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KATA SAMBUTAN 
KETUA UMUM KOHATI PB HMI 
2018-2020

O rganisasi perempuan dari masa kemasa selalu ada dan 
menunjukkan eksistensinya. Masing-masing organisasi 
tersebut meramu kebijakan dan pola landasan gerakan yang 

semata-mata bertujuan untuk membuat perempuan menjadi berdaya. 
Diantara sekian banyak organisasi perempuan, ada diantaranya 
organisasi mahasiswi yaitu KOHATI. Dalam pembentukannya, 
KOHATI merupakan organisasi semi otonom yang memiliki peran 
penting dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai 
Allah SWT. Tepat pada tanggal 17 September 1966 saat kongres VIII 
HMI dibentuk dan disahkanlah KOHATI secara Nasional, dengan 
menyetujui muqaddimah pedoman dasar KOHATI “Wanita adalah 
tiang negara, Jika baik wanitanya maka baiklah Negara, jika tidak baik 
wanitanya maka tidak baiklah Negaranya” dan menyepakati bahwa 
tujuan KOHATI dalam pedoman dasar KOHATI adalah “Meningkatkan 
Kualitas Dan Peranan Hmi-Wati Dalam Perjuangan Untuk Mencapai 
Tujuan HMI Pada Umumnya Dan Kewanitaan Khususnya”. 

Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan KOHATI didalam pedoman 
dasar KOHATI  mengalami perubahan redaksi menjadi “Terbinanya 
Muslimah berkualitas Insan Cita”. KOHATI memiliki rumusan/
formula untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi 
HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. 
Dalam ranah sosial kemasyarakatan KOHATI diharuskan mampu 
untuk merespon berbagai persoalan yang ada karena masing-masing 
HMI-Wati dibentuk menjadi muslimah berkualitas insan cita. Dengan 
spesialisasinya dibidang keperempuanan, maka sudah menjadi 
keharusan bagi KOHATI memiliki kapabilitas untuk merespon 
berbagai permasalahan keperempuanan yang ada dimasyarakat. HMI-
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Wati merupakan perempuan-perempuan yang dicetak sebagai pembina 
dan pendidik yang berkarakter sebagai muslimah sejati yang bertujuan 
untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan 
keindonesiaan. Sedangkan pada fungsinya, HMI-Wati senantiasa 
wajib meningkatkan dan mengembangkan potensinya masing-masing, 
terkhususnya mampu dengan baik memahami wacana dan dinamika 
keperempuanan serta mampu menjadi pembuka jalan bagi kebuntuan 
permasalahan sosial yang ada dewasa ini. 

Dalam rangka memaknai peran strategis tersebut, maka seluruh 
HMI-Wati wajib menguasai ilmu agama, IPTEK serta keterampilan 
yang tinggi dan yang tidak kalah penting adalah kesemuanya itu harus 
turut serta dibarengi dengan khasanah keilmuan yang menyangkut 
dengan fitrahnya. Sehingga semua HMI-Wati nantinya mampu 
menjalankan peran dan fitrahnya dengan sebaik-baiknya, karena 
kita sama-sama mengetahui bahwa KOHATI merupakan wadah yang 
diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mewujudkan 
masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.

Bila kita berbicara tentang jati diri seorang kader HMI-Wati,  
masing-masing kader HMI-Wati memiliki kewajiban sebagai manusia 
individu dan berkelompok yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam 
dan mengemban peran penting dalam kehidupan sosial dalam ranah 
publik dan domestik. Dari sinilah kita akan diuji seberapa besar 
kemampuan kita dalam memecahkan permasalah sosial yang ada serta 
seberapa besar peran kita untuk menjadi pelopor kemajuan dalam 
mewujudkan masyarakat adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Kita sebagai kader HMI-Wati juga diuji dalam ranah keperempuanan, 
dalam menjalankan fitrah kita yang mana perempuan merupakan 
barisan pembina dan pendidik tunas-tunas muda untuk menjadi 
generasi unggul pada eranya demi kemajuan bangsa dan negara, 
generasi-generasi unggul yang menjadi pilar-pilar kemakmuran bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Inilah mengapa kita bisa mengambil makna 
mendalam bahwa perempuan merupakan ujung tombak dalam upaya 
membangun generasi unggul dan beradab, karena dari perempuan-
perempuan yang unggul, terbina pulalah generasi-generasi masa 
depan yang dapat diandalkan. 
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Kader HMI-Wati itu sendiri, juga harus siap menjadi garda terdepan 
dalam mengawal panji-panji Islam. Dalam ranah ini, perempuan 
menjadi role model bagi generasi selanjutnya karena salah satu tugas 
perempuan adalah mampu menanamkan nilai-nilai agama pada anak-
anaknya agar nantinya generasi-generasi selanjutnya dapat menjadi 
generasi yang beradab dan memiliki budi pekerti luhur. Perempuan 
juga merupakan pilar bagi keluarganya, karena perempuan menjadi 
jantung dari keluarga itu sendiri yang bertugas merawat, mengayomi 
serta memberikan ketentraman batin dan rasa bahagia pada seluruh 
anggota keluarganya. Itulah mengapa Islam tidak mengunggulkan 
salah satu diantara laki-laki dan perempuan karena masing-masing 
laki-laki dan perempuan memiliki keunggulan dan peranan penting 
yang berbeda namun saling mendukung satu sama lainnya. Dalam hal 
ini dikatakan bahwa adil tak berarti sama, adil adalah menempatkan 
segala sesuatu sesuai porsinya, maka dari itu KOHATI harus selalu 
bersinegi dan menyesuaikan dengan HMI dalam mewujudkan 
masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, karena keduanya 
memiliki peran penting yang saling mendukung, dan oleh karenanya 
platform gerakan serta tujuan dari KOHATI itu sendiri tidak boleh 
sedikitpun bertentangan dengan HMI.

Sebagaimana yang sudah dituliskan bahwasanya KOHATI adalah 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan tujuan 
HMI (terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan 
Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil 
makmur yang diridhoi Allah SWT). Maka dari itu, KOHATI diharapkan 
mampu menjalankan peranannya dengan baik, KOHATI juga harus 
membekali para kader HMI-Wati dengan senantiasa meningkatkan 
kualitas diri agar dapat memaksimalkan peranannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, sehingga diharapkan para kader HMI-Wati dapat 
menjadi aktivis yang memiliki watak dan kepribadian yang teguh, 
kemampuan intelektual yang unggul, kemampuan professional yang 
mumpuni di bidangnya dan memiliki jiwa mandiri.  

Namun sama–sama kita ketahui di zaman yang serba modern 
ini gerakan keperempuanan banyak diwarnai dengan gerakan yang 
mengarah kebarat-baratan. Dengan bingkai isu memperjuangkan hak 
dan kesetaraan gender tidak jarang gerakan yang sekilas dianggap 
kren ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai keislaman. 
Sebab itulah memang sangat dibutuhkan referensi khusus secara 
spesifik tentang jati diri HMI-Wati yang menguraikan secara gamblang 
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tentang nilai–nilai KOHATI seharusnya agar KOHATI benar–benar 
bisa menjadikan HMI-Wati menjadi Muslimah yang berkualitas insan 
cita. Saya sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada 
abangda Azhari Akmal Tarigan yang sudah sudi meluangkan waktu 
dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada 
KOHATI melalui bukunya tentang jati diri HMI-Wati.

Jakarta, 01 Februari 2021

Siti Fatimah Siagian
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan 
semesta dengan segala isinya. Berkat rahmat dan petunjuk dari 
Allah SWT, saya dapat menyelesaikan buku yang berjudul, “Jati Diri 

HMI-Wati: Nilai-Nilai Dasar KOHATI (NDK)”. Sedikit istimewa buku 
ini hadir bertepatan dengan Ulang Tahun HMI ke-47, 5 Februari 2021. 
Selanjutnya shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad 
SAW, yang telah memberikan keteladanan bagi kita semua. Kita selalu 
berharap semoga Rasulullah memberikan syafa’at kepada kita semua. 
Amin ya Rabb al-Alamin. 

Butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk mewujudkan rencana saya 
menulis buku yang berkenaan dengan KOHATI. Sewaktu saya hadir 
sebagai pemateri di Cabang Banda Aceh, saya lupa tahunnya, sudah lama 
sekali, saya ingin menulis Fikih KOHATI. Seringkali ketika memberi 
materi baik pada acara LKK ataupun diskusi dengan HMI-Wati, banyak 
muncul pertanyaan seputar perempuan. Pertanyaannya itu berkisar 
kepemimpinan wanita, keberadaan perempuan di ruang publik, wanita 
karir, hukum berkhalwat, makna jilbab dan lain-lain. Jawaban yang 
diinginkan bukan sebatas jawaban fikih yang bisa kita temukan di dalam 
kitab-kitab fikih kontemporer ataupun buku soal jawab hukum Islam. 
Lebih dari itu, jawaban itu menyangkut HMI-Wati yang terkadang 
aktivitasnya menembus wilayah-wilayah yang tidak biasa. Setelah kembali 
dari Aceh, saya putuskan untuk menuliskannya. Seiring waktu berjalan, 
rencana tinggal rencana. 
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Sekitar tahun 2019, keinginan saya untuk menulis buku KOHATI 
kembali muncul ketika adik-adik KOHATI Cabang Medan dan KOHATI 
Cabang Kisaran mengundang saya untuk memberi materi pada acara LKK 
KOHATI. Saya merasa keperluan untuk hadirnya buku yang berbicara 
KOHATI sudah semakin mendesak. Saya berharap ada alumni yang dapat 
melahirkan karya itu. Tentu menjadi lebih baik jika alumni HMI-Wati yang 
menuliskannya. Mereka tentu merasakan persoalan yang amat mendasar 
berkenaan dengan perjalanan KOHATI selama ini. Sayangnya harapan itu 
juga tinggal harapan. Ketika menulis buku ini, saya tidak menemukan 
banyak referensi tentang KOHATI. Tak sampai hitungan jari. Berbeda 
dengan buku-buku yang berbicara tentang HMI pada umumnya. 

Demikianlah, saya kembali kepada tugas rutin di UINSU Medan. 
Banyaknya tugas-tugas mengajar dan tugas tambahan lainnya, membuat 
saya belum juga dapat menuliskan buku itu. Jangankan narasi, deskripsi 
atau apa yang menjadi isi buku itu, daftar isinya saja belum. Peta wilayah 
kajian (mind mapping) juga belum terumuskan. Tegasnya saya juga tak 
dapat menuliskannya dalam bentuk buku. Saya hanya bisa menghasilkan 
yang berkenaan dengan perempuan, gender dengan perspektif Islam 
untuk keperluan artikel di Waspada. Satu dua makalah, karena diminta 
panitia, dapat juga saya selesaikan. 

Titik kulminasinya, dua tahun lalu, saya diundang ke HMI Cabang 
Samarinda. Sebelumnya saya juga sudah berkunjung ke HMI Cabang 
Banjarmasin, namun di sini saya hanya mengisi materi di LK II dan SC 
saja. Untuk ke Samarinda, saya memaksa diri saya untuk menuliskan 
apa yang saya pikirkan tentang KOHATI terutama dalam kaitannya 
dengan keberadaan KOHATI, dulu, sekarang dan akan datang. Disertasi 
Neng Dara Affiah benar-benar menyentakkan saya. Betapa KOHATI 
yang lahir tahun 1966 di hitung sebagai komponen gerakan perempuan 
Islam progresif. Tambahan lagi, beberapa artikel tentang gerakan 
perempuan Indonesia yang sudah diterbitkan, semakin meyakinkan 
saya bahwa KOHATI belum dipandang penting bahkan terkesan 
dianggap tidak signifikan. Ini aneh, HMI dalam sejarahnya yang panjang 
dengan kontribusi yang sangat penting dalam konteks pembangunan 
bangsa, bagaimana mungkin KOHATI-nya tidak berhasil dengan 
maksimal mengaktualisasikan dirinya. Tesis saya, KOHATI terjebak 
dalam organisasi apa yang disebut oleh Para peneliti sebagai organisasi 
“Ibuisme”, tak obahnya seperti Dharma Wanita pada masa orde baru.
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Apa akar masalahnya? Tentu sebabnya tidak tunggal. Persaingan 
dalam diam antara HMI dan KOHATI masih nyaring terdengar. Alih-alih 
konsolidasi-harmonis, justru yang terjadi konflik dalam diam. Penyebab 
lainnya, KOHATI dalam pandangan HMI mulai menyendiri, merasa 
tidak terikat dengan HMI dan anehnya, KOHATI tidak pernah merasa 
demikian. Mengapa ini terjadi? Komunikasi dan koordinasi tak berjalan. 
Sebagian besar HMI Wan atau HMI menganggap KOHATI tidak penting 
ada. Jikapun harus ada, kerjanya adalah keputriaan. Menyiapkan makan 
dan minum, urusan kebersihan dan paling banter jadi sekretaris atau 
bendahara. Tentu ada banyak sebab lainnya. Namun sebagai peminat 
kajian pemikiran Islam, saya melihat ada masalah yang sangat fundamental 
dihadapi oleh KOHATI. Masalah itu berkenaan dengan nilai dasar. Nilai-
nilai Dasar Perjuangan (NDP) hemat saya belum mampu mendorong 
KOHATI untuk progresif, bukan sekedar berada dan beraktivitas. Saya 
mencoba untuk melihat Pedoman Pokok Dasar KOHATI, membaca 
dengan cermat, menela’ah dan mencoba merasakan denyut jantung 
KOHATI. Meraba khittah kelahirannya. Saya sampai pada kesimpulan, 
hasrat kehadiran KOHATI yang bergelora di hati para senior KOHATI, 
tidak dapat dirumuskan dan diterjemahkan oleh generasi sesudahnya. 
Mestinya hal ini sangat penting sebagai khittah dan marja’ KOHATI hari 
ini. 

Saya ingin mengajukan pertanyaan penting? Bagaimana HMI-Wati hari 
ini atau KOHATI bisa memahami semangat kelahirannya serta nilai-nilai 
yang mendasarinya? Tentu membaca sejarah kelahiran KOHATI? Apakah 
sudah ada buku yang komprehensif yang dapat menjelaskan semangat 
atau nilai dasar yang mendasarai kelahiran KOHATI? Selanjutnya 
apakah Pedoman KOHATI dirumuskan dengan penuh kesungguhan 
dan keikhlasan. Pedoman yang bukan sekedar hanya memenuhi syarat 
adiminstratif, melainkan berisi “petunjuk” ber KOHATI yang dapat 
menggerakkan, mengubah dan menggugah. 

Mestinya mengingat usia KOHATI yang merambat dewasa, 
dokument-dokument penting sudah harus dirumuskan dengan baik. Satu 
hal yang penting, dokumen itu harus mempertimbangkan perkembangan 
yang ada, termasuk perubahan dunia perguruan tinggi yang sangat cepat. 
Tentu saja era disrupsi 4.0 tidak dapat diabaikan begitu saja. Seperti yang 
pernah diingatkan Cak Nur, pedoman yang dirumuskan mestilah level 
intelektualnya tinggi jika tidak mungkin sangat tinggi. Mengingat bahwa 
kader-kader KOHATI di masa depan adalah mereka dengan intelektualitas 
tinggi itu.
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Dengan demikian, buku ini adalah salah satu upaya kecil untuk 
mengisi kekosongan tersebut. Harapannya adalah, ada banyak buku 
yang bisa dihasilkan keluarga besar HMI dan KOHATI terlebih lagi yang 
berhubungan dengan KOHATI.

Ada banyak yang terlibat membantu saya dalam penulisan buku 
ini. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
membantu terbitnya buku ini. Beberapa nama ingin saya sebut secara 
khusus. Terimakasih kepada seluruh HMI-Wati yang bertemu dengan 
penulis dalam forum LKK. Diskusi dan pertanyaan yang muncul pada 
forum LKK, tidak pernah segera hilang dari ingatan saya. Pertanyaan 
para kader selalu menari-nari di dalam ingatan saya. Inilah yang 
sesungguhnya memaksa saya untuk menyelesaikan buku ini. Terimakasih 
kepada KOHATI PB HMI 2018-2020, Adinda Fatimah Simatupang yang 
mendukung dan juga mengusahakan buku Biografi Anniswati (Ketua 
Umum KOHATI I). Terimakasih kepada Adinda Syahrial Hutagalung 
Mantum Ketua Komisariat FS IAIN SU yang membantu mencari 
referensi yang relevan. 

Akhirnya penulis menjatuhkan pilihan penerbitan buku ini kepada 
penerbit yang baru lahir. Menjadi komitmen saya untuk mendorong 
yang kecil jadi besar. Kendati penerbit baru, Merdeka Kreasi terus 
berkembang dan melakukan lompatan kuantum, agar bisa sejajar dengan 
penerbit lainnya. Kepada Muhammad Hanafiah dan Isma’il saya ucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya.

Saya berdo’a semoga Buku ini memberi kemanfaatan yang besar 
bagi HMI-KOHATI dan peradaban mansuia pada umumnya. Jika Allah 
berkenan memberi ganjaran pahala –dan ini yang saya harapkan- maka 
saya memohon dengan tulis agar pahala dan kebaikan dari buku ini 
menjadi kebaikan orang tua saya, Ayahanda Kamaluddin Tarigan (alm) 
dan Ibunda Hj. Saunah. Semoga Allah memberikan berlimpah kebaikan 
dan keberkahan buat mereka berdua. Kepada istri tercinta, Yohani Dewita 
dan kepada Tiga putra–putri saya, Raihan Azmi Azhari, Aufa Alhani Azhari 
dan Muhammad Fadlan Ni’am yang doa-doa mereka membuat saya kuat, 
tabah dan sabar untuk terus melahirkan karya-karya. Moga karya ini 
adalah upaya kecil untuk selalu menjadikan diri memberi manfaat bagi 
kemanusiaan.
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Buku ini tentu belum sempurna. Sebagai karya manusia tentu 
kekurangan menjadi pasangan terhadap sedikit kelebihan buku ini. 
Karenanya saya mohon masukan dari alumni KOHATI, HMI-Wati dan 
pengurus KOHATI sendiri agar karya ini bisa disempurnakan. Juga saya 
minta dibantu jika terdapat referensi penting yang belum saya rujuk dan 
belum terakses. Mudah-mudahan di masa mendatang, buku ini dapat 
disempurnakan.

 

5 Februari 2021

Billahittaufiq Wal Hidayah, 

Azhari Akmal Tarigan  
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A. Pendahuluan

Penulis akan memulai kajian bab ini dengan menggambarkan gerakan 
dan dinamika perempuan Indonesia sejak masa yang paling awal, 
sebelum Indonesia merdeka sampai masa Orde Baru. Secara khusus 

juga akan ditela’ah gerakan perempuan muslimah Indonesia sebagai 
bagian dari gerakan perempuan yang tak terpisahkan terutama antara fase 
kelahiran KOHATI dan masa-masa sesudahnya, kira-kira sekitar tahun 
1966. Mengapa sebelum tahun 1966? Jawabnya karena Korps Himpunan 
HMI-Wati yang selanjutnya disingkat KOHATI lahir pada tahun 1966, 
setahun setelah pecahnya G 30 S PKI. 

Adalah penting untuk memberi konteks sosio-politik kelahiran 
KOHATI. Bagaimanapun tidak ada satu organisasi atau institusi yang 
lahir dari ruang yang hampa baik dari dimensi sosial, budaya, ekonomi 
terlebih-lebih politik. Disamping itu, pemahaman sejarah gerakan 
perempuan Indonesia ini menjadi niscaya dalam rangka melihat posisi 
KOHATI dalam percaturan gerakan perempuan di tingkat global dan 
lokal. Pada akhirnya kita akan mengetahui dengan jelas posisi KOHATI 
baik dalam lingkup gerakan perempuan pada umumnya ataupun gerakan 
perempuan muslimah progresif pada khususnya.  

Persoalan yang harus dipecahkan terlebih dahulu adalah, dari era 
mana atau priode manakah sejarah gerakan perempuan Indonesia mulai 
di tulis? Apakah dari era kerajaan di nusantara, era kerajaan Islam, Orde 
lama atau Orde Baru? Atau malah dari era kontemporer? Pertanyaan ini 
ingin menunjukkan bahwa sejarah gerakan perempuan itu sebenarnya 
adalah sejarah panjang bahkan dapat dikatakan sejarah perjalanan 
Indonesia itu sendiri. Sejarahnya dapat ditelusuri jauh ke belakang, 
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sebelum nama Indonesia itu ada. Namun rasanya tidak mungkin pula 
buku ini merangkum sejarah itu secara lengkap dan detail mengingat 
luasnya spektrum sejarah gerakan perempuan itu sendiri. 

Kabar baiknya, sejarah gerakan perempuan Indonesia sudah banyak 
diteliti oleh para ahli baik dalam ataupun luar negeri dan terdokumentasi 
di dalam buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah1. Data ini sangat berguna 
untuk mempelajari sejarah gerakan perempuan Indonesia bahkan untuk 
sejarah yang sekian lama tertutup atau sengaja di tutup sekalipun, perlahan 
namun pasti mulai terkuak. Tentu saja kebenarannya bisa diperdebatkan, 
jangankan penemuan baru, fakta sejarah lamapun tetap terbuka untuk 
direinterpretasi. Faktanya bisa jadi tetap namun tafsirnya bisa berbeda. 
Itulah sejarah. Sejarah hakikatnya bukan bicara fakta tetapi bicara tentang 
tafsir atau interpretasi terhadap fakta.

Pada bab ini, penulis akan mengawalinya dengan menela’ah sejarah 
gerakan perempuan di nusantara pada umumnya. Dan selanjutnya 
mengidentifikasi apa yang disebut dengan sejarah gerakan perempuan 
Islam secara khusus. Apa sesungguhnya yang mendorong terjadinya 
gerakan perempuan Islam dan sejauh mana perkembangan tema atau 
isu-isu yang dilontarkan kala itu. Menarik juga mencermati bagaimana 
gerakan itu memberi pengaruh terhadap bangkitnya kesadaran perempuan 
terhadap kaumnya dan bangsanya. Juga munculnya keinginan untuk 
berkiprah lebih luas di masyarakat dengan bidang aktivitas yang tidak 
terbatas.

1Sulistiyowati Irianto mencatat ada lima karya penting  tentang sejarah Gerakan 
Perempuan Indonesia. Pertama, karya Cora Vreede- De Steurs yang berjudu The 
Indonesian Women: Struggles and Achievement (1960) yang kemudian diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia dengan judul, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan 

Pencapaian (Jakarta: Komunitas Bambu)  Kedua, Saskia E. Wieringa yang berjudul, 
Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Kalyanamitra dan Garba, 
Budaya, 1999). Ketiga, Susan Blackburn yang berjudul, Women and the State in 
Modern Indonesia, Cambridge University, 2004, telah juga diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia. Keempat, Elizaberth Martyn yang menulis buku,  The Women’s 
Movement in Post Colonial Indonesia Gender and Nation in e New Democracy (2005). 
Kelima, Kathryn Robinson menulis artikel yang berjudul, Islamics Cosmopolitics, Human 
Raights and Anti Violence Strategies in Indonesia (2008). Lihat, Sulistiyowati Irianto 
dan Lidwina Inge Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan, 
Jakarta: Obor, 2019, h. 3-37.
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B. Gerakan Perempuan: Perspektif Teoritis

Sebelum lebih jauh berbicara tentang sejarah gerakan perempuan, 
ada baiknya penulis merumuskan apa yang dimaskud dengan gerakan 
perempuan? Definisi ini penting karena memang ada banyak perspektif 
yang bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah aktivitas yang dilakukan 
perempuan di sebut gerakan atau hanya sebatas perilaku, tindak tanduk 
atau perbuatan spontan. Merujuk kepada KBBI, gerakan yang berasal dari 
kata gerak bermakna (1) peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya 
sekali maupun berkali-kali; (2) dorongan (batin, perasaan, dan sebagainya), 
(3) denyut-denyut atau kedut-kedut (pada mata, bibir, dan sebagainya) 
yang dianggap sebagai firasat atau gelagat. Sedangkan gerakan adalah 
(1) perbuatan atau keadaan bergerak (air, laut, mesin); (2) Pergerakan, 
usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial (politik dan sebagainya) atau 
tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat 
disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau 
sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-
lembaga masyarakat yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan 
pergerakan adalah, (1) Perihal atau keadaan bergerak; (2) Kebangkitan 
(untuk perjuangan atau perbaikan).2 Di dalam bahasa Inggris gerakan 
disebut dengan movement. Kata lainnya adalah action dan drive. Namun 
kata gerak dalam makna gerakan atau pergerakan yang banyak digunakan 
adalah movement. Sedangkan di dalam bahasa Arab kata gerakan disebut 
dengan al-harakah.

Mengutip Alvarez dalam bukunya Engendering Democracy in Brazil: 
Women’s Movements in Transition Politics (1990), mendefinisikan gerakan 
perempuan adalah sebuah gerakan sosial dan politik, yang terdiri dari 
sebagian besar perempuan, yang memperjuangkan keadilan gender.3 
Menurut Yanti Mukhtar di dalam artikelnya menegaskan bahwa Alvarez 
tidak mengikutsertakan organsisasi-organisasi perempuan milik 
pemerintah, organisasi-organisasi perempuan milik partai politik atau 
yang dibawah naungan organisasi-organisasi tertentu serta organisasi 
lainnya yang tidak khusus bergerak dalam isu perempuan.4 Atas dasar 
definisi itulah, Yanti Muchtar ketika mengkaji gerakan perempuan pada 
masa Orde Baru, hanya membahas organisasi-organisasi independen 

2Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Lihat, https://kbbi.web.id. 
3Yanti Muchtar, “Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru” 

dalam Jurnal Perempuan,  NO 14. h. 8
4Yanti Muchtar, “Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru”, 

h. 8
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dan otonom yang tumbuh sejak tahun 1982, di mana mereka ini pada 
umumnya berbentuk kelompok-kelompok studi dan organsiasi non 
pemerintah (ornop). Pemilihan ini jelas untuk membedakan gerakan 
perempuan yang bersifat independen dengan gerakan perempuan 
-tepatnya gerakan ibu-ibu dan gerakan istri-istri- yang pada umumnya 
dibentuk oleh pemerintah Orde Baru.5

Ada juga yang mendefinisikan bahwa gerakan adalah aktivitas 
sekelompok orang yang berjuang untuk mencapai sesuatu. Dari perspektif 
ini gerakan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mewujudkan 
sesuatu. Sebaliknya tidak disebut gerakan jika masih dilakukan individu-
individu tertentu. Bisa jadi kita memiliki wanita-wanita pejuang sejak 
masa yang paling awal sekalipun, namun itu tidak bisa disebut gerakan 
perempuan. Pandangan ini terbaca di dalam buku Sejarah Setengah Abad 
Kesatuan Gerakan Wanita Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka. 
Karena itu, pejuang-pejuang wanita, sejak dari, Martha Christina Tialahu 
(w. 1818), Raden Ayu Ageng Serang (w.  1828), Cut Nyak Dien (w. 1908), 
Cut Meutia (w. 1910), R.A. Kartini (w. 1904), Maria Walanda Maramis (w. 
1924), Dewi Sartika (w. 1947), Nyai Achmad Dahlan (w. 1946), Rasuna 
Said (w. 1965) dan Rahmah el-Yunisiah (w. 1969), adalah pejuang dan 
sekaligus pahlawan wanita Indonesia yang namanya terukir dengan tinta 
emas dalam belantika sejarah kemerdekaan RI. Tetapi apa yang mereka 
lakukan tidak bisa disebut disebut gerakan Perempuan. Dengan demikian, 
dari sisi ini, secara teoritik, gerakan itu adalah aktivitas sekelompok orang 
yang ingin mencapai cita-cita yang telah mereka gariskan.6

Kita tentu saja boleh setuju dan boleh tidak dengan definisi seperti 
itu. Bagi penulis sendiri, gerakan itu pada awalnya muncul dari ide-
ide perorangan yang selanjutnya dikomunikasikan kepada orang lain. 
Terbangunlah kesamaan pandangan atau visi dan selanjutnya mengarah 
pada keinginan untuk membentuk gerakan bersama. Tujuannya tentu saja 
untuk mewujudkan cita bersama itu. Berbeda halnya dengan orang yang 
bekerja dan berjuang sendiri tanpa berupaya untuk melibatkan orang 
lain. Ia yang memiliki ide, kemudian memikirkan ide tersebut, menyusun 
rencana dan akhirnya mewujudkannya. Andaipun ia melibatkan orang lain, 
tak lebih sebagai pelaksana saja. Tidak terlibat dalam diskusi dan wacana. 

5Yanti Muchtar, “Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru”, 
h. 9

6KOWANI, Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Jakarta: 
Balai Pustaka,1986, h. 28-40 
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Tidak ada upaya untuk penyatuan visi perjuangan. Tidak ada perdebatan 
strategi. Yang ada hanya gagasan dan strategi tunggal. Untuk yang disebut 
terakhir ini, tentu tidak dapat disebut sebagai sebuah gerakan. 

Perspektif Alvarez tentu sah digunakan untuk menganalisis gerakan 
perempuan di Indonesia. Namun membatasi hanya gerakan perempuan 
yang independen dan otonom saja, terasa tidak adil. Bagaimanapun 
setiap gerakan perempuan yang fokus pada pembebasan perempuan dari 
ketertindasannya ataupun pada perjuangan akan persamaan hak harus 
diapresiasi sebagai gerakan perempuan. Satu hal yang perlu dicermati, 
hemat penulis gerakan bisa dalam bentuk pemberontakan, protes atau 
gugatan, tetapi disebut juga gerakan jika orientasinya pada pemberdayaan 
perempuan seperti pada peningkatan keterampilan, skill atau memperluas 
wawasan dan pengetahuan.7

Studi yang dilakukan Neng Dara Affiah juga penting dikemukakan 
untuk memahami apa yang disebut dengan gerakan perempuan. Bermula 
dari disertasinya yang berjudul Gerakan Perempuan Muslim Progresif di 
Indonesia sebagai Gerakan Sosial Baru: Studi Kasus Organisasi-organisasi di 
Jawa tahun 1990-2010, yang telah dipertahankan di UI dan selanjutnya 
disertasi itu telah diterbitkan menjadi buku yang berjudul Potret Perempuan 
Muslim Progresif Indonesia (Obor: 2017), Affiah menjelaskan dengan baik 
teori yang digunakannya untuk memahami gerakan perempuan muslim 
progresif pada umumnya dan teori gerakan perempuan pada umumnya. 
Sangat membantu pembaca karena ringkasan disertasi itu telah pula 
dijadikan artikel berseri oleh penulisnya dan diterbitkan di Jurnal Titik 
Temu pada volume 6 Nomor 2 Januari–Juni 2014 dan volume 7 nomor 
3 Juli-Desember 2014 dengan judul Gerakan Perempuan Muslim Progresif 
Indonesia: Studi Kasus-Kasus Organisasi di Jawa Tahun 1990-2010 (bagian 
pertama) dan Gerakan Muslim Progresif Indonesia (bagian dua).

7Dalam studi perempuan, terdapat satu pendekatan yang disebut dengan 
pendekatan pemberdayaan atau empowerment lahir dari ketidakpuasan terhadap 
pendekatan yang selama ini digunakan. Pendekatan ini berupaya untuk menghapus 
subordinasi perempuan dan pada saat yang sama meningkatkan akses mereka terhadap 
hak ekonomi (peluang untuk menguasai sumber daya produktif, persamaan upah untuk 
kerja yang sama, perlindungan hukum ketenagakerjaan) dan lain-lain. Lebih luas lihat, 
Brigitte Holzner dalam Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, Perempuan, Kerja dan 
Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Jakarta: PT Pustaka Utama 
Grfiti, 1997, h. 158.
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Bagi Neng Dara Affiah, gerakan perempuan diartikan sebagai 
tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok yang mempunyai 
perhatian terhadap berbagai upaya memperkecil dan menghapus 
berbagai ketidakadilan gender yang memiliki hubungan dengan 
penindasan lain seperti yang didasarkan atas prefensi kelas, ras, etnis, 
agama, umur dan seks. Ia biasanya dilakukan oleh perempuan dengan 
maksud agar perempuan tidak mengalami diskriminasi karena jenis 
kelaminnya. Gerakan ini merupakan proses kehidupan sehari-hari yang 
bersinggungan dengan politik dan kekuasaan. Ia merupakan proses sosial 
yang di dalamnya terdapat komunikasi, negoisasi dan refleksi seraya 
mendefenisikan dirinya secara terus-menerus, merefleksikan pengalaman 
mereka dan juga membangun ulang identitas mereka. Tidak seluruh aspek 
identitas akan diwujudkan melalui elemen gerakan, hubungan kekuasaan 
lain akan terkait dengan jalannya gerakan. Kadang keterkaitan itu saling 
melengkapi, tetapi pada saat yang lain akan menimbulkan ambiguitas dan 
kontradiksi.8 Tidak tertutup kemungkinan antar satu gerakan dan gerakan 
lainnya tidak terdapat kesepakatan.

Penjelasan di atas sedikit berbeda dengan apa yang pernah dinyatakan 
oleh Al-Varez. Bagi Affiah justru yang paling penting dan ini menjadi 
fokusnya adalah esensi gerakan itu sendiri. Baginya esensi gerakan 
perempuan itu adalah pembebasan, penegakan keadilan dan persamaan. 
Tidak boleh ada diskriminasi. Perempuan juga tidak boleh dijadikan 
sebagai subordinasi, makhluk kelas dua setelah laki-laki. Dengan 
demikian sepanjang gerakan itu mengarah kepada nilai-nilai substantive 
di atas, maka harus disebut sebagai gerakan perempuan.9  

Affiah merujuk kepada Wieringa dan Kusyuniati, terdapat dua pola 
gerakan perempuan feminis, yakni esensialisme dan konstruksionisme. 
Esensialisme adalah gerakan perempuan yang menekankan sifat-sifat 
feminim perempuan dalam bentuk penyelenggaraan program untuk 
mendukung peranan keibuan. Gerakan perempuan dengan model 
ini berfokus pada kesejahteraan perempuan dan penekanannya pada 
determinisme biologis. Representasi dari gerakan ini adalah mereka 
yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gender praktis (practical 

8Neng Dara Affiah, “Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia: Studi Kasus-
Kasus Organisasi di Jawa Tahun 1990-2010”, dalam Jurnal Titik Temu, Vol. 6, Nomor 2, 
Januari-Juni 2014, h. 85

9Neng Dara Affiah, Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia, h. Lihat 
kembali Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, 
h. 157-161.
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gender needs). Pemenuhan kebutuhan gender praktis merupakan upaya 
memenuhi kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki karena 
perbedaan gender, yang perlu dicukupi agar mereka bisa bertahan hidup 
(survive). Pemenuhan ini menitikberatkan proyek-proyek pemenuhan-
pemenuhan kebutuhan fisik keluarga melalui penyediaan perumahan, 
sandang atau pangan dan proyek-proyek pelatihan mengenai rumah 
tangga seperti kebersihan, kesehatan dan memasak. Jenis-jenis latihannya 
berkaitan dengan makanan bergizi serta upaya pencegahan kekurangan 
gizi dan malnutrisi pada anak, tetapi tidak mementingkan status gizi ibu 
itu sendiri.10

Selanjutnya gerakan konstruksionisme lebih menekankan 
perempuan sebagai subyek dan percaya pada peranan horizontalnya 
dalam masyarakat yang direpresentasikan dalam hubungannya 
dengan ras, kelas, bahasa, hubungan sosial dan sebagainya. Fokus 
kegiatannya didasarkan pada konsep kebutuhan gender  strategis 
(strategic gender needs), yakni upaya kesetaraan relasi serta partisipasi 
perempuan dan laki-laki dalam hal pembuatan keputusan, akses yang 
sama untuk mendapatkan kesempatan kerja, pendidikan, pelatihan, 
mempunyai kontrol terhadap pemilik tanah, kekayaan dan kredit, 
upah yang sama dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang bernilai 
sama, kebebasan untuk memilih dalam pernikahan dan reproduksi 
serta adanya perlindungan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan 
yang dilakukan suami dalam rumah tangga.11 Aliran ini secara keras 
menggugat diskriminasi peranan dan capaian yang berbeda antara laki-
laki dan perempuan. Dalam memperjuangkan visinya, kelompok ini 
mengkritisi fenomena sosial yang cenderung diskriminatif. Kelompok 
yang representatif dari gerakan ini adalah mereka yang berorientasi 
pada pemenuhan kebutuhan gender strategis (strategic gender needs).12

Dua model gerakan di atas sebenarnya tidak bisa dibaca secara 
ketat dan kaku. Tentu saja ada titik temu atau paling tidak irisan antara 
keduanya. Kendati demikian garis pemisahnya telah jelas bahwa gerakan 
esensialis lebih berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan perempuan 
tanpa memberi perhatian yang lebih besar terhadap kondisi eksternal. 
Oleh karena itu, tidak heran jika aktifis konstruksionisme mengkritik 
gerakan esensialisme sebagai gerakan yang tidak berkontribusi pada 

10Lihat Neng Dara Affiah, Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia, h. 86. 
11Kusyuniati, “Pergerakan Perempuan di Indonesia” dalam, Wieringa, Penghancuran 

Gerakan Perempuan, h. 57.
12Neng Dara Affiah, Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia, h. 87
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perubahan struktur sosial dan tidak melakukan perlawanan terhadap 
“ketidakadilan” misalnya, pembagian kerja yang sangat diskriminatif 
dan juga bahkan mengukuhkan posisi perempuan sebagai makhluk 
kelas dua dan karenanya tergantung terhadap laki-laki. Sedangkan 
sebaliknya, Esensialisme mengatakan, gerakan konstruksionisme 
sebagai gerakan perempuan yang tidak menyentuh terhadap persoalan 
nyata yang dihadapi perempuan itu sendiri. Tegasnya gerakan mereka 
tidak membumi. 

