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Pendahuluan 

 Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam sudah sejak masa-masa awal 

didirikan tidak punya persoalan dengan apa yang pada zaman sekarang ini disebut dengan 

keadilan dan kesetaraan gender. Kiyai  Haji Ahmad Dahlan—pendiri gerakan Islam yang 

berkemajuan ini--mempunyai perhatian khusus terhadap kaum perempuan. Meneladani 

Rasulullah SAW,  Kiyai Dahlan punya majlis khusus dalam membina dan mendidik kaum 

perempuan. Bahkan untuk mendorong kaum perempuan di Yogyakarta agar tidak ragu 

berkiprah di  ruang publik, Kiyai Dahlan pernah mendatangkan seorang penceramah 

perempuan dari Surabaya. 

 Salah satu bukti nyata Muhammadiyah sejak awal tidak punya persoalan dengan 

keadilan dan kesetaraan gender adalah berdirinya ‘Aisyiyah—organisasi perempuan 

Muhammadiyah hanya 5 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Keberadaan ‘Aisyiyah 

sebagai organisasi otonom istimewa Muhammadiyah bukanlah  dimaksudkan untuk 

memisahkan kaum perempuan dari Muhammadiyah, apalagi meminggirkannya, tetapi 

hanyalah untuk memberi ruang yang lebih luas kepada perempuan Muhammadiyah untuk 

mengatur kegiatan sendiri yang lebih sepesifik untuk kaum perempuan.  Keberadaan 

‘Aisyiyah tidak menghalangi kaum perempuan aktif di Muhammadiyah bersama kaum 

laki-laki. Dalam konstitusi organisasi  perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-

laki dalam memimpin Muhammadiyah. 

                                                           

Disampaikan dalam acara Focus Group Discussion Pandangan Muhammadiyah terhadap 

Perempuan, diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Yogyakarta Sabtu 4 April 2015.

Guru Besar Ulumul Qur’an Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua     

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015 dan Ketua MUI Pusat 2010-2015.
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Sekalipun Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk 

berkiprah dalam ruang publik, tetapi tentu saja tetap ada batasnya. Yang membatasinya 

adalah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah (maqbulah). 

Dalam konsep-konsep tentang perempuan yang diputuskan Muhammadiyah terlihat bahwa 

Muhammadiyah menjaga keseimbangan antara tugas publik dan domestik kaum 

perempuan, antara tugas sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya dengan tugasnya dalam 

masyarakat dalam berbagai bidang. Karena bagaimanapun keluarga tidak bisa diabaikan 

demi melaksanakan tugas publik di luar rumah.  

Dalam keynote speech ini saya tidak akan membahas satu persatu tentang 

pandangan Muhammadiyah tentang perempuan yang terdapat dalam berbagai dokumen 

resmi, tetapi hanya akan mengemukakan beberapa hal saja tentang peran perempuan 

seperti yang saya pahami dari pembacaan terhadap nash-nash Al-Qur’an dan Sunnah. 

Beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini bukanlah sesuatu yang baru 

sama sekali, tetapi sudah pernah disampaikan dalam beberapa munasabah yang berbeda. 

Mudah-mudahan masih dapat diambil manfaatnya untuk forum ini.  

Hakikat Kebebasan Perempuan 

Yang dimaksud dengan kebebasan bukanlah berarti setiap orang bebas melakukan 

apa saja yang menjadi kehendak dan keinginannya. Kebebasan absolut seperti itu bukanlah 

menjadi hak manusia, sesuatu yang absolut sepenuhnya menjadi hak Allah SWT. Sebagai 

makhluk, manusia hidup dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan yang bersifat 

alami, kodrati, maupun keterbatasan yang ditetapkan oleh agama atau yang disepakati 

bersama sesama manusia. 

Sebagai hamba Allah, seorang muslim dibatasi kebebasannya oleh aturan-aturan 

agama (baik yang dinashkan langsung dalam Al-Qur’an dan Sunnah, maupun yang 

ditetapkan berdasarkan ijtihad). Sebagai warga negara seseorang dibatasi kebebasannya 

oleh konstitusi, undang-undang dan segala peraturan lainnya. Sebagai anggota masyarakat 

seseorang dibatasi kebebasannya oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu. 

