. Abdul Wahid dalam buku Norcholis Majid “ Ada banyak sarjana 

Muslim yang menaruh perhatian  pada problema hak- hak asasi manusia. 

Lanjut ia mengatakan bahwa Islam sendiri sebagai suatu sistem ajaran 

tentang kehidupan manusia di dunia dan akhirat , dikenal sebagai agama 

yang menyeluruh atau komprehensif , ajaran-ajaran Islam banyak 

                                                
16

 “Perempuan dan kekerasan : Memposisikan konsep kekerasan Perspektif al-Qur’an”. 

El-Harakah, No. 56/xx, 11 Januari-Maret 2001. h.112-113  
17

Lihat, Ibid.,  
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mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sejarah kemunculan Islam 

sebagai sebuah agama yang diwahyukan kepada masyarakat Arab, dimana 

hak asai manusia sama sekali diinjak-injak dan sejumlah sejarawan Islam 

telah membuktikan bahwa kehadiran Muhammad, sebagai pembawa ajaran 

Islam terakhir merupakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk 

penindasan hak-hak asasi manusia. Tradisi budaya jahiliyah yang 

melegitimasi perbudakan,diskriminasi terhadap perempuan atas nama iman 

dalam suatu keyakinan yang keliru telah dikikis oleh Islam.
18

 

 Adapun menurut pandangan Barat, dalah bahwa hak perlindungan 

asasi perempuan perlindungan terhadap hak yang mampu disejajarkan, 

yaitu yang dianggap  bahwa pekerjaan laki-laki merupakan hal yang juga 

harus dikerjakan oleh seorang perempuan dalam artian mengandalkan 

kebebasab semata-mata tampa melihat dampak dari persamaan itu. Seperti 

yang terjadi di Norwegia, seorang ibu yang telah melahirkan setelah tiga 

bulan cuti maka ganti suaminya yang cuti selama tiga bulan untuk 

memelihara anak, kalau melihat kejadian di atas seakan-akan memberikan 

kesan bahwa fungsi, peran dan tugas laki-laki itu sama dengan perempun, 

padahal itu berbeda walaupun sebagian bisa dilakukan oleh keduanya.
19

 

 Selanjutnya tentang kekerasan, Barat memandang kekerasan sebagai 

fenomena sosial saja sehingga ia hanya menggunakan pendekatan posivistik 

                                                
18

Lihat, Abdul Wahid, op. cit., h. 35.   
19

Lihat, Wahid Zaini dkk, Memposisikan Kodrat Perempuan  dan perubahan dalam 

Perspektif Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 35  
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saja, dalam artian mengandalkan semata-mata dari pengalaman atau 

kenyataaan yang ada, mereka tidak memerlukan kekuatan normatif 

Untuk menganalisis suatu hak-hak yang seharusnya mereka anggap untuk 

dilindungi seperti dalam hal berkarya dibidang seni, hak kebebasan 

sepenuhnya diberikan oleh seorang perempuan  walaupun dalam 

pekerjaannnya itu akan mengundang pelecehan seksual terhadapa diri dan 

masyrakat sekitarnya, sehingga tidak lagi memperhatikan etika dan 

moralitasnya. Bahkan mereka menganggap pelanggaran hak asasinya 

apabilah seseorang melarangnya untuk berbuat zina.
20

 

-Kemandirian 

 Pada dasarnya kemandirian  harus ditekankan pada kebebasan 

menentukan nasib sendiri. Maka dengan tegas prinsip Islam memberikan 

hak semacam itu kepada seorang perempuan . Perempuan tidak bisa dipaksa 

untuk menikah, juga tidak boleh dipaksa untuk berkeluarga berencana atau 

memakai alat kontrasepsi, masalah itu harus dirundingkan dulu, sebab di 

sini perempuan juga punya kemandirian untuk menentukan pilihan 

hidupnya. 

  Kemampuan berfikir kritis , memilih secara benar, membedakan, 

menilai, mentalitas membangun dan mentalitas perlawanan yang 

dikehendaki oleh Islam bagi perempuan itu bertumpu secara langsung 

kepada mentalitas yang bebas dari sikap yang mengekor kepada orang lain. 

                                                
20

 El-Haraqah op. cit., , h. 112  
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Perempuan tidak akan mampu menolak suatu hal dan tidak akan mampu 

menentang suatu kezaliman  yang menimpa  diri atau masyarakatnya bila ia 

sendiri tidak unggul dengan mentalitas yang bebas merdeka dan berfikir 

dalam kerangka globalisasi Islam dan unggul dalam kebebasan pribadi 

dalam kerangka pemahaman  yang benar terhadap ayat-ayat dan teks-teks 

syari’at.
21

  

 Dengan kadar kemandirian perempuan berpikir itulah kreativitas 

dalam mengubah kondisi umum itu akan terwujud dalam semua tindakan 

terhadap perempuan, Islam mengedepankan pembentukan kepribadian dan 

mentalitas perempuan yang mandiri serta membebaskannya dari sikap 

mengekor. Bila Islam menyerahkan harta kepada perempuan  dan 

memberinya kebebasan dalam mempergunakannya, maka dengan  begitu 

Islam telah merekontruksi kepribadian perempuan dengan mengakui 

kemampuannya dalam mengurusi harta dan perekonomiannya tanpa kendali 

dari orang lain dan merupakan pengakuan yang sangat jelas bahwa ia bukan 

kurang akal , bahkan sangat sempurnah akalnya.
22

   

 Dan bukti kemandirian perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek 

yaitu diantaranya dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik serta hukum. 