Dalam perkembangan studi gerakan perempuan di Indonesia, 
sebagaimana diakui oleh Affiah, model-model gerakan konstruksionisme 
ini banyak dilakukan oleh ormas dan organisasi progresif. Mereka melihat 
akar masalahnya terletak pada persoalan ketidakadilan gender dan 
kuatnya budaya patriarkhi yang telah mengungkung perempuan dalam 
waktu yang cukup lama.

C. Sekilas Gerakan Perempuan di Dunia

Sebelum berbicara lebih banyak tentang gerakan perempuan di 
Indonesia, penulis akan menyingkap sedikit tentang gerakan perempuan 
di dunia yang tentu saja langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh 
dengan gerakan perempuan di Indonesia. Adalah Jurnal Perempuan 
edisi 14 Tahun tahun 2000 yang mengambil tema Gerakan Perempuan 
Sedunia, menarik untuk dicermati. Di dalamnya terdapat beberapa artikel 
yaitu, Gerakan Perempuan di Amerika: Suatu Tinjauan Historis, ditulis 
oleh Nana Nurliana Soeyono. Kemudian artikel dengan judul, Gabriela 
Gerakan Perempuan sebagai Mobilisator Massa di Filipina, ditulis oleh 
Luh Ayu Saraswati. Selanjutnya artikel Memperbincangkan Gerakan 
Politik Perempuan da proses Demokratisasi di Cile, karya Nur Iman 
Subono. Sedangkan artikel yang memperbincangkan Gerakan Perempaun 
di Indonesia dan Politik Gender Orde Baru ditulis oleh Yanti Muchtar.

Salah satu artikel penting sebagaimana termuat di dalam buku Kajian 
Wanita dalam Pembangungan, yang disunting oleh T.O. Ihromi ditulis 
oleh Sukanti Suryochondro yang berjudul Timbulnya dan Perkembangan 
Gerakan Wanita di Indonesia, juga menyingggung gerakan wanita di dunia 
seperti gerakan wanita di Inggris, Amerika Serikat, Jepang, India dan 
Filipina. Beliau menyimpulkan bahwa gerakan wanita adalah kesadaran 
untuk mencari keadilan bagi wanita yang mendapat dukungan dari cukup 
banyak wanita, sedangkan berkembangnya gerakan wanita dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, diantaranya, kejadian-kejadian di dunia politik, 
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bertambah banyaknya wanita yang berpendidikan, masalah-masalah 
yang berkaitan dengan industrialisasi, gerakan perbaikan moral dalam 
masyarakat, gerakan kemerdekaan dan pengaruh dunia luar, khususnya 
di dunia Barat.13

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan dengan mencermati 
gerakan perempuan di dunia, ada benang merah yang mempertemukan 
model gerakan perempuan yang berlangsung di satu Negara dengan Negara 
lain. Pada awalnya gerakan perempuan sebut saja tahun 1800 bertujuan 
untuk meningkatkan kecerdasan perempuan. Banyaknya perempuan yang 
buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian, membuat perempuan 
tidak dapat terlibat dalam proses politik seperti pemilihan umum. Dalam 
prolog Jurnal di atas, Dewan redaksi  mencatatkan sejumlah nama seperti 
Susan B Anthony, Elizabeth Cady Stanton yang banyak mendapatkan 
ilham dari Mary Wollstonecraft, yang hampir 12 tahun mempromosikan 
ide-ide pentingnya agar perempuan terlibat dalam politik, sehingga 
perempuan dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan umum.14 

Satu abad berikutnya perempuan kelas menengah mulai tersadar 
bahwa keberadaan mereka di rumah bukanlah kondisi terbaik. Mereka 
menyadari betapa kiprah mereka di publik atau di bidang sosial terasa 
sangat kurang terlebih-lebih ketika mereka bergaul dengan pelacur, 
gelandangan, ibu-ibu yang tidak menikah, membawa kesadaran baru bagi 
mereka. Ada tatanan sosial yang tidak adil dan tidak berpihak kepada 
perempuan. Masalahnya bukan sebatas karena perempuan buta huruf. 
Namun struktur sosial yang tidak adil. 

Di Amerika gerakan perempuan bertujuan untuk membangkitkan 
kemandirian kaum perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dengan tujuan 
untuk mencapai kebahagiaan. Gerakan ini menariknya didasari nilai-nilai 
atau paham kebebasan dan perlindungan hak-hak individu kemanusiaan 
atau demokrasi. Sebagaimana diketahui paham ini sesungguhnya adalah 
paham yang memang melekat pada diri orang Amerika. Namun harus 
disadari, gerakan perempuan di Amerika juga mengalami proses yang 
cukup panjang yang sejak abad 17 perempuan Amerika adalah perempaun 
yang memiliki seabrek kewajiban namun dengan sedikit hak. Perempuan 

13Sukanti Suryochondro yang berjudul, Timbulnya dan Perkembangan Gerakan 
Wanita di Indonesia, dalam T.O. Ihromi (Penyunting), Kajian Wanita dalam 
Pembangungan, Jakarta: Obor, 1995, h.38-39 

14Prolog dalam Jurnal Perempuan No 14 Tahun 2000, h. 4-5
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yang sudah menikah kehilangan hak milik dan dalam pandangan agama 
mereka juga memiliki kedudukan yang lebih rendah di banding laki-
laki.15

Mengacu kepada Nana perkembangan teknologi yang berdampak 
pada perubahan ekonomi dan produksi membuat membuat kehidupan 
menjadi lebih mudah dan seiring dengan masuknya imigran-imigran 
asing, membuat ibu-ibu kulit putih memiliki waktu yang luang karena 
kerja-kerja yang mereka lakukan telah diambil alih teknologi dan asisten 
rumah tangga. Hal ini membuat mereka memiliki banyak waktu untuk 
melihat dunia luar dan menyadari struktur sosial yang tidak adil, 
perbudakan terhadap kulit hitam yang bersamaan tentang tuntutan 
terhadap persamaan hak. Sampai akhirnya pada abad XX, masih menurut 
Nana, gerakan perempuan yang penting pada pertengahan abad 19 adalah 
gerakan emansipasi yang menuntut persamaan hak dan penghapusan 
segala bentuk diskriminasi. Gerakan inilah yang selanjutnya menjadi 
landasan gerakan apa yang disebut dengan feminisme. Pada tanggal 
19-20 Juli 1848 dipelopori oleh Lucretia Mott dan Elizabeth Cady 
Stanton, diselenggarakan suatu konvensi yang membahas soal hak-hak 
sosial, sipil, agama dari kamu perempuan. Selanjutnya dari Konvensi 
yang dilaksanakan di  Gereja Wesleyan sebuah kota kecil di New York, 
disepakati untuk mengeluarkan  sebuah pernyataan tentang ketidakadilan 
yang dialami kaum perempuan. Deklarasi yang dinamakan, Declaration 
of Sentiments yang antara lain berbunyi, “All man and women  are created 
equal”. Pergerakan perempuan Amerika tentu tidak berhenti di sini, 
melainkan terus berlanjut bahkan sampai hari ini. Agaknya seperti yang 
dijelaskan Nana bahwa gerakan perempuan di Amerika yang sampai 
hari ini belum selesai bukan saja karena tantangan-tantangan yang ada 
melainkan gerakan itu juga berkembang seiring dengan perkembangan 
zaman, namun gerakan tersebut dapat tumbuh dan berkembang karena 
didukung oleh alam demokrasi dan kebebasan yang dilindungi.16 

Sedangkan di Filipina, siapa saja yang bicara tentang gerakan 
perempaun, tidak mungkin mengabaikan GABRIELA (General Assembly 
Binding Women For Reform, Integrity, Equality, Leadership and Action) 
yang mengambil namanya dari Gabriela Silang, seorang pemimpin 
pemberontakan abad 18 yang pada awalnya terdiri dari 42 organisasi dan 

15Nana Nurliana Soeyono, “Gerakan Perempuan di Amerika: Suatu Tinjauan 
Historis,Jurnal Perempuan, No 14 Tahun 2000, h. 15-24

16Lihat lebih lanjut, Nana Nurliana Soeyono, “Gerakan Perempuan di Amerika: 
Suatu Tinjauan Historis, h. 15-24
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50.000 orang anggota yang diresmikan pada 28 April 1984. Singkatnya 
seperti yang dijelaskan oleh Luh Ayu, ada tiga keberhasilan GABRIELA 
yaitu, Pertama, perannya sebagai pemimpin dalam memobilisasi 
dan mengkristalisasi aksi protes terhadap diktator Marcos dan 
membawa Cory kepada kemenangannya. Kedua, GABRIELA telah 
membangun gerakan perempuan nasional yang berdasarkan konsep 
“Suatu Negara tidak akan dapat merdeka jika perempuannya 
tidak merdeka”. Ketiga, keberhasilan dalam membangkitkan 
kesadaran perempuan Filipina di tingkat politik dan Idiologi.17 

Catatan Luh Ayu dibagian akhir artikelnya bagi penulis cukup menarik. 
Ia mengatakan bahwa keberhasilan GABRIELA menegaskan bahwa peran 
gerakan perempuan tidak hanya merupakan sebuah unit kecil yang dapat 
diabaikan dalam kehidupan politik di Filipina. Gerakan perempuan di 
Filipina bukan sekedar “ikut” atau “terlibat” tetapi menjadi faktor yang 
menggerakkan. Kemunculan Cory Aquino merupakan sebuah simbol 
keberhasilan perempuan untuk masuk dalam dunia publik politik. Disebut 
sebagai simbol karena pada dasarnya upaya pengikisan nilai patriarkis 
belum sepenuhnya dapat tercapai dan perjalanan menuju masyarakat yang 
andorgini masih panjang. Menarik mencermati GABRIELA, banyaknya 
organisasi atau kelompok yang terlibat di dalamnya, namun mereka tidak 
khawatir akan kehilangan eksistensi dan identitas. GABRIELA berhasil 
membangun kerjasama, koordinasi, dan menjadi organisasi perempuan 
yang matang dan utuh. Luh Ayu mengajukan pertanyaan, bagaimana 
dengan organisasi-organisasi perempuan Indonesia, mampukah saling 
berinteraksi dan akhirnya memberi pengaruh pada politik Indonesia?18 
Sebuah pertanyaan yang bagi penulis yang tidak mudah untuk dijawab.

Satu lagi model gerakan perempuan yang penting untuk dikaji adalah 
Cile. Momentum kelahiran gerakan perempuan di Cile ditandai dengan 
berdirinya Movimiento Pro Emancipacion de la Mujer Chilena (Gerakan 
untuk emansipasi Perempuan Cile) pada tahun 1930 an. Gerakan 
perempuan ini adalah gerakan feminis  “sayap kiri” yang didukung oleh 
kalangan perempuan dari kelas pekerja dan kelas menengah. Pada tahun 
1945, berdiri pula Partai Feminis dan partai ini berhasil memperjuangkan 
hak-hak politik perempuan. Kendatipun partai ini tidak bertahan lama, 

17Luh Ayu Saraswati Gabriela Gerakan Perempuan sebagai Mobilisator Massa di 
Filipina, Jurnal Perempuan, h, 15-24.

18Luh Ayu Saraswati Gabriela Gerakan Perempuan sebagai Mobilisator Massa di 
Filipina, h, 15-24
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namun kehadirannya telah memberi kesadaran baru bagi perempuan 
Cile bahwa mereka bukan makhluk kelas dua yang selalu berada di 
pinggiran.19

Sebagaimana diingatkan Nur Iman Subono, gerakan feminis  di 
Cile bukanlah gerakan politik tunggal (homogen) melainkan terdiri dari 
berbagai kelompok yang saling berhubungan satu sama lain, baik dalam 
arti kerjasama maupun ketegangan diantaranya. Circulo de Estudios de la 
Mujer atau Lingkaran kajian Perempuan (CEM) yang berdiri tahun 1977 
dan mendapat dukungan dari gereja melalui Academia de Humanismo 
Cristiano (ACH) adalah salah satu organisasi feminis yang terkemuka. 
Akhirnya CEM tidak lagi mendapat dukungan dari ACH dan pecah 
menjadi dua kelompok, yang satu fokus pada kajian-kajian dan yang 
lain bergerak dalam gerakan-gerakan radikal. Di samping itu terdapat 
gerakan feminis yang lebih populis. Kelompok ini tumbuh dikalangan 
pekerja dan kaum perempuan miskin yang aktif dalam berbagai kegiatan 
yang umumnya disebabkan alasan sosial ekonomi. Gerakan ini lebih 
fokus pada isu-isu sandang, papan, pangan dan selanjutnya merambah 
pada isu-isu reproduksi, seksualitas, kekerasan domestik dan mereka 
juga mendirikan women’s center. Ada juga organisasi yang bernama 
Domitilas dan vimiento de Mujeres Pobladoras (MOMUPO) yang berdiri 
tahun 1982.20

Apa yang menarik dari gerakan perempuan di Cile? Dalam sejarahnya 
gerakan perempuan di Cile telah mengambil peran yang krusial dan ikut 
mendorong terjadinya perubahan sosial politik ke arah pemerintahan 
sipil yang demokratis. Bukan hanya itu, gerakan perempuan di Cile juga 
berhasil mengatasi problema ekonomi yang melanda mereka. Kendati 
demikian, gerakan perempuan di Cile tidak berjalan mulus. Mereka harus 
berhadapan dengan berbagai tekanan dan resiko politik yang tinggi di 
mana nyawa, harta dan keluarga menjadi taruhannya. Namun masalahnya 
adalah ketika mereka berhasil menumbangkan pemerintahan atau rezim 
otoriter dan seiring dengan terbentuknya pemerintahan sipil yang 
demokratis, maka gerakan perempuan Cile juga mengalami kemunduran. 
Padahal tidak ada sebuah pemerintahan demokratis yang baik tanpa 
keterlibatan perempuan di dalamnya.

19Nur Iman Subono. “Memperbincangkan Gerakan Politik Perempuan dan Proses 
Demokratisasi di Cile”, Jurnal Perempuan, h. 15-24 

20Nur Iman Subono. “Memperbincangkan Gerakan Politik Perempuan da proses 
Demokratisasi di Cile”, h. 15-24
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Bagian ini tentu tidak bisa mengulas gerakan perempuan di dunia 
secara utuh, komprehensif dan detail. Namun paling tidak, kita bisa 
melihat bahwa gerakan perempuan yang hadir dalam pentas dunia, 
ada kalanya bergerak pada tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan 
atau keadilan dan kesetaraan seperti yang tampak di Amerika dan 
juga mungkin di Indonesia. Namun terdapat gerakan perempuan yang 
terlibat secara intensif di dalam gerakan-gerakan politik bahkan menjadi 
penggerak utama dalam menumbangkan rezim otoriter, seperti di Filipina 
dan CIle. Pastinya, gerakan perempuan di dunia, mengajarkan satu hal 
bahwa kesetaraan dan keadilan bukanlah sesuatu yang diperoleh tanpa 
ada usaha dan perjuangan yang bersungguh-sungguh. Dalam tingkat 
tertentu, gerakan perempuan berimplikasi kepada kehilangan bukan saja 
harta tetapi nyawa. Bahkan tidak jarang, perempuan menjadi korban dari 
gerakan yang dilakukannya sendiri.

Sebelum beranjak ke gerakan perempuan di Indonesia, penulis 
ingin memberi catatan penting untuk memahami pemikiran Cak Nur 
–sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab mendatang– terhadap 
feminisme. Kritikan Cak Nur terhadap gerakan feminisme Barat yang 
juga diamini oleh banyak feminisme Indonesia adalah membawa 
persoalan perempuan di dunia Barat ke dunia Islam. Artinya, Barat 
itu sejak dulu telah memiliki masalahnya sendiri berkenaan dengan 
perempuan. Persoalan ketidakadilan, diskriminasi, penindasan menjadi 
realitas di Barat. Kajian di atas menunjukkan persoalan yang mereka 
hadapi. Selanjutnya cara pandang ini dipakai untuk melihat dunia 
Islam. Seolah-olah realitas perempuan di dunia Islam sedemikian 
parahnya, sehingga kita membutuhkan sebuah gerakan pencerahan 
dari Barat. Penjelasan ini bukan menolak realitas ketidakadilan dan 
diskriminasi, ketimpangan gender di dunia Islam. Itu pasti ada bahkan 
hampir diseluruh belahan dunia. Hanya saja, Islam hadir dengan kritik, 
gugatan dan sekaligus solusinya sendiri. Karena itu melihat kondisi 
perempuan di dunia Islam harus berangkat dari kritik Al-Qur’an dan 
Sunnah sekaligus solusi yang ditawarkan Al-Qur’an dalam pembebasan 
terhadap perempuan.
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D. Gerakan Perempuan di Indonesia: dari Masa ke Masa

Sebagaimana yang telah penulis singgung di muka bahwa tidak sulit 
untuk menjelaskan gerakan perempuan Indonesia pada masa-masa awal 
sebelum kemerdekaan dan setelahnya. Dikatakan demikian, lembaran 
sejarah kita memberi informasi yang cukup memadai untuk menjelaskan 
bagaimana perempuan Indonesia berkiprah. Merujuk pada presentase 
Sulistyowati Irianto dalam satu Webinar yang diselenggarakan oleh FIB 
USU, Beliau membagi babakan sejarah gerakan perempuan Indonesia 
mulai dari masa sebelum kemerdekaan atau masa kolonial, masa 
kemerdekaan dan sesudahnya, masa Orde Baru dan era reformasi. Setiap 
babakan sejarah tersebut terdapat fokus atau titik tekan dari gerakan 
perempuan Indonesia.21

Berbeda dengan Sulistyowati, Neng Dara Affiah di dalam disertasinya 
membangi priodesasi gerakan perempuan Indonesia yang dimulai dari era 
pemerintahan kolonial Belanda, dengan sub bahasan Politik Etis, Gerakan 
perempuan dan Gerakan Perempuan Muslim Progresif. Berikutnya masa 
kolonial Jepang yang selanjutnya diikuti dengan masa demokrasi liberal 
dan masa demokrasi terpimpin. Setelah itu Affiah membahas gerakan 
perempuan muslim progresif pada era Orde Baru dan era Orde refromasi.22 

Adapun Alimatul Qibtiyah di dalam Disertasinya Feminis Muslim 
Indonesia, membagi sejarah Gerakan Perempuan, kendatipun ia 
memberi tekanan kepada Isu-Isu yang berkembang di setiap babakan, 
membaginya kepada gerakan perempuan pada akhir masa kolonial, awal 
kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi.23 Agaknya pembagian tahapan 
atau priodesasi ini berdasarkan pada gerakan feminis muslim itu sendiri 
dengan mempertimbangkan isu-isu yang diperjuangkan. Bahkan Alimatul 
Qibtiyah menela’ah gerakan Pusat Studi Wanita yang banyak berkembang 
di UIN yang dulunya IAIN, sebagai fenomena gerakan perempuan yang 
tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Penulis cenderung membagi gerakan perempuan Indonesia atau 
secara malu-malu disebut dengan gerakan feminis baik yang nasional 
ataupun muslim, kepada empat tahap. Pertama, Gerakan Perempuan 

21Sulistiyowati Irianto, “Gerakan Perempuan Indonesia: Sejarah yang Hilang”, 
dalam, Kemerdekaan Indonesia: jembatan Emas Menuju Kesejahteraan Bangsa”,  
Webinar USU, 15 Agustus 2020. Lihat juga Sulitiyowati Irianto dan Lidwina Inge 
Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan, h. 3-21

22Neng Dara Affiah, Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia, h. vi
23Alimatul Qibtiyah, Feminis Muslim Indonesia, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 

2017, h. 19-36
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Sebelum Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut oleh penulis-penulis 
sebelumnya sebagai Era Kolonial. Kedua, Gerakan Perempuan setelah 
Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga, Gerakan Perempuan pada Era 
Orde Baru. Keempat, Gerakan Perempuan Pada Era Reformasi. Namun  
sekali lagi, catatan yang perlu diberikan, merujuk kepada Sulistiyowati 
Irianto yang mengatakan, Sejarah Perempuan adalah Sejarah yang 
hilang, sejarah yang kerap dilupakan karena dominasi sejarah heroik 
laki-laki sehingga mengabaikan perempuan, tentu saja rekonstruksi 
sejarah gerakan perempuan Indonesia yang bersifat kronologis menjadi 
sulit. Sejarah perempuan hari ini adalah sejarah yang terpotong-potong 
dan diskontinuitas. Belum ada satu karyapun, sependek pengetahuan 
penulis, yang lengkap dan utuh. Di dalam buku yang telah penulis sebut, 
Sulistiyowati Irianto di dalam artikelnya hanya memberikan pandangan 
sekias tentang gerakan perempuan tersebut.24

Kendatipun terdapat perbedaan dalam membagi priodesasi gerakan 
perempuan Indonesia, namun dari sisi pola gerakan, institusi dan isu-isu 
yang dikembangkan di setiap masa, secara esensi adalah sama. Pastinya 
kendatipun gerakan perempuan Indonesia dapat disistematisasi ke dalam 
beberapa priode atau babakan, tidak berarti gerakan perempuan Indonesia 
itu berjalan secara linear dan terhubung dari satu gerakan kepada gerakan 
yang lain. Namun setidaknya, dalam setiap masa gerakan perempuan 
sesungguhnya tidak pernah absen dan senantiasa ikut dan terlibat dalam 
memberi warna Indonesia sampai saat ini.

Kajian berikut ini, kendatipun penulis berupaya untuk membuat 
sejarah gerakan perempuan tersebut sesuai dengan priodesasi atau 
babakan sejarah Indonesia, namun tetap saja tidak bisa dilakukan dengan 
ketat. Tidak pula bisa lengkap dan komprehensif. Namun paling tidak, kita 
akan melihat gerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa dengan 
segala dinamikanya masing-masing.

1. Sebelum Kemerdekaan

Sejarah gerakan perempuan Indonesia sesungguhnya dapat ditarik 
jauh ke masa yang paling awal sekali, jauh sebelum hadirnya kolonialisme 
Belanda di Indonesia. Sejarah kerajaan di nusantara telah membuktikan 
ada banyak tokoh perempuan yang tampil –tidak hanya berkutat pada 
kasur, dapur dan sumur- di pentas politik. Bahkan ada yang menjadi 

24Sulitiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam 
Hukum dan Persidangan, h. 3-21
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ratu yang memimpin kerajaan berpengaruh. Ratu-ratu Aceh adalah bukti 
yang tidak terbantahkan. Dalam rentang masa 1641-1699 M, Kesultanan 
Aceh Darussalam setidaknya dipimpin oleh 4 orang ratu (sulthanah) 
yaitu, Sulthanah Safiatuddin (1641-1675 M), Sulthanah Nurul Alam 
Naqiatuddin Syah (1675-1678 M), Sulthanah Zakiatuddin Syah (1678-
1688 M), dan Sulthanah Kamalat Syah (1688-1699 M). Kendatipun 
kepemimpinan Sulthanah terus melemah sampai pada akhirnya Sulthanah 
Kamalat Syah dimakzulkan dari singgasananya, baik karena konflik dan 
pemberontakan internal ataupun karena Fatwa Makkah, namun paling 
tidak keberadaan Sulthanah dalam masa yang tidak terlalu lama itu ikut 
memberi dampak positif bagi perempuan Aceh. Perempuan Aceh pada 
masa itu memiliki kesempatan yang luas untuk menuntu ilmu dan 
meningkatkan keahliannya.25

Berkaitan dengan Aceh, Steurs menuliskan bahwa perempuan 
Indonesia sejak lama telah memiliki akses untuk meraih jabatan atau 
kedudukan yang tinggi. Merujuk kepada Valentyn, Aceh dipimpin oleh 
perempuan (1641-1699) ketika daerah tersebut belum di jajah.  Kemudian 
dalam masa perjuangan Aceh melawan Belanda, beberapa perempuan Aceh 
terjun langsung dalam peperangan di samping tugas-tugas perbantuan 
lainnya yang biasa dilakukan perempuan pada masa peperangan, seperti 
pengadaan logistik, perawatan pejuang yang luka dan sebagainya. Begitu 
pentingnya keberadaan pejuang perempuan Aceh, masih mengacu 
kepada Steurs, penulis Belanda kontemporer menulis sebuah Novel yang 
bercerita tentang perjuangan Tjut Nja’Dien, janda pahlawan Aceh Teuku 
Umar yang meninggal ketika sedang berjuang. Posisi Tjut Nja’Dien bagi 
perempuan Indonesia sangat penting karena posisinya sebagai pahlawan 
Nasional.26

Masih mengacu kepada Steurs, Minangkabau juga tidak dapat 
diabaikan dalam konteks perjuangan perempuan. Putri Bundo Kandung 
yang dikenal karena kebijaksanaanya dalam politik dan kepandaiannya 
dalam membekali putranya sebagai calon Raja juga menarik untuk 
disebut. Kisah tentang Putri Bundo Kanduang diceritakan dengan baik 
di dalam Kaba Tjindue Mato. Anthony H. Jhons dalam pengantarnya 
mengatakan bahwa, “ini adalah mitos atau kisah yang menggambarkan 

25Supriyono, “Konflik tentang Kepemimpinan Perempuan di Kesultanan Aceh 
Darussalam Tahun 1641-1699 M, Skripsi  Pada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam 
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN SUnan kalijaga, 2011. Lihat pada bab Kesimpulan, 
h. 80-81

26Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian, 
Depok: Komunitas Bambu, 2008, h. 49
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adanya keseimbangan dan keselarasan antara Islam dan adat di bawah 
kepemimpinan seorang perempuan… dan pedoman lengkap bagi 
organisasi sosial dalam pemerintahan”. Steurs juga melaporkan bahwa 
Johns membandingkan kisah tersebut dengan karya yang dilahirkannya 
berjudul Rantjak di Labueh, yang mengungkapkan hal-hal yang 
berhubungan dengan pendidikan tradisional bagi kaum perempuan di 
Minangkabau. Legenda lain adalah tentang kisah Sabai nan Halus seorang 
putri yang balas dendam kepada ayahnya dengan menjadi pimpinan 
tentara. Kegigihan dan keberaniannya bagi Steurs telah pula menjadi 
inspirasi wanita Minang saat ini.27 

Tidak kalah menariknya adalah buku yang ditulis oleh Peter Carey dan 
Vincent Houben yang berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad 
XVIII-XIX, dalam pengantarnya edisi pertama buku tersebut menjelaskan 
bahwa Pribahasa “tangan yang menggoyang ayunan menggerakkan 
dunia”, mungkin tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Jawa pra 
kolonial, di mana lebih tepat dikatakan, “tangan dengan gendongan kain 
jarik menggerakkan dunia”. Tahun-tahun sebelum meletusnya Perang 
Jawa (1825-1830), peran perempuan elite sangat menentukan di berbagai 
bidang, termasuk politik, perdagangan, militer, budaya, keluarga, dan 
kehidupan sosial istana Jawa Tengah Selatan.28 Masih menurut Carey, Pada 
zaman itu, yang penuh gejolak politik akibat transisi era VOC (Perserikatan 
dagang Hindia Belanda) (1602-1799) menuju zaman pemerintahan 
kolonial Beladan (1818-1942), perempuan tidak hanya menjadi konco 
wingking (teman ranjang), melainkan ikut berperan di bidang yang kelak 
dianggap dunia laki-laki yaitu politik, militer dan perniagaan. Sampai 
di sini dua nama wanita yang dicatat Carey dengan cukup baik adalah 
Raden Ayu Yudokusumo dan Raden Ayu Serang (1762-1855) yang oleh 
Valck disebut sebagai “perempuan yang sangat mampu bertindak kejam”. 
Keduanya adalah keluarga bangsawan Yogya terkemuka, yang pertama 
putri Sultan pertama dan kedua adalah mantan istri sultan kedua.29

Dalam satu Webinar Tadarus Litapdimas (11) Kementerian Agama, 
telah diperkenalkan satu nama perempuan Indonesia yang amat penting 
sebelum era kolonial yang bernama Ratu Kalinyamat yang memiliki nama 
asli Retna Kencana, trah kesultanan Demak dalam dunia maritim Indonesia. 

27Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia , h. 49-50
28Peter Carey dan Vincent Houben, Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad 

XVIII-XIX, Jakarta: KPG, cet IV, Juni 2019, h. x. Buku ini juga memuat kata pengantar 
edisi ke II s/d IV. 

29Peter Carey dan Vincent Houben, Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad 
XVIII-XIX, h. 27-35. 
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Ratu Kalinyamat memiliki keturunan langsung dengan pendiri kerajaan 
Demak, Raden Fatah melalui anaknya Sultan Trenggana. Ratu Kalinyamat 
terkenal karena pernah mengirim pasukan untuk menggempur Portugis 
yang menguasai Malaka hingga dua kali yaitu tahun 1551 dan 1574. 
Hal ini membuktikan bagaimana patriotisme Perempuan Jawa kala itu 
untuk mempertahankan nusantara dari penjajahan asing. Catatan penting 
tetang Ratu Kalinyamat adalah, Pertama, ia telah mengantarkan Bandar 
perniagaan yang telah dirintis sejak 1478 oleh Raden Fatah hingga Sultan 
Trenggono menjadi pusat Bandar internasional. Kedua, Ratu mampu 
membangun kekuatan militer yang tangguh. Armada lautnya memiliki 
ratusan kapal dengan ribuan prajurit. Ketiga, mampu merintis industri 
perkapalan dengan ciri khas Jepara yang dikenal dengan Jung sebagai 
prototype perkapalan khas Kalinyamat. Keempat, Ratu merintis kerajinan 
ukir dengan melibatkan ahli ukir Cina yakni Sungging Badar Duwung 
yang buktinya dapat dilihat di dinding Masjid Mantingan Jepara.30

Kembali kepada karya Steurs, di beberapa kerajaan kecil di bagian 
Selatan Sulawesi, terdapat perempuan-perempuan yang mampu 
memerintah. Sayangnya Steurs tidak menjelaskan secara detail tokoh dan 
peran yang dimaksud. Steurs lompat ke Bali dengan menyatakan di sana 
kaum perempuan sering dihubungkan dengan martabat kerajaan, bakan 
seperti Dewa Agung di Klungkung. Di Kalimantan, Adji Siti, janda cerai 
dari sultan Kutai yang memerintah Kotabangun yang berada di sungai 
Kutai selama pertengahan abad 19. Di masa mudanya, dengan berpakaian 
laki-laki, dia memimpin banyak perempuan. Steurs menyimpulkan bahwa 
perempuan dayak telah memainkan peran penting dalam pemerintahan 
dan kedudukan mereka sama seperti laki-laki.31

Nama-nama perempuan hebat di atas, menunjukkan bahwa 
perempuan-perempuan “Indonesia” pada masa lampau telah 
menunjukkan kiprahnya di wilayah publik bahkan lebih dari itu menjadi 
pemimpin atau ratu yang memastikan keutuhan dan keberlangsungan 
kesultanan atau kerajaannya. Tidaklah mengherankan beberapa  diskusi 
yang berkembang mengarah untuk meninjau kembali apa yang disebut 
dengan “gen asli Indonesia” yang cenderung pada matriarki Polinesia yang 
memang mendudukkan perempuan terhormat bahkan punya kuasa dalam

30Lihat Nur Said, “Ratu Kalinyamat, Perempuan Tangguh Penguasa Pesisir Utara 
Jawa” dalam, arrahim.id (Tadarus Litapdimas 11).

31Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia , h. 50



Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia 21

masyarakat.32 Itu artinya, gerakan perempuan Indonesia yang melahirkan 
perempuan-perempuan hebat –secara sepintas ditunjukkan pada bab 
ini- memilik akar geneologi yang panjang sampai pada era kerajaan 
nusantara bahkan jauh ke masa lampau pada saat mulainya terbentuk 
nusantara. Kemudian mengapa keadaan ini berubah di mana perempuan 
secara umum diposisikan sebagai kelas dua. Apakah ini disebabkan rezim 
colonial Belanda ataukah disebabkan karena tafsir dinamika keagamaan. 33 
Tema ini hemat penulis memerlukan diskusi lebih lanjut karena menarik 
untuk memastikan “DNA asli Indonesia”.

Penulis ingin melanjutkan cerita Perempuan hebat Indonesia lainnya, 
jauh sebelum negara yang bernama Indonesia lahir. Keberadaan tokoh 
ini penting dalam sejarah Indonesia, sehingga namanya dijadikan tokoh 
wanita Indonesia, dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan hari lahirnya 
diperingati sebagai hari perempuan Indonesia. Gadis Arivia menuliskan, 
“Ketika Kartini hidup, yang disebut negara Indonesia belum ada. Tetapi 
pemikiran tentang kemajuan perempuan telah ada dan berkobar. Kartini 
mempermasalahkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan perempuan 
di penghujung Abad XIX. Pemikiran Kartini dapat dibaca di dalam 
bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, yang mengandaikan bila perempuan 
mendapatkan keadilan gender maka teranglah masa depannya.34

Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal dunia pada 
tahun 1904. Dalam usianya yang singkat, anak bupati Jepara itu telah 
menulis lusinan surat dan publikasinya, yang mengobarkan semangat 
di antara kaum muda Indonesia dan juga menimbulkan simpati bagi 
timbulnya gerakan feminis di Indonesia dan negara-negara lain. Abendanon 
kepala departemen pendidikan kolonial sejak 1900 berjasa dalam proses 
penerbitan surat-surat Kartini, sehingga pemikiran dan harapan Kartini 
buat perempuan Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat dibaca.35

32Riset Eijkman Institute for  Molecular Biology sebagaimana dikutip oleh Carey 
menunjukkan bahwa etnis pribumi Indonesia ditemukan rata-rata sebanyak 74% orang 
Indonesia berasal dari  Polinesia/Austronesia, 6% dari Afrika, 5% dari Arab, 6% dari Asia 
Timur (Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan) dan 9% dari India. Lihat arrahima.id (Tadarus 
Litapdimas 11).

33Lihat Nur Said, “Ratu Kalinyamat, Perempuan Tangguh Penguasa Pesisir Utara 
Jawa”

34Gadis Arivia, “Masih Adakah Gairah “Kartini”? dalam Gatra, 23-29 April 2015, 
h. 40.

35Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia , h. 61
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Surat-surat Kartini adalah satu-satunya sumber yang dapat dijadikan 
bukti tentang kepedulian, perhatian, juga harapan Kartini terhadap 
Bangsa Indonesia khususnya perempuan. Satu petikan surat tersebut 
penting dikemukan di sini. Pada tanggal 4 Oktober 1902 yang ditujukan 
kepada Profesor G.K. Anton dan nyonya dari Jena yang telah mengunjungi 
Jawa, Kartini menulis:

Jika kami menginginkan pendidikan dan pengajaran bagi 
kaum perempuan...itu bukan karena kami ingin menjadikan 
perempuan menjadi saingan laki-laki... tetapi kami ingin 
menjadikan perempuan lebih cakap melakukan tugas 
besar yang diberikan Ibu Alam ke tangannya agar menjadi 
ibu; pendidik umat manusia yang utama...kepada kaum 
ibu, pusat kehidupan rumah tangga, dibebani tugas besar 
mendidik anak-anaknya... untuk keluarga besar, keluarga 
raksasa yang bernama masyarakat, karena anak-anak itu 
suatu waktu akan menjadi anggotanya. Untuk inilah kami 
meminta pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis.36

Bagi Steurs surat di atas menunjukkan ketertarikan Kartini terhadap 
emansipasi tidak hanya untuk perempuan tetapi untuk semua orang. 
Kartini tidak hanya bicara, menulis, tetapi juga berbuat sesuatu yang bagi 
masanya hal yang tidak mungkin. Atas dasar itulah, Steurs mengatakan 
bahwa jasa terbesar Kartini bukan karena ia telah mendirikan sebuah 
kelas kecil di rumah ayahnya, tetapi juga karena ekspresinya yang 
mengagumkan dan terkadang sentimentil dan juga tetap menunjukkan 
keikhlasan, kerinduan kaum perempuan pada masanya, khususnya 
perempuan yang satu tujuan dengannya.37

Nama penting lainnya yang harus disebut adalah Dewi Sartika. Pada 
tahun 1904 Dewi Sartika mendirikan sekolah pertamanya yang kemudian 
dikenal sebagai Keutamaan Istri. Kegiatannya terus berjalan walaupun 
Dewi Sartika telah menikah dengan B.A. Suritian Dewi yang ternyata 
berkenan membantu istrinya untuk mengembangkan sekolah. Sehingga 
dalam catatan Steurs pada tahun 1912, Dewi telah mendirikan sembilan 
sekolah, yang artinya ia berhasil membangun 50 % dari seluruh sekolah 
yang ada di Tanah Sunda. Masih mengacu kepada Steurs, pada tahun 1912 
tulisan Dewi Sartika masuk ke laporan komisi tentang perbaikan derajat 
perempuan, sebuah esai dari perempuan muda yang ketika itu berusia 30 

36Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia ,  h. 68-69
37Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia,  h. 70
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tahun. Gaya tulisan Dewi Sartika berbeda dengan Kartini yang cenderung 
sentimentil. Dewi Sartika menulis:

Seharusnya kaum kuno juga mempertimbangkan pentingnya 
pendidikan bagi kaum perempuan, dan saya sering sekali 
menyinggung hal ini... Masalahnya karena kurangnya 
pengajaran di sekolah-sekolah kita... maka sangat penting 
memberikan pelatihan kepada bidan, perempuan yang 
bekerja di kantor, juru ketik, pembantu rumah tangga, pekerja 
perkebunan dan lain-lain, singkatnya semua pekerjaan yang 
sebenarnya diperuntukkan untuk perempuan sekarang telah 
dikerjakan oleh laki-laki. Kita tidak boleh lupa bahwa di luar 
sana masih banyak perempuan yang harus mengisi “bakul 
nasi” mereka dengan bekerja di pabrik atau perkebunan, 
padahal mereka belum diberikan pelatihan yang memadai.38

Keberadaan Dewi Sartika juga disinggung Alimatul Qibtiyah di dalam 
studinya. Menurutnya bahwa selama era kolonial, sesungguhnya tidak ada 
sekolah negeri bagi anak-anak perempuan sebelum 1913. Harus dicatat 
pada tahun 1904, berdirilah sekolah swasta pertama yang diperuntukkan 
bagi perempuan Indonesia dan menariknya sekolah itu didirikan 
oleh seorang perempuan, Dewi Sartika namanya. Tentu Dewi Sartika 
beruntung karena memiliki seorang suami yang paham perjuangannya dan 
bersungguh membantu Dewi Sartika dalam membangun sekolah-sekolah 
sehingga di tanah Sunda, terdapat 9 sekolah yang dapat menampung 4.900 
siswa. Bahkan Sekolah Kartini baru menyusul berikutnya di Semarang 
atas dasar karya C. Th. Van Defenter pada tahun 1912.39 

Jika Kartini fokus pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan 
perempuan, Dewi Sartika muncul dengan mengkritik struktur sosial yang 
tidak adil terhadap perempuan, terutama dalam persoalan upah buruh 
yang diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Tanpa bermaksud 
membandingkan kedua tokoh wanita ini, Dewi Sartika telah mampu 
melihat masalah perempuan bukan saja disebakan karena lemahnya 
sumber daya perempuan, namun menurutnya masalah besar adalah 
struktur sosial khususnya dalam perburuhan yang tidak adil.

38Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, h. 75
39Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia, Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2017, h.23-24
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Satu hal yang penting kita catat, jauh sebelum Indonesia merdeka, 
kita memiliki tokoh-tokoh perempuan sekaligus pejuang perempuan 
yang tidak hanya perduli dengan kaumnya yang masih jauh tertinggal, 
tetapi juga peduli dengan bangsanya. Mereka dengan caranya sendiri-
sendiri berjuang untuk meningkatkan harkat dan martabat kaumnya. 
Tentu tak terbayangkan pada saat itu, tokoh-tokoh perempuan nusantara 
membentuk organisasi-organisasi perempuan yang dengan organsiasi itu 
secara bersama-sama mereka mewujudkan mimpi-mimpinya. Paling tidak 
inilah yang membedakan perjuangan perempuan Indonesia sebelum dan 
menjelang Indonesia merdeka.

Demikianlah, Kendatipun antar tokoh perempuan dan generasi-
generasi selanjutnya tidak pernah bertemu fisik, namun etos dan 
semangat perempuan Indonesia pada era kerajaan dan penjajahan, 
adalah spirit dan energi baru bagi generasi selanjutnya. Kesadaran untuk 
meningkatkan kesejahteraan perempuan, memiliki kedudukan yang 
setara dan diperlakukan secara adil, adalah semangat yang menyatukan 
gerakan perempuan di setiap masa, baik perorangan ataupun dalam 
bentuk gerakan organisasi atau massa. Pada perkembangan selanjutnya 
sebagaimana yang tampak pada kajian berikut ini, gerakan perempuan 
tidak lagi dilakukan secara mandiri atau mengusung pribadi-pribadi hebat 
seperti era sebelumnya. Perjuangan wanita pada era ini dan sesudahnya 
adalah perjuangan yang lebih terstruktur, sistematis dan terorganisir. 

Adalah Putri Mardika organisasi perempuan kelas menengah yang 
dibentuk tahun 1912 dan mempunyai afiliasi dengan Budi Oetomo yang 
berdiri tahun 1908. Afiliasi ini menegaskan bahwa organisasi perempuan 
masa itu juga sudah merespon isu-isu nasionalisme dengan sangat baik. 
Perjuangan mereka sebenarnya bertumpu pada persoalan pendidikan 
dan peningkatan kepandaian putri.40 Selanjutnya, gerakan perempuan 
memasuki agenda-agenda politik sekitar tahun 1920-an, ketika organisasi-
organisasi politik masa itu yang besar-besar seperti Sarekat Islam, 
PNI, PKI mempunyai divisi perempuan. Isu yang dikedepankan adalah 
partisipasi perempuan dalam politik dan keterlibatan dalam pengambilan 
keputusan.41

Di dalam buku KOWANI, dijelaskan bahwa Putri Mardika berdiri atas 
prakarsa Budi Utomo. Putri Mardika bertujuan memberikan bantuan, 
bimbingan dan penerangan kepada gadis pribumi dalam menuntut 
pelajaran dan menyatakan pendapat di muka umum, memperbaiki hidup 

40Gadis Arivia, Feminisme,  Sebuah Kata Hati, Jakarta: Kompas, 2006, h. 26
41Gadis Arivia, Feminisme, Sebuah Kata Hati, h. 26
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wanita sebagai manusia yang mulia, memberi bea siswa, menerima 
anggota prina, menerbitkan majalah bulanan Putri Mardika. Pernah 
duduk sebagai pengurus R.A. Sabaruddin, R.A. Sutinah Joyopranoto, Rr. 
Rukmini dan Sadikun Tondokusumo.42

Catatan Gadis Arivia menunjukkan keterlibatan Soekarno pada isu-
isu perempuan bermula di sini, tepatnya pada Kongres Ibu pertama tahun 
1928. Soekarno mengendepankan pandangannya terhadap perjuangan 
perempuan, mendukung pencapaian hak-hak mereka, namun Ia tetap 
ingin isu perempuan di posisikan setelah perjuangan kemerdekaan. 
Kondisi ini terus berlanjut sampai era kemerdekaan. Kongres Ibu yang 
dimaksudkan di atas menurut perspektif Kesatuan Pergerakan Wanita 
Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1928 adalah titik awal 
dimulainya gerakan perempuan Indonesia. Saya ingin mengutip tulisan di 
dalam buku Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Berlangsungnya Kongres perempuan Indonesia ke-I pada 
tanggal 22 Desember 1928 merupakan tonggak sejarah 
yang penting bagi “Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia”. 
Kongres Perempuan Indonesia tersebut dilangsungkan setelah 
Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang mendorong 
perjuangan bangsa ke arah Kesatuan Bangsa Indonesia untuk 
mencapai kemerdekaan... Perjuangan Wanita Indonesia 
sangat erat hubungannya dengan pergerakan Kebangsaan 
Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
padanya. Perkembangan organisasi-organisasi kebangsaan 
pada awal-awal abad ke-20 segera diikuti dengan tumbuhnya 
organisasi-organisasi wanita yang sebagian merupakan 
bagian dari wanita dari suatu organisasi kebangsaan.43

Dalam pandangan Maria Ulfa, Kongres Perempuan Nasional Pertama 
pada tanggal 22 Desember 1928 yang dihadiri oleh 31 organisasi perempuan 
dari seluruh daerah –sebelumnya telah terlaksana Ikrar Sumpah Pemuda 
yang diikuti sejumlah perkumpulan pemuda diantaranya Jong Java, Jong 
Celebes, Pemuda Indonesia dan lain-lain- telah mengantarkan gerakan 
perempuan secara nasional sekaligus menandai simpul adanya jaringan 
kerjasam antar berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Salah satu 
keputusannya adalah mendirikan organisasi induk berupa Perikatan 
Perempuan Indonesia (PPI). Selanjutnya pada Kongres Perempuan 
ke-2 telah pula dihasilkan keputusan yang sangat monumental yaitu 

42KOWANI, Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, h. 42
43KOWANI, Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, h. 28
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dikumandangkannya dukungan terhadap nasionalisme dan selanjutnya 
penolakan terhadap kolonialisme.44 Hal inilah yang membedakannya 
dengan perjuangan emansipasi wanita di dunia Barat. Ruang lingkup dari 
pergerakan wanita Indonesia meliputi berbagai bidang yaitu, pendidikan, 
sosial budaya, ekonomi dan politik.45 Selanjutnya pada Kongres 
Perempuan yang kedua, dihasilkan keputusan yang sangat fundamental 
yaitu dikumandangkannya dukungan kepada nasionalisme dan menolak 
segala bentuk kolonialisme. Di samping isu besar itu, disetiap kongres 
perempuan selalu saja isu-isu yang dibicarakan adalah masalah pendidikan 
perempuan, poligami, perkawinan paksa, perkawinan anak tenaga kerja 
dan isu lainnya.46

Alimatul Qibtiyah dalam bukunya yang sudah disebut di muka, 
Feminisme Muslim di Indonesia, juga menarik sejarah gerakan perempuan 
dari akhir era kolonialisme di Indonesia sampai pasca kemerdekaan dan 
Orde Baru.47 Gerakan perempuan pada saat itu sebenarnya fokus dalam 
merespon isu-isu keperempuanan yang berkembang di dalam masyarakat. 
Qibtiyah menuliskan sebagai berikut:

Pada akhir masa kolonial, fokus gerakan-gerakan perempuan 
adalah pada masalah pernikahan di bawah umur, pendidikan, 
hak pilih perempuan, dan seputar hukum perkawinan, 
terutama terkait dengan poligami. Meskipun pernikahan di 
bawah umur dan hukum poligami menjadi perhatian utama, 
pemerintah tidak memberikan respons yang signifikan pada 
isu ini. Oleh karenanya, perjuangan beberapa organisasi 
perempuan untuk mengajukan usia pernikahan yang tepat 
dan melarang ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, 
tetapi juga memunculkan ketenagaan di antara organisasi-
organisasi perempuan yang ada. Sementara, pada 1941, 
pemerintah mulai memberi perhatian terhadap pendidikan 
dan hak-hak politik dengan membuka sekolah-sekolah bagi 
para perempuan muda dan memberikan hak pilih kepada 
perempuan. Keberhasilan ini dicapai lantaran seluruh 

44Maria Ulfa Anshar, Nalar Politik Perempuan Pesantren, Jawa Barat: Fahmina 
Institut, 2006, h. 28

45KOWANI, Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia,  h. 28
46Maria Ulfa Anshor, Nalar Politik Perempuan Pesantren, h. 28
47Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia,  h. 21 
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organisasi perempuan Indonesia menyuarakan secara 
serempak tuntutan akan hak perempuan terhadap pendidikan 
dan hak untuk memilih48.

Masih mengacu kepada Alimatul Qibtiyah, akhir masa kolonialisme 
Indonesia sampai menjelang kemerdekaan, fokus gerakan perempuan 
tampak pada beberapa bidang berikut ini. Pertama, Pernikahan di 
Bawah Umur. Sebagaimana dijelaskan oleh Boerenbeker, ada empat tipe 
pernikahan di bawah umur di Indonesia: “(1) gadis kecil dinikahkan 
dengan remaja laki-laki; (2) gadis kecil dinikahkan dengan laki-laki 
dewasa, dan hubungan suami istrinya di tunda; (3) gadis kecil dinikahkan 
dengan laki-laki dewasa, dan hubungan suami istrinya tidak ditunda; dan 
(4) seseorang gadis muda yang telah mencapai usia pubertas dinikahkan 
dengan laki-laki yang belum mencapai usia pubertas.”49 Konsekuensi dari 
pernikahan di bawah umur adalah banyaknya kasus kawin gantung, yang 
berarti pasangan suami-istri tidak boleh melakukan hubungan seksual 
sebelum gadis itu mengalami menstruasi. Pada Kongres Wanita Indonesia 
ke-1, masalah pernikahan di bawah umur menyulut kontroversi antara 
organisasi perempuan Islam terbesar, ‘Aisyiyah dan kelompok-kelompok 
non agama. ‘Aisyiyah ber-hujjah bahwa Nabi Muhammad menikahi ‘Aisyah 
ketika Aisyah baru berusia sembilan tahun.50

Kedua, Pendidikan Perempuan. Masalah pendidikan bagi perempuan 
dapat ditelusuri dari surat-surat Kartini kepada salah satu sahabat penanya, 
Stella, seorang feminis Belanda, pada 25 Mei 1899. Kartini menuliskan, 
bahwa menurutnya yang disebut sebagai ‘gadis modern’ adalah seorang 
gadis yang membanggakan dan mandiri, yang bekerja bukan hanya untuk 
kesejahteraan dan kebahagiaannya sendiri, tetapi untuk kebajikan seluruh 
umat manusia yang lebih besar. Kartini mengungkapkan bahwa mendiang 
kakeknya adalah Bupati pertama Jawa Tengah, sehingga seluruh anaknya 
yang laki-laki dapat mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan 
tinggi Eropa. Sedangkan keturunan perempuan hanya mendapat sedikit 
manfaat dari modernitas dan kemajuan zaman. Kalau perempuan 
melawan tradisi ini dianggap sebagai kejahatan berat melawan adat-
istiadat, apalagi jika perempuan harus meninggalkan rumah untuk 

48Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h.21 
49Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h. 22
50Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h.22. Lihat juga Majelis Tarjih 

dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah & Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tuntunan 
Menuju Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
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bersekolah. Adat istiadat di zaman Kartini melarang keras para gadis 
untuk keluar rumah. Bahkan ketika Kartini berusia dua belas tahun, dia 
dipingit dan diputus dari seluruh komunikasi dengan dunia luar.51

Selama era kolonial, sesungguhnya tidak ada sekolah negeri bagi 
perempuan Indonesia sebelum 1913. Pada 1904, sekolah swasta pertama 
bagi perempuan Indonesia, didirikan di Bandung oleh Dewi Sartika. 
Setelah menikah, suaminya membantu Dewi Sartika mengembangkan 
sejumlah sekolah perempuan. Pada 1912, sembilan sekolah didirikan 
yang mewakili 50% gadis sunda.52 Pada 1917 jumlah pelajar perempuan 
tercatat sejumlah 4.900 siswa dari total jumlah 24.800 atau sekitar 20%.53 
Pada 1912, pasangan C.Th Van Deventer mendirikan Yayasan Kartini 
untuk mengenang Kartini. Pada 1913, sembilan tahun setelah berdirinya 
sekolah gadis pertama Dewi Sartika, Yayasan Kartini membuka sekolah 
baru bagi perempuan yang dinamakan Sekolah Kartini dan terletak di 
Semarang. Setelah itu, beberapa sekolah dibuka di kota-kota yang lain.

Ketiga, Hak Pilih Perempuan. Sepuluh tahun setelah berdirinya 
Badan Konggres Perempuan, gerakan perempuan menambahkan isu hak 
pilih perempuan pada agenda mereka. Tema hak pilih bagi perempuan 
pertama kali dimunculkan pada Kongres Wanita Indonesia ke-3 di 
Bandung pada1938, sebagai reaksi terhadap kebijakan Pemerintah 
kolonial yang menyangkal hak perempuan Indonesia untuk memilih. 
Pada 1938, seseorang perempuan Belanda terpilih menjadi anggota 
Dewan Nasional. Kandidat perempuan Indonesia, Maria Ulfah Santoso, 
lulusan dari sekolah Hukum Universitas Leiden, mendapat dukungan 
bukan hanya dari Asosiasi Perempuan Jepang, tetapi juga didukung oleh 
asosiasi perempuan dari wilayah-wilayah Indonesia yang lain.54 Pada 
1918, Pemerintah kolonial memprakarsai Dewan Rakyat. Lama sebelum 
masa ini, sesuai dengan hukum adat, baik laki-laki maupun perempuan 
memilih hak untuk memilih. Keyakinan kultural ini berpengaruh 
terhadap pemilihan dewan daerah. Empat kandidat perempuan bersaing 
dalam pemilihan dewan kota dan memenangi kursi atas dewan daerah 
masing-masing. Akhirnya, setelah protes dan perdebatan sengit yang 
panjang, perempuan Indonesia diberi hak untuk memilih pada 9 
September 1941.55 Pada 1945 Partai Perempuan Rakjat yang dipimpin oleh 

51Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h. 22-23. 
52Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h. 22-23.
53Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h. 24-25. 
54Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h.24-25
55Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h.24-25



Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia 29

Ny. Mangunsarkoro didirikan, satu-satunya partai politik di Indonesia 
yang dijalankan sepenuhnya oleh para perempuan. Pada pemilihan 
Umum 1955, enam belas perempuan berhasil bersaing dalam pemilihan 
dan terpilih.56

Keempat, Hukum Perkawinan dan Poligami. Kongres Wanita 
Indonesia ke-2, yang diselenggarakan pada 1935 di Jakarta, memutuskan 
untuk mendirikan Komisi Penyelidik Hukum Perkawinan, di bawah 
kepemimpinan Maria Ulfah Santoso. Sebagai tanggapan atas Kongres 
tersebut, pemerintah memperbaiki hukum perkawinan dengan 
memasukkan “Proyek Ordonansi Perkawinan”, yang meliputi hal-hal 
sebagai berikut: perkawinan harus didaftarkan; monogami merupakan 
syarat mutlak perkawinan; dan jika seseorang pria ingin berpoligami, istri 
pertamanya dapat mengajukan gugutan cerai melalui pengadilan; dan 
perzinahan yang dilakukan suami dapat menjadi dasar bagi perceraian.57

Pada Kongres Wanita Indonesia ke-3 didirikanlah Komisi Perkawinan, 
yang bertugas menyusun rancangan undang-undang perkawinan di 
Indonesia. Maria Ulfah Santoso, yang juga menjadi presiden dan Komisi 
Penyelidik Hukum Perkawinan, mempresentasikan hasil pembahasan 
dalam bentuk makalah. Ia memberikan informasi yang rinci tentang 
gerakan-gerakan perempuan di negara-negara Muslim yang lain, 
misalnya, bagaimana Turki telah mengadopsi Undang-Undang Swiss, 
yang membedakan antara hukum perkawinan dan hukum agama. Ini tidak 
berarti bahwa Turki menolak agama mereka, tetapi mereka menganggap 
agama sebagai masalah personal.58

2. Gerakan Perempuan Menjelang dan Pasca Kemerdekaan

Salah satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah, sekitar tahun 1942-
1945, menjelang Kemerdekaan, era di mana tentara Jepang menginjakkan 
kakinya di Indonesia, kendati singkat namun priode pendudukan Jepang 
juga sangat penting termasuk dalam konteks gerakan perempuan. 
Satu-satunya organisasi perempuan yang diizinkan berjalan adalah 
Fujinkai Jawa Hokokai (dalam bahasa Indonesia berarti perkumpulan 
perempuan).59 Disebut satu-satunya dikarenakan semua organisasi 

56Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h. 24-25 
57Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h., 24-25
58Alimatul Qibtiyyah, Feminisme Muslim Indonesia, h. 25
59Stuers di dalam bukunya hanya menulis Fujinkai yang berarti Perkumpulan 

perempuan. Sedangkan Affiah menulis organisasi yang didirikan Jepang ini adalah  
Fujinkai Jawa Hokokai, yang merupakan gabungan organisasi-organisasi perempuan 
masa itu.
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gerakan perempuan yang dibentuk Belanda di masa kolonial semuanya 
dibubarkan dan pelbagai isu yang semula diketengahkan seperti hak-hak 
perempuan dalam hukum perkawinan ataupun dalam hak-hak politik, 
seperti memilih dalam pemilu, semuanya di tenggelamkan.   

Perkumpulan ini ditujukan untuk memerangi buta huruf, menjalankan 
dapur umum, dan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan sosial. Lewat 
organisasi ini, terbangun jalinan komunikasi antara perempuan Indonesia 
yang berasal dari kelas menengah atas dengan perempuan kelas bawah. 
Mereka bersama-sama berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan 
RI tanggal 17 Agustus 1945.60 Namun menurut Affiah, Fujinkai sengaja 
dibentuk untuk membantu Jepang dalam mengukuhkan kedudukannya di 
Indonesia. Tujuan organisasi ini, sebagaimana dinyatakan Affiah adalah 
memobilisasi tenaga kerja perempuan guna membantu penerintah Jepang 
di garis depan dengan latihan pekerjaan palang merah, penggunaan 
senjata, penyelenggaraan dapur umum, pembuatan kaos kaki untuk 
para prajurit dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peran. Pada 
saat itu, perempuan Indonesia melihat secara langsung  prajurit Jepang 
yang terluka, merawat mereka, menjahit kaos kaki yang koyak bahkan 
menghibur tentara Jepang. Dalam suasan yang kurang menguntungkan itu, 
Perempuan Indonesia memilih untuk tidak protes perlakukan kekerasan 
tentara Jepang bahkan pelecehan seksual dan perkosaan. Namun pada 
akhirnya, organisasi ini ikut membantu dalam proses kemerdekaan RI.61

Jelas bahwa keterlibatan perempuan secara fisik maupun non fisik 
semakin meningkat pada masa penjajahan Jepang. Pada saat itu, sistem 
penggemblengan fisik yang diajarkan Jepang pada akhirnya menjadi 
cikal bakal munculnya berbagai laskar wanita pada priode awal revolusi. 
Setelah Indonesia merdeka, didirikan beberapa beberapa organisai laskar 
wanita seperti Laskar Wanita Indonesia (LASWI), Laskar Putri Indonesia, 
Barisan Putri Indonesia, Pemudi Puteri RI (PPRI), Wanita Pembantu 
Perjuangan (WAPP), Barisan Puteri Gerwis. Organisasi lainnya adalah 
Barisan Srikandi, Laskar Buruh Wanita (LBW),  Rukun Puteri Indonesia, 
Perkumpulan Puteri Indonesia (PPI) yang sebagiannya nanti adalah 
kelanjutan dari masa pendudukan Jepang.

Setelah Indonesia Merdeka, Fujinkai dibubarkan oleh Ketua Fujinkai 
sendiri yang bernama Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan merubah organisasi 
ini menjadi organisasi yang berSteursk nasional. Tujuannnya tentu untuk 
mempertahankan kemerdekaan RI yang baru saja merdeka. Organisasi 

60Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, h. 175
61Neng Dara Affiah, Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia, h 70-71
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baru itu diberi nama “Persatuan Wanita Indonesia” yang disingkat 
dengan “Perwani”. Tujuannya jelas dinyatakan, Perwani bertujuan untuk 
“Menyediakan dan Mengerahkan tenaga wanita, mempertahankan dan 
memelihara Kemerdekaan”.

Beberapa organisasi perempuan –sebagaimana telah disebut di muka- 
yang ikut bergabung dengan Perwani adalah, organisasi perempuan yang 
bernama Wanita Indonesia (LASWI) yang didirikan oleh Aruji Kartawinata 
di Bandung, setelah Indonesia merdeka (1945). Satuan ini mengangkat 
senjata dan berangkat ke garis depan medan pertempuran. Bergiat dalam 
perawatan perajurit yang menderita luka, membuat dapur umum dan 
menjahit baju seragam prajurit. Satuan ini terus menyebar ke sebagian 
besar wilayah nusantara, Sumatera Tengah dan Selatan, Sulawesi Tengah 
dan Selatan.62

Pada tahun yang sama, di Jakarta berdiri pula organisasi  Wani atau 
Wanita Negara Indonesia yang dipimpin oleh Suwarni Pringgodigdo, 
Sri Mangusarkoro dan Suyatin Kartowiyono. Perjuangan mereka adalah 
mendistribusikan beras untuk pejuang-pejuang. Tidak ketinggalan pada 
masa itu juga berdiri organisasi wanita yang berhaluan kiri seperti Barisan 
Buruh Tani yang salah tokohnya adalah SK Trimurti.63

Kongres Perwani yang pertama berlangsung pada tanggal  15-17 
Desember 1945 di Klaten Jawa Tengah.  Dalam pertemuan tersebut, 
Perwani dan perkumpulan lain melebur dalam satu organisasi  yang 
kemudian bernama, “Perwari” yang diketuai oleh Maria Ulfah Santoso 
dan Nyonya Sujatin Kartowiyono.64

Merujuk Fatimah di dalam “Indonesia dalam Arus Sejarah”, 
menuliskan sebagai berikut:

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, untuk 
pertama kalinya diadakan Kongres Wanita I di Klaten 15-
17 Desember 1945. Kongres dilaksanakan atas gagasan 
Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) cabang 
Yogyakarta. Kongres bertujuan untuk mengkonsolidasikan 
organisai-organisasi perempuan sekaligus untuk sepenuhnya 
mendukung perjuangan bersenjata mempertahankan RI. 
Pada masa itu seluruh  organisasi perempuan yang hidup 

62Gadis Arivia, Feminisme ; Sebuah Kata Hati,h. 25
63Gadis Arivia, Feminisme ; Sebuah Kata Hati,h. 25
64Neng Dara Affiah, Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia, h. 71
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sebelum kedatangan Jepang bermunculan kembali, dengan 
cara mempersatukan diri dalam bentuk Persatuan Wanita 
Republik Indonesia (PERWARI).65

Masih menurut Fatimah, selama revolusi fisik paling tidak telah 
diselenggarakan 5 kali Kongres Perempuan. Secara berturut-turut 
Kongres pertama diadakan di Madiun pada 14-16 Juni 1946, Kongres 
kedua di Magelang pada 14-16 Juli 1947 dan Kongres ketiga dilaksanakan 
di Surakarta pada 26-28 Agustus 1948. Adapun kongres keempat 
dilaksanakan di Yogyakarta pada 26 Agustus – 2 September 1949 dengan 
diketuai Ny Soepani Poejoboentoro. Kongres terakhir ini lebih dikenal 
dengan Konfrensi Perempuan Indonesia, yang dihadiri 82 organisasi 
wanita dari seluruh Indonesia. Beberapa keputusan yang telah dilahirkan 
adalah, (1) Menuntut kemerdekaan dari kedaulatan RI sepenuhnya. 
(2) Meningkatkan pelaksanaan Sumpah Pemuda 1928. (3) Undang-
Undang perburuhan harus memuat perlindungan terhadap buruh pada 
umumnya dan buruh perempuan pada khususnya. (4) Perhatian yang 
lebih besar terhadap kesehatan rakyat. (5) Perlunya dibentuk badan-
badan koperasi di bidang ekonomi dan (6) Pemberantasan buta huruf dan 
perlunya pemberian bea siswa kepada perempuan atau gadis.66

Satu hal lagi yang amat penting menurut penulis dari catatan Fatimah 
adalah, bahwa masa penuh semangat kepahlawanan kaum perempuan 
justru berakhir setelah penyerahan kedaulatan kolonial Belanda ke 
Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Demikianlah pada 
tanggal 24 -26 November 1950 dalam kongresnya yang kelima, Kowani 
dibubarkan dan diganti dengan nama Kongres Wanita Indonesia (tanpa 
singkatan). Hal ini bukan sekedar perubahan nama, melainkan juga 
pembatasan hak dan kewenangan. Lembaga baru ini tidak lagi mempunyai 
kekuatan untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Perubahan ini 
menunjukkan adanya perubahan yang sangat mendasar dari tujuan dan 
struktur organisasi yang telah ditetapkan  sejak kongres pertama Kowani 
pada tahun 1928.67  

Pada awal hingga pertengahan masa kemerdekaan, gerakan kesetaraan 
gender mengejar dua agenda utama, yaitu satu terkait dengan persoalan-
persoalan sosio-ekonomi dan yang lain berkaitan dengan hukum-hukum 

65Siti Fatimah, “Wacana Gender dan Gerakan Perempuan”, dalam, Taufik Abdullah 
(ed), Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi, Jakarta: Ichtiar Baru 
Van Hoeve, 2012, h. 236

66Siti Fatimah, “Wacana Gender dan Gerakan Perempuan”, h. 236
67Siti Fatimah, “Wacana Gender dan Gerakan Perempuan”, h. 237
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perkawinan di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu berkenaan dengan 
persoalan sosio-ekonomi bisa dipahami karena Indonesia pada saat 
itu baru saja merdeka. Indonesia berhadapan dengan berbagai macam 
persoalan, khususnya masalah ekonomi sampai-sampai Moh. Hatta 
yang saat itu wakil Presiden meminta kepada perempuan untuk tidak 
mengajukan tuntutan-tuntutan kepada negara mengingat kondisi yang 
belum sepenuhnya stabil itu. Justru para perempuan diminta agar ikut 
membangun bangsa.68 Sebenarnya tuntutan perempuan saat itu bisa 
dipahami karena berkenaan dengan kebutuhan dasar perempuan, seperti 
makanan yang bergizi, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal.69 
Menariknya pada saat itu, beragam organisasi perempuan bahu-membahu 
mengatasi masalah bangsa sedemikian rupa, melakukan berbagai 
kegiatan-kegiatan yang bertujuan membantu negara yang masih seumur 
jagung itu.

Merujuk pada Maria Ulfah, menjelang pemilihan pertama tahun 
1955, hampir seluruh organisasi perempuan dimafaatkan oleh partai-
patai politik peserta pemilu untuk meningkatkan perolehan suaranya. 
Beberapa organisasi perempuan dibentuk partai sebagai bagian untuk 
menggalang suara perempuan, salah satunya  yang populer  adalah 
Gerakan Wanita Sadar (Gerwais) pada tahun 1950 yang kemudian pada 
tahun 1954 berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). 
Organisasi ini berinduk kepada PKI dan menjadi organisasi yang terlarang 
pada masa Orde Baru. Pada saat itu anggotanya sekitar 100.000 orang. 
Menurut Maria Ulfah Gerwani menjadi organisasi massa yang sangat 
militan dalam memerangi kolonialisme, feodalisme, imperialisme dan 
kapitalisme.70

Siska E. Wieringa menceritakan bahwa pada tanggal 4 Juni 1950 
enam wakil organisasi perempuan berkumpul di Semarang bersepkat 
dan melebur dan mendirikan satu organisasi yang dinamakan GERWIS 
(Gerakan Wanita Sedar). Keenam organisasi tersebut adalah Rukun 
Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari 
Surabaya, Istri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) 
dari Kediri, Wanita Madura dari Madura dan Perjuangan Putri republik 
Indonesia dari Pasuruhan. Menariknya seperti disebut Siska E. Wirienga, 
mereka para anggota organisasi ini berasal dari latar belakang sosial 
yang berbeda. Banyak yang berasal dari keturunan priyayi rendah namun 

68Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia,  h 25
69Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia,  h. 27
70Maria Ulfa Anshor, Nalar Politik Perempuan Pesantren, h. 31
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semuanya ikut dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. 
Bahkan ada di antara mereka yang ambil bagian dari gerakan bawah tanah 
dengan Ilham Komunisme.71

Gerwis pada mulanya aktif dan berada di garis terdepan dalam perang 
kemerdekaan. Mereka aktif dalam perang melawan Belanda yang berupaya 
untuk kembali menjajah Indonesia. Mereka juga menentang perjanjian 
KMB yang menurut Gerwis sebagai media kembalinya modal asing ke 
Indonesia. Bagi Gerwis gerakan perempuan lainnya, terlalu lunak dalam 
merespon kebijakan pemerintah. Sejak awal kiprahnya, Gerwis aktif 
menempuh politik anti imprealisme. Gerwis juga melihat, pemerintah 
yang dikuasai PNI, Masyumi dan PSI terlalu lunak terhadap modal asing 
dan kaum imprealis dengan membolehkan kembalinya pemilik perkebunan 
asing. Ironisnya, kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut kerap membuat 
kaum Ibu dan perempuan serta anak-anak yang sangat menderita.72

Terdapat sejumlah petunjuk jelas bahwa kaum Komunis mempunyai 
suara penting dalam pendirian Gerwis, walau dinyatakan di dalam AD, 
Gerwis selalu menegaskan prinsip non politik dan tidak mempunyai 
kaitan dengan parpol manapun, namun pengaruh PKI tertanam sangat 
mendalam padanya. Tentu saja keinginan Komunis untuk membangun 
organisasi perempuan yang bisa dipimpinnya, tentu saja bukan merupakan 
satu-satunya faktor bagi berdirinya Gerwis. Para pendiri Gerwis itu 
sendiri mempunyaia hasrat bersama yang sungguh-sungguh baik demi 
perjuangan kemerdekaan nasional maupun mengakhiri berbagai praktik 
feodalisme.73 

Sesuai dengan keputusan yang diambil Kongres I, Gerwis berubah 
menjadi Gerwani, yang kerap disebut sebagai gerakan feminis sosialis. 
Posisi ideologi Gerwani pada tahun 1954 cukup jelas dan tegas. Gerwani 
memutuskan untuk menjadi organisasi mass sebagaimana terdapat di 
dalam AD-nya: (a) Bahwa Gerwani adalah organisasi untuk pendidikan 
dan perjuangan yang tidak menjadi bagian dari partai politik manapun. 
(b) Keanggotaan Gerwani terbuka untuk perempuan di atas 16 tahun. (c) 
kenggotaan rangkap dibolehkan misalnya dengan SOBSI atau organisasi 
perempuan lain apa saja. Analisis Wierenga menunjukkan bahwa Gerwani 

71Saskia E.Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di 
Indonesia Pasca Kejatuhan PKI, Yogyakarta: Galang Press, 2010,  h. 214-215

72Saskia E.Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan, h. 225-226
73Saskia E.Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Yogyakarta: 

Kalyanamitra-Garba Budaya, 1999.
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sesungguhnya menggabungkan antara alasan-alasan esensialisme 
(“kita sebagai Ibu”) dan konstruktivisme dan sebagai buruh dan warga 
negara.74

Pada perkembangan selanjutnya Gerwani terus berkembang dan 
tentu saja tujuan-tujuannya semakin luas. Ada dua hal yang menarik 
yaitu, Pertama, Gerwani ingin memimpin gerakan yang lebih luas. Mereka 
meyakini bahwa sikap pengutamaannya pada kepentingan perempuan 
Indonesia merupakan pendirian yang benar dan karenanya Gerwani harus 
mengawasi persatuan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Anggota 
Gerwani bercita-cita bahwa untuk mencapai emansipasi dan kebahagiaan 
keluarga mereka sepenuhnya yang hanya mungkin jika penindasan atas 
manusia oleh manusia dihapuskan. Kedua, Gerwani tampaknya mengikuti 
haluan PKI tentang emansipasi perempuan, yang menggariskan bahwa 
pertama-tama sosialisme harus dicapai lebih dahulu dan bahwa strategi 
terbaik untuk itu iadalah dengan penggalangan front dari bawah, untuk 
menekan pemerintah agar berjalan ke arah yang diinginkan. Ketiga, 
Gerwani menghendaki agar gerakan perempuan memainakn perannya di 
dalam politik nasional.75

Telaah Saskia Wierenga tentang Gerwani adalah studi terbaik. Disertasi 
yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak lebih dari 
593 halaman yang tidak mungkin menguraikan isinya di pembahasan 
ini. Namun menurut penulis, Wierengan telah memberikesimpulan yang 
cukup bagus. Penulis ingin mengutipnya karena memberi penjelasan 
konklusif mengapa Gerwani akhirnya dibubarkan pemerintah Orde Baru. 
Berikut kesimpulan Wierenga:

Sejarah Gerwani merupakan contoh yang bagus. Pada 
satu sisi Gerwani membela asas tertentu yang bersumber 
pada marxisme atas dasar konstruktivisme dan persamaan 
esensial antara seks (dibangun hubungan sosial, perempuan 
merupakan aktor sosial dan politik sepertinya laki-laki. 
Pada lain pihak Gerwani berjuang pada posisi “perbedaan” 
menentang seksisme kawan-kawan laki-laki mereka...
Walau Gerwani menerima unsur-unsur tertentu dalam 
kodrat perempuan, namun diberinya isi sendiri pada yang 
diterimanya itu. Keibuan tidak pernah dipersoalkan, tapi 
dari pandangan politik ibu-ibu Gerwani, adalah para ibu 

74Lihat lebih jauh dalam  Saskia E.Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan 
di Indonesia, h. 303

75Saskia E.Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, h, 318.
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yang militan. Pada umumnya segala tindakan pernyataan 
politik setiap anggota Gerwani bahkan kalaupun dilakukan 
atas nama tanggungjawab esensial perempuan, hal itu selalu 
bertujuan untuk menggulingkan hubungan kekuasaan yang 
ada.76

Masih menurut Wierenga:

...menjelang akhir sejarahnya Gerwani terperangkap 
reduksionisme Marxis dan sejumlah interes gender yang 
diperjuangkannya dengan bersemangat itupun dimasukkannya 
-walaupun tidak pernah ditinggalkan- ke dalam perjuangan 
Marxis untuk menuju dominasi politik. Dalam proses 
ini tokoh Kartini digantikan dengan tokoh model sosialis 
Clara Zetkin... Golongan militer dan konservatif di dalam 
masyarakat melihat proses ini dengan cemas. Mereka takut 
bahwa suara perempuan yang sangat kuat ini akan mengebiri 
kekuasaan mereka dan menerjemahkan rasa takutnya itu 
dengan menyusun fantasi aneh tentang pengebirian para 
jenderal. Demikian kuatnya ilusi yang diciptakannya, sehingga 
tidak hanya dipakai sebagai basis untuk pembantaian besar-
besaran yang berakhir dengan didongkelnya  Presiden 
Soekarno, tapi bahkan dipercaya masyarakat luas dan 
berfungsi sebagai sokoguru ideologis kekuasaan Soeharto 
dan para Jenderalnya. Tidak ada bukti meyakinkan apapun 
tentang pernyataan kaum militer itu. Para perempuan 
yang ada di Lubang Buaya pada malam kejadian itu, tidak 
dibawa ke muka pengadilan, padahal mereka semua bisa 
didatangkan dengan mudah dari berbagai penjuru mereka.77

Wierenga menutup kesimpulannya dengan mengatakan, sesudah 
ledakan kebohongan pornografis yang pertama, mereka tidak perlu 
“menyusun” pembuktian macam apa pun. Pada museum pengkhianatan 
PKI yang merupakan tempat pemujaan Orde Baru itu, tidak terdapat 
sesuatu bukti apapun tentang pengebirian, pencungkilan mata dan 
“tari-tarian gila”, namun gema pemalsuan itu terpampang di lukisan 
dinding, yang melukiskan versi militer tentang sejarah Indonesia 
sesudah kemerdekaan. Pernyataan konklusif Wierenga adalah kajiannya 
terhadap kampanye fitnah seksual 1965-1966 tidak hanya menyingkap 
kebohongan, tetapi juga menyatakan sesuatu tentang latar belakang 

76Saskia E.Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, h. 555-556
77Saskia E.Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, h. 556
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oposisi seksual, dan yang atas dasar itu konsepsi politik –dalam hal 
ini lahirnya Orde Baru–, bisa berlangsung. Keberanian perempuan, 
kemandirian sosial dan politik, serta otonomi fisik mereka, telah mereka 
kaitkan erat-erat dengan perbuatan kebiadaban dan kecabulan seksual 
yang tak terkatakan. Maka kepada berbagai organisasi perempuan 
mereka sendiri, diamanatkanlah agar menjaga kaum perempuan selalu 
di tempat mereka yang selayaknya. Justru pada saat ketika mesin politik 
yang dirakit para jenderal, telah menjamin bahwa sisa-sisa pemikiran 
sosialis apapun telah disapu bersih.