Begitulah dalam seluruh aspek kehidupan. 
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Secara demikian, yang dimaksud dengan kebebasan manusia adalah kebebasan 

setiap orang melakukan segala sesuatu sesuai dengan hak-haknya yang telah diatur oleh 

berbagai norma yang dianutnya dan disepakati bersama dalam masyarakat atau lingkungan 

di mana dia berada. Dalam pengertian seperti itulah kita menempatkan kebebasan bagi 

seorang perempuan. 

Seorang perempuan dalam--perspektif Islam—memiliki kebebasan untuk 

melakukan apa saja yang menjadi haknya sebagaimana yang diatur oleh ajaran agama. Dia 

memiliki hak untuk hidup,  menuntut ilmu, bekerja, berkeluarga, berpendapat, berperan 

dalam berbagai aspek kehidupan, baik domestik maupun publik. Dalam konteks agama, 

kebebasan perempuan seperti itu dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorangpun 

dibenarkan untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak perempuan tersebut. 

Persoalan muncul  pertama dalam memahami dan merumuskan hak-hak yang 

dijamin oleh agama tersebut, kedua tatkala membandingkannya dengan hak-hak yang 

diberikan kepada laki-laki. Kedua persoalan itu bersifat interpretatif. Apabila persoalan 

interpretasi selesai, muncul persoalan ketiga, yaitu pelaksanaan hak-hak tersebut dalam 

kehidupan, yang bisa saja mengalami kendala-kendala baik yang datang dari diri 

perempuan itu sendiri maupun dari luar dirinya. 

Kebebasan perempuan serta kiprahnya dalam kehidupan sosial dan politik bukanlah 

hal baru dalam Islam, karena pada zaman kerasulan Muhammad SAW sudah muncul tokoh 

perempuan seperti ‘Aisyah, Hafshah  dan tokoh-tokoh wanita lainnya yang sangat aktif 

berinteraksi  dengan masyarakat. Tetapi kiprah perempuan muslimah pada zaman itu 

tidaklah menggiring perempuan kepada pengingkaran terhadap fitrah  dan tidak pula 

dengan motivasi persaingan dengan laki-laki. Semuanya diawali dengan motivasi mencari 

ridha Allah SWT.   
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Kesetaraan dan Keadilan Gender   

Dari segi bahasa seks dan gender mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin.
3
 

Tapi secara konseptual kedua kata itu—dalam perspektif feminisme—mempunyai makna 

yang berbeda. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, oleh sebab itu bersifat 

alami, kodrati, dan tidak bisa diubah. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat 

pada kaum lelaki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural 

sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang dengan demikian tidak bersifat kodrati atau 

alami. Contoh dari konsep gender adalah bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, 

cantik emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan 

lain-lain.
4
 

Perbedaan gender (gender diffrences) sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities).Tapi realistas historis 

menunjukkan bahwa perbedaan gender ternyata telah melahirkan berbagai ketidakadian 

gender, terutama bagi kaum perempuan. Salah satu fenomena ketidakadilan gender adalah 

penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. 

 Mansour Fakih, seorang feminis Muslim Indonesia menyebutkan lima fenomena 

ketidakadilan gender secara lebih lengkap yaitu (1) Marginalisasi perempuan baik di 

rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. 

Proses marginalisasi ini berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan; (2) Subordinasi 

terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, 

maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak 

penting; (3) Stereotype yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa 

perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada 

kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. 

Masyarakat punya kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan 

akibat streotype tadi; (4) Berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik 

                                                           
3
 Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta:Gramedia Pustaka 

Utama, cet. XIX, 1993), hlm. 265 dan 517. 
4
 Mansour Fakih, Menggapai Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), hlm. 8-9. 
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maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan dengan laki-

laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan;  (5) Pembagian 

kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok 

dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti 

laki-laki. Akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit.
5
  

Dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan 

memiliki peluang yang sama untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan, baik 

domestik maupun publik, sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Pilihan itu 

ditentukan dan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor biologis, fisiologis, 

psikologis, sosiologis, dan yang lebih penting lagi faktor teologis atau norma-norma yang 

dianut, termasuk di dalamnya agama.  

 Sebagai manusia, hamba Allah dan Khalifatullah fil Ardh, antara laki-laki dan 

perempuan tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan asal usul penciptaan Adam dan 

Hawa sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan, kehambaan dan 

kekhalifahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak ayat Allah SWT menegaskan 

persamaan itu. Salah satunya disebutkan oleh Allah dalam Surat An-Nahl ayat 97: 

 

رِن  َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوهُوَ  ََ ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَْجِزيَنَّهُْم أَْجرَرهُْم ََِِْح

 َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepada-nya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Naml 16:97) 

 Nilai dan kualitas manusia tidaklah ditentukan oleh jenis kelamin, warna kulit, asal 

usul penciptaan dan hal-hal lain yang brsifat kodrati, given dari Allah SWT,  tetapi 

ditentukan oleh prestasinya yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut dengan ketaqwaan. 