Kemandirian dalam aspek sosial budaya  

                                                
21

Lihat, Shalah Qazan,  Nahwa Fikrun Nisa’Iyyin Harakiyyin Muhazham, diterjemahkan 

oleh Khazim Abu Fakih dengan judul membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan   

(Cet. I;  Solo: Era Intermedia, 2001), h.96     
22

Lihat, Ibid.,   
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 Dalam aspek sosial budaya  ini sudah terlihat jelas kiprah seorang 

perempuan baik dalam negeri maupun luar negeri. Didalam negeri banyak 

panti asuhan yang didirikan oleh seorang perempuan, juga banyak 

perempuan yang yang ikut dalam Lembaga Swadaya masyarakat demi 

untuk memperjuangakan masyarakat kecil.  

 Salah satu perempuan yang pernah mendirikan panti asuhan adalah 

isteri dari Kiyai Ahmad Dahlan, bukan hanya itu beliau bahkan telah 

meningkatkan kualitas perempuan-perempuan pada saat itu dengan 

mendirikan organisasi yang diberi nama Nasyiatul Aisyiah pada tahun 

1917. Dalam kegiatan tersebut beliau mengadakan pengajian, dan bahkan 

mendirikan sebuah sekolah Muallimat sebagai sekolah agama khusus untuk 

murid putrid. Aisyiah sebagai organisasi perempuan yang mengurus dalam 

bidang dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial yang berkembang pesat. 

Tahun 1919, dua tahun setelah itu dia mendirikan taman kanak-kanak yang 

pertama di Indonesia . Sejak saat itu pula Aisyiah giat melakukan 

pemberantasan buta huruf dikalangan ibu-ibu serta mendirikan berbagai 

amal usaha dibidang pendidikan lagi, yaitu sekolah dari tingkat anak-anak 

sampai sekolah kejuruan, akademi perawatan, sekolah guru taman kanak-

kanak serta kursus-kursus, bahkan  sudah dapat mendirikan rumah bersalin, 

pos pelayanan terpadu, mengadakan program kesehatan ibu dan anak. Dan 

bukan hanya itu mereka menyantuni kaum duafah dengan mendirikan panti 
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jompo. Dan selain itu mereka tak henti-hentinya mengadakan dakwah serta 

penyuluhan demi upaya memperbaiki moral masyarakat.
23

                                       

Kemandirian dalam aspek ekonomi 

 Dalam bidang ekonomipun seorang perempuan sudah mampu untuk 

memperlihatkan kemandiriannya, yaitu kemampuannya dalam bidang ini 

sudah bisa mendapat acungan jempol ini terbukti pada Negara-negara 

berkembang yang cukup maju, yaitu banyaknya perempuan yang 

menduduki kursi direktur dalam perusahaan-perusahaan komersial mulai 

dari yang terbesar sampai usaha dagang yang terkecil. 

 Walaupun ada perbedaan pendapat tentang keluarnya bekerja kaum 

perempuan, yaitu ada yang melarang dan adapula yang membenarkan 

namun keduanya mempunyai alasan tertentu dan sebenarnya kedua alasan 

itu dapat saling dipertemukan. 

 Menurut para ormas-ormas Islam bahwa salah satu aspek yang 

terpenting adalah peran perempuan dibidang ekonomi. Walaupun tanggung 

jawab dalam pemenuhan masalah ekonomi keluarga adalah laki-laki atau 

suami, dipahami bahwa laki-laki harus mampu menjadi pemimpin, 

pengayom , bertanggung jawab terhadap perempuan atau isterinya dimana 

salah satu tugas pokok adalah pemenuhan kebutuhan ekonominya. 