Studi Wierenga yang telah dituangkan ke dalam buku yang sangat 
tebal, merupakan satu bentuk interpretasi terhadap fakta-fakta yang 
sepanjang risetnya telah ia temukan. Sebagai pengkaji dan pembaca 
sejarah, kita bisa setuju dan bisa pula menolak sepenuhnya sepanjang 
kita memiliki argumen yang disusun berdasarkan fakta yang telah pula 
kita beri tafsir. Kendati diujung sejarahnya, Gerwani harus dibubarkan, 
namun sejarah juga menjelaskan bahwa Gerwani pernah menjadi 
organisasi terbesar dengan gerakan yang sangat massif dan artikulatif 
dalam menyuarakan pentingnya keadilan bagi perempuan. Pilihan 
arah dan tujuan perjuangan Gerwani tentu bisa dinilai oleh generasi 
berikutnya –setuju atau tidak- namun pastinya memperjuangkan 
keadilan bagi perempuan itu adalah suara hati perempuan Indonesia 
yang pernah hadir dalam kanvas Indonesia. Dan suara itu tidak boleh 
padam dan karenanya harus terus menyala di dalam qalbu setiap 
perempuan Indonesia. Visi keadilan itu pula yang tampak pada gerakan 
feminis muslim Indonesia yang akan dijelaskan nanti. 

3. Gerakan Perempuan Pada Era Orde Baru

Menurut Sulistiyowati Irianto dengan merujuk Saskia Wieringa, 
gerakan perempuan selalu dimaknai sebagai gerakan perlawanan yang 
bersinergi dengan gerakan laki-laki. Oleh karena itu, identitas, pola 
dan bentuk gerakan perempuan dilihat sebagai gerakan sosial laki-laki. 
Gerakan perempuan tidak diakui sebagai aktivitas protes dan perempuan 
ditempatkan di luar konteks sosio-historis. Menurut Wierenga, pendekatan 
post-strukturalisme sejarah yang membedakan laki-laki dan perempuan, 
dihadapkan pada makna perempuan sebagai kelompok yang unggul dalam 
kemanusiaan, sementara laki-laki sebagai yang mendominasi kebusukan 
kemanusiaan. Sejarah membenarkan pembedaan itu sebagai realitas 
pengalaman perempuan di Barat, Utara dan kulit putih. Dan menjadi wajar 
jika tantangan yang dihadapai perempuan adalah tuntutan kesamaan, 
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termasuk kesamaan pengakuan terhadap oraganisasi perempuan dan 
kegiatannya dalam masyarakat, kesamaan hak politik, kesamaan hak 
pendidikan bagi perempuan.78

Demikianlah, Gerakan Gerwani yang massif dengan beragam 
kegiatannya, akhirnya dibubarkan oleh Pemerintahan Orde Baru. 
Alasannya tentu sudah bisa diduga. Gerakan ini dituduh dan terlibat 
sebagai bagian dari gerakan PKI. Tuduhan ini, oleh para peneliti, dianggap 
sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung menggambarkan 
politisasi gerakan Gerwani dan gerakan perempuan pada umumnya. 
Dikatakan demikian, karena pemerintah Orde Baru dengan jargonnya 
pembangunan dan stabilitas merasa perlu untuk “menjinakkan gerakan 
perempuan” melalui apa yang disebut dengan gerakan “Ibuisme”. Orde 
Baru sangat berkepentingan agar perempuan dapat dikembalikan ke 
ranah domestik, mengurus rumah tangga. Gerakan Ibuisme ini menjadi 
menarik karena dibungkus dengan argumen-argument yang lebih bersifat 
emosional dan seakan benar. sebut saja misalnya, kesuksesan laki-laki 
ditentukan oleh istri. Tidak ada kesuksesan laki-laki tanpa dibelakangnya 
ada wanita yang hebat. Generasi yang tanggung hanya bisa dilahirkan 
dan dirawat oleh ibu yang hebat. Surga di bawah telapak kaki ibu, dan 
argumentasi lainnya, yang sesungguhnya adalah untuk meninabobokkan 
perempuan.

Dengan mengutip Wardah Hafiz dan Taty Krisnawatyi, bagi mereka 
apa yang dilakukan pemerintah Orde Baru sesungguhnya adalah dalam 
rangka mengatur sekaligus mengontrol gerakan perempuan yang 
jumlahnya lebih dari separoh penduduk Indonesia. Pemerintah kemudian 
mengesahkan  dan mendukung tiga jenis organisasi perempuan yaitu 
PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Dharma Wanita untuk istri-
istri PNS yang sekarang disebut dengan ASN dan Dharma Pertiwi untuk 
istri para tentara dan polisi. Tentu saja kegiatan perempuan pada tiga 
organisasi di atas diarahkan dalam rangka menopang dan mendukung 
agenda-agenda pemerintah Orde Baru yang sedang giat melaksanakan 
pembangunan.79 Tidak tanggung-tanggung, semua kegiatan berada di 
bawah koordinasi menteri negara urusan wanita, sebuah kebijakan yang 
tidak memiliki preseden historis.  

78Sulitiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam 
Hukum dan Persidangan, h. 24-25.

79Sulitiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam 
Hukum dan Persidangan, h. 17
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Setelah kemerdekaan RI sampai era Orde Baru, isu-isu yang 
diperjuangkan gerakan perempuan adalah masalah pendidikan dan yang 
lebih menonjol adalah masalah perkawinan. Isu-isu yang berkenaan 
dengan masalah perkawinan adalah poligami, hak perempuan menuntut 
cerai, usia perkawinan dan persoalan yang kerap dipandang tidak 
adil dan mendiskriminasikan perempuan. Catatan yang menarik dari 
Alimatul Qibtiyah adalah, pada era ini sebenarnya sudah ada upaya untuk 
melahirkan undang-undang perkawinan. Hal ini terbukti dengan draft 
yang dikirimkan pemerintah kepada organsiasi perempuan. Beberapa 
hal yang diatur adalah usia perkawinan, 15 tahun bagi perempuan dan 
18 tahun bagi laki-laki, hak menuntut cerai yang sederajat bagi suami, 
izin poligami setelah izin dari istri pertama atau suami mampu untuk 
menghidupi keluarganya. Beberapa organisasi keagamaan baik muslim 
ataupun non muslim tidak setuju dengan draft tersebut.80

Agaknya upaya untuk merumuskan undang-undang perkawinan yang 
langkahnya sudah dimulai pada tahun 1952, bahkan lebih awal dari itu 
tahun 1946, sebagai tahun berdirinya Kementerian Agama, sampai tahun 
1973, Indonesia tak memiliki hukum perkawinan yang terkodifikasi. 
Agaknya hukum perkawinan masa itu diserahkan kepada hukum agama 
dan hukum adat masing-masing. Barulah pada tahun 1974 Indonesia 
memiliki hukum perkawinan yang akhirnya dikenal dengan UU No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nasional. Menariknya sejak tahun 1974 
sampai tahun 1991, Indonesia tak pernah memperbaharui undang-undang 
perkawinannya sampai akhirnya lahirlah Kompisi Hukum Islam melalui 
INPRES No. 1 Tahun 1991 yang  memuat tiga buku, Buku I tentang 
Perkawinan, Buku II tentang Warisan dan Buku III tentang perwakafan. 
Di dalam buku I sudah ada banyak pembaharuan hukum perkawinan yang 
berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan. Pada perkembangan 
selanjutnya, tepatnya tahun 2005 ada upaya yang lebih serius bahkan 
sangat revolusioner dalam kerangka pembaharuan hukum perkawinan 
yang lebih berkeadilan terhadap perempuan dan memuat pesan kesetaraan. 
Proyek besar itu dinamakan dengan CLD (Counter Legal Draft). Sayangnya 
draft UU perkawinan ini tidak diterima dan justru mendapatkan protes 
yang cukup keras dari kalangan muslim pada umumnya.

Kaitannya dengan masalah perkawinan ini, Maria Ulfah Anshor 
menggambarkannya dengan sangat dramatis. Ia menuliskannya sebagai 
berikut:

80Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia, h. 28
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Gerakan perempuan yang selama ini gigih membantu 
mempertahankan kemerdekaan, dalam perjalanan sejarahnya 
setelah pemerintahan baru terbentuk harus menerima 
kenyataan pahit. Rancangan undang-undang perkawinan 
yang telah lama diperjuangkan di tolak oleh pemerintah 
dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 19 
Tahun 1952 yang membenarkan praktik poligami. Pukulan 
telak bagi gerakan perempuan kala itu adalah Presiden 
Soekarno mengambil istri kedua dan gerakan perempuan 
diarahkan untuk mensosialisasikan perempuan sebagai Ibu 
bangsa. Konsep Soekarno mengenai gerakan perempuan 
dapat dilihat dari salah satu pernyataannya sebagai berikut, 
Kaum laki-laki telah melahirkan karya seni yang besar, kaum 
perempuan telah melahirkan kaum laki-laki dan ibu yang 
besar akan melahirkan bangsa yang besar.81

Gerakan perempuan Indonesia pada masa rejim Orde Baru (Orba) 
muncul sebagai hasil interaksi antara faktor-faktor politik makro dan 
politik mikro. Orba dan proses demokratisasi yang semakin menguat sejak 
akhir tahun 80-an. Politik gender rejim Orde Baru yang mengarahkan 
perempuan Indonesia untuk berperan sebagai Ibu dan istri, telah 
menghancurkan gerakan perempuan masa Orde lama dan menghalangi 
munculnya sebuah gerakan perempuan yang baru. Akan tetapi perubahan-
perubahan dalam ekonomi dan dinamika politik yang mendorong proses 
demokratisasi telah memunculkan organisasi-organisasi independen dan 
otonom yang merupakan basis dari gerakan perempuan Indonesia.82

Adapun politik Mikro Orde Baru adalah wacana tentang perempuan 
yang mengkerangkakan perspektif gerakan perempuan masa Orde Baru. 
Hal ini tentu dipengaruhi pendekatan Women in Development (WID) 
yang mendominasi politik gender Orba sejak tahun 1970 serta gerakan 
feminisme yang mulai mempengaruhi gerakan ini di tahun 1980 an yang 
penetrasinya dilakukan oleh kelompok-kelompok studi dan ornop yang 
terkategori transformatif dan gerakan feminis Asia. Dua kondisi inilah 
sesungguhnya menurut Yanti Muchtar yang mempengaruhi kebijakan 
politik gender Orde Baru.83

81Maria Ulfa Anshor, Nalar Politik Perempuan Pesantren, h. 32 
82Yanti Muchtar, “Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru”
83Yanti Muchtar, “ Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru”, 

h. 9
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Bagaimana pemerintah mengontrol gerakan perempuan itu dapat 
dlihat pada catatan Yanti Muchtar di bawah ini:

Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, 
pemerintah Orde Baru merevitalisasi dan mengelompokkan 
organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan 
departemen pemerintah pada tahun 1974. Organisasi-
organisasi ini membantu pemerintah dan menyebarluaskan 
ideologi gender. Pengelompokan pertama adalah, Dharma 
Wanita untuk para istri pegawai negeri. Pengelompokan kedua 
adalah, Dharma Pertiwi untuk istri yang suaminya bekerja di 
militer dan kepolisian. Serta PKK (Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga) untuk perempuan Indonesia khususnya pedesaan 
yang tidak masuk ke dalam salah satu pengelompokan di 
atas. Melalui ketiga organisasi ini, Pemerintah mengontrol 
perempuan dan menguatkan subordinasi perempuan. 
Contohnya PKK pada akhirnya ikut mempromosikan Panca 
Dharma Wanita yaitu, menjadi pendamping setia suami, 
berguna bagi bangsa, pendidik anak, pengelola rumah tangga 
dan anggota masyarakat yang berguna. 84

Dalam kesimpulan artikelnya, Yanti menuliskan bahwa politik gender 
dan rejim otoriter Orde Baru yang didasarkan pada sebuah kombinasi 
antara idiologi ibuisme, kampanye anti gerwani dan dominasi militer, 
telah mengkerangkakan perempuan Indonesia sebagai sebuah kelompok 
homogen yang a-politis dan mendukung peraturan otoritarian. Pada waktu 
yang bersamaan, politik gender ini telah memusnahkan sebuah gerakan 
perempuan yang progresif yang cukup kuat di prioode sebelumnya (Orde 
lama). Melalui cara ini, rejim secara efektif telah menggunakan politik 
gender  untuk mengontrol dan memarginalisasikan perempuan di seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia.85

Sedangkan Fatimah menuliskan bahwa gerakan perempuan 
mengalami arus balik tidak lama setelah Gerwani dihancurkan pada 
tahun 1965. Setelah itu perempuan masuk ke dalam era Orde Baru. 
Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) yang selama ini pernah 
sangat artikulatif menentang Presiden Soekarno berpoligami, kini tinggal 
sebagai organisasi yang beranggotan istri pegawai dengan kegiatan 

84Yanti Muchtar, “ Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru”, 
h. 11

85Yanti Muchtar, “ Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru”, 
h. 13
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mengarah kepada kesejahteraan keluarga di tingkat kelas menengah atas. 
Wanita Demokrat yang sebelumnya mempunyai kegiatan bersifat massal 
dan berhubungan erat dengan PNI menunjukkan keadaan serupa setelah 
PNI difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Akibatnya 
organisasi perempuan di Indonesia mengalami proses domestikasi, 
segregasi, dan depolitisasi. Hal ini semakin jelas bentuknya setelah 
Dharma Wanita (1974) dan Dharma Pertiwi (1974) diresmikan sebagai 
dua organsiasi yang anggotanya terdiri dari istri PNS dan istri anggota 
ABRI.86

Membaca sejarah perjalanan bangsa, ada kesan kuat bahwa pemimpin 
yang notabene adalah laki-laki cenderungan melihat perempuan sebagai 
“ancaman”. Apa yang dilakukan oleh Soekarno dan juga Soeharto dengan 
caranya sendiri-sendiri, berupaya untuk mengembalikan perempuan 
ke ranah domestik. Tentu banyak tafsir yang bisa diberikan dengan 
kecenderungan kepemimpinan tersebut. Laki-laki tidak ingin disaingi 
dan merasa terancam dengan perempuan. Laki-laki ingin sosok yang 
mendampinginya adalah perempuan yang penurut, patuh dan siap 
melayani. Bukan pendamping yang banyak protes dan banyak menggugat. 

Terlepas dari itu, jika kita memperhatikan gerakan perempuan 
Indonesia pada masa penjajajah sampai pada masa pemerintahan awal 
Orde Baru, maka kita melihat beragam model gerakan perempuan. Ada 
yang berorientasi pada gerakan politik dan terlibat langsung dalam 
aktivitas politik. Ada pula organisasi perempuan yang hanya bergerak 
dalam bidang pemberdayaan perempuan, literasi pendidikan, kesehatan 
dan perbaikan kesejahteraan. Tentu tidak dapat diabaikan perempuan yang 
bergerak dalam bidang hukum seperti perjuangan melahirkan undang-
undang perkawina. Namun ada pula organisasi yang lebih spesifik dan 
bergerak pada lingkup organisasi profesi masing-masing. Tujuan yang 
terakhir ini lebih mengarah pada penguatan profesi.

Setelah menela’ah gerakan perempuan Indonesia sampai mejelang 
Orde Baru dan lebih spesifik lagi antara tahun 1947 dan 1965-1966, 
era yang menurut saya sangat krusial bagi perjalanan bangsa. Setelah 
dua tahun Indonesia Merdeka, HMI lahir dan hadir sebagai organisasi 
mahasiswa yang paling progresif dalam sejarah kepemudaan dan 
kemahasiswaan Indonesia. Tepat pada 5 Februari 1947, HMI lahir yang 
diprakarsai oleh Ayahanda Prof. Lafran Pane yang telah dinobatkan sebagai 
pahlwan nasional melalui Keputusan Presiden RI No. 115/TK/Tahun 
2017 tanggal 6 November 2017 yang lalu. Tujuan HMI pada saat itu sangat 

86Siti Fatimah, “Wacana Gender dan Gerakan Perempuan”, 237
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jelas, bertujuan untuk mempertahankan RI yang masih seumur jagung. 
Di samping itu motif berdirinya HMI adalah dalam rangka penguatan 
ke Islaman yang mulai memudar di kalangan pemuda dan mahasiswa. 
Di dalamnya terdapat semangat pembaharuan pemikiran Islam yang 
pada era-era sesudahnya menjadi ciri khas HMI.87 Menarik dicermati, 
sebagaimana akan dijelaskan lebih luas pada bab selanjutnya, kelahiran 
HMI juga dimotori perempuan-perempuan hebat. Beberapa perempuan 
terlibat sejak awal pendirian HMI. Tentu saja, sejak itu pula di HMI ada 
bidang keputrian yang sesungguhnya menjadi cikal bakal berdirinya 
KOHATI pada tahun 1966, setelah pecahnya Gerakan 30 September.

Agaknya yang menjadi pertanyaan penting adalah, berkenaan 
dengan suasana kelahiran KOHATI. Beberapa catatan tentang KOHATI 
menunjukkan bahwa kelahiran KOHATI sepertinya tidak terpengaruh 
dengan hiruk-pikuk kebangsaan khususnya masalah gerakan perempuan 
saat itu. Kendatipun Soelastomo menjelaskan di dalam Hari-Harinya Yang 
Panjang, mengapa Solo dipilih sebagai tempat Kongres ke VIII, namun 
tidak tergambar dengan cukup jelas pengaruh gerakan perempuan pada 
saat itu, apakah Gerwani yang pada saat itu menjadi organisasi gerakan 
perempuan terbesar dengan anggota yang berjumlah beberapa juta, 
ataupun gerakan perempuan muslim yang telah eksis. Hal ini tentu 
menjadi satu keanehan, jika dikatakan kelahiran KOHATI lebih pada upaya 
untuk menjawab masalah internal, adanya diskriminasi bagi perempuan 
(HMI-Wati) untuk berkiprah ataupun alasan untuk lebih mengoptimalkan 
kader-kader HMI-Wati.

Menurut penulis, ada sejarah yang hilang di sini dan hal itu sesuatu 
yang sangat penting. Merujuk Sulistiyowati Irianto dan Titiekl Kartika 
Hendrastiti yang menulis satu artikel yang berjudul Gerakan Perempuan 
Indonesia: Perjuangan Kesetaraan dan Keadilan yang Hilang dari Sejarah, 
gerakan perempuan Indonesia tidak pernah tercatat secara memadai 
dalam sejarah. Tampak bahwa sejarah Indonesia dipenuhi oleh narasi 
besar tentang sejarah kolonial dengan tokoh-tokoh heroik, tempat dan 
tahun peristiwa, tetapi melupakan narasi tentang sejarah keseharian orang 
biasa, termasuk para perempuan. Sejarah Indonesia juga melupakan kisah 
pengalaman, termasuk pengalaman perempuan yang berisi pembelajaran 

87Hariqo Wibawa Satria, Lafran Pane: Jejak Hayat dan Pemikirannya, Jakarta: 
Penerbit Lingkar 2010. Lihat juga Novel yang tidak kalah menarik ditulis oleh A.Fuadi. 
Lihat, A.Fuadi, Merdeka Sejak Hati, Jakarta: Gramedia, 2019 
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bagi generasi muda untuk kepentingan bangsa di masa yang akan datang. 
Sejarah sebagai sebuah teks adalah narasi politik, tergantung siapa yang 
membuat dan untuk kepentingan apa.88 

Untuk mencari yang hilang dari sejarah perempuan itu adalah, apa 
sesungguhnya yang terjadi pada HMI-Wati ataupun departemen Keputiran 
PB HMI antara masa 1965-1966. Apakah gerakan perempuan Indonesia 
saat itu, terlebih-lebih Gerwani, tidak memberi dampak sedikitpun kepada 
gerakan HMI-Wati. Bahwa dua buku baik yang ditulis oleh Sulastomo dan 
Alfan Alfian telah merekam dengan lebih baik tentang Kiprah HMI dalam 
tahun 1965-1966 tersebut, namun tetap saja mereka tidak menjelaskan 
secara memadai berkenaan dengan gerakan perempuan dan implikasinya 
terhadap HMI-Wati. Apa yang terjadi di HMI, hilangnya narasi perempuan 
dalam HMI, hemat saya membuktikan apa yang ditulis Sulistiyowati. 
Tentu saja harapannya, bagaimana peneliti perempuan yang akan datang, 
dapat menyingkap persoalan ini.

E. Gerakan Perempuan Muslim Indonesia 

Salah satu tanda penyebaran gagasan feminisme di Indonesia adalah 
munculnya istilah gerakan perempuan yang digunakan para aktivis 
perempuan muda, utamanya mereka yang berusia di bawah empat puluh 
tahun.89 Pada awal 1990-an, feminisme Islam juga mengalami penguatan 
di Indonesia. Kelompok Muslim yang memiliki komitmen dengan 
gagasan-gagasan feminis terus meningkat. Para aktivis gender Muslim 
menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap Islam, yang meyakini 
bahwa interpretasi-interpretasi egaliter terhadap Islam akan mampu 
meningkatkan kondisi hidup para perempuan ke arah yang lebih baik.

Ada keinginan penulis untuk meletakkan pembahasan Gerakan 
Perempuan Islam ini ke dalam alur historis singkat yang telah disebut 
di muka. Namun setelah melihat sisi sejarah yang unik dan isu-isu 
yang dikembangkan, penulis memutuskan untuk membahas masalah 
ini ke dalam sub bab tersendiri. Agaknya ada kesulitan tersendiri jika 
pembahasan gerakan perempuan muslim itu dipadukan dengan gerakan 
perempuan Indonesia pada umumnya. Kesulitan ini juga terasa ketika 

88Sulistiyowati Irianto dan Titiek Kartika Hendrastiti, “Gerakan Perempuan 
Indonesia: Perjuangan Kesetaraan dan Keadilan yang Hilang dari Sejarah”, dalam 
Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam Hukum 
dan Persidangan, Jakarta: Obor, 2020, h.3-4. 

89Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam: 
Wacana dan Gerakan Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM UIN Jakarta, 2004
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membaca karya Neng Dara Affiah tentang Potret Perempuan Muslim 
Progresif Indonesia. Lepas dari itu, penulis ingin memberi catatan bahwa 
studi gerakan perempuan termasuk gerakan perempuan Muslim tentu 
tidak bisa dilepaskan dari setting sejarah dan dinamika sosial politik, 
ekonomi dan budaya yang mengitarinya. Dengan demikian, sub bab ini 
dipisahkan sebenarnya hanyalah untuk memudahkan pembahasan saja.

Kajian ini akan diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
sederhana. Bagaimana menjelaskan pola dan model gerakan perempuan 
muslim khususnya di Indonesia? Apakah gerakan itu berdiri sendiri dalam 
arti hanya sebagai respon terhadap persoalan nasional, setidaknya lokal 
atau memiliki hubungan dengan gerakan pembaharuan Islam yang mulai 
berhembus pada awal abad XX. Bahkan bisa jadi, gerakan perempuan 
Islam adalah respon dari keduanya?

Beberapa penelitian sebagaimana yang terlihat di dalam kajian bab 
ini, membuktikan bahwa gerakan perempuan Islam sedikit banyaknya 
dipengaruhi bahkan memiliki kaitan erat dengan gerakan perempuan di 
dunia muslim. Kendati demikian, persintuhannya dengan isu-isu lokal 
dan nasional membuat gerakan perempuan Islam Indonesia itu memiliki 
karakteristik tersendiri. Tidak sepenuhnya gerakan perempuan yang 
menyuarakan protes dan pembebasan dari segala bentuk penindasan 
dan ketidakadilan itu sepenuhnya diinspirasikan oleh pemikiran Barat. 
Sebagaimana yang akan terlihat nanti, pesan Al-Qur’an dan Hadis Nabi 
serta contoh konkrit yang diberikan Rasulullah lebih mendominasi 
lahirnya gerakan perempuan Islam itu.

Adalah Syafiq Hasyim di dalam bukunya Bebas dari Patriarkhisme 
Islam, menulis satu judul di dalam bukunya itu Gerakan Perempuan Islam 
di Persimpangan Jalan. Di dalam artikel itu, Syafiq menjelaskan bahwa 
gerakan perempuan Islam harus dimulai sejak masa Nabi Muhammad 
SAW. Ia menegaskan bahwa masa Nabi adalah masa yang paling ideal 
untuk menjelaskan gerakan perempuan. Dikatakan demikian pada masa 
itu, perempuan Islam memiliki kebebasan –tentu saja dalam bingkai 
syari’ah yang agung- yang langsung dilindungi oleh Nabi Muhammad 
SAW. Dengan mengutip Ruth Roded, terdapat 1200 perempuan dan 
beribu-ribu sahabat yang berhubungan dengan Nabi dan mereka bukanlah 
perempuan yang pasif melainkan perempuan yang aktif baik di rumah 
ataupun di masyarakatnya.90

90Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam, Jakarta: Kata Kita, 2010, h. 92
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Saya ingin langsung mengutip Ruth Roded sebagai berikut:

Dalam berbagai koleksi biografi yang khusus tentang para 
sahabat, kira-kira sepuluh sampai lima belas persen entrinya 
adalah tentang wanita (dengan satu pengecualian yaitu hanya 
sekitar empat persen dari biografi-biografi tersebut yang 
khusus tentang kaum wanita). Sedangkan perbandingan, 
biografi pertama tentang Nabi Muhammad SAW karya Ibn 
Ishaq (w.151/767) menyebutkan nama lima puluh wanita, 
enam persen dari semua individu yang disebutkan namanya. 
Sembilan diantaranya meriwayatkan langsung kisah-kisah 
dari Nabi dan delapan lainnya perawi-perawi lanjutan-4,8 
persen dari seluruh perawi. Tujuh perawi dari hadis-hadis 
dalam kitab hukum tertua yang masih ada, Al-Muawaththa’ 
karya Imam Malik bin Anas (w.179/795), diriwayatkan oleh 
wanita (sementara wanita-wanita lain tampil sebagai pelaku 
dalam kisah-kisah yang diriwayatkan. Salah satu koleksi hadis 
tertua yang disusun perawi-perawinya, Musnad Ibn Hambal 
(w.241/855) –yang sezaman dengan Ibn Sa’ad-mencakup 
hadis-hadis yang diriwayatkan pada kejadian pertamanya 
oleh seratus dua puluh lima wanita dari tujuh ratus sahabat, 
atau sekitar delapan belas persen. Dengan demikian, berbagai 
sumber awal menegaskan bahwa jumlah dan proporsi sahabat 
tidaklah sedikit.91

Masih menurut Ruth Roded sebagaimana dikutip Syafiq, lebih dari 
seribu dua ratus sahabat wanita tercantum dalam berbagai koleksi biografi. 
Ini menunjukkan makna bilangan dalam fenomen sahabat-sahabat wanita, 
tetapi sulit, kalau bukan mustahil, untuk sampai pada angka kuantitatif 
yang pasti92. Sayangnya era ideal bagi kehidupan perempuan Islam ini, 
tidak bertahan lama. Setelah Rasul Wafat dan dimulai pada masa khulafau 
al-Rasyidin, kondisi menjadi berubah. Terutama khalifah Umar Ibn Al-
Khattab yang membatasi kehidupan perempuan. Membatasi aktivitas di 
ruang publik. Bahkan sampai-sampai perempuan di larang beribadah ke 
masjid. Umar Ibn Al-Khattab menjadikan perempuan benar-benar sebagai 
Ibu atau Istri yang hanya berdiam diri di rumah. Agaknya yang mencolok 

91Ruth Roded, Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi 
Muslim, Bandung; Mizan, 1995, h. 44-45

92Ruth Roded, Kembang Peradaban, h. 45
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adalah Umar Ibn Al-Khattab melarang janda-janda istri-istri Nabi untuk 
melaksanakan ibadah haji ke Bait Allah. Larangan ini berakhir sejak 
Khalifah Usman bin Affan menjadi Khalifah. 

Terlepas dari pro dan kontra, perang Jamal adalah perang yang 
dapat dicatat oleh sejarah, karena pada perang itu Aisyah (Janda Nabi 
Muhammad) memimpin perang melawan khalifah Ali bin Abi Thalib. 
Aisyah tampil sebagai pemimpin yang menggerakkan pasukannya dan 
bukan hanya sekedar wanita yang menolak sesuatu yang menurutnya 
tidak adil. Namun sayangnya, sejarah mencatat, Aisyah hanya sendiri. 
Artinya, setelah peristiwa itu sejarah tidak menemukan nama-nama 
perempuan yang tampil ke publik apakah dalam gerakan sosial politik 
atau gerakan protes lainnya. Pada era Mu’awwiyah dan Abbasyiah wanita 
kembali ke era jauh sebelum Islam datang. Sulit diterima akal, bagaimana 
khalifah-khalifah pemerintahan Islam masa itu memiliki budak wanita 
dalam jumlah yang banyak.

Syafiq Hasyim mencatat seorang nama perempuan pada akhir abad 
XIX, sebagai penanda angin kebebasan mulai berhembus kembali di 
dunia Islam. Setidaknya hal itu ditandai dengan kebebasan perempuan 
untuk memperoleh pendidikan. Perempuan itu bernama Ummu Hani 
(w. 1466 M), perempuan Mesir yang belajar Al-Qur’an dari kakeknya 
kemudian belajar ke Makkah dan kembali ke Mesir. Ummu Hani dicatat 
sejarah sebagai wanita yang sangat baik hafalannya khusus dalam bidang 
fikih dan hadis. Ummu Hani sangat menonjol pada zamannya.93 

Gelombang gerakan perempuan Islam tampaknya baru dimulai pada 
akhir abad XIX atau awal abad XX. Kesadaran perempuan untuk bangkit 
melawan ketertindasan semakin nyata. Tentu saja perkembangan ekonomi 
serta politik turut mempengaruhi bangkitnya kesadaran perempuan di 
Timur Tengah. Di dalam berbagai karya penulis muslim yang berbicara 
tentang pembaharuan pemikiran Islam, menghantarkan kita kepada 
nama-nama pembaharu pemikiran Islam tersebut. Adalah Rifa’ah Tahtawi 
yang sempat belajar ke Perancis menjadi orang pertama yang bicara 
tentang pembaharuan pemikiran Islam terutama yang berkenaan dengan 
ketertinggalan dan keterbelakangan perempuan-perempuan Islam. 
Baginya, penting bagi Mesir untuk melek terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi dan menyerapnya sedemikian rupa buat 
kemajuan Mesir. Ia juag bicara tentang pentingnya penguatan perempuan 
di dunia Islam khususnya Mesir. Buku yang ditulisnya berjudul, al-
Mursyid al-Amin li al-Banat wa al-Banin  (1872) yang menerangkan bahwa 

93Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam, h. 96-97
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reformasi terhadap kondisi perempuan dan upaya untuk memperbaiki 
nasibnya merupakan kebutuhan yang sangat fundamental. Semangat apa 
yang disebut dengan tahrir al-Mar’at (pembebasan terhadap perempuan) 
sangat kentara dalam pemikiran dan gerakan Rif ’ah Tahtawi.94 Satu hal 
yang perlu dicatat adalah, kendatipun Rif ’ah belajar ke Perancis, namun 
gagasan pembaharuannya bukanlah gagasan pembaharuan liberal seperti 
umumnya di Barat. Pembaharuan pemikiran yang diusungnya tetap saja 
mengacu pada nilai-nilai fundamental syari’at Islam.

Agaknya yang banyak dikenal dunia Islam tokoh pembaharu 
berikutnya adalah Qasim Amin. Intelektual muslim laki-laki ini selalu 
diperbincangkan karena memang ia memiliki karya yang realatif banyak 
dan tentu saja kontroversial. Sebut saja misalnya, Halat al-Mar’ah fi hai’at 
al-Ijtima’iyyah Taabi’ah li Halat Adab, Selanjutnya adalah, Tahrir al-Mar’ah 
dan Mar’atun Jadidah. Di antara tiga karyanya ini, tahrir al-mar’ah yang 
bermakna pembebasan perempuan dipandang paling kontroversi.95 
Pokok-pokok pikiran Qasim Amin berkisar pada persoalan jilbab dan 
pembatasan hak suami dalam memutuskan ikatan perkawinan dengan 
talak.

Setelah Qasim Amin, nama lain yang perlu dicatat di sini adalah 
Malak Hafni Nasif. Berbeda dengan Tahtawi dan Amin yang memang 
laki-laki yang perduli dengan persoalan perempuan, Hafni adalah pemikir 
yang melihat persoalan perempuan dari kacamata perempuan. Kendati 
demikian, pemikirannya tetap saja berangkat dari syari’at Islam. Salah 
satu sya’irnya yang perlu dicatat adalah wa al-ilmu wa al-dinu lil jinsaini 
mathlabu, falaisa yukhtassurjinsa minhuma bihima (Ilmu dan agama adalah 
tempat mencari bagi dua jenis manusia, maka tidak dikhususkan dari 
keduanya untuk satu jenis manusia saja).

Menurut Affiah, gerakan perempuan Muslim di masa kolonial berawal 
dari persentuhan organisasi-organisasi Islam dengan gagasan-gagasan 
kemajuan dan pembaruan Islam. Pemikiran tentang kemajuan ini muncul 
seiring dengan perlawanannya terhadap penguasa Belanda yang dipandang 
sebagai penyebab mundurnya umat Islam.96 Organisasi yang pertama kali 
berdiri adalah organisasi Aisyiah, sayap dari organisasi Muhammadiyah. 
Ia berdiri di Yogyakarta pada tahun 1917. Pendiri organisasi ini adalah 
Nyai Dahlan, istri pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Tujuan 

94Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam, h. 99
95Syafiq Hasyim , Bebas dari Patriarkhisme Islam,h. 100
96Lihat M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, terj. Tim Penerjemah 

Serambi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005, h. 342.
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awal pendirian organisasi ini adalah melakukan dakwah di kalangan kaum 
perempuan, yaitu untuk memimpin, menjaga dan menuntut anggota 
perempuan dalam Muhammadiyah, hingga mereka mampu membimbing 
perempuan Indonesia pada umumnya untuk memiliki kesadaran beragama 
dan hidup berorganisasi.

Selanjutnya, pada tahun 1918, berdiri Sarikat Siti Fatimah di Garut 
yang merupakan bagian dari Kewanitaan organisasi Sarekat Islam. Pada 
1920, sebuah perkumpulan lagi didirikan di Yogyakarta, yaitu Wanoedyo 
Oetomo (Wanita Utama) pada 1925 organisasi-organisasi ini berfusi 
kedalam Sarikat Putri Islam atau Sarekat Perempuan Islam Indonesia.97 
Pada tahun 1920, berdiri sebuah organisasi bernama Natdatoel Fataat, 
sebuah organisasi bercorak reformis dan dibentuk di Yogyakarta oleh 
organisasi Islam Walfadjri. Dalam kongres Perempuan 1982, oraganisasi 
ini mengajukan pemikiran agar Undang-Undang Perkawinan Islam 
diamandemen untuk memperbaiki hak-hak perkawinan perempuan 
Islam, memberi kesempatan bagi perempuan untuk lebih mudah 
memperoleh perceraian, melindungi perempuan dari kesewenangan-
kesewenangan suami dalam hal perceraian dan juga kewajiban suami

untuk mendukung biaya anak sesudah perceraian. Pada tahun 1920 ini 
pula, berdiri organisasi Islam bercorak kedaerahan seperti Gorontaloshe 
Mohammedaaansce Vrouwen Vereniging di Gorontalo, Sulawesi Utara dan 
Sarekat Kaum Ibu Sumatera di Bukittinggi.98 Pada tahun 1925 berdiri 
organisasi bernama Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA), 
organisasi otonom perempuan dari Jong Islamieten Bond. Organisasi ini 
bertujuan untuk “melindungi dan membela hak-hak perempuan sesuai 
ajaran Islam yang menempatkan kedudukan perempuan sama tinggi dan 
terhormatnya dengan laki-laki, termasuk dalam kedudukan perkawinan.”