Allah SWT berfirman: 

                                                           
5
 Diringkas dari Mansour Fakih, Menggapai Konsepsi Gender, hlm. 11-20. 
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ِ يَاأَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى  ََ هَّ َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًِا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنر

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ   أَْتقَاُكْم إِنَّ هَّ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat 49:13)  

Namun demikian, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidaklah berarti 

kesamaan dalam segala hal, karena perbedaan biologis dan fisiologis antara kedua jenis 

kelamin ini tentulah juga menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang bersifat 

fungsional. Misalnya siklus reproduksi yang dialami kaum perempuan tentu sedikit 

banyaknya mempengaruhi fungsi dan peran mereka dalam kehidupan, baik domestik 

apalagi publik. Jadi, perbedaan peran laki-laki perempuan hanyalah perbedaan fungsional, 

bukan esensial sehingga tidak berpengaruh kepada prinsip kesetaraan. 

 

Peran Domestik dan Publik Perempuan Muslimah 

Dalam diskursus feminisme dikenal istilah peran domestik dan publik.  Yang 

pertama berarti peran perempuan dalam rumah tangga, baik sebagai isteri maupun ibu. 

Peran ini biasa disebut dengan sebutan ibu rumah tangga. Sedangkan yang kedua berarti 

peran perempuan di masyarakat, baik dalam rangka mencari nafkah maupun untuk 

aktualisasi diri dalam berbagai aspek kehidupan; sosial-politik-ekonomi-pendidikan-

dakwah dan lain sebagainya. 

Persoalan peran domestik dan publik perempuan  memang menarik dan sangat 

relevan dikaji dalam masa sekarang ini. Masa di mana pembagian peran publik untuk laki-

laki dan domestik untuk perempuan mulai digugat terutama oleh kaum perempuan sendiri. 

Apakah pembagian tugas publik dan domestik seperti itu masih relevan untuk zaman di 

mana kaum perempuan sudah semakin banyak yang terpelajar dan berpendidikan tinggi, 
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yang tentu saja menuntut untuk juga ikut berkiprah dalam dunia yang lebih luas dari pada 

hanya di rumah. Apalagi kalau dilihat dari segi ekonomi, banyak laki-laki sebagai kepala 

keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga seorang diri, 

sehingga perlu bantuan dari isterinya untuk bersama-sama mencari nafkah. 

Tatkala perempuan mendapat kesempatan yang relatif lebih luas dan lebih bebas 

untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan publik, dalam berbagai aspek 

kehidupan, baik sebagai pengusaha, pendidik, politisi dan lain sebagainya, persoalan yang 

muncul adalah berkurangnya waktu dan perhatian untuk mengurusi rumah tangga, 

terutama untuk mengasuh dan mendidik anak-anak. Atau dengan ungkapan lain tatkala 

kaum perempuan berkiprah lebih luas dalam dunia publik, tugas domestiknya terabaikan. 

Keadan seperti itu menimbulkan gugatan terhadap publikasi perempuan. Apakah memang 

perempuan pantas berkiprah dalam tugas-tugas publik? Apa tidak sebaiknya mereka 

memusatkan perhatian untuk tugas-tugas demestik saja? 

Sebaliknya, tatkala kaum perempuan sepenuhnya melakukan tugas domestik, 

persoalan yang muncul adalah apakah perempuan tidak merasa terkungkung dan terbatasi 

ruang geraknya kalau hanya berada dalam rumah sebagai ibu rumah tangga? Tidakkah 

perempuan juga punya hak untuk berkiprah di luar rumahnya? Boleh jadi yang 

mempersoalkannya itu bukan perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu 

sendiri, tapi perempuan-perempuan yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan kaum 

perempuan dari kungkungan domestikasi tersebut. Memang perlu penelitian, apakah 

perempuan-perempuan yang secara sadar memilih jadi ibu rumah tangga tersebut merasa 

terkungkung dan terhambat kebebasannya berkiprah dalam kehidupan publik. Apakah 

mereka dapat mendapatkan kebahagian dengan hanya menjadi ibu rumah tangga? 