Konskwensi dari hal tersebut tentu saja dengan mudah dapat dipahami 

                                                
23

 Lihat, “Muhammadiyah, Matahari Bersinar di Atas Negara” Tanwir, No. 1, Mei 2003, 

h. 106  
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bahwa karena kewajiban mencari nafka ada pada laki-laki sewajarnya jika 

warisan itu 2:1 dan hal tersebut secara leksikal disebutkan alqur’an dalam 

surah al-Nisa: 11 bahwa laki-laki memperoleh dua kali lipat dari 

perempuan. Bagi beberapa ormas Islam mengatakan bahwa ayat tersebut 

masih layak diberlakukan oleh ummat Islam di Indonesia. Dan sebaliknya 

mereka tidak setuju dengan reintrepretasi Munawir Zadzali yang mengubah 

porsih 1:1 atau malah 1:2, yaitu mengkondisikan keadaan tertentu.
24

Senada 

dengan pendapat yang dikemukakan Saad dalam tanwir Muhammadiyah 

bahwa bahwa bagian laki-laki harus lebih besar dari bagian perempuan 

karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dari perempuan, akan tetapi 

mereka mengajukan alternatif bahwa seandainya kondisi anak perempuan 

lebih membutuhkan daripada anak laki-laki yang dinilainya sebagai jalan 

damai . Dalam hal ini saad mengajukan pengalaman pribadinya  dimana ia 

dan saudara laki-lakinya pernah memberikan bagian warisan kepada 

saudara-saudara perempuannya yang dinilai lebih membutuhkannya.
25

  

 Dengan melihat pro dan kontra di atas sebenarnya tidak membebani 

seorang perempuan untuk berkiprah dalam dunia ekonomi, malah 

menjadikan cambuk untuk meraih hal tersebut, sebagaimana pula yang 

dikemukakan oleh Huzaimah Tahido Yanggo, kenapa perempuan boleh 

bekerja di luar rumah, termasuk dalam bidang ekonomi, menurutnya Surah 

                                                
24

Jamhari Ropi, dkk, Pandangan Ormas Islam: Citra Perempuan dalam Islam  (Cet. I; 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 112-113 
25

Lihat, Tanwir Muhammadiyah, op. cit., h. 133. 
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al-Nahl : 97 yakni Man amilahsholihan dzakar aw untsaa wahuwa mu’min 

…haya’tan yang berarti barang siapa yang mengerjakan amal yang baik 

laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, ia akan mendapatkan 

kehidupan yamh bahagia. Ayat  ini harus diartikan secara luas, untuk semua 

pekerjaan yang baik dan karir yang baik pula. Artinya boleh saja 

perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat sesuai dengan ketentuan 

Islam, seperti tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya 

sehingga menimbulkan syahwat yang bisa mengantar kepada perzinaan atau 

pelecehan seksual, tidak membuka aurat serta mampu untuk membagi 

waktu untuk rumah tangga.
26

  

 Hal yang sama diungkapkan oleh H. Sayuti Aziz, bahwa sering kali 

karena keadaan ekonomi seorang perempuan boleh bekerja di luar rumah 

asalkan ia dapat menjaga martabata dan kehormatannya.
27

 Seperti salah satu 

Usaha yang dilakukan oleh ibu Hasmiah, dia ini termasuk perempuan yang 

mandiri karena telah mampu mendirikan salon dan sanggar senam khusus 

bagi Muslimah, dia mengemukakan bahwa ibu rumah tangga atau dai’yah 

harus tampil rapi. Apalagi wanita karier dituntut  tampil segar dan energik 

sementara itu sebagai muslimah juga harus menjalankan syariat dengan 

kaffah dan perlu salon muslimah.
28

 

                                                
26

Lihat, Jamhari Ropi, dkk, op. cit., h.116  
27

Ibid.,  
28

Lihat,  Majalah Islam “Tijarah Salon Muslimah,” Sabilih, No 25, 6 Juni 2001 
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 Kemandirian yang sama yang dilakukan oleh Dr. Dewi Mootik 

Pramono, Msc. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, pengusaha, penulis, 

pengajar, dosen, pembicara diberbagai seminar dan juri diberbagai 

perlombaan. Lahir dengan nama Sri Puspa Dewi Mot5ik di Jakarta  10 Mei 

1949, memperoleh pendidikan dengan gelar sarjana pendidikan IKIP 

Rawamangun dan swarjana Seni Rupa di Florida Internasional University 

Miami USA serta telah menyelesaikan S2 bidang pengkajian ketahanan 

Nasional dan mendapat gelar Msi, bahkan S3 bidang Pendudukan dan 

Linkungan Hidup, dari Universitas Negeri Jakarta.
29

 Dengan demikian 

terlihat jelas fakta, bahwa sebenarnya perempuan itu sudah dapat mandiri 

dan tidak ada yang dapat menjadi hambatan bagi dirinya selama dia 

menjalankan sesuai dengan aturan dan norma yang ada tanpa ada yang 

dirugikan. 

 Kemandirian dalam aspek politik 

 Seorang Perempuan juga sudah mampu dalam bidang politik, hal ini 

terbukti keterwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat, begitu pula di 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahkan sekarang ini dibeberapa Negara 

di dunia telah dipimpin oleh seorang perempuan dan bahkan tak 

ketinggalan pula di Indonesia kini sudah melahirkan pemimpin dari pihak 

perempuan. Apabilah kita melihat realitas yang ada, khususnya di Indonesia 

perempuan sudah mampu untuk mengaktualisasikan potensinya untuk 

                                                
29

majalah Aisyah., No. 4/I/ Agustus-September 2003. h. 
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berkiprah dan berkembang di dunia perpolitikan, seperti Khofifah Indar 

Parawangsa ia adalah mantan Menteri Urusan Wanita, Moeryati Sudibyo 

dan banyak lagi perempuan-perempuan lainnya. 