Salah satu karya penting yang berbicara tentang gerakan Perempuan 
Islam adalah buku yang diedit oleh Jajat Burhanuddin dan Oman 
Fathurahman yang berjudul Tentang Perempuan Islam: Wacana dan 
Gerakan. Buku ini menjelaskan dengan baik sejarah gerakan perempuan 
di Indonesia. Terdapat 11 penulis di dalam buku tersebut seperti yang 
terdapat pada cover dalam buku. Sayangnya tidak dijelaskan secara 
spesifik siapa penulis ke-7 bab (judul) buku tersebut:

97Lihat Cora De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, h. 93, dan Wieringa, 
Penghancuran Gerakan Perempuan, h. 105.

98Kongres Wanita Indonesia, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia, 
h. 17.
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Memajukan kaum Hawa: Akar Historis Gerakan Perempuan 
di Indonesia, Mendefinisikan Kembali Gerakan Perempuan, 
Menggeser Ruang Domestik ke Ruang Publik: Gerakan Politik 
Perempuan pada Orde Baru, Merumuskan Islam Berorientasi 
Perempuan: Pemikiran dan Agenda Muslim Feminis, 
Mentransmisikan Citra Wanita Muslimah: Wacana Gender dan 
Karya-Karya Terjemahan, Memperkuat Kecenderungan: Gender 
dalam Tradisi Kesarjanaan IAIN dan Penutup.99

Di dalam buku Jajat Burhanuddin di atas, teori tersebut juga 
dijelaskan dengan cara berbeda. Hubungan erat gerakan perempuan 
dengan pembaharuan Islam di tanah Melayu terefleksikan dengan sangat 
jelas pada sebuah karya sastra yang muncul pada pergantian abad ke 20. 
Karya sastra yang dimaksud adalah  Hikayat Faridah Hanum. Ditulis oleh 
seorang tokoh terdepan dalam gerakan pembaruan Islam Melayu. Syed 
Syekh Al-Hadi memperkenalkan citra baru perempuan yang berangkat 
dari gagasan kemajuan, yang memang menjadi sentral tema pembaruan 
Islam. Ini menjadi bukti akar historis gerakan perempuan pada awal abad 
ke-20.100

Jelas bahwa suara yang didengungkan para perempuan pada saat 
itu adalah persoalan-persoalan yang menyangkut diri mereka sendiri. 
Perempuan masa itu belum memperoleh kesempatan emas dalam upaya 
mengembangkan potensi diri seperti yang didapatkan kaum laki-laki. 
Pendek kata mereka merasa tidak merdeka dan juga merasa diperlakukan 
tidak adil. Hal yang bisa mereka lakukan saat itu adalah menyuarakannya 
kendatipun respon pemerintah tidak seperti yang mereka harapkan. 

 Apabila gerakan perempuan dibaca dengan pendekatan tematik dalam 
arti membaca gerakan perempuan berdasarkan isu yang diperjuangkan 
maka kita bisa melihatnya dari sisi pendidikan perempuan, politik, sosial 
budaya dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini menjadi menarik karena 
sejarah gerakan perempuan itu ternyata sangat tergantung dengan minat 
atau fokus tokoh itu sendiri. Berikut ini penulis mencoba mengkajinya 
berdasarkan tema perjuangan.

99Adapun penulis yang tercatat adalah Amelia Fauzia, Arief Subhan, Burhanuddin, 
Dedi Darmadi, Din Wahid, Fu’ad Jabali, Ismatu Ropi, Jajang Jahroni, Jamhari, Karlina 
Helmanita dan Muhammad Dahlan. Lihat Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman, 
Tentang Perempuan Islam, pada halaman muka atau sampul dalam buku.

100Bab ini tentu tidak pada tempatnya menjelaskan alur cerita Novel tersebut. 
Ringkasannya dapat dibaca pada buku yang disunting oleh Jajat Burhanuddin dan Oman 
Fathurrahman yang berjudul, Tentang perempuan Islam: Wacana dan Gerakan (2004). 
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Pertama, Bidang Pendidikan dan Organisasi.

Tokoh gerakan perempuan yang memiliki perhatian besar terhadap 
bidang pendidikan dan organisasi adalah gerakan yang dimotori oleh 
Rahmah el-Yunusiah. Beliau lahir di Padang Panjang pada tanggal 20 
Desember 1900. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Rahmah bisa 
disebut sebagai perempuan Muslim pertama di awal abad ke-20 yang 
secara tegas menyuarakan perlunya kemajuan untuk kaum perempuan, 
khususnya di Sumatera Barat. Dalam mewujudkan cita-citanya untuk 
memajukan kaumnya, Rahmah melahirkan lembaga pendidikan yang 
memang dikhususkan untuk kaum perempuan. Madrasah itu bernama 
Diniyah School Putri (Madrasah Diniyah li al-banat). 

Dulu sewaktu penulis sekolah di Koto Baru Padang Panjang, sekolah 
itu dikenal Diniyah putri. Berdiri pada tanggal 1 November 1923 di kota 
berhawa sejuk, Padang Panjang. Sekolah tersebut sengaja dirancang 
untuk memberi pendidikan, dan selanjutnya meningkatkan derajat kaum 
perempuan.101 Tidak berhenti di situ, Rahmah juga mendirikan lembaga 
pendidikan untuk kaum ibu yang belum bisa baca-tulis. Nama sekolah 
itu adalah, Menyesal School, selanjutnya Freubel School (Taman Kanak-
Kanak), Junior School (setingkat HIS), dan Diniyah School Puteri 7 Tahun 
secara berjenjang dari tingkat Ibtidaiyah (4 tahun), dan Tsanawiyah (3 
tahun). Pada tahun 1937 berdiri program Kulliyat al-Mu`allimat-Islamiyah 
(3 tahun) untuk pendidikan calon guru.102 

Berkaitan dengan Biografi singkat Rahmah El Yunusiyah, Aminuddin 
Rasyad menuliskan cukup baik di dalam buku Manusia dalam Kemelut 
Sejarah. Rasyad menuliskan sebagai berikut:

Pada tahun 1923, gerakan perempuan Islam secara individual 
dilakukan oleh Rahma el Yunusiah (1901-1969) melalui 
pendidikan dengan mendirikan sekolah agama khusus 
perempuan yang pertama dan modern di Padangpanjang, 
Sumatera Barat. Pada tahun-tahun pertama, sekolah ini 
menitikberatkan pendidikan buta huruf di kalangan kaum 
ibu. Tempat yang dipergunakan untuk belajar adalah di 
serambi Mesjid Pasar Usang yang letaknya bersebrangan 
jalan dengan rumah Rahmah sendiri. Setelah 71 orang murid 
belajar di sekolah ini dan semuanya perempuan belum kawin, 

101Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman, Tentang Perempuan Islam: Wacana 
dan Gerakan , Jakarta: Gramedia, 2004, h. 18

102Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam, h. 
18
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maka ruang belajar dipindahkan ke rumahnya sendiri dan 
dibuatlah ruangan-ruangan belajar yang diatur sebagaimana 
sistem kelasnya.103 

Rahmah el-Yunusiah tumbuh di lingkungan sosial yang perubahannya 
sangat dinamis. Banyak peneliti mengatakan bahwa Sumatera Barat 
khususnya Padang Panjang adalah daerah atau menjadi salah satu wilayah 
yang mengalami proses modernisasi yang sangat cepat dan intensif. 
Dalam kerangka pembaharuan Islam, masyarakat di Minangkabau di 
Sumatera Barat menyaksikan tidak saja berdirinya lembaga-lembaga 
pendidikan modern menggantikan lembaga pendidikan tradisional sistem 
surau- tetapi secara bersamaan juga tampilnya sejumlah ulama yang 
mengetengahkan pemikiran keagamaan baru yang dilandasi semangat 
perubahan dan modrenisasi. 

Berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang demikian cepat 
di Padang Panjang, Jajat dan Oman menjelaskan sebagai berikut:

Rahmah el-Yunusiah tumbuh di lingkungan sosial yang tengah 
mengalami perubahan. Padang Panjang, dan Sumatera Barat 
pada umumnya, pada awal abad ke-20 berkembang menjadi 
salah satu wilayah yang mengalami proses modrenisasi yang 
intensif. Dalam kerangka pembaharuan Islam, masyarakat 
di Minangkabau di Sumatera Barat menyaksikan tidak 
saja berdirinya lembaga-lembaga pendidikan modern 
menggantikan lembaga pendidikan tradisional sistem surau- 
tetapi secara bersamaan juga tampilnya sejumlah ulama yang 
mengetengahkan pemikiran keagamaan baru yang dilandasi 
semangat perubahan dan modrenisasi. Dengan demikian, 
selain sekolah Adabiyah di Padang pada tahun 1909 dan 
Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan selanjutnya di 
beberapa kota lain di Sumatera Barat, arus pembaharuan 
dapat juga diperkuat dengan kepulangan sejumlah ulama dari 
Timur Tengah setelah mereka berguru kepada Ahmad Khatib, 
bapak kaum pembaharu Islam Indonesia104. 

103Aminuddin Rasyad, “Rahmah el-Yunusiyah: Kartini Perguruan Islam,” dalam 
Taufik Abdullah, ed., Manusia dalam Kemelut Sejarah, Jakarta:Penerbit LP3ES,  1978, 
h. 226. Lihat juga, Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan 
Islam, h. 18. Lihat juga, Neng Dara Affiah, Potret Perempuan Muslim Progresif di 
Indonesia, h.

104Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam h. 19
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Di Sumatera Barat, Diniyah Putri bukan satu-satunya madrasah 
atau sekolah yang eksis kala itu. Terdapat sekolah Adabiyah di Padang 
pada tahun 1909 dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Arus 
pembaharuan menemukan momentumnya pada saat kepulangan sejumlah 
ulama dari Timur Tengah, yang umumnya mereka berguru kepada Syekh 
Ahmad Khatib, bapak kaum pembaharu Islam Indonesia.105 Lebih dari 
itu, penyebaran gagasan pembaharuan Islam juga dilakukan melalui 
jurnal al-munir  (terbit tahun 1911-1916), menggantikan al-imam yang 
sebelumnya terbit di Singapura (1906-1908). Jelasnya, Sumatera Barat 
telah memegang peran demikian sentral dalam gerakan pembaharuan 
Islam di Indonesia, sebagai daerah pertama yang menyangga proses 
transmisi gagasan pembaharuan dari Timur Tengah ke Indonesia. 

Mengapa Rahmah begitu bersemangat untuk mendirikan lembaga 
pendidikan yang difokuskan untuk mengangkat harkat dan martabat 
perempuan? beberapa pernyataannya berikut ini menarik untuk 
direnungkan: 

Diniyah School Puteri ini selalu akan mengikhtiarkan 
penerangan agama dan meluaskan kemajuannya kepada 
perempuan-perempuan yang selama ini susah mendapatkan 
penerangan agama Islam dengan secukupnya daripada kaum 
laki-laki...inilah yang menyebabkan terjauhnya perempuan 
Islam daripada penerangan agamanya sehingga menjadikan 
kaum perempuan itu rendam karam ke dalam kejahilan.106

Pada bagian lain, Rahmah El Yunusiah berkata:

Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan 
tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan 
banyak pengorbanan dituntut dari diri saya.107

Studi yang dilakukan para peneliti tentang Kiprah dan Pemikiran 
Rahmah menunjukkan dengan sangat terang bahwa keinginannya 
yang kuat untuk mendirikan lembaga pendidikan khusus perempuan 
didasarkan pada realitas perempuan yang masih terkungkung yang dalam 
istilah Rahmah adalah, rendam karam ke dalam kejahilan. Namun satu 

105Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam,       
h. 19

106Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam,       
h. 19. 

107Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam , h. 
20. Lihat juga lebih luas dan dalam, Diniyah School Putri, Buku Peringatan 15 Tahun 
Diniyah School Puteri, (Padang Panjang, 1938), h. 8
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hal yang penting dicatat, sebagaimana terdapat di dalam buku yang 
disunting Jajat dan Oman, pendidikan yang diselenggarakan Rahmah 
sesunggunya masuk dalam kategorisasi modernisasi pendidikan  yang 
tentu saja mengadopsi sistem pendidikan modern kolonial. Menariknya 
hal ini menjadi ciri khas pendidikan di Indonesia sebagaimana nanti 
terlihat juga diprakarsai oleh Nyai Ahmad Dahlan.

Kedua, Majlis Ta’lim Kaum Ibu. 

Majlis Ta’lim kaum Ibu merupakan salah satu institusi sosial-
pendidikan yang dalam sejarahnya panjang memiliki peran penting tidak 
saja dalam hal pembangunan keluarga tetapi juga berkaitan dengan 
gerakan sosial budaya. Lembaga ini telah ada jauh sebelum Indonesia 
merdeka. Adalah Nyai Dahlan (istri Kyiai Ahmad Dahlan pendiri 
Muhammadiyah) yang memulai pergerakan untuk kemajuan perempuan 
dengan mendirikan Sopo Tresno, yaitu kelompok pengajian bagi kaum 
ibu dan remaja putri lingkungan Muhammadiyah. Resmi berdiri pada 
tahun 1914, Sopo Tresno memang menjadi sarana Nyai Dahlan untuk 
menanamkan semangat kemajuan dan kemandirian bagi perempuan. 
Bagi Sopo Tresno, Nyai Dahlan menekankan pentingnya kaum perempuan 
memperoleh pendidikan seperti halnya kaum laki-laki. Kelompok Sopo 
Tresno ini yang kemudian, pada tahun 1917, ditransformasikan menjadi 
Aisyiyah, satu organisasi perempuan dan Muhammadiyah, dan Nyai 
Dahlan sendiri menjadi Ketua Aisyiyah yang pertama108. 

Bagi Nyai Dahlan, seperti halnya Rahmah di Sumatera Barat, 
memandang bahwa pendidikan adalah prasyarat utama bagi peningkatan 
derajat kaum perempuan. Dia bahkan berpendapat bahwa ajaran Islam 
yang memuliakan kaum perempuan telah mengalami distorsi, sehingga 
kerap berada di luar inti ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan 
dan selanjutnya dipahami  oleh masyarakat Muslim Indonesia secara 
umum. Dalam hal ini menarik untuk mengutip pendapat Nyai Dahlan 
sebagaimana dituliskan Jajat di dalam buku suntingannya:

108Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam , h. 
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“Pandangan Islam yang menjamin kedudukan sama antara 
perempuan dan laki-laki (dalam beberapa halnya terdapat 
sedikit perbedaan)[ketika itu] diabaikan. Dan ajaran al-
Qur`an, yang memberi bimbingan tentang bagaimana 
sebenarnya perempuan harus bertingkah laku di rumah dan 
di dalam masyarakat, disingkirkan dan menjadi kata-kata 
mati belaka. 109

Dengan demikian, sejak saat itu kegiatan Sopo Tresno dilakukan secara 
lebih sistematis dan berjangkau lebih luas. Aisyiyah sejak semula memang 
dirancang sebagai organisasi untuk memberi pendidikan Islam bagi kaum 
perempuan, yakni “untuk memimpin, menjaga, dan menuntun anggota 
perempuan dalam Muhammadiyah hingga mereka mampu membimbing 
perempuan Indonesia pada umumnya untuk mempunyai kainsyafan 
terhadap agama dan hidup organisasi.  Program Aisyiyah antara lain 
mengadakan kursus agama Islam dan mengajarkan keterampilan untuk 
para wanita anggota Muhammadiyah, di samping sejumlah kegiatan lain 
yang merupakan bagian dari kegiatan Muhammadiyah secara umum110. 

Gerakan perempuan muslim juga dapat dilihat melalui organisasi 
perempuan Persatuan Islam (Persis), yang disebut Persistri. Seperti halnya 
Aisyiyah, Persistri mengarahkan kegiatannya antara lain untuk memberi 
bimbingan keagamaan bagi para wanita anggota Persis, selain tentu saja 
sejumlah kegiatan sosia lain. Jajat dan Oman di dalam bukunya tidak 
menjelaskan tokoh yang menginisiasi dan menggerakkan perempuan 
Persis. Hal yang sama juga terjadi ketika keduanya menjelaskan gerakan 
perempuan yang terjadi di lingkungan wanita anggota Nahdhatul Ulama 
(NU), yang berdiri pada tahun 1926. Tentu kita mengenal Muslimat NU, 
satu organ yang khusus dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
yang berhubungan dengan perempuan yang tergabung di  NU, namun 
belum terjelaskan dengan baik tokoh yang menggerakkan organisasi 
tersebut.111 

Sebenarnya organisasi-organisasi perempuan yang lahir pada awal 
abad ke-20 cukup banyak. Di antara organisasi perempuan yang lahir dan 
berkiprah pada dekade ini selain yang telah disebutkan di atas adalah 

109Nyai Dahlan, “Inspirasi Kartini di Kalangan Muslimat”, dalam Arisredis Katoppo 
(ed), Satu Abad Kartini 1879-1979, Jakarta Sinar Harapan, 1979, h. 49. Lihat juga 
Saskia Eleonora Wierenga, “Penghancuran Gerakan Perempuan”, h. 106 

110Saskia Eleonora Wieranga, Penghancuran Gerakan Perempuan”, h. 106-107.
111Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam , h. 

22



Jati Diri HMI - Wati | Azhari Akmal Tarigan56

Wanito Oetomo , Poetri Boedi Sejati, Pawijatan Wanito, Purborini, PIKAT, 
dan Katolik. Begitu pula Steursk utama pergerakan pada masa ini hampir 
sama; mereka umumnya bertujuan meningkatkan taraf pendidikan dan 
keterampilan perempuan. Meski demikian, memang ada arus lain yang 
cukup radikal dan berada di pinggiran, khususnya diwakili Surat (halaman 
22)  Kabar Perempoean Bergerak atau Organisasi Sedar. Pemikiran ini 
sedekit bertentangan dengan organisasi yang menekankan pendidikan 
dan keterampilan “keperempuanan”. Sebaliknya organisasi ini lebih fokus 
pada perjuangan bersama kaum laki-laki untuk kebangsaan. 

Merujuk kepada Jajat dan Oman, setelah menjelaskan gerakan 
perempuan Muslim dalam bidang pendidikan dan organisasi, keduanya 
memberi catatan konklusif sebagai berikut:

Oleh karena itu, setelah tahun 1920, perkumpulan perempuan 
tidak hanya bertambah banyak tapi juga memperlihatkan 
pola dan kecenderungan yang paling tidak bisa diidentifikasi 
ke dalam tiga jenis organisasi perempuan sebagai berikut:  
(1) Organisasi istri yang didirikan sebagai underbow atau 
afiliasi dari organisasi “laki-laki”, misalnya Aisyiyah dari 
Muhammadiyah dan Muslimat dari Nahdhatul Ulama (NU), 
Persistri dari Persis, Wanudiyo Utomo kemudian Sarekat 
Perempuan Islam Indonesia (SPII) dari Sarekat Islam, Sarekat 
Ambon memiliki Ina Tuni, Jong Islamieten Bond memiliki 
Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling, memiliki Jong Java 
wanita, dan Taman Siswa memiliki Wanita Taman Siswa; 
(2) Organisasi pemudi yang juga underbow dari organisasi 
“bapak” dan “ibu”, misalnya Fatayat NU, Nasyiatul Aisyiyah 
Muhammadiyah ; dan (3) organisasi independen yang bukan 
bagian atau underbow dari partai (organisasi laki-laki), 
misalnya Putri Budi Sejati.112

Sebagaimana gerakan perempuan pada umumnya, yang 
menggunakan organisasi sebagai sarana dan media, perempuan muslim 
juga menggunakan hal yang sama. Mewujudkan cita-citanya dengan 
menggunakan sarana atau alat yaitu organisasi. 

112Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam , h. 
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Ketiga, Perjuangan Melalui Pers: Soenting Melajou (Surat Kabar 
Perempuan)

Gerakan perempuan Muslim memiliki dinamikanya sendiri. Di 
samping melalui lembaga atau organisasi, sarana yang dijadikan alat 
perjuangan adalah pers atau surat kabar. Dalam hal ini, Roehana Koeddoes 
seorang tokoh perempuan dari perempuan menjadi penting untuk dikaji. 
Dibanding Rahmah el-Yunusiah yang mendirikan lembaga pendidikan 
Islam, dan sejumlah tokoh lain yang bergerak melalui pendirian 
organisasi, Roehana Koeddoes memilih dunia pers dengan menerbitkan 
surat kabar Soenting Melajoe. Jelas bahwa surat kabar ini dimaksudkan 
untuk mendorong atau berupaya untuk kemajuan perempuan. Surat 
kabar tersebut memberi kontribusi sangat berarti dalam sejarah gerakan 
perempuan Indonesia.

Lahir dengan nama Siti Roehana pada tanggal 10 Desember 1884 
di Kotagadang, Roehana Koeddoes, sejak kecil memiliki kecenderungan 
untuk terjun dalam dunia jurnalistik, selain tentu saja pendidikan kaum 
perempuan. Agaknya tidak ada yang membantah bahwa Roehana Kudus 
adalah wartawan perempuan pertama di Indonesia.113 

Seorang tokoh tentu tidak dapat melepaskan diri dari realitas sosial 
yang dihadapinya. Roehana Kudus yang tinggal di Koto Gadang juga 
menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kaum perempuan 
bahkan anak-anak perempuan yang tidak mengecap pendidikan. Memang 
pada saat itu, tidak banyak orang yang menganggap pendidikan itu penting 
bagi perempuan. Jika hari ini kita mengenal pendidikan vokasi, Roehana 
Kudus, sepertiya menempuh jenis pendidikan yang seperti vokasi atau 
diploma yang lebih menekankan pada skil dan keterampilan agar mereka 
dapat segera memasuki dunia kerja. Karena itulah, Roehana memberi 
keterampilan menjahit dan membuat bermacam perhiasan kepada anak-
anak perempuan sehingga dapat menambah pemasukan untuk keluarga. 
Selain itu, Roehana juga berjuang untuk menanamkan kesadaran kepada 
kaum ninik-mamak yang dalam tradisi masyarakat Minangkabau memiliki 
peran penting dalam suatu keluarga mengenai pentingnya pendidikan 
bagi anak perempuan. 

Gagasan dan gebrakan Roehana akhirnya didukung masyarakat 
sekitar, sehingga pada tanggal 11 Februari 1911, ia mendirikan lembaga 
pendidikan khusus untuk membantu kaum perempuan di Kotagadang 
agar memiliki pengetahuan dan keahlian. Inilah yang penulis sebut sebagai 

113Lebih luas lihat, Fitriyanti, Roehana Koeddoes Perempuan Sumatera Barat, 
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001. 
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pendidikan vokasi. Lewat pendidikan skill dan keterampilan tersebut, 
mereka diharapkan mandiri, tidak sepenuhnya tergantung pada kaum 
laki-laki. Beberapa program yang ditawarkan sekolah tersebut adalah: 
(1) kerajinan tangan yang berguna bagi perempuan; (2) baca tulis huruf 
Arab-Melayu dan Latin setingkat sekolah dasar; (3) pendidikan rohani dan 
akhlak menurut ajaran agama dan amal ibadah; (4) kepandaian mengurus 
rumah tangga dan (5) pengetahuan umum.114

Jika lembaga pendidikan yang didirikannya lebih bersifat lokal, 
Roehana Kudus menyadari bahwa perjuangan yang lebih luas tetap 
penting dan pilihannya adalah melalui dunia penerbitan. Hal menarik dari 
Roehana Kudus adalah bakatnya yang kuat dalam dunia tulis-menulis. 
Ia tersadar kekuatan media dan merupakan sarana yang paling efektif 
untuk mensosialisasikan gagasan karena jangkauan audiensnya yang 
lebih luas. Tentu saja dunia yang dimasuki Roehana bukan dunia baru 
bagi masyarakat Minangkabau dan dunia Melayu pada umumnya. Sebagai 
penulis berbakat sesungguhnya pada saat yang sama, Roehana juga 
merupakan pembaca setia sejumlah surat kabar yang terbit di Indonesia, 
dan di dunia Melayu-Nusantara secara umum. Salah satu surat kabar yang 
tampaknya memiliki peran penting bagi Roehana adalah Oetusan Melajou, 
sebuah surat kabar yang berpengaruh di dunia Melayu dan memiliki 
kontribusi penting dalam kebangkitan masyarakat Melayu. Keakraban 
Roehana dengan Oetusan Melajoe ini bahkan semakin meningkat ketika 
dia berkorespondensi dengan pemimpin redaksi Oetusan Melajoe di 
Padang, Soetan Maharaja. Dalam hal ini, Roehana menyatakan niatnya 
untuk membuat surat kabar yang khusus menampung aspirasi kemajuan 
kaum perempuan. 

Sejarah mencatat dialog Roehana dengan Soetan Maharaja dalam 
sebuah pertemuan di Kotagadang:

Keinginanku sebenarnya bukanlah sekedar meminta ruangan 
kaum ibu dalam surat Kabar Oetusan Melajoe yang bapak 
pimpin, tetapi… penerbitan yang istimewa untuk kaum 
perempuan…  Saya akan usahakan penulis-penulis perempuan 
lainnya, supaya benar-benar surat kabar itu merupakan suara 
kaum perempuan.115

114Lihat Fitriyanti, Roehana Koeddoes, hal. 57-58
115Jajat dan Oman dalam menjelaskan kiprah Roehana dalam pers juga mengutip 

Tamar Djaya di dalam bukunya yang berjudul, Rohana Kudus: Riwayat Hidup dan 
Perjuangannya (1975). lihat juga Fitriyanti, Roehana Koeddoes, h. 70-71
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Bimbingan dan tentu saja pengaruh, Soetan Maharaja dengan Oetusan 
Melajoe-nya juga tampak pada diri Roehana Koeddoes. Ini antara lain bisa 
dilihat dalam pilihan nama surat kabar yang diterbitkannya. Pada tanggal 
12 Juli 1912 Roehana secara resmi menerbitkan Soenting Melejou, surat 
kabar yang dicitakannya sebagai sarana perjuangan untuk kemajuan kaum 
perempuan. 

Sebenarnya kesadaran menggunakan pers atau surat kabar sebagai 
alat perjuangan sebenarnya telah menjadi kesadaran banyak tokoh dai 
di berbagai daerah nusantara. Jika di Kotogadang terdapat Soenting 
Melajoe, di Medan muncul surat kabar dengan orientasi gerakan yang 
sama, Perempuan Bergerak. Seperti halnya, Soenting Melajoe, surat kabar 
Perempuan Bergerak dirancang untuk menjadi wadah bagi sosialisasi, dan 
juga advokasi gagasan kemajuan perempuan. Perempuan Bergerak terbit 
sebagai “Penjokong Pergerakan Keoem Perempoean”, seperti halnya tertera 
dalam anak judul surat kabar tersebut. Terbit pada setiap bulan sekali, oleh 
Pergerakan Perempuan Deli Medan, Perempuan Bergerak menghadirkan 
sejumlah tulisan berisi informasi tentang perkembangan gerakan kaum 
perempuan, baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, surat 
kabar tersebut juga menjadi sarana informasi mengenai sejumlah aspek 
yang berkenaan dengan kehidupan kaum perempuan, seperti informasi 
tentang kesehatan anak dan sebagainya.116

Tokoh gerakan perempuan dengan menjadikan pers sebagai alat 
perjuangan yang tidak dapat diabaikan adalah Siti Soendari (1895-1960) 
yang merupakan adik perempuan dari dr. Sutomo, perempuan dari Jawa 
awal abad ke-20 yang menerbitkan Wanita Sworo pada tahun 1912. Surat 
kabar ini terbit di Pacitan dan ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa.117 
Tidak itu saja, merujuk Myra Sidharta, Kurniawan Djunaidi menyebutkan 
bahwa pada tahu 1914 Siti Soendari menerbitkan majalah Sekar Setamandi 
mana ia bertindak sebagai redaksinya. Namun, hidup surat kabar ini juga 
tidak lama karena Soedari melanjutkan studi di bindang pendidikan di 
Negeri Belanda bersama saudaranya Sri Umiyati. Selama di Belanda, 
Soenari sering mengirimkan tulisannya untuk dimuat di surat kabar 
dalam negeri.118

116Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam, h. 
28, sebagaimana dikutip dari, Perempuan Bergerak, edisi Selasa 16 Maret 1920, h. 3 

117Sebagaimana dikutip Jajat dan Oman dari Amelia Fauzia, Laporan Penelitian 
“Islam dan Gender pada Masa Kolonial Analisa Kritis tentang Perempuan Muslim dalam 
Surat Kabar Perempoean Bergerak [1919-1920] dan Isteri Soesila Taman Moeslimah 
[1924-1926], tidak diterbitkan, UIN Jakarta, 2001, h. 2006  

118Jajat Baharuddin & Oman Fathurahman (peny.), Tentang perempuan Islam , h. 28
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Pasca Kemerdekaan, gerakan feminis muslim mengalami 
kemunduran signifikan sampai pada era reformasi. Sebagaimana telah 
dikaji sebelumnya, politik “ibuisme” yang dijalankan pemerintah Orde 
Baru membuat gerakan perempuan menjadi seragam. Kendati organisasi 
masyarakat Islam terbesar tetap eksis, namun isu-isu gerakan perempuan 
tidak mencuat secara signifikan sebagaimana telah dilakukan pendahulu-
pendahulunya. Keadaan baru berubah, setelah rezeim Orde Baru 
digantikan dengan rezim era reformasi di mana angin kebebasan seakan 
mendapat tempat yang sangat leluasa.

Kendati demikian, riset yang dilakukan Alimatul Qibtiyah telah 
menjelaskan bahwa keredupan gerakan tidak berarti tidak adanya gerakan 
perempuan. Tetap saja gerakan-gerakan perempuan dalam bentuknya 
yang khas tetap berlangsung seperti melalui gerakan pusat studi wanita 
ataupun yang ada di perguruan tinggi terutama yang ada di PTKIN. Tidak 
ketingalan pula LSM atau organisasi-organisasi yang concern terhadap 
gerakan perempuan. Dalam catatan Alimatul Qibtiyah, beberapa masalah 
penting lain awal abad XXI tetap terkait dengan hukum perkawinan 
dan poligami, penerimaan istilah feminis dan gender, rancangan undang-
undang pornografi, kuota untuk perempuan di arena politik. Selain itu 
juga isu-isu perempuan diartikulasikan sebagai isu-isu gender dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, 1998, dan 1999.119 

Beberapa isu yang berkembang selama era penghujung Orde Baru 
sampai Reformasi, sebagaimana dicatat Alimatul Qibtiyah sebagai 
berikut. Pertama, Hukum Perkawinan dan Poligami. Tidak berlebihan 
jika dikatakan isu perkawinan dan lebih khusus lagi poligami adalah isu 
yang paling lama diperjuangkan oleh feminis atau gerakan perempuan 
Indonesia. Kendatipun Indonesia telah memiliki UU Perkawinan 
pada tahun 1974, namun isi undang-undang ini belum sepenuhnya 
memuaskan hasrat keadilan dan kesetaraan perempuan. Gerakan 
perempuan sering kali mengkritiknya dan berupaya untuk mengajukan 
amandemen-amandemen. Beberapa materi yang dikritik adalah 
berekenaan dengan soal tanggung jawab suami dan istri. Dalam UU No. 
1 tahun 1974 menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri 
adalah kepala rumah tangga. Bagi para feminis, relasi ini tidak adil dan 
masih menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Pengajuan 
amandemen mengatakan bahwa baik suami maupun istri sama-sama 

119Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia,  h. 29
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bertanggung jawab terhadap keluarga. Agaknya yang menarik adalah, 
gerakan perempuan meminta penambahan persetujuan dari anak-anak 
jika ayah mereka hendak melakukan hubungan poligami. 

Kedua, Berkenaan dengan terminologi Feminis atau Gender? Di 
kalangan feminis muslim khususnya ada pertanyaan, istilah mana yang 
paling tepat, feminis atau aktivis gender. Hal ini muncul karena para aktivis 
organisasi-organisasi perempuan Indonesia masih belum memiliki satu 
suara untuk mengklaim identitas mereka. Kendati demikian, tetap ada 
aktivis tanpa ragu dan malu-malu menyebut dirinya feminis. Kendatipun 
mereka harus menerima tuduhan sebagai agen Barat.120

Ketiga, Rancangan Undang-Undang Pornografi. Isu Pornografi dalam 
sejarahnya termasuk isu yang menimbulkan kontroversi di tengah-tengah 
masyarakat. Adanya perbedaan itu diawali pada perbedaan definisi apa yang 
disebut dengan pornografi. Aktivis keagamaan terlebih yang konservatif, 
tentu memiliki paham yang relatif ketat dalam mendefinisikan pornografi. 
Sedangkan kalangan LSM, memiliki pandangan yang sedikit lebih longgar. 
Di samping masalah definisi, isu lain adalah berkaitan dengan dampak 
dari pornografi terutama bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. 
Perdebatannya semakin marak karena berkaitan dengan industri musik, 
hiburan yang sedang tumbuh subur di Indonesia. Keterlibatan para 
seniman ini akhirnya membuat konsep pornografi semakin sumir. 
Sebabnya di dalam wacana ini juga telah dikembangkan isu seni dan nilai-
nilai tradisional atau adat yang tumbuh di masayrakat.121 

Keempat, Kuota Politik. Sejak lama, perjuangan perempuan dalam 
bidang politik, apakah menyangkut hak dipilih dan memilih, menjadi 
pemimpin publik, adalah isu lama yang sejak dahulu telah dijadikan 
agenda perjuangan para aktivis atau feminis. Di Indonesia, perempuan 
telah memiliki hak penuh dalam arena politik sejak 1941 (periode 
akhir masa kolonial).  Namun dalam kenyataannya, masih sulit bagi 
perempuan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam bidang 
politik. Gerakan perempuan terus berjuang untuk mendapatkan hak-
hak yang sama dalam bidang politik. Salah satu pencapaian tampak pada 
keberhasilan para aktivis perempuan meloloskan undang-undang tentang 
kuota perempuan di parlemen seperti yang terdapat di dalam UU No. 
10/2008 yang menjamin bahwa setiap partai dalam Pemilu 2009 harus 
menyediakan minimal 30% kuota bagi perempuan.122

120Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia,  h. 29
121Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia,  h. 32
122Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia,  h. 33
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Kelima, Penguatan Feminisme di Indonesia. Beragam kritik terhadap 
budaya patriarki sebagai akar ketimpangan gender muncul pada tahun 
1980-an. Periode ini menyaksikan gagasan feminisme semakin kuat di 
Indonesia ketika para aktivis gender dan pembangunan diperkenalkan 
dengan teori feminis yang dimunculkan oleh para aktivis gender di 
berbagai pusat studi wanita/pusat studi gender.123 

Saparinah Sadli pernah menjelaskan bahwa sejak 1998, ketika 
Indonesia memulai transisi menuju masyarakat yang lebih demokratis, 
banyak kelompok perempuan bekerja secara aktif memperjuangkan 
berbagai isu mengenai hak-hak perempuan dalam konteks feminisme. 
Dampaknya, penerapan gagasan-gagasan feminis menjadi semakin 
jelas, meskipun menurutnya feminisme masih selalu dikaitkan dengan 
perjuangan isu hak perempuan oleh kelompok perempuan, sedangkan 
oleh kelompok laki-laki masih relatif kecil. Pada permulaan abad XXI, 
feminisme tetap problematik bagi banyak masyarakat Indonesia, 
utamanya bagi mereka yang tidak secara langsung bersentuhan dengan 
isu-isu perempuan atau yang tidak begitu akrab dengan perkembangan 
feminisme di negara-negara Asia. Istilah feminisme, feminis dan bahkan 
gender masih dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.124

Menurut catatan Neng Dara Affiah sejak era reformasi gerakan 
perempuan muslim telah berdiri dan berkembang dalam beragam corak. 
Pertama, organisasi yang telah lama berdiri, tetapi pada era reformasi 
ia mengambil perspektif yang gender dan mengintegrasikan perspektif 
progresif ke dalam program dan gerakannya. Contohnya adalah, Fatayat 
Nahdhatul Ulama (Fatayat NU). Kedua, organisasi yang berdiri secara 
independen, tidak berafiliasi kepada organisasi tertentu seperti Rahima 
dan Puan Amal Hayati. Ketiga, Organisasi yang mengintegrasikan 
perspektif gender ke dalam pelbagai program seraya melakukan 
pemberdayaan perempuan. Contohnya adalah Fahmina Institut. Keempat, 
organisasi perempuan sebagai sayap organisasi politik seperti Salima 
(Partai Keadilan Sejahtera).125

Jika merujuk Alimatul Qibtiyah, sejak tahun 1980-an dan terus 
berkembang dan seakan mendapatkan momentumnya pada era reformasi, 
banyak tumbuh PSW (Pusat Studi Wanita) dan PSG (Pusat Studi Gender)  

123Toeti H. Noerhadi, “Feminisme Barat dan gerakan perempuan di Indonesia”, 
dalam F. Ridjal, L. Margiyani & A. F. Husein (peny.), Dinamika gerakan perempuan di 
Indonesia (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

124Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia,  h. 34-35
125Neng Dara Affiah, Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia, 198.
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di banyak universitas negeri dan termasuk di dalamnya Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Namun seperti dikatakan 
Alimatul Qibtiyah, pada era ini, PSW/PSG tampaknya masih bertindak 
sebagai alat pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan gender 
tradisional. Barulah pada tahun 2000, PSG dan PSW kembali melakukan 
reorientasi program dan kegiatannya, mendefinisikan kembali peran 
gender. Baik itu PSG dan PSW khususnya yang ada di PTKIN juga mulai 
mempromosikan kepentingan perempuan, menentang budaya patriarki 
dan menciptakan penafsiran gender yang egaliter di dalam Islam. Pusat-
pusat kajian tersebut melakukan penelitian historis dan hermeneutik 
untuk mengkritik interpretasi-interpretasi misioginik atas teks-teks 
Islam. Mereka menerbitkan interpretasi-interpretasi baru yang egaliter 
serta menggunakannya dalam pelatihan para pemimpin dan hakim-hakim 
Islam.126

Dengan demikian, kita dengan mudah mengkosntruksikan gerakan 
perempuan pada era reformasi sesungguhnya mengambil dua bentuk 
gerakan, melalui lembaga-lembaga organisai, institusi, yang memasukkan 
perspektif gender dan perjuangan nasib kaum perempuan dan lembaga di 
PT dalam bentuk pusat kajian (PSG-PSW) yang melakukan kajian-kajian 
atau tepatnya reinterpretasi atau reformulasi konsep-konsep yang selama 
ini telah mapan –namun sangat misoginik, tidak adil dan diskriminatif- 
dikaji ulang dan dirumuskan dengan menggunakan perspektif yang lebih 
adil.