Bagi yang memilih berperan sebagai ibu rumah tangga dan berbahagia dengan 

pilihannya umumnya mendasarkan pilihannya itu kepada landasan agama. Mereka 

memahami dari ajaran Islam bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah kewajiban suci 

perempuan. Domestikasi perempuan itu sudah sesuai dengan kodrat mereka sebagai 

perempuan. Sebaliknya, bagi yang memilih berkiprah dalam dunia publik, memahami 
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bahwa domestikasi perempuan bukanlah berdasarkan doktrin agama (Islam) dan bukan 

pula merupakan kodrat perempuan, tetapi merupakan hasil konstruk sosial kultural yang 

sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga begitu lamanya keadaan 

seperti itu berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi sehingga dianggap seperti 

sesuatu yang kodrati. Padahal sebenarnya bukan kodrati.
6
  

Dalam peran domestik, pertama kita akan melihat perempuan sebagai isteri. Sebagai 

isteri perempuan memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapatkan mahar, nafkah, 

hidup bersama secara baik  dan pendidikan pengajaran dari suaminya. Kewajibannya 

adalah patuh dan hidup bersama secara baik dengan suaminya. Dalam sebuah hadits 

Rasulullah SAW menjelaskan kepada para suami tentang kriteria isteri yang baik. Yaitu 

“apabila engkau lihat dia menggembirakanmu. Apabila engkau perintah ia menaatimu, dan 

ia senantiasa memelihara dirinya dan hartamu ketika kamu tidak ada” (H.R. Thabrani) 

Dalam hubungan suami isteri, kedua-duanya mempunyai kewajiban untuk 

mu’asyarah bil ma’ruf atau hidup bersama secara biak. Sesuai dengan apa yang dimaksud 

dengan yang ma’ruf, maka bagaimana teknis hidup bersama dengan cara yang baik itu 

diserahkan kepada konsensus dan kebijaksanaan suami isteri dengan pedoman tidak 

melanggar apa yang telah ditetapkan oleh syari’at  Islam. Misalnya suami menyenangkan 

hati isteri dengan memberikan pujian pada saat-saat yang pantas mendapat pujian, 

membantu isteri membina silaturrahim dengan karib kerabatnya, membantu istri dalam 

mencapai cita-citanya dan lain sebagainya. Sebaliknya isteri berusaha meladeni suami 

dalam masalah makan, minum, dan pakaian dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

suami lainnya. Ini semua hanya sebagai contoh penjabaran dari hidup bersama dengan 

baik.  Suami memang mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isterinya yang 

mencakup kebutuhan akan makan, minum, pakaian dan hal-hal lain yang sudah menjadi 

kebutuhan seorang isteri dari segi materi. Tetapi siapakah yang bertanggung jawab secara 

operasional dalam pelaksanaan kewajiban itu? Apakah isteri atau suami atau bersama-

sama? Dalam hal ini tidak ditemukan nash yang mengatur secara pasti hal tersebut. Hanya 

                                                           

Yunahar Ilyas, Feminisme dlam Kajian Tafsir Al-Lqur’an Klasik dan Kontemporer (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 43046.
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ada sebuah hadits yang dapat dijadikan petunjuk bahwa untuk urusan rumah tangga 

isterilah yang bertanggung jawab. Rasulullah besabda seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Umar: “..dan setiap isteri adalah pemimpin rumah suaminya, aia akan dimintai 

pertanggungjawabannya” (H.R. Bukhari Muslim). Abu Syuqqah menjadikan hadis ini 

sebagai dalil akan tanggung jawab isteri mengurus urusan rumah.
7
 

 Alangkah beratnya tugas laki-laki, jika di samping berkewajiban memberi nafkah 

juga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga seharian. Oleh sebab itu, apabila yang 

bertugas mencari nafkah (publik) adalah suami, sangatlah adil dan wajar kalau yang 

bertugas mengatur urusan domestik adalah isteri. Tetapi hal itu bukan berarti satu sama 

lain saling melepaskan diri dan tidak mau tahu dengan tugas pasangannya. Suami isteri 

harus tolong menolong dalam melaksanakan tugas masing-masing. Asma’ puteri Abu 

Bakar membantu suaminya dalam memelihara kuda, menyabit rumput dan menanam benih 

di kebun, sementara suaminya membantu Asma’ dalam mengurus rumah tangga. 