 Berbicara mengenai politik itu erat hubungannya dengan masalah 

ketatanegaraan atau organisasi dalam skala kecil yang sangat berat untuk 

dijalankan dan bila hal ini dihubungkan dengan kepemimpinan kaum 

perempuan masih ada kontraversi dikalangan ulama kita, bahkan masih 

banyak Negara yang tidak menerimanya. Seperti yang diutarakan dalam 

Tanwir Muhammadiyah bahwa tidak dibolehkan oleh agama seorang 

perempuan untuk memimpin suatu Negara , bahkan ada hadits yang 

berbunyi  “lan yaflaha kauwmun walaw amruhum imraatan” yang berarti 

tidak berdaya suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang 

perempuan. Dan Negara Islam yang menentang kepemimpinan perempuan 

seperti di Arab Saudi, Iran pasca revolusi di bawah revolusi di bawah rezim 

Ayatullah Khomeini, Republik Islam Pakistan di bawah rezim Zia ul-Haq, 

dan Afganistan masa rezim Taliban.
30

  

 Gerakan Islamisasi yang dilakukan sejumlah Negara Islam seringkali 

ditandai dengan gerakan merumahkan perempuan yakni suatu gerakan yang 

membatasai gerakan perempuan disektor domestik, perempuan dibatasi  

untuk aktif diwilayah publik, karena wilayah publik seringkali dianggap 
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wilayah laki-laki.
31

Begitupulah yang terjadi di Iran pada tahun-tahun pasca 

revolusi awal, akses perempuan hampir setengah dari departemen-

departemen Universitas ditutup dan mereka didorong untuk melepaskan 

pekerjaan yang dibayar, secara politis perempuan juga disisihkan. Ayatollah 

Komeini menegaskan juga bahwa pemimpin bangsa haruslah seorang laki-

laki, begitu juga presiden, pada permulaan Republik Islam (1983) melarang 

perempuan 54% Subyek mata kuliah dan jumlah perempuan hanya 10% 

dari jumlah total pada saat itu.
32

   

 Apa yang telah dianut oleh Negara-negara di atas, bahwa perempuan 

itu tidak dibolehkan untuk turut serta di kancah perpolitikan apalagi untuk 

menjabat sebagai pemimimpin suatu Negara, presiden atau perdana 

menteri. Sebenarnya mereka itu berdasar argumen-argumen untuk seluruh 

persoalan  peran perempuan di atas, pertama-tama mengacu pada ayat 

alqur’an surat al-Nisa ayat 334 laki-laki “qauwmun” atas perempuan, 

dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang 

lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka. 

Para ahli tafsir menyatakan bahwa qawmun itu berarti pemimpin, 

pelindung, penaggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-lain. Selanjutnya 

mereka menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas 

perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya. Mereka yang 

                                                
31

Lihat, Ibid  
32
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menyatakan demikian adalah al-Razi, zamakhsyari (467-538 H) pemikir 

Mu’tazilah, al-Thabathabai semuanya sama dalam berpendapat.
33

  

 Namun dewasa ini pandangan tentang kelebihan tersebut di atas 

telah terbantahkan  dengan sendirinya melalui fakta yang riil, realitas sosial 

dan sejarah moderen telah membuktikan bahwa telah membuktikan bahwa 

telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugasnya yang selama 

ini dianggap menjadi monopoli laki-laki . 

 Hal ini terbukti pula dikalangan  perempuan sendiri yang memiliki 

daya tahan luar biasa dalam berjuang memperoleh hak-haknya kembali. 

Dengan argumen bahwa Islam adalah suatu sistem yang dinamis dan 

bahkan lebih membebaskan dari feminisme ala Barat dan mereka berhasil 

mengurangi dan menghalangi tindakan represif yang dipaksakan oleh 

mereka. Dan sedikit demi sedikit mereka memperoleh kesempatan untuk 

menuntut ilmu dan berkiprah, dan sekarang mereka sudah mampu untuk 

menjadi perempuan-perempuan yang mandiri dan bahkan hampir 

dibahagian dunia ini.
34

 Dan hal inipula telah dikemukakan oleh Khofifah 

Indar Parawangsa yang sekarang ini menjadi ketua umum Muslimat 

Nahdatul Ulama, dia mengatakan bahwa peran politik di Indonesia , dilihat 

dari akar sejarahnya, sudah mulai cukup efektif   

Kemandirian Perempuan dalam aspek Hukum  

                                                
33

 Lihat, Said Agil al- Munawwar, dkk. Keepemimpinan Perempuan dalam Islam  (Tanpa 

cetakan; Tanpa tempat terbit: JPPR, Tt), h. 43  
34
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 Dalam masalah hukum, semua respondens yang berasal dari ormas 