F. Menemukan Inspirasi dari Gerakan Perempuan 
Indonesia

Tahun 2019 telah terbit sebuah buku yang berjudul Perempuan-
Perempuan Menggugat: Literasi Rupa Sejarah Perempuan Indonesia. Buku ini 
ditulis oleh Esthi Susianti Hudiono dan covernya dilukis dengan sangat 
indah oleh Seruni Bodjawati. Semakin lengkap karena diberi pengantar 
oleh Peter Carey dan Toeti Heraty (2019). Terdapat 28 tokoh yang sejarah 
hidup singkat, kiprah dan perjuangannya diungkap di dalam buku ini 
yang kemudian dilengkapi dengan lukisan wajah sang tokoh. Tentu ada 
banyak tokoh yang layak dan pantas ditulis, namun keterbatasan waktu 
dan ruang, membuat tidak semua perempuan menggugat dapat terekam 
di dalam buku ini. 

126Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia,  h. 47
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Adapun yang menarik bagi penulis dan relevan untuk kita bicarakan 
adalah pengantar Peter Carey di dalam buku ini. Beliau menuliskan 
sebagai berikut: 

Saya mengingat di sini bahwa hasil penelitian Eijikman 
Institute di Jakarta tentang DNA etnis “pribumi” Indonesia. 
Dikatakan sebanyak 74% orang Indonesia berasal dari 
Polinesia/Austronosia, 6 % dari Afrika, 5 % dari Arab, 6 % 
Dari Asia Timur (Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan) dan 9% 
dari India (yang angka ini terakhir mungkin dua kali lipat 
untuk orang Aceh, sang “Serambi Mekah”. Budaya Polinisea 
yang bercorak Matriarki inilah yang menlandasi budaya 
Nusantara dulu. Jejak-jejak perenan perempuan di masa ini 
masih bisa banyak ditemukan. Peter Carey membahas dua 
tokoh perempuan bernama Raden Ayu Yudokudumo, istri 
bupati Yogya untuk Gerobogan-Wirosari, dan Nyai Ageng 
Serang (sekitar 1762-1855), yang keduanya pernah menjadi 
panglima perempuan untuk Diponegoro selama Perangn 
Jawa (1852-30).127 

Beranjak dari pengantar Carey ini, kita bisa memahami betapa 
Indonesia memiliki perempuan-perempuan menggugat seperti judul 
buku di atas, , perempuan perkasa seperti judul buku Peter Carey, yang 
tidak pernah bisa diam dan tertidur nyenyak menyaksikan kaumnya 
sendiri tertinggal dalam pendidikan dan ekonomi, tertindas di dalam 
rumahnya sendiri terlebih lagi di publik, kemudian distratakan sebagai 
makhluk kelas dua, lalu kemudian mereka berjuang untuk memperoleh 
kesetaraan itu. Masalahnya adalah, setelah 212 tahun setelah era 
Deandels (1808-1811) terjadi perubahan dramatis di segi pemerintahan, 
agama dan lingkungan hidup. Yang menggelitik dari Peter Carey adalah 
pertanyaannya yaitu, “Saya saat ini tertarik dengan pertanyaan apakah 
memudarnya secara perlahan model matriarki gaya Polinesia dalam garis 
keturunan perempuan dipengaruhi secara serentak oleh kolonialisme 
dan Islam”.128 Tegasnya, di samping kolonialisme Hindia Belanda, apakah 
ajaran  Islam modern melenyapkan budaya matriarki Polinesia asli. 

Pertanyaan Carey yang hipotetik tersebut memang perlu dibuktikan 
melalui riset yang komprehensif. Namun yang lebih penting dari itu, 
DNA perempuan Indonesia sejatinya harus hidup dan tumbuh di dalam 
jiwa perempuan dan juga para lelaki (feminis laki-laki). Sebabnya adalah 

127Peter Carey, “Kata Pengantar” dalam Buku, Perempuan-Perempuan Menggugat, h. v
128Peter Carey, “Kata Pengantar” dalam Buku, Perempuan-Perempuan Menggugat, h. vI
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perjuangan untuk penegakan keadilan bagi perempuan dan kesetaraan laki-
laki dan perempuan belum tercapai sebagaimana yang diinginkan. Kajian 
bab ini juga telah menunjukkan bahwa ada banyak isu-isu diskriminasi 
perempaun masih berlangsung sampai Indonesia memasuki tahun 2021. 
Sulit membayangkan, jika ketika 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 
2045, isu keadilan dan kesetaraan gender masih menjadi isu mainstream 
perjuangan perempuan Indonesia. Itu artinya, apa yang dikatakan Carey 
benar, budaya matriarki benar-benar telah punah, hanya saja kita akan 
mencari penyebabnya saja. Jika dikatakan kolonial Belanda, rasanya tidak 
relevan. Bukankah, kolonialisme telah berakhir. Jika demikian, apakah itu 
artinya Islam yang melenyapkannya?

Pada bab awal ini – kendati pembahasannya baru dimulai pada 3 bab 
terakhir- saya ingin memastikan – mendahului penelitian yang dianjurkan 
Carey- Islam tidak pernah menghapus budaya matriarki apa lagi jika 
dimaksud, mentransformasikan DNA perempuan pejuang dan penggugat, 
menjadi perempuan yang pasrah terhadap kondisi ketidakadilan dan 
diskriminasi yang dideritanya. Islam justru hadir dengan semangat 
matriarki itu sendiri, tentu saja dalam kapasitasnya sebagai hamba dan 
khalifah Allah yang sejajar dan setara dihadapan Allah.

Lebih dari upaya untuk membuktikan Carey keliru jika menduga, 
Ajaran Islam modern ikut melenyapkan budaya matriarki itu, bagi penulis, 
penting bagi perempuan, terutama para kader HMI dan HMI-Wati untuk 
terus menggelorakan semangat perjuangan perempuan seperti yang ada 
pada pendahulunya. Semangat perjuangan yang diwarnai oleh spirit Al-
Qur’an menegakkan keadilan dan menciptakan kemakmuran sebagai 
tugas kekhalifahan yang utama.
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Kami dulu HMI-Wati

Yang ditempa dalam KOHATI

Sampai sekarang masih disini

Dalam yayasan permata sari

Empat puluh tahun lamanya

Waktu dekat tidak terasa

Syukur kami pada yang esa

Sampai kini tetap bersama.1

A. Pendahuluan

Pada tahun 2008 terbit sebuah buku yang berjudul KOHATI: Mengakar 
ke Dalam untuk Meraih Asa. Buku ini hemat penulis kendati amat 
sederhana namun penting dan karena itu wajib dibaca bagi siapa saja 

yang ingin menela’ah sejarah KOHATI dari “generasi pertama KOHATI”. 
Dengan kata lain, buku ini ditulis oleh pelaku sejarah yang terlibat secara 
langsung dalam proses melahirkan KOHATI. Namun harus dicatat, buku 
ini tidak ditulis berdasarkan riset dengan metode ilmiah yang ketat. Lebih 
tepat disebut, tulisan-tulisan yang ada di buku ini adalah pengungkapan 
rasa, kesan, refleksi sekaligus pesan buat generasi KOHATI yang saat ini 
sedang membawa organisasi perempuan HMI ini berlayar menuju pulau 
impiannya. Posisinya menjadi penting di tengah kelangkaan buku-buku 
yang berbicara tentang sejarah KOHATI.

Terlambat tetap jauh lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Kalimat 
ini cukup pas untuk menggambarkan hubungan buku di atas dengan 
kelahiran KOHATI pada tahun 1966. Artinya sejarah KOHATI seperti 
yang tampak pada buku di atas, ditulis lebih dari 46 Tahun (1966-2008), 
peristiwa itu berlalu. Sebenarnya 13 tahun sebelum buku KOHATI lahir, 
Prof. Dr. Agussalim Sitompul sebagai seorang sejarawan kenamaan HMI 
(semoga Allah merahmatinya) telah menulis buku yang berjudul Korps 

1Bait-bait di atas adalah lagu “Selayang Pandang” yang dinyanyikan senior-senior 
KOHATI Pada saat ulang tahun atau 30 Tahun Yayasan Permata Sari yang didirikan 
tanggal 5 Februari 1976. Yayasan ini didirikan oleh 9 orang Alumni atau mantan HMI-
Wati. Mereka-mereka adalah yang menakhodai KOHATI PB HMI sejak tahun 1966-1971. 
Anniswati R Kamaluddin dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Pertama. Lihat, Ida 
Ismail Nasution, KOHATI: Mengakar Kedalam Untuk Meraih Asa,  Jakarta: KOHATI PB 
HMI, 2008, h. 2-3  
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HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994 (Misaqa Ghaliza, 1995). Jarak buku 
bang Agus (panggilan akrab bang Agussalim) dengan kelahiran KOHATI, 
lebih kurang 28 tahun. Lebih dekat ke masa lahirnya KOHATI dengan 
buku yang ditulis alumni-alumni KOHATI di atas. Bedanya buku yang 
pertama ditulis oleh pelaku sejarah sedangkan buku kedua ditulis oleh 
sejarawan. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Namun pastinya 
kedua buku itu bisa saling melengkapi. 

Terlepas kelebihan dan kekurangan kedua buku di atas, Buku yang 
ada di tangan pembaca ini, sangat berhutang budi kepada Kak Ida 
Ismail Nasution (editor) untuk buku KOHATI: Mengakar ke Dalam untuk 
Meraih Asa dan Bang Agussalim Sitompul yang dengan tekun mengarsip 
dan mengumpulkan data-data sejarah tentang HMI, terkhusus sejarah 
KOHATI. Andai beliau tak menulis sejarah KOHATI –terbukti sampai 
sekarang- kita akan kehilangan jejak tentang KOHATI itu sendiri. 

Pada buku pertama kita menemukan informasi penting bahwa 
gagasan untuk menulis “KOHATI: Mengakar ke Dalam untuk Meraih 
Asa”, -sebagaimana diakui penulisnya- didasarkan pada kebutuhan realitas 
empirik. Bagi senior KOHATI, saat ini KOHATI hampir saja kehilangan 
isu-isu strategis baik dalam konteks keindonesiaan, keislaman dan lebih-
lebih keperempuanan. Hal ini terlihat dari respon dan penyikapan yang 
ditampakkan KOHATI ketika berhadapan dengan isu-isu Keislaman 
yang bertautan dengan masalah perempuan ataupun kebangsaan pada 
umumnya. KOHATI hampir saja seperti yang digambarkan pepatah Arab, 
wujuduhu ka ‘adamihi (ada tapi seperti tak ada). Keadaan ini tentu berbeda 
dengan apa yang dilakukan senior-seniornya dahulu. Di dalam pengantar,  
senior-senior KOHATI menuliskannya sebagai berikut:  

Yayasan Permata Sari adalah sebuah produk dari kegigihan 
sejumlah mantan HMI-Wati. Mereka konsekuen dengan 
semboyan “satu kata dengan perbuatan”, yaitu meningkatkan 
kualitas dan peranan HMI-Wati untuk mencapai tujuan HMI. 
Ini dia, peran nyata kami dalam masyarakat. Mengapa produk 
seperti ini akhir-akhir ini tidak terlalu banyak muncul? apa 
yang dikerjakan oleh adik-adik (atau anak-anak) HMI-Wati 
sekarang? Apakah mereka masih meneruskan semangat kita 
dulu? Pertanyaan semacam ini menggelitik dalam hati kami.2 

2Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 4-5
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Lebih dari itu, dahulu kehebatan HMI-Wati itu terlihat setelah mereka 
meninggalkan perguruan tinggi dan berkiprah di masyarakat. Alumni 
HMI-Wati itu memiliki kontribusi yang nyata dalam pemberdayaan 
masyarakat khususnya dengan isu-isu keperempuanan dengan segala 
dinamikanya. Masih menurut para senior KOHATI di dalam buku di 
atas:

Pertanyaan segelintir HMI-Wan bahwa KOHATI menjadikan 
“HMI-Wati terisoslasi dengan persoalan-persoalan wanita 
yang digarap KOHATI”, membuat kening kami mengernyit. 
Apakah HMI-Wan yang berucap itu sudah memahami 
mengapa KOHATI ada dalam HMI? apakah HMI-Wan 
tersebut sudah mendudukkan lembaga KOHATI secara tepat 
dalam organisasi HMI? apakah mereka tidak ikut merasakan 
perubahan besar yang berlangsung di masyarakat sesudah 
alumni HMI-Wati angkatan demi angkatan meninggalkan 
perguruan tinggi dan kemudian berkiprah di masyarakat? 
Apakah mereka tidak mempelajari sejarah, dan tidak bisa 
membandingkan suasana di saat KOHATI dilahirkan dan 
suasana saat mereka menjadi anggota HMI?3 

Kutipan di atas menunjukkan dua hal penting. Pertama, keprihatinan 
senior KOHATI akan kiprah KOHATI yang seolah semakin jauh dari 
cita pendiriannya. KOHATI saat ini menjadi anak manis yang dengan 
setia mendampingi HMI dalam berbagai aktifitasnya. Kedua, Kritik yang 
dilontarkan HMI-Wan terhadap KOHATI yang di luar konteks. Kritik itu 
sesungguhnya didasarkan ketidakapahaman HMI-Wan terhadap KOHATI, 
baik esensi perjuangan ataupun kedudukannya sebagai organisasi semi 
otonom di dalam tubuh HMI. Namun KOHATI juga harus jujur, bahwa 
kritik yang dilontarkan HMI-Wan terhadap KOHATI tidak semuanya 
salah. Bahwa sebagian kritik itu dilontarkan akibat ketidakpahaman 
mereka terhadap sejarah KOHATI bisa jadi benar namun pada sisi lain 
fakta yang ada sulit juga dibantah. KOHATI memang belum sepenuhnya 
menunjukkan kiprahnya yang signifikan di dalam perjuangan perempuan 
Indonesia. 

Fakta-fakta sejarah menunjukkan kelahiran KOHATI adalah 
keinginan HMI-Wati untuk lebih berperan dan berkontribusi buat bangsa 
khususnya dalam bidang kewanitaan. Jauh sebelum KOHATI lahir, HMI-
Wati yang lahir bersamaan dengan HMI sesungguhnya telah menunjukkan 

3Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 7-8
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kiprahnya, namun terasa masih marginal. Dominasi HMI-Wan sangat 
terasa sengaja atau tidak sengaja. Seolah-olah HMI-Wati menjadi 
“makhluk kelas dua” di dalam tubuh HMI. Marginalisasi perempuan di 
dalam HMI inilah yang dikritik secara halus atau diprotes oleh HMI-Wati 
dengan cara melahirkan KOHATI. Tesis ini tentu saja bisa diperdebatkan. 
Namun penulis ingin mengatakan, spirit kelahiran KOHATI yang secara 
kasat mata dinyatakan agar dapat berkiprah lebih banyak, namun 
hakikatnya adalah pemberontakan terhadap HMI-Wan yang sekali lagi, 
sadar atau tidak, sengaja atau tidak, telah memarginalisasikan HMI-
Wati. Penulis ingin menjelaskan sebagaimana yang tanpak pada bagian 
terdahulu, bahwa kelahiran organisasi perempuan yang ada di Indonesia 
bahkan di dunia sesungguhnya  dalam upaya “pemberontakan” terhadap 
dominasi dan diskriminasi perempuan. Gerakan perempuan lahir sebagai 
protes dan kritikk terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan.

Dengan demikian, spirit kelahiran KOHATI –sebagaimana 
yang dijelaskan berikut ini– sesungguhnya bukan sebatas untuk 
memaksimalkan peran HMI-Wati dalam ber-HMI. Namun lebih dari 
itu, spirit kelahiran KOHATI adalah dalam rangka meningkatkan harkat 
dan martabat perempuan Indonesia, membebaskan perempuan dari 
belenggu ketertindasan, diskriminasi dan perlakukan yang tidak adil serta 
memberdayakan mereka untuk berkembang dan berkontribusi bersama 
laki-laki untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai 
Allah SWT. Jika spirit ini dibawa ke dalam bahasa Agama, kelahiran 
KOHATI adalah dalam rangka membawa misi rahmatan li al-‘alamin 
(rahmat bagi semesta alam).

B. Mengapa Perlu Menulis Ulang Sejarah KOHATI. 

Kesulitan pertama ketika menulis bagian kedua dari buku ini dengan 
topik Sejarah Lahirnya KOHATI adalah persoalan referensi. Tidak banyak 
buku yang dapat dijadikan rujukan untuk melacak dasar pemikiran 
lahirnya “organisasi baru” di dalam tubuh HMI. Beberapa buku yang 
penulis peroleh – di muka telah disinggung sedikit-adalah buku yang 
berjudul, Korps HMI-Wati dalam Sejarah 1966-1994. Selanjutnya buku 
kedua berjudul, KOHATI: Mengakar ke Dalam untuk Meraih Asa. Sebagai 
editor buku ini adalah Ida Ismail Nasution dan diterbitkan oleh PB HMI.

Kedua buku di atas, yang secara khusus berbicara tentang sejarah 
KOHATI bagaimanapun pentingnya, namun hemat penulis masih sangat 
sederhana. Dengan kata lain, buku tersebut tidak ditulis berdasarkan riset 
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yang mendalam. Hal yang terlupakan dan itu sangat mendasar, sejarah 
KOHATI di tulis tanpa dikaitkan dengan sejarah pergerakan perempuan 
Indonesia sebagaimana yang telah penulis singgung pada bagian pertama 
buku ini. Kesan yang muncul adalah, KOHATI lahir seperti dalam 
ruang yang hampa kultural. Padahal dinamika bangsa pada umumnya 
dan sejarah gerakan perempuan Indonesia tidak akan pernah dapat 
dipisahkan dari kelahiran KOHATI. Baik langsung atau tidak langsung, 
terdapat keterkaitan bahkan pengaruh gerakan perempuan Indonesia 
terhadap kelahiran KOHATI. Namun saya tetap mengatakan, kedua buku 
di atas sangat penting dan tentu saja tugas sejarah tidak bisa dibebankan 
seluruhnya kepada senior-senior yang menghasilkan karya tersebut. 
Generasi hari ini yang semestinya melengkapi dan mengembangkannya.   

Beberapa buku sejarah HMI pada umumnya juga menyinggung 
sejarah kelahiran KOHATI secara sambil lalu. Dikatakan sambil lalu, 
karena sejarah KOHATI tidak dibahas secara khusus. Sebut saja 
misalnya, karya Agus Salim Sitompul yang berjudul Histiografi. Himpunan  
Mahasiswa Islam Tahun 1947 – 1993. Demikian juga dengan Disertasinya 
yang berjudul Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran 
Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997). Selanjutnya, karya Alfan Alfian 
yang berjudul HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara 
(Kompas), kendati singkat namun pembahasannya tentang sejarah 
lahirnya KOHATI dibarengi dengan analisis yang menarik, membuat 
buku ini tidak dapat diabaikan begitu saja.

Berikutnya adalah buku yang sangat tebal lebih kurang 716 halaman 
lebih yang berjudul HMI Mengayuh di Antara Cita dan Kritik, yang editornya 
Prof. Agussalim Sitompul. Buku ini adalah kumpulan artikel tentang 
HMI yang ditulis oleh kader-kader HMI dan tokoh-tokoh bangsa yang 
memiliki perhatian terhadap HMI. Sayangnya artikel tentang KOHATI 
sangat sedikit sekali, lebih kurang hanya dua artikel singkat. Kedua artikel 
itu ditulis oleh Denok Shinta Cahyaningrum yang berjudul, Quo Vadis 
KOHATI? Kemudian Artikel kedua berjudul, KOHATI HMI Lihat Perempuan. 
Fakta ini menunjukkan betapa isu KOHATI tidak menarik ditulis atau 
karena tidak ada HMI-Wan dan HMI-Wati yang berminat menulis tentang 
dirinya. Bisa juga karena –sebab yang tidak disukai HMI-Wati- mereka 
tidak memiliki kemampuan untuk menulis.

Di samping buku-buku di atas, beberapa artikel yang sangat penting 
dan harus dirujuk adalah laporan utama Panji Masyarakat  No 735, 
Bulan Oktober 1992 yang berjudul Anniswati M. Kamaluddin “Ibu” KOHATI 
yang lincah. Selanjutnya artikel Anniswati M Kamaluddin yang berjudul 
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KOHATI dari Masa Ke Masa yang telah di muat di dalam buku HMI Menjawab 
Tantangan Zaman (Gunung Kulabu: 1990). Buku terakhir yang penulis 
peroleh saat buku ini ditulis adalah Biografi  Anniswati M. Kamaluddin: 
Pikiran, Kiprah dan Perjuangan, Mengangkat Martabat Perempuan (2000). 
Buku setebal 262 halaman ditambah 10 halaman romawi ini diterbitkan 
oleh Intrans. Adapun yang menjadi editornya adalah, Moch. Sa’dun, Viva 
Yoga Mauladi dan M. Alfan Alfian M., yang merupakan  alumni HMI.

Dalam menulis bab ini, penulis merujuk kepada sumber-sumber 
yang telah disebut di atas. Penulis akan menjelaskan tentang situasi 
yang mengitari kelahiran KOHATI, momentum kelahiran KOHATI dan 
gambaran umum tentang KOHATI seperti yang terdapat di dalam Pedoman 
Dasar KOHATI. Setelah itu penulis akan mencoba menjawab pertanyaan 
yang telah penulis ajukan di atas, “Apakah kelahiran KOHATI itu sebuah 
kebutuhan akan aktualisasi diri HMI-Wati atau sebuah “pemberontakan” 
senyap terhadap dominasi dan marginalisasi HMI-Wan?”.

C. Situasi yang Mengitari Kelahiran KOHATI 

Pentingnya posisi perempuan di dalam HMI tentu tak diragukan lagi. 
Bukan saja karena yang disebut mahasiswa termasuk di dalamnya ada 
mahasiswi, namun lebih dari itu perjuangan apapun di dunia ini dalam 
sejarahnya tidak bisa mengabaikan keberadaan perempuan. Sejarah 
menunjukkan bahwa HMI tidak dikhususkan buat mahasiswa. Perempuan 
HMI yang selanjutnya disebut HMI-Wati turut serta membidani dan 
mengiringi kelahiran HMI. Sampai hari ini, penulis belum menemukan 
data sejarah yang akurat, sejak kapan istilah HMI-Wan dan HMI-Wati itu 
muncul. Siapa pula yang pertama menggunakan istilah-istilah tersebut 
dan menjadi populer di HMI untuk pembedaan jenis kelamin di dalam 
himpunan ini.

Fakta yang tak terbantahkan bahwa di dalam sejarah, beberapa 
perempuan (mahasiswi) ikut membidani kelahiran HMI, tentu saja 
bersama tokoh sentralnya Prof. Drs. Lafran Pane. Di dalam buku Histiografi 
Himpunan  Mahasiswa Islam Tahun 1947 – 1993  (Intermasa: Jakarta, 1995),  
Agussalim Sitompul menuliskan sebagai berikut:

Lebih lanjut ditulis sesuai dengan perkembangan masyarakat 
Indonesia dan makin tingginya kesadaran wanita menuntut 
ilmu, jumlah wanita Islam yang memasuki perguruan tinggi 
makin meningkat, dengan sendirinya HMI-Wati makin 
bertambah pula. Diantara 15 orang pendiri HMI, 2 orang 
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diantaranya adalah HMI-Wati yaitu Maisaroh Hilal dan Siti 
Zaenah. Kemudian setelah HMI berdiri maka menyusullah 
HMI-Wati lainnya seperti Tejaningsih (Dra), Siti Baroroh 
Baried (Prof. Dra),  Tujimah (Prof. Dr). Mereka ikut bersama-
sam membina HMI pada awal-awal kelahirannya. Dengan 
partisipasi dan aktifnya beberapa orang HMI-Wati ketika baru 
berdiri, sebenarnya benih-benih KOHATI sudah ada.4 

Di dalam buku Korps HMI-Wati 1966-1994, Agussalim kembali 
menuliskan dua orang wanita yang lebih dulu terlibat di HMI sejak masa 
yang paling awal sekali yaitu,  Maisaroh Hilal yang merupakan cucu KH. A. 
Dahlan pendiri Muhammadiyah. Satu lagi adalah Siti Zainah. Kemudian 
menyusul 3 orang wanita hebat berikutnya, Siti Barroroh Baried, Tujimah 
dan Tedjaningsih.5 Bagi Agussalim ini adalah bukti bahwa perempuan 
Indonesia memiliki kesadaran dan pemikiran yang maju untuk mengejar 
ketertinggalannya sebagai akibat dari kolonialisme. Keterlibatan mereka 
di dalam HMI, juga menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk mengecap 
pendidikan tinggi, bukan hanya sekedar mengikuti kursus-kursus 
keputrian semata. 

Sejak kelahirannya HMI-Wati terlibat dengan sangat aktif di dalam 
berbagai kegiatan HMI. Tentu saja mereka berbaur dengan saudaranya 
HMI-Wan dalam berbagai kegiatan akademik ataupun non akademik. 
Seiring dengan perkembangan masa, para HMI-Wati juga memandang 
perlu untuk membuat kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang khusus 
berkenaan dengan keperempuanan. Tentu saja di sini HMI-Wan tidak 
terlibat sama sekali. Dinamika HMI yang terus berkembang pada saat itu 
meniscayakan untuk mengakomodir bidang khusus perempuan di dalam 
struktur kepengurusan PB HMI. Hasilnya di dalam struktur kepengurusan 
PB HMI lahirlah satu departemen yang disebut dengan departemen 
keputrian.

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, HMI lahir dalam situasi politik 
negara yang belum sepenuhnya stabil. Dua tahun setelah Proklamasi 
Kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 5 Februari 1947, Pemuda Lafran Pane 
dengan beberapa pemuda lainnya yang memiliki perhatian terhadap 
kondisi bangsanya khususnya dunia kepemudaan dan kemahasiswaan 
yang masih sangat jauh dari nilai-nilai Keislaman, berketetapan hati 

4Agussalim Sitompul, Histografi Himpunan  Mahasiswa Islam Tahun 1947 – 1993 , 
Jakarta: Intermasa, 1995, h. 209

5Agussalim Sitompul, Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994, Jakarta: Misaqa 
Ghaliza, 1995, h. 7
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untuk mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama HMI. Semangat 
keislaman dan kebangsaan cukup kuat mewarnai kelahiran HMI. Bahkan 
Agussalim malah mencatatkan di dalam bukunya, nuansa sekularisme 
cukup jelas terlihat pada dunia kemahasiswaan kala itu. Oleh karena 
itu, pada awal berdirinya tujuan HMI adalah: Pertama, Mempertahankan 
Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat Rakyat Indonesia. 
Kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam.6 

Sebenarnya sejak awal, HMI telah mengusung isu-isu pembaharuan 
pemikiran keislaman. Hal ini terlihat pada pemikiran Ayahanda Lafran 
Pane terutama berkenaan dengan relasi agama dan negara. Sebagaimana 
yang telah disebut di muka, sejak awal sekali keterlibatan perempuan 
– saya kira kala itu sebutan HMI-Wati belum ada- sudah terlihat pada masa-
masa selanjutnya dengan terbentuknya departemen keputrian. Sebelum 
KOHATI lahir, kegiatan HMI-Wati dalam masalah keperempuanan 
dikelola oleh departemen Keputrian. Kedudukannya tentu saja sama 
dengan bidang-bidang lainnya. Ada departemen kader, departemen 
kemahasiswaan, departemen hubungan luar negeri, dan lain-lain. Jadi 
departemen keputrian adalah bagian dari kepengurusan HMI, mulai dari 
tingkat Komisariat sampai Pengurus Besar.7

Agussalim di dalam Disertasinya menceritakan bahwa potensi HMI-
Wati di dalam HMI sesungguhnya sangat besar. Namun selama ini –
sebelum terbentuknya KOHATI- HMI-Wati hanya sebagai objek dari 
perkaderan HMI. Bisa dipahami mengapa masalah-masalah kewanitaan 
kurang mendapatkan perhatian atau porsi yang wajar. Andaipun ada 
kegiatan, itu hanya ditampung di dalam satu departemen keputrian saja. 
Kondisi ini membuat munculnya kesadaran HMI-Wati untuk berkiprah 
lebih luas dengan mendirikan organisasi yang akhirnya menjadi KOHATI.8 
Bagi Agussalim, motivasi perempuan berorganisasi khususnya lagi ber-
HMI disebabkan karena semangat ke-Islaman yang tinggi, pengaruh 
emansipasi wanita, semangat persatuan, adanya rasa tanggungjawab 
yang besar dalam membangun masyarakat, dan juga ingin menjadikan 
perempuan dan secara khusus HMI-Wati sebagai modal atau kekuatan 
untuk melakukan transformasi sosial.9

6Agussalim Sitompul,  HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta,  Jakarta: Gunung Agung, 
1984, h. 38

7Ida Ismail Nasution, KOHATI, Mengakar ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 10
8Lihat, Agussalim Sitompul, Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bansa: Pemikiran 

Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997), Jakarta: Logos Publishing, 2002
9Agussalim Sitompul, Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994, h. 9
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Alfan Alfian di dalam bukunya HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila 
di Tengah Prahara, menuliskan sebagai berikut:

Sebelum kelahiran Korp HMI-Wati (KOHATI), kegiatan HMI-
Wati dikelola oleh Departemen Keputrian yang merupakan 
salah satu bidang dalam struktur organisasi HMI. Ditilik dari 
sejarahnya, kiprah kaum hawa di organisasi HMI melekat 
sejak kelahirannya. Bahwa diantara pendiri HMI pada 5 
Februari 1947, terdapat dua orang perempuan yaitu Maisyarah 
Hilal dan Siti Zainah. Dalam perkembanagan selanjutnya 
muncullah Baroroh Baried, Tujimah, dan Tedjaningsih.10 

Masih menurut Alfan Alfian, sebelum KOHATI secara resmi berdiri 
secara nasional, HMI-Wati telah menunjukkan perannya dalam berbagai 
kegiatan dan aktivitas. Namun keterlibatan perempuan masa itu dapat 
dikatakan masih kecil. Beberapa cabang HMI telah berpartisipasi 
penuh dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa terutama dalam dinamika 
angkatan 1966. Mengenang pengerahan massa dalam Kesatuan Aksi 
Pengganyangan (KAP) GESPATU/PKI -dimuat majalah Kohagerahan 
massa- dalam wawanacara yang dimuat majalah KOHATI, Anniswati 
Rochlan menyampaikan bahwa, “Apabila dalam bentuk departemen 
keputrian, paling-paling hanya 3 atau 4 orang  saja yang bersedia aktif. 
Dengan adanya korp HMI-Wati banyak HMI-Wati yang ambil bagian, 
sehingga demikian lebih banyak kegiatan yang dilakukan dan lebih 
banyak HMI-Wati yang belajar dari pengalaman di HMI. Dengan kata lain 
pembinaan di HMI-Wati sebagai HMI lebih riil.11

Informasi di atas sekaligus menjelaskan bahwa ada perbedaan yang 
mencolok berkaitan dengan kiprah HMI-Wati sebelum dan sesudah 
terbentuknya KOHATI. Selama menjadi departemen Keputrian kegiatan-
kegiatan HMI-Wati memiliki jangkauan yang terbatas. Tidak ada spesifikasi 
atau pengkhususan. Faktanya seperti yang disampaikan di atas, HMI-
Wati lebih mampu menunjukkan perannya ketika mereka sudah memiliki 
wadah sendiri kendati sifatnya masih semi otonom.

Justru yang menarik adalah, seperti kesimpulan yang disampaikan 
oleh Agussalim Sitompul, bahwa kelahiran KOHATI sesungguhnya lebih 
merupakan aspirasi HMI-Wati yang berada di cabang-cabang. Sebut saja 
misalnya di HMI cabang Jakarta, bersamaan dengan konferensi cabang, 

10M. Alfan Alfian, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara, 
Jakarta: Kompas, 2013, h. 131

11Ida Ismail Nasution, KOHATI, Mengakar ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 10. Lihat 
juga, Majalah KOHATI, 1969.
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dalam musyawarah kerja, Jakarta Desember 1965, secara resmi dibentuk 
Korps HMI-Wati. Tiga orang formaturnya adalah Hartini Hakim, Yulia 
Mulyati Dan Fadhlah Barie. 

Ida Ismail Nasution menuliskan bahwa ide pembentukan KOHATI 
ini dibicarakan pada Musyawarah Kerja Keputrian Cabang Jakarta bulan 
Desember 1965. Diputuskan bahwa pembentukan badan yang diberi 
nama KOHATI tersebut, status adalah semi otonom, dan tiga orang 
diangkat menjadi formatur: Hartini Hakim, Yulia Mulyati dan Fadhlah 
Barie. Pengurus yang pertama diketuai oleh Hartini Hakim dengan 
Asmara Tjandrarini sebagai Sekretatris Umum.12 

Mengutip keterangan Yulia Mulyati yang mendorong nama “Korps” 
adalah karena pada saat itu telah dibentuk berbagai koprs dalam angkatan 
bersenjata sebagai wadah khusus perempuan, seperti KOWAL (Cowal) di 
angkatan laut, KOWAD (Cowad) di angkatan Darat, KOWAU (Cowau) 
di angkatan udara.13 Karenanya di HMI harus ada pula Korps  HMI-
Wati. Tercetusnya kata KOHATI seacara spontan muncul dari Dahlan 
Ranuwiharjho ditengah-tengah tahun 1965, dimana dikatakan apabila 
copilot selalu berada di samping pilot, maka KOHATI berada disamping 
HMI-Wan.14 Sedangkan istilah korps menurut Mar’ie Muhammad, 
digunakan untuk menghindari digunakannya istilah perhimpunan, 
asosiasi ataupun organisasi. Semangat mendirikan korps ini adalah 
karena ia memiliki jiwa korps, yakni jiwa kebersamaan dan persaudaraan 
plus. Sifatnya semi otonom karena menjadi bagian dari HMI, organisasi 
induknya.15 

Berkenaan dengan hal di atas juga terkonfirmasi di dalam buku Alfan 
Alfian sebagai berikut: 

Di HMI cabang Jakarta, bersamaan dengan konferensi cabang, 
dalam musyawarah kerja Jakarta Desember 1965, Secara resmi 
dibentuk Korps HMI-Wati. Tiga orang formaturnya adalah 
Hartini Hakim, Yulia Mulyati Dan Fadhlah Barie. Mengutip 
keterangan Yulia Mulyati yang mendorong nama “Korps” 
adalah karena pada saat tersebut telah dibentuk berbagai 
koprs dalam angkatan bersenjata sebagai wadah khusus 

12Ida Ismail Nasution, KOHATI, Mengakar ke Dalam Untuk Meraih Asa, h.14-15
13Ida Ismail Nasution, KOHATI, Mengakar ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 14-15. 