Diriwayatkan dari al-Aswad, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah tentang apa yang 

diperbuat oleh Rasulullah SAW di rumah. Ia menjawab, “Beliau senantiasa melayani 

keluarga. Bila datang waktu shalat, maka beliau keluar untuk melakukan shalat (H.R. 

Bukhari). 

 Demikianlah tidak ada keterangan yang tegas tentang siapa yang bertanggung 

jawab secara operasional untuk urusan rumah tangga. Oleh sebab itu persoalan ini 

diserahkan kepada konsensus suami isteri dengan ukuran yang ma’ruf menurut mereka 

berdua, selama tidak melanggar syari’at Islam Tetapi yang sudah pasti adalah suami isteri 

harus saling tolong menolong dalam membina rumah tangga dalam rangka menciptakan 

rumah tangga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana yang menjadi cita-

cita mereka berdua dalam membentuk rumah tanggga (Q.S.30:21) 

 Sesudah  di atas kita melihat peran perempuan sebagai isteri, mari sekarang kita 

lihat peran peempuan sebagai ibu dalam rumah tangga. Sudah sama-sama diketahui bahwa 

reporuduksi (hamil, melahirkan dan menyusui bayi) adalah tugas permepuan. Laki-laki 

                                                           
7
  Abu Syuqqah, Jati Diri Wanita  Menurut Al-Qur’an dan Hadis  (Bandung: Al-bayan, 1993), hlm. 

138. 
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tidak dapat dan tidak akan pernah dituntut melakukan tugas itu. Menjadi ibu adalah fitrah 

semua perempuan yang normal, sebagaimana halnya menjadi bapak juga merupakan fitrah 

setiap laki-laki yang normal. Yang dimaksud dengan normal di sini adalah orang-orang 

yang tidak mengingkari fitrahnya sendiri karena pengaruh budaya, pemikiran dan 

pengalaman hidup yang       mungkin  

menjadikannya tidak ingin atau trauma menjadi orang tua. Ibu adalah status yang suci yang 

oleh Rasulullah SAW sangat dimuliakan. Ingat hadis yang menyuruh seorang anak 

berbakti kepada ibunya tiga kali, sesudah itu baru kepada bapak.  

 Selain dari tugas reproduksi di atas, misalnya perawatan dan pendidikan anak, 

bukanlah menjadi tanggung jawab isteri semata, tapi menjadi tanggungjawab berdua suami 

isteri atau ibu bapak. Tanggungjawab pertama ada pada bapak, kemudian baru pada ibu. 

Tapi kedua-duanya berperan besar dalam membentuk kepribadian anak. Nabi mengatakan 

setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, ibu bapaknyalah yang merobah fitrah suci itu 

sehingga anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.  

 Khusus dalam mendidik anak-anak, orang tua tidak boleh bersikap diskriminatif 

terhadap anak perempuan akibat bias gender. Anak perempuan berhak mendapatkan 

pendidikan yang sama dengan anak laki-laki sesuai dengan kecenderungan dan minat 

masing-masing. Bukanlah bagian dari ajaran Islam kalau ada yang berpendapat anak-anak 

perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti anak laki-laki, karena 

sebagai ibu rumah tangga nanti perempuan tidak memerlukan ilmu yang tinggi. Sikap 

inilah yang penulis maksud dengan bias gender, yaitu pandangan yang menomorduakan 

anak perempuan setelah anak laki-laki dengan asumsi bahwa untuk menjalani peran 

domestik perempuan tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi. Atau pandangan 

yang menganggap perempuan tidak boleh berperan dalam sektor publik. 

Dari uraian singkat di atas jelaskan bahwa yang menjadi tugas perempuan sebagai 

ibu rumah tangga adalah patuh dan hidup bersama dengan suaminya secara ma’ruf, hamil, 

melahirkan dan menyusui anaknya. Selebihnya yang selama ini dianggap sebagai bagian 

dari tugas ibu rumah tangga, yaitu menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan urusan 
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rumah tangga lainnya, serta merawat dan mendidik anak bukanlah tugas perempuan 

semata-mata, tapi tugas bersama yang diatur secara ma’ruf oleh suami istri atau ibu bapak. 

Menjadi isteri yang salehah dan ibu yang baik adalah tugas suci seorang perempuan yang 

dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di situlah letak nilai ritual menjadi ibu rumah 

tangga. 