Islam membolehkan perempuan menjadi hakim, sebab uang dipentingkan 

dalam masalah ini adalah penguasaan dalam bidang hukum dan 

kemampuan dalam menegakkan keadilan , kata Muiz Kabri, ketua umum 

pimpinan pusat DDI, bahwa ada yang berpendapat untuk menjadi hakim 

haruslah laki-laki, tapi menurutnya kalau ada perempuan yang mampu hal 

itu tidak jadi masalah, begitupula berlaku pada persaksian, hanya saja ada 

ketentuan dari hadits bahwa 2 saksi perempuan sama dengan 1 saksi laki-

laki, ketentuan ini harus diikuti.
35

  

 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan tinggi dan termasuk 

dalam wilayah  kekuasaan publik, kekuasaan ini juga bersifat memaksa. 

Karena itu untuk jabatan ini diperlukan sejumlah persyaratan. Para ahli 

fiqhi menyebut beberapa persyaratan yang telah disepakati yaitu: 

(1). Muslim, (2). Berakal, (3). Dewasa, (4). Merdeka, (5). Sehat jasmani 

dan Rohani, (6). Adil dan (7). Memahami hukum-hukum Syari’ah, 

sementara persyaratan jenis kelamin diperdebatkan. Ada 3 pandangan 

ulama mengenai syarat yang terakhir ini  yaitu:    

1. Malik bin Anas al-Syafi’I dan Ahman bin Hanbal menyatakan 

bahwa jabatan ini haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan. 

Menurut mereka seorang hakim disamping harus menghadiri siding-

sidang terbuka juga terdapat di dalamnya terdapat kaum laki-laki. Ia 

juga harus memiliki kecerdasan akal pikiran padahal tingkat 

kecerdasan perempuan dibawah tingkat kecerdasan laki-laki, selain 

itu dapat menimbulkan fitnah. 
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2. Mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm al-Zhahiri. Mereka mengatakan 

bahwa laki-laki bukan syarat mutlak untuk kekuasaan kehakiman. 

Perempuan boleh saja menjadi hakim. Akan tetapi ia hanya dapat 

mengadili  perkara-perkara luar pidana berat. Ini dikarena 

perempuan dibenarkan menjadi saksi untuk perkara-perkara tadi. 

Disamping itu qadli atau hakim bukanlah sama dengan mufti, selain  

itu golongan ini menolak hadits mengenai kepemimpinan Negara 

sebagai dasar hukum untuk fungsi yudikatif. Ibnu Hazm 

menambahkan bahwa Ibnu Umar pernah menegaskan perempuan 

sebagai bendahara pasar. 

3. Pendapat ketiga ini senada dengan pandangan ormas-ormas Islam. 

Mereka berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk 

menangani berbagai perkara laki-laki dan tidak menjadi syarat dalam 

kekuasaan kehakiman dan ini dikatakan oleh Ibnu Jarir al-Thabary 

dan al- Hasan al-Bashri, bagi mereka jika perempuan bisa menjadi 

mufti maka logis juga kalau ia menjadi hakim. Tugas mufti untuk 

menjelaskan hukum-hukum agama analisis ilmiah dengan tanggung 

jawab personal, sementara hakim juga mempunyai tugas yang sama, 

tetapi dengan tanggung jawab Negara atas kekuasaan Negara.
36

 

  

Dengan melihat ketiga pendapat di atas tidak satupun yang boleh 

disalahkan karena mereka melihat dari berbagai sisi kehidupan dan 

perbedaan tersebut sesuai dengan kondisi waktu masing-masing dan juga 

penuh pertimbangan yang jauh dari kemudharatan.  

 Dengan melihat sosok perempuan sekarang mereka sudah bisa 

memperlihatkan dirinya dalam memimpin suatu perkara dan mereka 

mampu untuk menyelesaikan dengan kecerdasan otaknya, akan tetapi kaum 

perempuan belum boleh terlalu berbangga dulu, karena walaupun 

sebahagian besar perempuan mampu untuk mengadili perkara di berbagai 

pengadilan. Dan tidak sedikit perempuan yang dilecehkan tanpa mampu 

melindungi dirinya dan bahkan hukum yang berlaku belum mampu 
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mengaplikasikan semua pasalnya, seperti dalam kasus pelecehan seksual 

dan trafficking keluar negeri dan aniayah-aniayah lainnya, baik dalam 

lingkungan domestik lebih-lebih dilingkungan publik. Dalam kasus 

pelecehan seksual paling banyak dijumpai didalam masyarakat, baik 

terhadap anak-anak perempuan maupun perempuan dewasa. Kekerasan 

seksual memang merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat 

kemanusiaan dan bahkan ada yang menganggap itu sebagai konskwensi 

logis terhadap kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk 

dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki 

dengan cara apapun juga termasuk membolehkan tindak kekerasan. Bahkan 

sekarang ini praktek trafficking sudah marak di Indonesia  terutama di 

tingkat pedesaan, mereka adalah perempuan-perempuan yang tidak tahu 

bahwa dirinya akan dikorbankan. Mereka dijanjikan untuk diberikan 

pekerjaan yang layak, akan tetapi kenyataannya banyak yang dijerumuskan 

untuk melakukan perbuatan amoral, mereka dipaksa untuk dipekerjakan 

sebagai PSK (pekerja seks komersial) atau prostitusi secara paksa atau 

jenis-jenis eksploitasai lainnya.
37

    