Dikutip dari  Wawancara dengan Yulia Harun Kamil
14Ida Ismail Nasution, KOHATI, Mengakar ke Dalam Untuk Meraih Asa, h.Dikutip 

dari wawancara dengan Etty Mar’ie Muhammad
15M. Alfan Alfian, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila, h. 134.
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perempuan, seperti KOWAL di angkatan laut, KOWAD di 
antara darat, KOWAU di angkatan udara. Karenanya di HMI 
harus ada pula Korps  HMI-Wati. Tercetusnya kata KOHATI 
seacara spontan muncul dari Dahlan Ranuwiharjho ditengah-
tengah tahun 1965, dimana dikatakan apabila copilot selalu 
berada di samping pilot, maka KOHATI berada disamping 
HMI-Wan. Sedangkan istilah korps menurut Mar’ie 
Muhammad, digunakan untuk menghindari digunkannya 
istilah perhimpunan, asosiasi, ataupun organisasi. Semangat 
mendirikan Korps ini adalah karena ia memiliki jiwa korps, 
yakni jiwa kebersamaan dan persaudaraan plus. Sifatnya 
semi otonom karena menjadi bagian dari HMI, organisasi 
induknya.16 

Merujuk kepada sejarah, Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) 
berdiri pada tanggal 22 Des 1960. Tanggal tersebut dipilih untuk 
mendekatkannya dengan hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. 
Selanjutnya Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) berdiri pada tanggal 
5 Januari 1963. Dasar pendiriannya karena di TNI Angkata Laut disadari 
ada aspek atau bidang yang lebih tepat jika dikerjakan oleh wanita –
tampaknya kata Perempuan tidak digunakan-. Sedangkan untuk TNI 
Angkatan Udara sepanjang yang dapat ditelusuri, tidak disebut dengan 
Korps Wanita Angkatan Udara (KOWAU), melainkan disebut dengan 
WARA yaitu Wanita Angkata Udara yang berdiri tanggal 21 Agustus 1962. 
Penulis tidak mendapatkan informasi dari mana istilah KOWAU muncul 
seperti kutipan-kutipan di atas. Adapun Polisi Wanita berdiri jauh lebih 
awal yaitu tanggal 1 September 1948, lebih kurang tiga tahun setelah 
Indonesia Merdeka. Menjadikan hadirnya Tentara wanita baik di AD, AL 
dan AU dengan sebutan Korps untuk AD dan AL sebagai argumentasi 
nama KOHATI, sepintas dapat dibenarkan. Namun yang harus dicatat, 
lahirnya tentara wanita itu lebih disebabkan adanya kebutuhan untuk 
merekrut wanita sebagai tentara yang pada awalnya lebih difokuskan 
pada aspek pemeliharaan, kendatipun pada perkembangan selanjutnya 
wanita juga dapat terjun di medan tempur. Namun KOHATI lahirnya 
bukan karena dibutuhkan adanya HMI-Wati di tubuh HMI. Jauh sebelum 
itu, HMI-Wati telah terlibat di dalam HMI sendiri.  

Lepas dari argumen yang dikemukana banyak penulis, pastinya nama 
Korps itu adalah pemberian dari A. Dahlan Ranuwiharjo. Ida Ismail 
Nasution menuliskan bahwa Mas Dahlan Ranuwiharjo memberikan 

16M. Alfan Alfian, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila, h. 134
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nama Cohati (sekarang dikenal dengan sebutan KOHATI), abreviasi 
untuk Koprs HMI-Wati, kepada HMI-Wati yang berkelompok pada tiap 
apel mahasiswa tersebut. Nama yang tercetus secara bergurau, ketika 
HMI-Wati melaksanakan apel di lapangan benteng itu dilatarbelakangi 
oleh COWAD dan COWAL. Kedua Korps ini adalah nama-nama baru 
yang sedang menjadi buah bibir dimasyarakat. COWAD berdiri pada 22 
Desember 1961, COWAL pada 5 Januari 1963 (selain itu, Polwan pada 
1948 dan Wara pada 12 Agustus 1963). Tentu bukan hanya cabang Jakarta 
yang telah membentuk “KOHATI”. HMI Cabang Makasar juga melakukan 
hal yang sama dan telah pula berhasil membentuk  KOHATI.17

Departemen Keputrian PB HMI dari dekat mengamati dinamika 
perkembangan organisasi ini. Selain sebagai PB HMI, Anniswati Rochlan 
juga turut terlibat aktif sebagai senior di Cabang Jakarta yang senantiasa 
berkomunikasi dan berdialog dengan junior-juniornya di cabang Jakarta. 
Anniswati yang turut hadir pada Training Nasional Keputrian di Makasar 
juga menangkap aspirasi yang muncul di kalangan HMI-Wati disana. PB 
HMI akhirnya sepakat bahwa hal yang sama sebaiknya juga diterapkan 
pada cabang-cabang HMI. Sementara itu, secara informal “demam 
KOHATI” dibawa pulang oleh peserta Mukernas HMI 3 Januari 1966. 
Para peserta Mukernas, lebih-lebih HMI-Watinya, terkesan sekali melihat 
“KOHATI JAYA” yang selain dari kuantitasnya, juga kualitasnya teruji. 
Pendukung KOHATI yang sudah terbiasa dalam apel-apel mendukung 
kegiatan KAMI, KAWI, lasykar ARH dan lain-lain, tampak juga tampil 
mendukung kegiatan mukernas. 

Pada 11 Juni 1966, Pengurus Besar HMI mengeluarkan Surat 
Keputusan (2319/A/SEK/1966) ditanda tangani oleh Ketua Umum Dr. 
Sulastomo dan Wakil Sekjen Nabhani Misbach, yang menginstruksikan 
agar KOHATI juga dibentuk di setiap cabang, komisariat dan rayon 
dengan status semi otonom. Instruksi disusul pada 6 Juli 1966 dengan 
sebuah Pedoman Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Munajat 
Aminarto (Ketua), Yusuf Syakir (Sekjen) dan Anniswati Rochlan (Ketua 
Departemen Keputrian). Sebelum SK PB HMI diterima, beberapa cabang 
sudah mulai “meniru” mendirikan KOHATI, antara lain Cabang Bogor (19 
Februari 1966), dll. Sementara yang lain baru melaksanakan pembentukan 
KOHATI setelah SK No. 2319/SEK/1966 tiba. Sebagian lagi, baru secara 
khusus mendirikan KOHATI, pada saat persiapanan untuk menyusun 
delegasi ke Kongres HMI di Solo. Mereka membentuk KOHATI, karena 
dalam kongres akan ada Musyawarah Nasional KOHATI.

17Ida Ismail Nasution, KOHATI, Mengakar ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 14
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Dari penjelasan ini terlihat bahwa lahirnya KOHATI adalah keinginan 
terdalam dari diri HMI-Wati untuk dapat berkiprah dan berbuat lebih 
banyak di dalam HMI dan juga buat bangsa ini. Syukurnya, keinginan yang 
tulus itu memperolah dukungan maksimal oleh HMI-Wan. Bukan sekedar 
dukungan namun Pimpinan HMI yang umumnya didominasi oleh HMI-
Wan secara bersama-sama melihat dibentuknya KOHATI adalah untuk 
kemaslahatan HMI secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, tidaklah 
mengherankan bahwa mulai dari tingkat cabang, di BADKO-BADKO 
ataupun Pengurus Besar, HMI-Wan dan HMI-Wati saling membantu dan 
menguatkan terbentuknya organisasi baru di HMI yang pada akhirnya 
diputuskan bersifat semi otonom. 

Jauh sebelum Training di Makasar, Agussalim Sitompul 
menginformasikan bahwa pada tahun 1962 dan 1963 telah dilaksanakan 
latihan untuk HMI-Wati. Di dalam bukunya, Agussalim menuliskannya 
sebagai berikut:

Dalam pembentukan dan pembinaan kader khusus putri, 
pertama kali dilakukan pada tanggal 31 Desember 1962 
sampai 6 Januari 1963 oleh Departemen Keputrian PB HMI, 
yaitu dengan melaksanakan Training Centre dengan tujuan 
memperbanyak tenaga kepemimpinan putri, baik untuk 
HMI maupun sebagai kader bangsa. Kemudian yang kedua, 
diselenggarakan Latihan Kepemimpinan HMI putri se-
Indonesia di Kaliurang, Yogyakarta tanggal 25 -27 Desember 
1963, diikuti oleh 150 peserta. Ketua dan sekretaris Panitia 
pelaksana adalah Lulu Basalamah dan Ummi Hani ZA.18  

Adalah menarik pada penutupan, Presiden Soekarno memberikan 
sambutan tertulisnya yang berbunyi:

“Jadilah Patriot Komplet, yaitu seseorang karena kecintaannya 
kepada tanah air, bangsa dan negara dengan ikhlas bersedia 
mengabdikan diri dan mengorbankan apa saja bahkan 
jika perlu jiwa raga untuk membela, menyelamatkan dan 
mengagungkan demi kebesaran tanah air, negara dan 
bangsanya”. Memang untuk menjadi patriot komplet, 
terutama mentalnya yang harus digembleng. Patriot komplet 
ialah orang yang berkarakter, orang yang beriman, dan orang 
yang berbudi luhur.19

18Agussalim Sitompul, Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994, h. 13
19Agussalim Sitompul, Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994,h. 13
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Kehadiran KOHATI di dalam tubuh HMI sebenarnya dilatarbelakangi 
banyak hal. Beberapa pendapat yang telah penulis sebut di muka, 
memberi tekanan pada faktor internal dan belum menyentuh faktor 
eksternal. Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal buku ini, menjelang 
kemerdekaan RI bahkan tahun-tahun sesudahnya organisasi perempuan 
tumbuh dengan suburnya. Salah satu organisasi perempuan yang sangat 
artikulatif dilihat dari berbagai macam kegiatannya adalah GERWANI 
yang berafiliasi kepada PKI.

Tampak dipermukaan adalah kelahiran KOHATI didasarkan pada 
keinginan untuk berkiprah lebih luas dan dapat terlibat secara aktif di 
dunia keperempuanan. Namun tidak dapat ditolak, kelahiran KOHATI 
juga menyisakan “aroma” pemberontakan terhadap dominasi laki-laki di 
dalam tubuh HMI. Di dalam Biografinya sebagaimana telah disebutkan di 
muka, Anniswati menyebut salah satu sebab pentingnya kelahiran KOHATI 
karena HMI belum mengakomodir persoalan-persoalan ke perempuanan 
di training-training HMI.20 Apakah ini menjadi isyarat bahwa HMI-Wan 
tidak memandang isu-isu perempuan sebagai hal penting yang harus 
diajarkan di dalam training HMI. Sebenarnya sampai sekarangpun isu-isu 
perempuan tidak dikaji di training HMI. Masalah ini hanya dibahas di 
LKK KOHATI. Sangat wajar jika kader-kader HMI-Wan tidak memahami 
persoalan perempuan di Indonesia. Secara khusus mereka juga tidak 
memahami apa yang sesungguhnya diperjuangkan KOHATI. Wajarlah jika 
pandangan miring tetap saja muncul dari HMI-Wan dan anehnya setiap 
kali Kongres isu-isu pembubaran KOHATI tetap saja terdengar. Memang 
disadari pada masa itu, isu-isu gender, feminis, belumlah marak seperti 
yang terjadi belakangan ini. Namun esensinya sama saja. Diskriminasi dan 
ketidakadilan banyak dirasakan oleh perempuan Indonesia. Agaknya hasil 
bacaan teman-teman HMI-Wati kala itu tentang dinamika perempuan 
dunia dan khusus yang terjadi pada bangsa ini mendorong HMI-Wati 
untuk lebih menunjukkan eksistensi dirinya. Dan itu harus dimulai dari 
rumahnya sendiri, HMI.

Merujuk kepada Denok Shinta Cahyaningrum, ia menyatakan bahwa 
kehadiran  KOHATI sejatinya tidak bisa dilepaskan dari  menjamurnya 
organisasi wanita di Indonesia, baik organisasi profesi, sosial atau 
organisasi para istri.21 Walaupun sebenarnya menjamurnya organisasi 

20Anniswati M. Kamaluddin, Perjuangan Mengangkat Harkat Martabat Perempuan, 
Jakarta: Intrans, 2020,  h.9-16

21Denok Shinta Cahyaningrum, Quo Vadis KOHATI?, dalam, “HMI Mengayuh  Di 
Antara Cita dan Kritik”, Agussalim Sitompul (ed), Jogjakarta: Aditya Media, 1997,        
h. 553 
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perempuan dan organisasi para istri tidak selamanya dimotivasi untuk 
memperjuangkan nasib kaum wanita. Selanjutnya catatan Rahmi Fauziah 
memberi kesan tersurat adanya subordinasi peran HMI-Wati pada masa 
itu. Kendatipun pada awalnya ia memuji bahwa di dalam HMI –organisasi 
yang ia banggakan- seluruh kader mempunyai kesempatan yang sama 
untuk mengikuti setiap proses perkaderan di HMI tanpa “pembatasan” 
dan “perbedaan” terutama persoalan laki-laki dan perempuan. Kader 
KOHATI tidak melulu dibatasi hanya pada seksi konsumsi dalam 
kepanitiaan, tetapi juga misalnya, diberikan kesempatan menjadi pemateri  
dalam latihan HMI tidak hanya sebagai pemateri ke-KOHATI-an. Banyak 
kader KOHATI yang memiliki wawasan keilmuan, kemampuan debat, 
kemampuan sidang dan sebagainya, yang tidak jauh berbeda dengan 
kader-kader HMI-Wan lainnya. Tapi karena HMI-Wan pada masa itu 
hebat-hebat, maka kesempatan HMI-Wati untuk menjadi pemateri  dalam 
training di luar materi Ke –KOHATI-an sangat sedikit.22

Catatan Rahmi di atas menyisakan dua hal penting. Pertama, HMI-
Wati pada masa itu selalu diposisikan sebagai seksi konsumsi yang 
bertugas menyiapkan makanan dan minuman pada setiap kegiatan atau 
acara. Kerja-kerja ini secara kultural memang identik dengan kerja-kerja 
perempuan. Artinya, di dalam tubuh HMI pada saat itu, bias gender 
masih begitu terasa dengan sangat jelasnya. Kedua, kesempatan yang 
dimiliki HMI-Wati terutama sebagai pemateri di dalam training HMI 
masih terbilang langka. Kesempatan yang diberikan sangat sedikit untuk 
tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Sebabnya adalah karean HMI-
Wan hebat-hebat kala itu. Bukankah ini menunjukkan pada saat itu masih 
ada diskriminasi laki-laki dan perempuan. HMI-Wati hanya berperan 
pada materi ke-KOHATI-an. Sejatinya, sebagai organisasi kader, HMI-
Wati harus diberi kesempatan sebagai bagian dari proses dirinya menjadi 
seorang pemateri di training HMI.

Secara teoritik dimana terjadi dominasi bahkan eksploitasi, maka 
yang muncul adalah pemberontakan. Pemberontakan itu bisa kecil dan 
bisa besar. Bisa halus dan lembut namun bisa juga kasar dan keras. Di 
HMI semuanya berjalan dengan mulus. Sebagaimana yang terlihat nanti, 
kehadiran KOHATI di dalam HMI, membuat HMI-Wati memiliki wilayah 
atau batas yang tidak bisa dimasuki oleh HMI-Wan. Wilayah itu menjadi 

22Rahmi Fauziah, HMI, “Kampus di Luar Kampus: Catatan Pribadi Kader KOHATI,” 
dalam Membingkai Perkaderan Intelektual: Setengah Abad HMI Cabang Ciputat, 
Jakarta: HMI Cabang Ciputat, KAHMI Ciputat, UIN Jakarta Press, Fatwa Center, 2012, 
h. 128.
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sangat khusus sampai-sampai ketua umum HMI tidak akan dan berani 
mencampurinya. Paling tidak, lewat KOHATI, HMI-Wati menunjukkan 
kemandiriannya.

Terlepas dari analisis penulis di atas, pernyataan senior KOHATI ini 
dapat menjadi jawaban ideal tentang motivasi kelahiran KOHATI. Di 
dalam makalahnya yang berjudul, “Semangat KOHATI, Kerangka, Embrio 
Kelahiran KOHATI”, Ida Nazar Nasution ketua umum KOHATI PB HMI 
setelah Anniswati, menuliskan bahwa proses lahirnya KOHATI di forum 
kongres VIII HMI atau Munas KOHATI bukanlah karena instruksi dari atas, 
tetapi tumbuh sebagai idea/gagasan dari bawah, dengan memperhatikan 
suasana ketika itu. Perkembangan baik kuantitatif maupun kualitatif 
HMI-Wati diberbagai cabang diseluruh Indonesia nampak meningkat 
dan menuntut adanya pembinaan dan penyaluran melalui suatu wadah 
khusus.23 

Dalam pandangan Ida Nazar ada beberapa pernyataan konklusif 
yang menarik untuk dipertimbangkan. Pertama, Terbentuknya KOHATI 
bukan karena terbentuknya instruksi dari atas, tetapi tumbuh dari 
tuntutan dari bawah, karena meningkatnya kuantitas maupun kualitas 
di cabang-cabang. Kedua, Sudah saatnya ada spesialisasi khususnya 
dalam kewanitaan. Ketiga, Wadah KOHATI sangat tetap bagi HMI 
dalam pembinaan HMI-Wati untuk menciptakan muslimat yang “siap” 
menghadapi “pasca mahasiswa.” Keempat, Dalam wadah KOHATI, HMI-
Wati mempunyai “laboratorium khusus” mengenai berbagai ilmu yang 
tidak didapatkan di bangku kuliah. Kelima, Wadah KOHATI daharapkan 
dapat mempersiapkan menjadi seorang “ Sarjana Wanita” yang sekaligus 
“Wanita Sarjana”.24

Agussalim Sitompul di dalam buku Korps HMI-Wati telah melakukan 
wawancara dengan tiga tokoh HMI-Wati yaitu, Anniswati Rokhlan (Ketua 
KOHATI I PB HMI), Yulia Mulyati (Sekretaris Umum I KOHATI PB) dan 
Nurhayati Jamaz. Dari ketiga tokoh ini diperoleh informasi bahwa pada 
mulanya KOHATI didirikan untuk memobilisasi massa dalam rangka KAP 
(Kesatuan Aksi Pengganyangan) PKI. Melalui departemen Keputrian PB 
HMI, terasa tidak efektif. Lewat “organisasi baru” diharapkan lebih cepat 
dan kuat. Barulah setelah itu kesadaran yang muncul, KOHATI penting 
untuk efektivitas pembinaan terhadap kader-kader HMI-Wati. Yulia 
Mulyati mengatakan bahwa KOHATI lahir sebagai respon terbentuknya 
korps-korps di dalam angkata bersenjata –sebagaimana yang banyak 

23Agussalim Sitompul, HMI, Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam, h. 211
24Agussalim Sitompul, HMI, Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam, h. 213
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disebut dalam bab ini- KOWAD, KOWAL, KOWAU dan POLWAN. Yang 
menarik adalah, menurut Yulia, istilah KOHATI buat HMI-Wati tidak 
disetujui karena bisa dipelesetkan menjadi Komando Harem Tingkat 
Tinggi.25 Selanjutnya Nurhayati Jamaz, kelahiran KOHATI pada tahun 
1966 memang tak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa saat itu untuk 
menghempang PKI yang menggerogoti Pancasila. Dalam proses gerakan 
pengganyangan itu terdapat KAWI yang merupakan singkatan dari 
Kesatuan Aksi Wanita Indonesia. HMI harus ikut proses itu dengan cara 
membentuk KOHATI yang akhirnya nanti bisa bersama-sama dengan 
organisasi wanita Islam lainnya.26 

Jika disimpulkan dengan menggunakan pemikiran Agussalim 
Sitompul sebagaimana tertulis di dalam makalahnya bahwa yang menjadi 
latar belakang berdirinya KOHATI adalah:

1. Karena semangat dan jiwa Islam yang tertanam pada setiap anggota 
HMI-Wati yang menempatkan wanita pada tempat yang wajar.

2. Karena semangat dan realisasi emansipasi wanita yang diperjuangkan 
R.A. Kartini .

3. Karena tuntutan HMI sendiri, karena secara kuantitas maupun 
kualitas memungkinkan sekali untuk mendirikan KOHATI sebagai 
badan khusus yang bergerak di bidang kewanitaan.

4. Kondisi intern yaitu dengan berdirinya berbagai korps di kalangan 
angkatan bersenjata, memacu semangat HMI-Wati mendirikan wadah 
sejenis.

5. Faktor politik, agar HMI-Wati ikut bersama kelompok wanita lain 
bekerja bersama menumpas gestapu/PKI.

6. Karena berdirinya lembaga-lembaga khusus di HMI seperti LDMI, 
LKMI, LSMI, LPMI, LAPMI dan lain-lain. 

7. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan serta 
pembinaan HMI-Wati di bidang kewanitaan dalam rangka 
pembentukan kader HMI-Wati sebagai patriot komplit.27 

Tentu siapa saja boleh setuju sepenuhnya dengan pendapat Agussalim 
Sitompul atau hanya setuju sebagian saja. Namun bagi penulis sendiri, 
analisis Agussalim terasa sangat luas. Sebenarnya berdasarkan fakta yang 
ada dan oleh Agussalim telah dimuat di dalam bukunya “Korps HMI-

25Istilah Komando Harem Tingkat Tinggi hanya penulis peroleh dari buku Agussalim 
Sitompul. Agussalim Sitompul, Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994,h. 12.

26Agussalim Sitompul, Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994, h. 12
27Agussalim Sitompul, HMI, Histografi Himpunan  Mahasiswa Islam, h. 210.
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Wati”, bahwa alasan pokoknya adalah ingin menjadikan HMI-Wati sebagai 
kekuatan besar untuk melawan PKI. Setidaknya KOHATI bisa terlibat dan 
bekerjasama dengan organisasi wanita lainnya. Belakang baru muncul 
keinginan untuk menjadikan KOHATI sebagai wadah pembinaan bagi 
HMI-Wati. Memang menurut Anniswati, apa yang dinyatakan Agussalim 
ada benarnya jika ditinjau dari apa yang terjadi setelah terbentuknya 
KOHATI. Sebagaimana diceritakan oleh Anniswati, beliau bersama 
beberapa anggota KOHATI tinggal di rumah Subchan ZE jalan Banyumas 
No 4 Jakarta Pusat. KOHATI setiap hari harus menyiapkan makanan untuk 
100 orang lebih. Mereka bergilir untuk belanja keperluan dapur, lauk 
dan sayur. Agar harganya murah, kadang-kadang belanja dilakukan sore 
hari. Karena itu tidak jarang dengan bahan belanja di tangan kanan dan 
kiri, mereka berlari-lari untuk menghindari jam malam. KOHATI harus 
bangun untuk memberi makan, minum dan bantuan kesehatan berupa 
obat-obatan ringan kepada HMI-Wan yang pulang dari penggebrekan PKI 
dan CGMI.28

Dengan demikian, Bagi penulis, dua alasan mendasar bagi kelahiran 
KOHATI adalah alasan internal yang mengacu pada dua hal. Pertama, 
kebutuhan HMI-Wati akan ruang yang lebih luas untuk beraktifitas lebih 
luas dan leluasa. Secara spesifik hal itu dimaksudkan untuk menumpas 
PKI. Kedua, hanya dengan membentuk lembaga baru, HMI-Wati bisa 
terbebas dari streotipe atau “penindasan” HMI-Wan lewat diskriminasi 
gender. Alasan ini sepanjang bacaan penulis tidak muncul dalam buku-
buku yang telah disebut. Namun agaknya sulit juga membantah alasan 
ini. Pertanyaannya adalah, jika KOHATI hadir untuk melawan PKI, 
apakah tidak cukup melalui HMI saja. Lalu HMI-Wati sebagai makmum 
yang baik. Faktanya tidak. HMI-Wati juga ingin menunjukkan eksistensi 
dirinya.

Sedangkan alasan eksternalnya, kelahiran korps di ABRI dan Polri 
ikut mempengaruhi kesadaran HMI-Wati. “Jika mereka ada kelompok 
perempuannya secara khusus, mengapa kita tidak”. Kira-kira ini adalah 
alasan yang bersemayam di dalam hati HMI-Wati. Sebagian penulis 
jelaskan pada bab I sejak masa orde lama dan semakin jelas pada orde 
baru, ada kecenderungan seiring dengan politik gender, untuk melahirkan 
berbagai macam organisasi perempuan. Walaupun organisasi perempuan 
itu dimaksudkan untuk mengokohkan dominasi pemerintah yang ingin 

28Moch Sa’dun M ,et.all, Anniswati M. Kamaluddin, Pikiran, Kiprah dan Perjuangan, h. 13
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mengontrol seluruh dinamika kehidupan masyarakat khususnya wanita. 
Sedikit banyaknya pengaruh “untuk sama dengan yang lain” ada pada diri 
HMI-Wati kala itu.

Kembali kepada pertanyaan yang telah penulis ajukan di muka. 
Apakah kelahiran KOHATI dilandasi kondisi ideal untuk berkiprah atau 
sebagai bentuk pemberontakan terhadap dominasi laki-laki di dalam 
HMI. Membaca dengan cermat sejarah kelahiran KOHATI, penulis telah 
menjelaskan bahwa dimensi pemberontakan terhadap dominasi laki-laki 
terasa kendati tidak terlalu kentara. Kita dapat menyebutnya sebagai 
pemberontakan yang sangat halus. Bisa jadi perlakukan HMI-Wan yang 
cenderung diskrimintaif juga terbentuk dari kultur patriarki yang melekat 
dari lingkungan mereka sebelumnya. Sama halnya bisa jadi, perlakukan 
itu juga dikontribusikan oleh pemahaman agama yang bias gender. Sampai 
pada akhirnya, kita bisa memahami, gaung keseteraan gender juga baru 
berhembus di lingkungan HMI sekitar tahun 1980-an. 

Pada masa kepemimpinana Dr. Sulastomo sebagai hasil dari Kongres 
Ke VII di Jakarta, Pengurus Besar HMI didukung oleh 33 orang personel, 
6 orang adalah HMI-Wati. Dua diantaranya Eka Masni dan Lily Muslichah 
duduk di departemen keputrian. Disamping mereka berdua masih ada 
beberapa orang HMI-Wati duduk dalam Pengurus Besar HMI, yaitu 
Zulaecha Yasin sebagai Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri, 
serta Anniswati Rochlan, Siti Delfina dan Rasmidar Aminy sebagai Staf 
Bendahara. Sesudah Mukernas HMI tanggal 3 Januari 1966, Pengurus 
Besar mengalami reshuffle dan disederhanakan menjadi 24 orang dan 
semenjak saat itu, Depertemen Keputrian dipimpin oleh Anniswati 
Rochlan, yang berlanjut sampai Kongres VIII di Solo.29 

Dengan jelas terlihat bahwa HMI-Wati turut berkiprah hampir 
dalam setiap kepengurusan kendatipun kalah jumlah dengan HMI-
Wan. Begitu pula, tak kalah pentingnya HMI ikut aktif memprakarsai 
kelahiran KAMI pada 25 Oktober 1965, maka selain beberapa HMI-Wan 
yang mewakili HMI, turut pula partisipasi HMI-Wati. Ketika timbul 
gagasan untuk memperluas kesatuan aksi di semua bidang yang antara 
lain melahirkan KASI, KAPPI, KAPI, dan lain-lain, maka HMI-Wati turut 
mendorong lahirnya KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia ), dimana 
Aisyah Aminy seorang Alumni HMI-Wati terpilih menjadi Ketua/
Kordinatornya.30

29Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa, h 10
30Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 11
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Suasana berubah total setelah gagalnya G30S/PKI serta kemenangan 
Orde Baru dimana komponen-komponen masyarakat menyambut baik 
perkembangan tersebut yang menandakan bangsa Indonesia memasuki 
era baru yang penuh pengharapan, era orde baru. Kepercayaan kepada HMI 
mengakibatkatkan meledaknya jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri 
untuk menjadi anggota HMI. Sebagaimana analisis yang dikemukakan 
beberapa sosiolog, kejadian ini seiring dengan masa masuknya anak-
anak orang Islam ke perguruan tinggi setelah berhasil mengecap bangku 
sekolah pada tahun 1961/1962/1963 dan seterusnya.  Mulai berstatus 
sebagai mahasiswa dan sebagian besar masuk menjadi anggota HMI. 
Satu argumentasi penting lainnya adalah, HMI bukan saja organisasi 
yang dituntut PKI untuk dibubarkan tetapi HMI juga berdiri di barisan 
terdepat dalam menolak PKI. Pada titik ini, HMI sesungguhnya mewakili 
suara umat. Tidaklah mengherankan jika simpati dan dukungan diberikan 
cukup besar buat HMI.

Alfan Alfian merekam dengan cukup baik peristiwa di atas 
sebagaimana terdapat di dalam bukunya yang khusus membahas tahun 
1965-1966. Ia menuliskan sebagai berikut:

Ida Ismail – yang pada kongres ke VIII di Solo bersama-
sama Yulia Mulyati terpilih sebagai mide formatour- 
menjelaskan betapa situasi politik menjelang peristiwa 
G30S/PKI merupakan masa yang cukup menegangkan bagi 
HMI. Tekanan datang bertubi-tubi dari PKI dan seluruh 
ormasnya yang berusaha menyusup di lingkungan perguruan 
tinggi. Suasana berubah total setalah gagalnya G30S/PKI. 
Masyarakat semakin memberikan kepercayaan kepada HMI 
yang ditunjukkan dengan meledaknya jumlah mahasiswa 
yang mendaftarkan diri untuk masuk menjadi anggota HMI. 
Sulastomo juga mengungkapkan apabila pada tahun-tahun 
sebelumnya anggota  baru HMI di FKUI lazimnya tidak 
sampai sepuluh orang, pada tahun 1965 tersebut melonjak 
drastis hingga 80 orang. Akibatnya, jumlah anggota HMI 
cabang Jakarta meningkat pesat dari hanya berjumlah 120 
orang pada tahun 1957, menjadi 2000 orang pada tahun 
1965.31

Di dalam tulisan Ade Ismail Nasution, fakta yang diungkap oleh Alfan 
Alfian juga ditemukan informasi yang senada. Ade menuliskan bahwa:

31M. Alfan Alfian, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila, h. 131-132. 
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Dr. Sulastomo memaparkan bahwa pada tahun dimana HMI 
diganyang oleh PKI tersebut, anggota baru di FKUI yang 
biasanya tidak sampai sepuluh orang, melonjak menjadi 80 
orang. Kalau pada tahun 1957 jumlah anggota baru cabang 
Jakarta hanya 120 orang, maka pada tahun 1965 jumlah 
anggota baru di cabang Jakarta meledak sampai 2000 orang.32

Meledaknya jumlah anggota terasa pula sampai ke cabang-cabang 
kecil di seluruh tanah air. Hal ini telah menarik perhatian beberapa tokoh 
HMI-Wati. Mereka menyimpulkan –sebagaimana telah diungkap di atas-  
bahwa sebuah departemen, yang dipimpin oleh dua tiga orang HMI-Wati 
tidak akan mampu mengorganisasi kegiatan-kegiatan untuk menampung 
besarnya jumlah HMI-Wati yang berada di lingkungan HMI, itu masalah 
pertama. Masalah kedua yang sekaligus merupakan tantangan, apakah 
jumlah mahasiswi yang begitu besar  tidak dapat dimanfaatkan untuk 
sesuatu yang lebih berarti dalam rangka mencapai tujuan HMI?33

D. Momentum Kelahiran KOHATI 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kesadaran dan keinginan HMI-
Wati untuk lebih berkiprah dan berorganisasi adalah argumentasi yang 
paling absah sekaligus menjadi motivasi kelahiran KOHATI. Kesadaran 
inilah yang diterjemahkan HMI-Wati masa itu dalam bentuk yang berbeda. 
Beberapa cabang telah lebih dahulu mendirikan apa yang disebut KOHATI. 
Tentu ini menarik, nama KOHATI sudah lebih digunakan sebelum nama 
itu diresmikan di kongres VIII di Solo. Ini terjadi karena sebelum berdiri, 
KOHATI sudah ada di beberapa cabang HMI di Indonesia karena memang 
menjadi gerakan yang hampir merata di kalangan HMI-Wati pada saat 
itu. Sejak akhir tahun 1965 sampai pertengahan tahun 1966 (Sebelum 
Kongres VIII) muncul istilah “demam KOHATI”.

Sebagaimana telah disebut bahwa gagasan untuk mendirikan KOHATI 
dimulai dari Musyawarah Kerja Bagian Keputrian HMI Cabang Jakarta 
tanggal 12 Desember 1965. Sedang garis besar landasannya dan struktur 
organisasi berhasil disusun dalam Konferensi Cabang HMI Jakarta 
Komisi Keputrian tanggal 17 Januari 1966. Untuk menampung aspirasi 
dan semangat HMI-Wati mendirikan suatu korps, maka sidang pleno PB 
HMI di pasar minggu Jakarta tanggal 1 s.d 3 Mei 1966, telah membahas 
kemungkinan mendirikan korps HMI-Wati. Sebagai realisasi sidang pleno 

32Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa, h, 12
33Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa, h, 13



Jati Diri HMI - Wati | Azhari Akmal Tarigan90

itu dengan surat keputusan PB HMI Nomor: 2391/A/SEK/1966, tanggal 
26 Syafar 1386 H, bertepatan 11 Juni 1966 M, dibentuklah Korps HMI-
Wati disingkat KOHATI. Sejak itu berdirilah KOHATI di cabang-cabang 
HMI sebelum Kongres VIII HMI, yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Secara 
nasional dalam rangka Kongres VIII HMI di Surakarta tanggal 10 s.d 
17 September 1966, dalam sub komisi Musyawarah HMI-Wati, telah 
memutuskan mendirikan Korps HMI-Wati disingkat KOHATI. Tanggal 
berdiri KOHATI ditetapkan tanggal 17 September 1966.34 

Kongres VIII HMI sebagai Kongres penting di mana Nurcholish 
Madjid terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI menggantikan Sulastomo 
mengambil tema, “Konsolidasi Organisasi Menuju Integrasi Umat Dan 
Pembinaan Orde Baru” dilaksanakan hanya satu tahun setelah sejarah 
Indonesia dinodai oleh PKI dengan prahara politik G30S/PKI/1965, 
dapat dipahami rasa yang tidak aman yang bergalau di antara peserta 
Kongres HMI yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah, yang dikenal 
sebagai basis Komunis. Situasi ini lebih diperburuk dengan berbagai isu 
yang berkembang, namun tidak sedikitpun menggoyahkan semangat 
aktivis HMI.35 HMI pada saat itu memiliki 85 cabang dengan 120.000 
orang anggota, pada Kongres yang berlangsung sejak 10 s.d 17 September 
ini, selain akan membicarakan agenda Kongres sesuai standar, kali ini 
ditandai pula dengan adanya acara khusus. Acara yang terbilang khusus 
itu adalah berupa Musyawarah lembaga-lembaga khusus HMI dan Munas 
KOHATI.36

Pertanyaan yang menarik diajukan berkenaan dengan Kongres 
VIII HMI adalah, mengapa kota yang dipilih adalah Kota Solo (Sala) 
yang sudah dimaklumi sebagai basis PKI. Berkenaan hal ini menarik 
mencermati penjelasan Sulastomo dalam bukunya yang penting,  Hari-
Hari yang Panjang 1963-1966:

Sejak awal tahun 1966, saya mulai berpikir persiapan 
Kongres HMI VIII. Kongres ini semestinya dilaksanakan 
pada tahun 1965, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Bagi 
saya, Kongres itu sangat istimewa dari segi pengakhiran 
tugas yang perlu disyukuri, tetapi juga istimewa dari segi 

34Agussalim Sitompul, HMI, Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947 
– 1993, Jakarta: Intermasa, 1995, h. 210. Agussalim Sitompul, Korps HMI-Wati Dalam 
Sejarah 1966-1994, h. 13

35Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 
20-21

36Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa, h. 22
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pemilihan tempat Kongres, yaitu Sala. Teman-teman banyak 
yang menyindir sebagai pulang kampung. Tetapi, bagi HMI 
dan bahkan juga dari segi perjuangan Orde Baru, pemilihan 
kota Soloh juga memiliki arti penting. Sala adalah kota yang 
dikenal sebagai kota PKI. Dengan berlangsungnya Kongres 
HMI di Sala, maka ada gambaran  yang memutar kenyataan 
sejarah. Kota Sala yang dikenal sebagai basis Komunis, akan 
menjadi tuan rumah Kongres  sebuah organisasi mahasiswa 
yang anti Komunis. Semua itu sungguh mempunyai arti 
politis yang sangat penting dan strategis. Kongres itu, niscaya 
akan mengakhiri keperkasaan PKI di kota Sala yang tercinta 
itu.37

Jika pemikiran strategis Sulastomo ini dilanjutkan, apakah ada 
hubungan kelahiran KOHATI –tepatnya peneguhan KOHATI sebagai 
organisasi spesifik bagi HMI-Wati- dengan perlawanan terhadap 
GERWANI. Argumentasi yang ingin dibangun adalah, jika GERWANI 
yang tengarai berafiliasi kepada PKI sangat artikulatif dalam mendorong 
dan menopang gerakan komunis untuk mewujudkan apa yang menjadi 
cita-cita atau tujuannya, maka KOHATI juga akan menjadi organisasi 
yang juga kuat dan solid serta programnya yang sangat artikulatif dan 
menyentuh aspek ril dari kehidupan masyarakat Indonesia. Saya kira 
argumentasi di atas, absah untuk dikembangkan sepanjang kita memberi 
makna bahwa Kongres ke VIII HMI bukan sekedar perhelatan rutin bagi 
sebuah organisasi namun lebih dari itu, Kongres Solo adalah Simbol 
perlawanan terhadap gerakan Komunis di Indonesia yang dimotori oleh 
organisasi mahasiswa yang telah sejak awal mendeklarasikan dirinya 
sebagai anti PKI.38

Demikianlah, Presidium Pimpinan Kongres secara resmi membuka 
munas I KOHATI pada hari ke 5 Kongres. Paralel dengan pimpinan 
kongres, maka yang menjadi pimpin Munas adalah ketua-Ketua KOHATI 
Badko. Dari keenam Badko HMI, pada saat itu baru ada 5 Badko yang 
sudah menunjuk KOHATI Badko, yaitu Badko Sumut (Nurhadidjah 

37Sulastomo, Hari-Hari yang Panjang 1963-1966, Jakarta: Haji Masagung, 1990. 
h. 80

38Lihat kembali, Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik 
Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI, Yogyakarta: Galang Pers,2010. Lihat juga 
lebih luas, Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Garba 
Budaya, 1999. 
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Lubis), Badko Sumsel (Ny. Fauzi Anwar), Badko Jabar (Ida Ismail), Badko 
Jateng (Nur Hayati) dan Badko Intim (Faizah Hasyim).39

Diskusi mengenai nama juga hangat, kendati beberapa cabang 
telah menggunakan nama “KOHATI”. Beberapa cabang di luar jawa 
merasa kurang “pas” dengan nama Korps HMI-Wati, karena merasa 
kurang familiar dengan istilah Wati untuk mewakili kaum perempuan. 
Mereka awalnya agak bersikeras untuk tidak menerima nama “HMI-
Wati” dan lebih menyetujui “HMI –Putri” yang menurut mereka lebih 
tepat dan sudah diterima secara nasional. Diskusi cukup hangat karena 
peserta munas harus memilih KOHATI dan COHATI. Salah satu peserta 
mengajukan tanggapan bahwa istilah KOHATI lebih nyaman di dengar, 
apalagi mengacu bahwa kopilot yang duduk di sebelah pilot, maka 
KOHATI letaknya di sebelah hati.40 

Berangkat dari logika ini, KOHATI itu adalah gabungan dari Ko dan 
Hati. Jika dipersamakan dengan pilot, maka Kopilot adalah orang yang 
berada di samping Pilot. Untuk pesawat istilah Kopilot tentu sudah benar. 
Namun jika HMI dan KOHATI dipahami sebagai Pilot dan Kopilot, tentu 
hal ini masih bisa didiskusikan. Faktanya Ketua umum KOHATI adalah 
pilot untuk HMI-Wati sedangkan Ketum PB HMI adalah Pilot untuk HMI 
secara keseluruhan. Agaknya pemaknaan yang lebih pas adalah bukan 
mengacu pada ketua umumnya. Melainkan pada organisasinya, HMI dan 
KOHATI. Keduanya harus bersama-sama membesar organisasinya dan 
membawanya untuk mencapai tujuan HMI itu sendiri. 