Menjadi ibu rumah tangga tidaklah berarti perempuan tidak boleh berkiprah dalam 

sektor publik. Jika diteliti dalam Al-Qur’an, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dalil 

bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam 

sektor publik, sebagaimana halnya mereka berperan dalam sektor domestik. Surat An-

Naml ayat 20-44 menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, seorang 

perempuan yang memimpin Kerajaan Saba’. Dalam ayat 22 dan 23 disebutkan laporan 

burung Hud-hud kepada Nabi Sulaiman: 

 

ُ  اْمرَرأَ  َْ ربَإٍ ِِنَبَرإٍ يَقِريٍن إِنِّرم َوَجر َِ ََ أََحترُ  َِِمرا لَرْم تُِحرْه ِِرِه َوِجْ تُرَ  ِمرْن  ٍَ فَقَرا ةً فََمَكَث َغْيَر َِِعي

 ُكلِّ َشْمٍء َولَهَا َعْرٌش َعِظيمٌ  تَْملُِكهُْم َوأُوتِيَْ  ِمنْ 

“Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah 

mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri 

Saba’ suatu berita penting yang diyakini, Sesungguhnya aku menjumpai seorang 

perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai 

singgasana yang besar.” (Q.S. An-Naml 27:22-23) 

 Dalam Surat Al-Qashash disebutkan kisah Nabi Musa dengan dua orang puteri 

Nabi Syu’aib di Madyan. Dalam ayat 23 disebutkan Nabi Musa menyaksikan dua orang 

puteri Nabi Syu’aib menunggu giliran untuk menimba air untuk minuman ternak mereka. 

Memelihara dan memberi minum ternak termasuk pekerjaan publik dalam rangka mencari 

nafkah. 
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يََن وَ  َْ ا َوَرَد َماَء َم ََ َولَمَّ َُوَداِن قَرا ََ ِمرْن ُدونِِهرُم اْمرَرأتَْيِن تَر قُوَن َوَوَج َْ ةً ِمَن النَّاِس يَ ََ َعلَْيِه أُمَّ َج

َعاُء َوأَُِونَا َشْيٌخ َكبِيرٌ  َر الرِّ َِ قِم َحتَّى يُْص َْ  َما َخْتبُُكَما قَالَتَا ََل نَ

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana 

sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang 

orang banyak itu, dua orang perempuan yang sedang menghambat (ternaknya). Musa 

berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua perempuan itu menjawab: 

"Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu 

memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut 

umurnya". (Q.S. Al-Qashash 28:23) 

 Dalam Surat At-Taubah ayat 71 disebutkan bahwa perempuan beriman, tolong 

menolong, bahu membahu dengan laki-laki beriman  dalam rangka amar ma’ruf nahi 

munkar. Tugas dakwah amar ma’ruf nahi munkar sekalipun dapat dilakukan di dalam 

rumah, tetapi tidaklah terbatas dalam rumah tangga semata, tapi juga di masyarakat (peran 

publik). 

 

َِ َويَْنهَررْوَن َعررِن اْلُمْنَكررِر  ٍُ يَررَُْمُروَن ِِرراْلَمْعُرو َواْلُمْؤِمنُرروَن َواْلُمْؤِمنَرراُ  َِْعُمررهُْم أَْولِيَرراُء َِْعرر

 َ ُ إِنَّ هَّ ريَْرَحُمهُُم هَّ َِ رولَهُ أُولَ ِرَ   ُِ َ َوَر َكراةَ َويُِتيُعروَن هَّ ََلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ  ِزيرزٌ  عَ َويُقِيُموَن الصَّ

 َحِكيمٌ 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka 

ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah 9:71) 

 Dalam Surat An-Nahl ayat 97 lebih jelas lagi Allah memberi peluang dan 

menghargai sama laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal saleh. Amal saleh, tentu 

saja tidak hanya terbatas pada amal-amal yang bersifat domestik, tetapi menyangkut juga 

amal-amal yang bersifat publik. 
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رِن َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ  ََ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَْجِزيَنَّهُْم أَْجرَرهُْم ََِِْح

 َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Naml 16:97) 

 Demikianlah beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa perempuan 

memiliki peluang melakukan peran publik sama dengan peluang yang diberikan kepada 

laki-laki.  Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan adanya kesetaraan gender antara laki-

laki dan perempuan dalam peran publik.  