 Di ibukota Peru, lima studi yang dilakukan dirumah sakit bersalin 

menunjukkan, bahwa 90% dari ibu muda yang berusia 12-16 tahun 

melahirkan karena diperkosa ayah kandungnya, ayah tirinya, atau keluarga 

dekat. Di Kanada 62% dari yang terbunuh pada tahun 1987ditangan 
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pasangan intimnya. Pada tahun 1993 420 perempuan sebanyak 54% 

diantara pernah mengalami segala bentuk paksaan seksual sebelum usia 16 

tahun.
38

Bahkan di Indonesiapun hal serupa ini banyak sekali terjadi seperti 

yang diberitakan Harian Kompas pada tanggal 9 September 1995. lima 

pemuda ditangkap dikawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Merek disangka 

memperkosa dan menyiksa seorang gadis remaja berinisial Vs (16) Tahun 

menurut polisi sekujur tubuh gadis itu penuh luka akibat sundutan rokok. 

Pemberitaan ini dilengkapi dengan pemberitaan lain bahwa 1 Oktober 1995 

terjadi lagi di Bekasi. Kasus itu menimpa gadis Nn (22) Tahun yang berasal 

dari kediri, gadis itu telah diperkosa secara bergiliran oleh 4 pria.
39

 

 Kemudian catatan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 

menyebutkan bahwa dari September 1992 sampai Agustus 1993, di 

Indonesia terjadi 63 kasus perkosaan terhadap anak wanita dibawah umur 

17 Tahun dengan prosentase:  

-21% dilakukan orang yang tidak dikenal 

-16%   dilakukan oleh tetangga korban 

-14%  dilakukan oleh guru dan 

-11% dilakukan oleh ayah kandung.
40

 

 

  Penelitian polda Jawa Timur yang bekerjasama dengan dengan 

Unair di Kediri menemukan 54 kasus perkosa. 

1. 24 kasus terjadi di Besuki 

2. 18 kasus terjadi di Kediri  

3. 12 kasus terjadi di Surabaya.
41
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Di tempat kejadian  

1. 20% di rumah pelaku 

2.  7 % di rumah korban  

3.  4 % di rumah pelaku dan korban.
42

 

 

Untuk umur. 53% korban berusia 13 tahun dengan rincian perdaerah. 

1. 87,5% Kediri 

2. 66,6% Besuki 

3. 50   % Surabaya.
43

 

 

Dilihat dari stasus perkawinan . 

1. 100% (Surabaya )masih gadis 

2. 72  % (Kediri) masih gadis 

3. 91  % (Besuki) masih gadis.
44

 

 

 

Apabilah kita melihat data-data yang ada di atas maka kita dapat 

menafsirkan bahwa dalam kemandirian perempuan diberbagai bidang, 

masih ada yang belum paten khususnya di bidang hukum, karena belum 

bisa melindungi dirinya sendiri terhadap kasusdyang menimpanya dalam 

hokum, bahkan cenderung dipersalahkan oleh pengadilan dan masyarakat 

dengan dalih karena keteledorannya dan memang itu tidak bisa 

dipersalahkan karena memang biasanya dari pihak perempuan itu sendiri 

yang memberikan kesempatan kepada seorang laki-laki untuk 

menggaulinya. Bahkan sekarang sudah banyak tempat pelacuran di sana-

sini , sehingga dengan otomatis laki-laki yang sudah biasa memperkosa bisa 

memperkosa perempuan mana saja, walaupun ia tidak memikirkan 

resikonya kelak. Dan kaum perempuan perlu berhati-hati, karena walaupun 
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dalam hukum Islam dan hukum positif  itu berupaya keras untuk menindas 

pemerkosa namun tetap tidak dapat mengembalikan kehormatannya.    

  Kalau kita tinjau dari kacamata gender, terbukti terhadap teori 

yang diteliti oleh Lips dia mengungkapkan. Bahwa perempuan adalah 

makhluk yang lemah tidak mampu unuk menjaga dirinya atau 

kehormatannya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa perempuan adalah 

makhluk yang rawan untuk diperkosa (rape-prone). Sementara laki-laki 

tidak rawan untuk diperkosa dan sebaliknya perempuan tidak mungkin 

memperkosa (rape-free). Berbagai kejahatan seksual dapat diperoleh oleh 

laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya, perempuan tidak 

mungkin memperkosa laki-laki. Dalam arti perempuan tidak dapat 

melakukan pemaksaan untuk berhubungan seks pada seorang laki-laki yang 

tidak terdeteksi. Kemampuan untuk bereaksi bagi seorang laki-laki hanya 

ada dalam kondisi primer. 

 Dari sudut pandangan ini disadari atau tidak laki-laki mendapatkan 

keuntungan dalam pola relasi gender walaupun keadaannya sangat 

tergantung, pada setiap kondisi masyarakat. Bagi masyarakat yang 

mempertahankan norma-norma agama, pengaruh dan intensitas unsur ini 

tidak terlalu dominan akan tetapi dalam masyarakat yang cenderung bebas 

nilai unsur ini akan besar pengaruhnya. 

           Hal ini dapat dibuktikan dengan  penelitian terhadap pebedaan antara 

sifat-pria dan wanita. 
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Wanita Pria 

Tidak bebas Sangat bebas 

Sangat emosional Tidak Emosional 

Sangat subjektif Sangat obyektif 

Sangat mudah terpengaruh Tidak mudah terpengaruh 

Sangat subnisif Sangat Dominan 

Tidak menyukai matematika sains Menyukai matematika dan sain 

Sangat terangsang kemelut yang 

kecil 

Tidak tergugah dengan krisis yang 

kecil 

Sangat Pasif Sangat aktif 

Tidak senang kompetisi Sangat kompetisi 

Sangat tidak suka logika Sangat menggunakan logika 

Orientasi rumah Orientasi dunia 

Tidak terampil bisnis Sangat terampil bisnis 

Tidak terus terang Sangat terus terang 

Tidak mengetahui  bagaimana 

aktivitas di dunia ini 
Sangat mengetahui aktifitas di dunia 

Mudah melukai persaan atau tidak 

advontur 
Sangat Advontur 

Sulit membuat keputusan dengan 

mudah 
Dapat membuat keputusan 

Mudah menangis Sulit menangis 

Tidak percaya diri Sangat percaya diri 

Tidak menyukai situasi Agresif Menyukai situasi agresif 

Tidak ambisi Sangat ambisi 

Keterkaitan pikiran dan perasaan 
Mudah memisahkan pikiran dan 

perasaan 

Sangat suka ketergantungan Tidak ada ketergantungan 

Segan membicarakan seks dengan 

pria 

Tidak pernah suka penampilan 

bebas, 

Membicarakan seks dengan bebas 

Tidak menggunakan kata-kata kasar Menggunakan kata-kata kasar 

Sangat suka berbicara Tidak suka berbicara 

Sangat berbudi Sangat tumpul kebijaksanaannya 

Sangat lemah lembut Kasar 

Peka akan perasaan Tidak peka terhadap perasaan  
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orang lain 

Sangat religius Tidak Religius 

Sangat tertarik akan penampilan diri Tidak tertarik akan penampilan diri 

Sangat memperhatikan lingkungan 

yang bersih 
Sangat kotor 

Menyenangi sastra dan bacaan Tidak menyukai sastra dan bacaan 

Mudah meluapkan persaan Tidak mudah meluapkan perasaan 

Sangat tenang Sangat riuh-rendah 

Sangat membutuhkan keamanan 
Sangat sedikit membutuhkan 

keamanan 

Tidak memendamkan emosi Hampir memendamkan emosi.
14

 

  

 Maka dengan demikian perbedaan sifat,  perempuan dan laki-laki, 

serta     anatomi tubuhnya  dapat disimpulkan dengan mengandalkan teori di 

atas bahwa memang seorang perempuan tidak bisa sepenuhnya melindungi 

diri, karena, pertama dia mudah terpengaruh akan keadaan yang ada 

sehingga cenderung untuk melakukan sesuatu yang dianggap adalah 

haknya, kedua dia terkenal sebagai makhluk yang lemah sehingga dia tidak 

dapat melindungi diri. Dengan demikian perlindungan hak asasi perempuan 

lawan kemandirian dan kesetaraan gender telah terbukti dengan merujuk 

kepada hal-hal diatas. 

 Dan di dalam ajaran Islam sebenarnya terdapat rumus yang bagus 

untuk kemandirian dan kesetaraan gender keduanya bisa saling bergandeng 

tangan tanpa ada kontra versi  seperti halnya hubungan suami isteri  adalah 

mitra yang bisa disejajarkan, namun kesejajaran tidak berarti fungsinya 
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  Trisakti Handayani dan  Sugiarti , Konsep Penelitian Gender (Cet. I; Malang: UMM 

Press, 2002) h. 9. 
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harus sama, misalnya tidak mungkin laki-laki itu hamil, melahirkan dan 

menyusui itu adalah diluar konteks kesejajaran itu berarti kesejajaran ada 

batasnya dalam artian yang tidak bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri 

karena itu sudah kodrat dari Allah Swt.  
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 Pada dasarnya kemandirian harus ditekankan pada kebebasan 

menentukan nasib sendiri. Kalau itu yang dimaksud maka dengan tegas 

prinsip Islam memberikan hak semacam itu kepada perempuan , seperti 

tidak bisa dipaksa untuk menikah, tidak bisa dipaksa untuk berkeluarga 

berencana, masalah tersebut harus dirundingkan terlebih dahulu. Selama ini 

ada anggapan bahwa perempuan dibawah kekuasaan suami, orang tua, atau 

wali, padahal tidak demikian halnya, memang dalam Islam ada yang 

disebut wali Mujbir (wali yang memakasa) dalam hal ini adalah ayahnya. 