Perempuan boleh saja memasuki dunia publik asal tidak meninggalkan dan 

mengabaikan tugasnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya. Persoalannya hanyalah 

masalah prioritas dan kesempatan, dengan mempertimbangkan secara matang asas manfaat 

dan mudharat bagi semua anggota keluarga, bukan hanya memikirkan diri (perempuan itu ) 

sendiri. Dan tentu saja pilihan jenis karir publik dan waktu-waktu berkarir tetap 

berpedoman keada tuntunan syari’ah Islam.  

 Yang perlu dipertimbangkan oleh perempuan muslimah dalam menjalani peran 

publiknya adalah keselarasan peran itu dengan kodratnya sebagai perempuan,  urgensinya 

bagi kehidupan mereka, dan juga kemungkinan hambatan syar’i dalam menjalankannya. 

Yang saya maksud dengan kodrat perempuan di sini antara lain kondisi biologis-fisiologis 

perempuan itu sendiri seperti siklus reproduksi yang dialaminya seperti hamil, melahirkan 

dan menyusui bayinya dan keterbatasan potensi fisik lainnya.  Sedangkan urgensi yang 

saya maksud adalah apakah peran yang ditekuninya itu dapat membantunya menjalankan 

fungsinya sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya atau minimal tidak 

mengganggu tugas-tugas domestiknya yang telah ditetapkan oleh syara’.  Sedangkan 

hambatan-hambatan syar’i misalnya masalah pakaian, pergulan dengan lawan jenis, 

bepergian jauh dan lain sebagainya. Memang ada profesi-profesi dalam kehidupan publik 



14

yang memang dapat dijalankan tanpa melanggar aturan syari’ah, tetapi kita tidak dapat 

menutup mata, bahwa masih banyak profesi dan karir publik yang dalam pelaksanaannya 

melanggar syari’ah Islam, apalagi di negara-negara yang memang tidak menjadikan 

syari’ah Islam sebagai acuan sistem kehidupan mereka. 

 Di samping mempertimbangkan tigas hal di atas, seorang perempuan muslimah 

dalam merintis, menjalani dan mengembangkan peran publiknya akan dihadapkan juga 

kepada masalah pembagian waktu yang proporsional antara tugas-tugas domestik dan 

publik, lebih-lebih lagi bagi seorang muslimah yang sudah berstatus sebagai ibu yang 

masih mempunyai nak-anak yang masih balita yang sangat memerlukan kedekatan secara 

fisik dengan ibunya. Kegagalan menjaga keseimbangan antara dua tugas tersebut, akan 

berakibat gagal salah satunya atau malah kedua-duanya. Idealnya tentu keduanya dapat 

dijalani dengan seimbang, tapi kalau terpaksa terjadi benturan tentu perempuan muslimah 

akan menomor satukan tugas-tugas domestiknya, lebih-lebih menyangkut masa depan 

anak-anaknya. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik suami isteri, saling 

pengertian dan tolong menolong dalam menjalankan fungsi masing-masing atau fungsi 

bersama.  

 

Penutup 

 Dari uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa dalam Islam laki-laki dan perempuan 

diberi peluang yang sama untuk berperan dalam lapangan sosial-ekonomi-politik dan 

lapangan publik lainnya di samping peran mereka masing-masing dalam kehidupan rumah 

tangga. Namun demikian pilihan peran publik yang akan dijalani perempuan haruslah 

mempertimbangkan kodrat biologis-fisiologisnya sebagai perempuan,  perannya sebagai 

isteri dan ibu dari anak-anaknya, dan juga pembagian waktu yang proporsional antara 

domestik dan publik. Dalam menjalankan peran publiknya, tentu saja seorang perempuan 

tetap mengikuti aturan syari’ah Islam, baik masalah pakaian dan pergaulan lawan jenis 

maupun aturan-aturan lainnya. 
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 Perbedaan hak dan kewajiban dan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan 

dalam Islam tidaklah dilihat sebagai sesuatu yang bersifat diskriminatif, tetapi sebagai 

sesuatu yang bersifat fungsional dan komplementer, karena perbedaan-perbedaan itu tidak 

membawa implikasi apapun dalam hal esensi dan substansi masing-masing sebagai 

makhluk dan hamba Allah SWT.  

 Dalam menjalankan peran publiknya, seorang perempuan muslimah memiliki 

kebebasan dalam arti yang positif, yaitu kebebasan yang tetap dalam bingkai norma dan 

hukum Allah SWT. Kebebasan itu tidak boleh menyebabkan seorang perempuan muslimah 

kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslimah. 