Dialah satu-satunya wali yang bisa mendorong bukan memaksa, dan 

apabilah perempuan itu hendak dikawinkan maka dia dimintai 

persetujuannya kalaupun seorang perempuan ini tidak setuju maka hal 

tersebut tidak akan dilakukan, maka pada prinsipnya Islam mengakui 

adanya kemandirian perempuan. 

 Dengan demikian antara perlindungan hak asasi perempuan tidak 

ada pertentangan dengan kemandirian dan kesetaraan gender, karena 

adanya perlindungan hak asasi perempuan itu, sehingga melahirkan 

kemandirian dan kesetaraan gender apabilah seorang perempuan dapat 

mengendalikan diri dan berfikir secara logis, bertindak sesuai dengan 

norma-norma agama Islam. Karena Islam adalah ajaran yang mulia, logis 

dinamis serta elastis dan ketiga hal tersebut dapat terwujud tanpa ada 

pertentangan satu dengan yang lainnya.         
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     BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada uraian pada bab-bab terdahulu maka dapatlah 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. kedudukan perempuan dalam hukum Islam sangat mulia dan 

mendapat perhatian yang cukup besar serta  menempati posisi yang sangat 

terpuji. Bahkan banyak ayat dalam nash al-Qur’an menyatakan pujian 

terhadapa kaum perempuan. Tentang hak asasi perempuan dalam hukum 

Islam yaitu perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah 

terjadi sebelumnya tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum 

Islam, yang memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan 

oleh hukum Islam. Hal itu disebabkan karena Islam datang membawa 

prinsip persamaan diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara 

satu lain individu sebab Allah Swt. menciptakan manusia dari satu asal. 

2. Agama Islam yang mulia adalah ajaran yang mengandung norma-

norma yang dapat memberikan perlindungan dan mengatur kehidupan 

manusia secara keseluruhan dan termasuk perlindungan hak asasi 

perempuan pada khususnya  yaitu terhadap kewarisan, persaksian, 

menentukan jodoh, mas kawin, dan hak mendapatkan sandang, papan dan
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pangan dari suaminya. Serta perlindungan diberbagai sisi kehidupan 

lainnya. 

3. Perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan dalam Islam 

sudah ada sebelum  manusia menghuni bumi ini yaitu hukum yang terdapat 

dalam Al-Qur'an dalam hal ini ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi 

perempuan, ditafsirkan oleh manusia baik dalam hal umum maupun dalam 

hal-hal yang khusus. 

4. Islam sangat melindungi hak asasi perempuan dalam dunia domestik 

namun tidak semua hak asasi perempuan dalam wilayah publik dapat di 

benarkan, itu disebabkan karena masih terdapat kesamaran pendapat para 

ulama dan fukaha untuk membenarkan kebebasan hak asasi perempuan 

disekitar dunia luar, namun bisa dipertimbangkan apabilah dalam keadaan 

mendesak dan tidak mengandung mudharat yang lebih banyak daripada 

manfaat.   

 

B. Implikasi Penelitian 

Perlindungan hak asasi perempuan sangat didambakan oleh kaum 

perempuan baik ditinjau terhadap hukum Islam maupun ditinjau terhadap 

hukum positif. Kiranya seluruh masyararakat pada umumnya dapat 

memberikan  dukungan terhadap penegakan hak-hak asasi manusia dan 

terkhusus pada hak asasi perempuan. Dan cepat melaporkan apabilah ada 

tindak kekerasan serta penindasan terhadap hak asasi perempuan kepada 
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Lembaga Bantuan Hukum yang terdekat. Namun, jangan sampai 

perlindungan hak asasi perempuan ini ditegakkan justru kaum perempuan 

merasa dirinya bebas dalam berbagai hal keadaan tanpa didasari oleh 

norma-norma agama. Sehingga dapat merusak citra perempuan baik dalam 

masyarakat, maupun terhadapa agama. 

Kiranya tulisan ini tidak hanya sekedar pelengkap literatur, tapi 

diharapkan menjadi bahan bacaan bagi yang ingin menambah wawasan 

ilmu pengetahuan yang luas dan menciptakan rasa aman, sekaligus menjadi 

sumbangsih terhadap pengembangan wacana berpikir kita terhadap 

perkembangan hukum Islam hususnya di Indonesia. 
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