Pertanyaan berikutnya adalah, jika KOHATI (Ko dan Hati) siapakah 
yang menjadi “Hati” di HMI. Apakah maksudnya KOHATI harus 
diletakkan disebelah hati. Mengapa bukan di hati. Hemat saya, ini 
adalah pertanyaan-pertanyaan nakal saja. Sebenarnya jika argumentasi 
berkenaan dengan nama di atas, tidak dipermasalahkan, tentu tidak jadi 
soal. Namun jika sedikit lebih kritis, tentu ada muncul masalah terlebih 
jika dikontekstualisasikan ke dalam tubuh HMI dan KOHATI.

Demikianlah, Munas berjalan dengan lancar dan sukses. HMI-Wati 
pada saat itu semuanya memiliki keinginan yang sama bagaimana KOHATI 
bisa lahir dan terbentuk secara resmi. Menjadi bagian dari oragnisasi yang 
kemudian dibagi atas dua komisi. Komisi PD/PRT dan Komisi Program 
Kerja. Sidang berikutnya berjalan mulus dan kontribusi Cabang Jakarta 

39Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa,             
h. 20-21

40Ade Ismail Nasution (ed),  KOHATI: Mengakar Ke Dalam Untuk Meraih Asa,                 
h. 22-23
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yang sudah menyiapkan Konsep PD/PRT melancarkan jalan menyusun 
sebuah peraturan dasar KOHATI. Pada MUNAS I tersebut terpilihlah 
Anniswati Rochlan sebagai Ketua Umum KOHATI PB/Ketua Formature 
didampingi Ida Ismail (BADKO Jabar) dan Yulia Mulyati (Cabang Jakarta) 
masing-masing sebagai mide formatur pembentukan KOHATI PB. Pada 
kepengurusan KOHATI PB pertama tersebut, Annisa Rochlan menjadi 
ketua umum, Yulia Mulyati menjadi Sekretaris Umum dan Ida Ismail 
menjadi Ketua Bidang Kader.41  

Berkenaan dengan terpilihnya Anniswati ini ada cerita yang menarik 
untuk diungkap. Kendati Anniswati telah menjadi Ketua Departemen 
Keputrian PB HMI, namun untuk Kongres Solo pada mulanya ia berniat 
untuk berhenti beraktifitas. Alasan yang dikemukakan biasanya alasan 
umum para wanita, ingin berumahtangga dan menyelesaikan studinya. 
Kebetulan pada saat itu Anniswati juga sudah memiliki calon suami yang 
bermaksud untuk melamarnya. Agaknya kiprah Anniswati selama di HMI 
menjadi sorotan peserta Musyawarah Nasional KOHATI. Namun yang 
pertama menyebut nama Anniswati adalah KOHATI Cabang Ciputat. 
Utusan Ciputat mengatakan, “Kawan-kawan, kita kan sudah tahu lebih 
kurangnya Anniswati. Kurangnya karena dia enggak pakai kerudung dan 
tidak berjilbab lebihnya dia berkualitas bahkan ia dalam kepengurusan 
lalu menjadi Ketua Departemen Wanita PB HMI. Jadi saya kira dia bisa 
berperan dan memimpin wanita HMI. Maka jika kawan-kawan setuju 
kita tetapkan saja secara Musyawarah”.42 Akhirnya, Peserta musyawarah 
nasional memberikan dukungan penuh, setelah Jakarta, dukungan datang 
dari Medan dan Jawa Timur dan diikuti oleh cabang-cabang lainnya. 
Akhirnya peserta menetapkan Anniswati sebagai ketua merangkap 
formatur yang didampingi oleh Ida Nazar dan Yulia Harun sebagai mide 
formatur.

Pada periode pertama KOHATI PB ini, menurut Ida Nasution, KOHATI 
berhasil menyusun sistem pengkaderan yang kemudian diterapkan 
secara nasional.43 Pengkaderan KOHATI yang diberi nama upgrading  
KOHATI dilaksanakan oleh KOHATI Cabang, Badko dan pada tingkat 
Nasional oleh KOHATI PB. KOHATI Cabang melaksanakan upgrading II 
dan KOHATI Badko dan KOHATI PB melaksanakan upgrading I. Kedua 

41M. Alfan Alfian, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila, h. 137
42Moch Sa’dun M ,et.all, Anniswati M. Kamaluddin, Pikiran, Kiprah dan Perjuangan, 

h. 13
43M. Alfan Alfian, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila,h. 137. Wawancara 

dengan Ida Ismail Naution.
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tingkat pengkaderan ini diutamakan pada pengayaan HMI-Wati dalam soft 
skill yang didapat diruang kuliah, sehingga pada saatnya, seorang  HMI-
Wati lengkap dibekali dengan kemampuan kepemimpinan, manajemen, 
komunikasi dan human relation yang mendukung profesionalisme dalam 
disiplin ilmu yang dipilihnya.44

Berkenaan dengan perkaderan, ada yang menarik dari catatan, 
Anniswati di dalam Biografinya.

Dalam hal perkaderan KOHATI, konsepnya dibicarakan secara 
bersama-sama. Tetapi yang tidak dapat dilupakan dan selalu  
concern dalam hal perkaderan ini adalah Ida Nazar. Dialah 
yang hampir setiap saat berfikir tentang materi perkaderan 
KOHATI. Konsep pengkaderan yang semuala di buat oleh 
Ida Nazar itu kemudian di bahas dalam beberapa kali rapat 
yang dipimpin oleh Mbak Annis. Secara garis besar hasilnya 
adalah KOHATI merupakan kader HMI hingga semua jenjang 
perkaderan di HMI, KOHATI harus ikut. Tetapi KOHATI 
sebagai wanita HMI mempunyai jenjang perkaderan sendiri 
yang berupa upgrading yang waktu itu dibagi dua yatu, 
upgrading pertama dan kedua dengan materi kewanitaan. 
Sekarang ini sudah banyak peningkatan  dan semakin maju 
dengan spesifikasi yang semakin jelas.45

Selanjutnya, Laila Nagib, Ketua Umum KOHATI Badko Jawa 
Tengah, menjelaskan bahwa upaya pengayaan wawasan HMI-Wati 
dalam setiapa pembinaan dan pengkaderan yang berpegang dalam 
slogan “menjadi sarjana wanita dan wanita yang sarjana”.46 Lahirnya 
KOHATI dalam HMI, menurut Ida Ismail Nasution menjadi bukti nyata 
bahwa dalam menghadapi isu keperempuanan, HMI telah mempunyai 
pandangan jauh kedepan. Jauh sebelum Negara memformulasikan 
pemberdayaan (empowerment) perempuan sebagai penggerak utama 
untuk peningkatan sumber daya manusia, HMI sudah melaksankannya 
sejak tahun 1966. Keputusan HMI untuk membentuk KOHATI adalah 
suatu upaya empowerment, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas dan 
peranan perempuan di lingkungan HMI yang kelak hasilnya dirasakan di

44M. Alfan Alfian, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila,h. 137
45Moch Sa’dun M ,et.all, Anniswati M. Kamaluddin, Pikiran, Kiprah dan Perjuangan, 

h. 15
46KOHATI PB HMI, KOHATI Mengakar Ke Dalam, hal.72.
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lingkungan kehidupan bangsa.47 Ada Tiga Formulasi Keputusan Munas, 
yaitu, (a) Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga KOHATI. (b) 
Program Kerja KOHATI. (c) Rekomendasi Munas KOHATI. Sedangkan 
dua arah program KOHATI yang utama adalah peningkatan kualitas HMI-
Wati dan integritas ummat.

Setelah setahun Munas KOHATI I berlangsung, KOHATI 
melaksanakan yang besar sekaligus bersejarah. Di dalam Biografi 
Anniswati, dikisahkan sebagai berikut berikut:

Kesan lain ketika memimpin KOHATI adalah saat 
dilaksanakannya  training nasional KOHATI di Ujung Pandang  
pada 1967. Training yang dilaksanakan di Pulau  Kayangan 
dan di buka di Makasar selama dua minggu itu diikuti oleh 
hampir  semua cabang se Indonesia.  Dan dapat dikatakan 
kegiatan ini merupakan  training terbesar dan termegah 
semasa kepengurusannya  sehingga mendapat perhatian 
luas di masyarakat. Bahkan banyak pejabat yang hadir pada 
waktu itu, satu diantaranya adalah Pangdam Wirabuana, 
Bapak Solihin GP yang sekaligus memberikan sambutan 
pembukaan.48  

Informasi berbeda ditemukan di dalam buku KOHATI Mengakar ke 
dalam untuk meraih Asa. Salah satu artikel yang ditulis oleh Andi Datja 
Patoppoi berjudul, “Detik-detik Kelahiran KOHATI” menuliskan tentang 
training tersebut sebagai berikut:

Kegiatan yang paling penting yang dilaksanakan oleh Korps 
Keputrian HMI Cabang Makasar adalah dilaksanakannya 
training keputrian tingkat nasional. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada bulan Mei 1966 yang diberi nama Training Center Nasional 
Keputrian HMI. Training berlangsung di Pulau Kayangan, 
sebuah lokasi turisme di lepas pantai Makassar, dihadiri 
oleh peserta dari Jakarta, Solo, Bali, Ciputat dan Yogyakarta. 
Peserta terbanyak adalah dari tuan rumah yang jumlahnya 40 
orang. Dari PB HMI hadir Nurcholish Madjid dan Anniswati 
Rochlan, Ketua Departemen Keputrian PB HMI.49 Forum 
pelatihan ini juga telah menggemakan semangat untuk 
membentuk KOHATI di cabang masing-masing. Sebagai 

47M. Alfan Alfian, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila,h. 137. Dikutip dari 
Wawancara dengan Ida Ismail Nasution. 

48Moch Sa’dun M ,et.all, Anniswati M. Kamaluddin, Pikiran, Kiprah dan Perjuangan, h. 14
49Ida Ismail Nasution, KOHATI, Mengakar ke Dalam Untuk Meraih Asa, h.88
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sebuah forum pelatihan keputrian, bisa diduga semangat 
pemberontakan tentu sangat kuat bergema. Keinginan untuk 
tampil lebih mandiri juga terus disuarakan semua peserta.

Secara substansi kegiatan, tentu penjelasan di dalam buku Biografi 
Anniswati dan Buku KOHATI Mengakar ke Dalam unuk Meraih Asa, tidak 
berbeda. Kegiatan training keputrian tersebut benar adanya. Pengurus 
PB HMI yang hadir pada saat itu juga tidak berbeda. Sebelum Kongres 
Solo, Cak Nur telah menjadi pengurus PB HMI demikian juga dengan 
Anniswati yang telah ditunjuk sebagai ketua departemen Keputrian. Yang 
berbeda adalah tahun pelaksanaannya saja. Jika informasi Anniswati 
benar, kegiatan training itu adalah kegiatan terbesar setelah beliau 
ditunjuk sebagai Ketua Umum KOHATI PB HMI yang terpilih pada 
Kongres Solo 1966. Demikian juga Cak Nur jika kegiatan itu dilaksanakan 
tahun 1967, itu artinya kapasitasnya juga sebagai Ketua Umum PB HMI. 
Namun jika informasi yang ditemukan di dalam buku KOHATI, itu 
pertanda sebelum Kongres Solo, telah dilaksanakan Training Keputrian 
yang besar. Dengan demikian, Kongres Solo hakikatnya adalah hanya 
mengukuhkan keberadaan KOHATI sebagai organisasi semi otonom di 
dalam HMI. Sebelumnya telah terbentuk KOHATI di beberapa Cabang 
dengann bermacam kegiatannya.

E. Kontribusi dan Kiprah KOHATI di Masa Awal Sejarahnya

Tidak dapat dipungkiri, KOHATI memiliki kedudukan dan fungsi 
yang sangat setrategis dalam struktur bangsa ini. KOHATI adalah 
kumpulan atau sekelompok wanita muda yang sedang dalam proses 
menempuh pendidikan tinggi baik S1 atau S2, memiliki kemampuan 
akademik yang baik, serta terlibat penuh dalam sebuah organisasi 
mahasiswa yang memiliki sistem perkaderan yang solid dan kuat. Tentu 
saja keberadaannya itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan wanita 
Indonesia secara keseluruhannya. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan 
jika KOHATI sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk 
bersama-sama wanita Indonesia pada umumnya mengembangkan diri 
secara optimal dan terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

Pernyataan terakhir ini bagi penulis sangat penting dan sekaligus 
menjadi kunci. Artinya, jika kehadiran KOHATI terisolasi dari gerakan 
perempuan dalam upaya membangun tata kehidupan yang beradab 
dengan menjunjung kesetaraan dan berjuang untuk menegakkan keadilan 
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sesama, maka keberadaan KOHATI sesungguhnya tidak penting. Jika 
dulu kehadiran KOHATI sebagaimana dikemukakan penulis sejarah 
terdahulu, adalah untuk menjawab banyaknya HMI-Wati yang selama itu 
tidak terakomodir oleh HMI, maka hari ini alasan ini tidak lagi penting. 
Watak  HMI yang sejak awal sangat egaliter terhadap perbedaan jenis 
kelamin, menutup peluang yang paling kecil sekalipun untuk terjadinya 
diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, tanpa mengingkari 
semangat sejarah kelahirannya, kehadiran KOHATI saat itu adalah sebagai 
sumber energi baru untuk membangun kesetaraan gender sebagai bagian 
dari misi Islam yang rahmatan li al-alamin.

Jika merujuk kepada sejarah, jelas bahwa perempuan memiliki 
tugas yang spesifik sekaligus menjadi Visi dan misi semua perempuan 
Indonesia. Pesan sejarah penting dari gerakan perempuan Indonesia 
adalah pemberontakan atau paling tidak gugatan terhadap segala bentuk 
ketidakadilan yang masih di derita perempuan. Demikian juga tindakan 
diskriminatif yang masih banyak dialami perempuan Indonesia. Oleh 
karena itu, perjuangan perempuan Indonesia mengacu kepada dua bentuk; 
pemberdayaan perempuan itu sendiri dan hanya dapat dilakukan dengan 
memperbanyak pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan 
skill dan keterampilan perempuan. Akhirnya mereka dapat produktif 
secara ekonomi dan tidak tergantung kepada suami-suami mereka. Kedua, 
Melakukan aktivitas yang membebaskan perempuan dari ketidakadilan 
dan ketertindasan.

Dalam sejarahnya yang relatif panjang, KOHATI telah mencurahkan 
kemampuannya agar dapat berkontribusi buat bangsa ini. Adapun bidang-
bidang pembangunan yang KOHATI terlibat di dalamnya adalah bidang 
pendidikan yang mewujud dalam kontribusi pendidikan dan pelatihan-
pelatihan. Agaknya yang monumental pada priode itu adalah pada tahun 
1989 KOHATI PB HMI telah mampu melahirkan satu konsep pendidikan 
yang tepat bagi balita. Di samping itu hampir di setiap periode KOHATI 
juga mampu menerbitkan buletin yang dapat digunakan sebagai media 
informasi dan penyadaran bagi anggota KOHATI khususnya dan wanita 
pada umumnya. 

Selanjutnya Bidang Sosial Budaya. Untuk bidang ini KOHATI 
berupaya keras untuk menggeser mindset masyarakat yang melihat wanita 
sebagai makhluk kelas dua. Tidak bisa dipungkiri, kuatnya sistem patriarki 
yang dalam tingkat tertentu dilestarikan oleh agama, menjadi benteng 
tersendiri bagi perempuan untuk dapat berkiprah lebih luas di masyarakat. 
Alih-alih di dalam masyarakat, paham ini juga masih merasuki pemikiran-
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pemikiran HMI-Wan dan kerap menempatkan KOHATI sebagai pelayan di 
dalam organisasi itu sendiri. Menjadi tugas berat KOHATI untuk memberi 
pencerahan dan penyadaran bagi wanita khususnya anggota KOHATI, 
secara khusus dalam bidang sosial budaya KOHATI telah mampu pula 
menampilkan sosok muslimah yang cendikia dan profesional, hal ini pun 
sedikitnya telah menghapus image yang selama ini berkembang terhadap 
wanita Muslim yang terkesan terbelakang.50

Kemudian dalam Bidang Ekonomi, KOHATI juga terlibat secara 
intens. Paling tidak seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan 
perempuan yang notabene di dalamnya terdapat kader-kader HMI-Wati, 
membuat perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap lapangan 
pekerjaan. Mereka tidak hanya berkutat di rumah dan menjadi istri dan 
ibu, tetapi lebih dari itu mereka telah pula mampu bekerja disektor-sektor 
pelayanan publik. Hal ini memberi pengaruh pada corak HMI-Wati pada 
era-era sesudahnya.51 

Adapun dalam bidang Politik kiprah KOHATI tentu tidak perlu lagi 
dipertanyakan. Walaupun pada masa awal, wilayah politik termasuk 
wilayah yang diharamkan bagi perempuan. Tidaklah mengherankan 
jika kita menelusuri sejarah, persamaan dalam bidang politik menjadi 
bidang yang dituntut para wanita, tidak saja di Indonesia tetapi juga 
diseluruh dunia. Kontribusi KOHATI dalam politik yang dicatat dengan 
tinta emas adalah keterlibatan HMI-Wati  di dalam Kesatuan Aksi Wanita 
Indonesia (KAWI). Situasi sosial politik awal tahun 1966, menuntut 
HMI-Wati berpartisipasi aktif dalam derap kemasyarakatan. Pada tanggal 
10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang telah 
didirikan tanggal 25 Oktober 1965, salah seorang pendirinya adalah 
Mar`ie Muhammad (Wakil Ketua PB HMI) bersama kesatuan eksponen 
angkatan 66 lainnya meluncurkan aksi “Tritura” Tiga Tuntutan Rakyat) 
yaitu, Bubarkan PKI, Retool Kabinet dan Turunkan harga.

Penulis merasa perlu untuk mengutip langsung apa yang ditulis oleh 
Agussalim Sitompul tentang masalah ini:

Dalam situasi seperti itu dirasakan perlu menggalang kekuatan 
di kalangan wanita, mengingat Koordinasi Wanita “Kesatuan 
Aksi Pengganyangan (KAP)”, Gerakan September Tiga Puluh 
(Gestapu) tidak aktif lagi. Atas inisiatif dan undangan dari 
Korps Pelajar Islam Indonesia (PII). Pada tanggal 6 Maret 
1966 telah diadakan pertemuan di kantor PII, Jl. Menteng 

50 gussalim Sitompul (ed), Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994
51Agussalim Sitompul (ed), Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994, h. 47
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Raya 58 Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Wakil Organisasi 
Wanita seperti: Wanita Katolik, Muslimat NU, Wanita Islam, 
HMI-Wati, Wanita Marhaenis, Wanita Al Washliyah, Wanita 
Al-Irsyad dan Sahati. Pertemuan tersebut dimaksudkan 
untuk menjajaki kemungkinan mendirikan Kesatuan Aksi 
Wanita Indonesia (KAWI) yang pada prinsipnya didukung 
oleh semua yang hadir. Selanjutnya pada pertemuan kedua di 
tempat yang sama, terbentuklah KAWI. Tugas pertama KAWI 
adalah menyediakan logistik bagi KAMI, KAPPI, KAPI, dan 
resimen Arief Rahman Hakim dalam menumpas Komunisme 
dan antek-anteknya. Untuk selanjutnya KOHATI diwakili 
oleh Nn. Anniswati Rochlan sebagai Ketua Presidium Periode 
1966-1968.52 

Di samping itu, KOHATI juga terlibat di dalam Sekretariat Bersama 
Golongan Karya (Sekber Golkar) Koordinasi Wanita. Saat itu, Sekber 
Golkar atau Golkar belum menjadi partai politik dan karenanya HMI-
HMI-Wati terlibat. Peranan KOHATI sebagai salah satu organisasi pendiri, 
diberi kepercayaan dalam bidang koordinasi Organisasi Wanita yang 
diwakili oleh Nn. Anniswati Rochlan. Setahun kemudian berlangsung 
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Sekber Golkar, dan diadakan 
pemilihan Presidium Koordinasi Wanita Masa Bakti 1966-1970. KOHATI 
diwakili oleh Nn. Etty Sjuhada dan keangotaannya berakhir pada tahun 
1970 menjelang Pemilu.53 

Demikian juga keterlibatan KOHATI dalam Badan Musyawarah 
Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI). Peranan KOHATI dalam 
dinamika ekstern organisasi tidak terlepas tujuan dan fungsi KOHATI. 
Dalam pedoman pelaksanaan KOHATI disebutkan bahwa salah satu 
tugas KOHATI adalah melaksanakan perjuangan khusus dalam forum 
perjuangan wanita Indonesia dan perjuangan wanita Internasional. Maka 
KOHATI memutuskan perlu adanya pedoman menghadapi persoalan-
persoalan ekstern organisasi dalam sidang Pleno II KOHATI PB HMI di 
Bogor 9-11 November 1967. Dalam hal ini KOHAT diwakili oleh: (1) 
Nn. Nurhayati Jamaz sebagai Sekjen Periode 1971-1974 Presidium 1977-
1978. (2) Anniswati R. Kamaluddin sebagai Sekjen Periode 1980-1983. 

52Agussalim Sitompul (ed), Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994, h. 48
53Agussalim Sitompul (ed), Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994, h. 49
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(3) Nani Muhammad Sebagai Bendahara Periode 1989-1992. (4) Amiroh 
Ahmad sebagai Ketua Periodik Periode 1992-1995.54 

Demikian juga keberadaan Komisi Nasional Kedudukan Wanita 
Indonesia (KNKWI). Atas dasar resolusi PBB tahun 1966, bahwa setiap 
warga negara diharapkan membentuk National Comission On The Status 
Woman, maka pada tanggal 30 Juli 1987 atas prakarsa Kesatuan Aksi 
Wanita Indonesia. SEKBER GOLKAR Koordinator Wanita dan KOWANI 
didirikanlah KNKWI. Adapun status Komite Nasional Kedudukan 
Wanita Indonesia bersifat semi pemerintah. Tugas utama KNKWI adalah 
mengumpulkan data-data dan direkomendasikan kepada Pemerintah, 
untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya terutama dalam 
meningkatkan keterlibatan kaum wanita dalam pembangunan. Untuk 
periode 1987 KOHATI masuk menjadi anggota dan diwakili oleh 
Anniswati sebagai salah satu Presidium KNKWI. Kemudian dilanjutkan 
oleh dr. Ulla Nuchrawati sebagai Ketua Presidium hingga 1992.55

Data-data di atas menunjukkan bahwa KOHATI pada masa lampau, 
bukan KOHATI yang tenggelam dalam kegiatan kantor, terkungkung 
dalam ruangan kantor yang kecil dan bergumul pada masalah-masalah 
internal. Konflik dengan HMI-Wan atau disharmonisasi antar pengurus. 
Sesekali KOHATI keluar dalam acara hari Kartini dengan lomba fashion 
Islami dan merangkai bunga. KOHATI masa lampau adalah KOHATI yang 
terlibat, terkoneksi dengan jejaring gerakan perempuan dan bergumul 
dengan isu-isu kebangsaan, keagamaan dan keperempuanan. 

Berbeda dengan kondisi dua atau tiga dekade belakangan ini. KOHATI 
terjebak pada apa yang saya sebutkan di muka, mirip menjadi organisasi 
Dharma Wanita atau PKK. Masih lebih baik, jika visi dan semangat 
KOHATI seperti KOWAD dan KOWAL di AD dan AL atau WARA di 
AU, yang belakangan ini memiliki peran-peran yang lebih luas. Mengapa 
saya harus menyebut Korps di kalangann TNI. Jawabnya adalah sejarah 
KOHATI itu selalu dikaitkan dengan keberadaan KOWAD, KOWAL dan 
WARA.

Sampai di sini, KOHATI memang harus merumuskan kembali spirit 
gerakannya. Merumuskan model gerakan perempuan yang lebih membumi, 
non artifisial dan non serimonial. Tegasnya, KOHATI harus masuk pada 

54Agussalim Sitompul (ed), Korps HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994, h. 49. Lihat 
juga, Moch Sa’dun M, et.all, Anniswati M. Kamaluddin, Pikiran, Kiprah dan Perjuangan, 
h. h. 187-129

55Moch Sa’dun M ,et.all, Anniswati M. Kamaluddin, Pikiran, Kiprah dan Perjuangan, h. 187-
129
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narasi besar dan tidak dalam posisi pengikut melainkan penentu arah. 
Oleh sebab itu, KOHATI memang memerlukan landasan berpijak yang 
kuat dan kokoh. Sampai di sini, hal yang agaknya lebih mudah dilakukan 
KOHATI adalah rekonstruksi landasan sejarahnya. Bagaimana KOHATI 
dapat mengggali nilai-nilai sejarah itu untuk selanjutnya digunakan dalam 
mendorong gerakan KOHATI saat ini. 

Bagian berikut ini, penulis hanya ingin memberikan beberapa catatan, 
betapa landasan historis KOHATI perlu di reformulasi kembali.

F. Catatan Konsep Landasan Historis KOHATI

Pada bagian terakhir bab II ini, penulis ingin menela’ah salah satu 
landasan sejarah KOHATI dari beberapa landasan gerakan KOHATI 
sebagaimana terdapat di dalam PDK KOHATI. Di samping landasan 
sejarah, KOHATI juga memiliki landasan filosofis dan landasan teologis. 
Landasan historis sejatinya menunjukkan kesadaran KOHATI terhadap 
sejarah bangsanya dan pergerakan kaumnya. Bahkan lebih jauh itu, 
landasan sejarah juga menunjukkan kesadaran sejarah perjuangan tokoh-
tokoh Islam terutama perempuan dalam rangka meningkatkan harkat dan 
martabat kaumnnya. Dengan menela’ah landasan historis ini, kita akan 
paham dan mengerti sejauh mana KOHATI memiliki wawasan sejarah 
kaumnya di dunia dan khususnya di Indonesia.

Membaca naskah landasan historis KOHATI, agaknya KOHATI 
menarik garis sejarahnya sampai ke masa Rasulullah SAW. Di antara 
misi kehadiran Islam adalah mengangkat kembali harkat dan martabat 
perempuan yang selama ini terpuruk bahkan lebih parah dari itu. 
Perempuan alih-alih sebagai manusia kelas dua, bahka pernah dipadang 
sebagai al-tirkah (harta warisan) yang dapat diwarisi. Hal ini terjadi 
sebelum Islam hadir ke muka bumi. Naskah di atas juga menyebut tokoh-
tokoh penting seperti ummahat al-mu’minin Khadijah R.A, Aisyah R.A 
dan Fatimah Az-Zahra’.56 

56Lihat kembali PDK KOHATI tahun 2018. Berkenaan dengan sejarah Istri Rasul dan Wanita 
Mulia lainnya lihat, Fathi Fawzi Abd Al-Mu’thi, Perempuan-Perempuan Surga, Kisah Empat 
Wanita Teladan, Jakarta: Zaman, 2008. Lihat juga, Nizar Abazhah, Bilik-Bilik Cinta Muhammad, 
Kisah Sehari-hari Rumah Tangga Nabi, Jakarta: Zaman, 2007. Lihat juga,  Jasim Muhammad al-
Muthawwa, Menelusuri Kamar-Kamar Rasululullah,  Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006. Tidak 
kalah pentingnya lihat, Mustafa Murad, Wanita Ahli Surga: Kisah-kisah Teladan Sepanjang Masa, 
Bandung: Mizania, 2008.
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Sebagai landasan historis sejatinya naskah itu menyebut satu atau 
dua peristiwa yang menunjukkan kiprah mereka para istri dan putri Rasul 
terutama yang berhubungan dengan aktivitas keperempuanan. Posisi 
Aisyah sebagai panglima pada perang Jamal, adalah bukti bahwa sejak 
awal Islam tidak ada dikotomi wilayah publik dan domestik. Sayangnya, 
naskah landasan historis KOHATI tidak memuat nilai sejarah atau pesan 
sejarah yang dapat kita tangkap.

Demikian juga pada paragraf selanjutnya, kita tidak menemukan suatu 
nilai sejarah yang layak dijadikan landasan gerak. Sejarah itu jika bisa 
ditangkap dengan benar, maka sejarah dapat menjadi spirit perjuangan 
untuk masa kini. Saya ingin mengutip beberapa baris yang terdapat di 
dalam naskah landasan historis di atas. Setelah menyebut nama-nama 
pejuang Indonesia, lalu dikatakan sebagai berikut: 

“ini merupakan sebuah bukti akan suatu realitas bahwa pada 
masa perjuangan kemerdekaan Indonesia kaum perempuan turut 
berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang merupakan 
cikal bakal gerakan perempuan Indonesia dalam menjawab 
dominasi patriarki akan realitas kehidupan saat itu.” (Cetak 
miring dari penulis). 

Apa yang bisa kita baca dari kalimat-kalimat yang dicetak miring 
tersebut. Menurut saya, naskah ini di susun tanpa merujuk pada sejarah 
yang sebenarnya. Apakah nama-nama yang disebut di dalam naskah di 
atas adalah mereka yang mengangkat senjata, ke luar masuk hutan 
untuk berperang melawan penjajah. Apakah Kartini ikut berperang 
atau terlibat dalam mempertahankan Republik Indonesia. Apa kaitan 
mempertahankan RI –padahal tidak semua pahlawan yang disebut 
berkiprah setelah Indonesia merdeka- dengan menjawab dominasi 
patriarki?

Saya ingin mengajukan contoh lain dari ketidak cermatan kita 
terhadap sejarah sebagai berikut:  

Kondisi patriarki inilah secara kolektif menjadi kecenderungan 
yang bersifat massif pada tahun 1920-an ditandai dengan 
munculnya organisasi-organisasi gerakan perempuan seperti 
Pikat, Putri Mardika, Aisyiyah dan sebagainya yang menjadi 
cikal bakal diselenggarakannya Konggres Perempuan I tahun 
1928 di Yogyakarta. Fase gerakan perempuan saat ini sudah 
mulai massif dan tidak terlepas dari pengaruh gerakan 
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perempuan Feminis negara Barat, pemahaman tentang 
kesetaraan gender dan gerakan Feminisme yang semua itu 
merupakan bias perlawanan dari ketidakadilan terhadap 
perempuan. Gerakan perempuan tersebut juga memiliki 
korelasi dengan dibentuknya KOHATI oleh HMI, karena 
akan lebih efektif bila HMI memiliki kelompok kepentingan 
(interest group) yang dapat diperhitungkan sebagai bagian 
langsung landasan gerakan perempuan.57 

Apa yang dimaksud dengan kondisi patriarkhi di atas? Merujuk Kamla 
Bhasin dalam buku kecilnya Menggugat Patriarki, jelas bahwa patriarki 
secara bahasa adalah kekuasaan bapak. Berawal dari rumah yang pusat 
kekuasaannya adalah kaum laki-laki, dan karena kekuasaan itu terjadi 
dominasi, diskriminasi, subordinasi dan segala bentuk ketidakadilan. 
Inilah wujud konkrit dari patriarki. Seperti yang dikatakan Kamla Bhasin, 
siapa saja yang mengalami diskriminasi, ketidakadilan atau tidak diterima 
-sehalus apapun bentuknya- akan merasakan dan mengetahuinya, 
meskipun orang bersangkutan mungkin tidak bisa menyebutkannya.58 

Masih mengacu kepada Kamla Bhasin, yang dikontrol laki-laki dalam 
sistem patriarki adalah, 1) Daya produktif atau tenaga kerja perempuan. 
Di sini laki-laki mengontrol produktivitas perempuan di dalam dan di 
luar rumah tangga, dalam kerja bayarannya. 2) Reproduksi perempuan. 
Di dalam masyarakat yang sistem patriarkinya kuat, perempuan tidak 
memiliki hak untuk memutuskan berapa jumlah anak yang harus ia 
lahirkan. Semuanya ditentukan oleh laki-laki. 3) Kontrol atas seksualitas 
perempuan. Di sini perempuan biasanya diwajibkan atau diharuskan 
untuk memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki sesuai dengan 
keinginan laki-laki. Sebaliknya perempuan tidak boleh menuntut 
berkenaan dengan kepuasan seksualitasnya. 4) Gerak perempuan. Di 
sini perempuan biasanya dibatasi gerak-geriknya dan diatur wilayah 
aktivitasnya. Dengan kata lain, gerak perempuan dikendalikan sama 
maknanya dengan mengendalian seksualitas, produksi dan reproduksi 
perempuan. Perempuan hanya diizinkan berada di wilayah privat dan 
tidak di wilayah publik. Terakhir yaitu 5) Sebagian besar harta milik dan 
sumber daya produktif lain dikontrol oleh laki-laki dan diwariskan dari 
laki-laki ke laki-laki, biasanya dari ayah ke anak laki-laki. Sekalipun di 
dalam hukum, anak perempuan sesungguhnya memiliki harta tersebut.59

57Lihat kembali PDK KOHATI tahun 2018 
58Kamla Bhasin, Menggugat Patriarki, Jogjakarta: Bentang, 1996, h. 1.
59Kamla Bhasin, Menggugat Patriarki, h. 5-10. 
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Apakah ketika KOHATI di dalam landasan gerak historisnya 
menyebut “kondisi patriarki”, yang dimaksudkan patriarki itu sama 
dengan apa yang dijelaskan Kamla Bhasin. Apakah gerakan perempuan 
lahir benar-benar didasarkan kondisi patriarki itu? Jika benar, betapa 
sesungguhnya KOHATI berhasil menatap sebuah realitas yang serius 
yang dihadapi perempuan Indonesia. Realitas ini pula yang menyebabkan 
kelahiran KOHATI. Hanya saja di dalam diskursus kelahiran KOHATI, 
persoalan patriarki ini tidak disebut-sebut secara eksplisit. Selanjutnya, 
jika itu benar, sejatinya kehadiran KOHATI dan gerakan-gerakan yang 
dimunculkannya adalah dalam rangka mendobrak benteng patriarki ini. 
Membebaskan perempuan Indonesia dari ketertindasannya. Pada saat 
yang sama fokus pada pemberdayaannya.

Bagi KOHATI, Ada tiga hal yang menurut saya penting untuk 
ditela’ah lebih cermat lagi. Pertama, Apa sesungguhnya persoalan yang 
dihadapi perempuan baik sebelum Indonesia terbentuk atau setelah 
Kemerdekaan di raih. Apakah kondisi patriarki menjadi satu-satunya 
masalah. Apa yang dipahami dengan istilah Partiarki. Kedua, Sejauh mana 
Gerakan Feminisme Barat memberikan pengaruh terhadap perempuan 
Indonesia pada saat itu, lebih-lebih jika disebut sebelum tahun 1928, 
juga sesudahnya? Hal ini penting untuk memastikan apakah gerakan 
perempuan atau lebih dari itu gerakan feminisme di Indonesia lahir 
disebabkan oleh Barat. Ketiga, Bagaimana gerakan pembaharuan yang 
terjadi di dunia Islam? Apakah gerakan itu tidak memberi pengaruh ke 
Indonesia? Keempat, Bagaimana Gerakan perempuan berkorelasi dengan 
terbentuknya KOHATI? Bagaimana bentuk pengaruh itu? 

Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab oleh 
KOHATI?. Jawabnya adalah karena jawaban pertanyaan itu akhirnya akan 
membentuk landasan historis kelahiran KOHATI yang utuh sekaligus 
komprehensif. Tentu bukan sebatas data-data sejarah, melainkan spirit 
sejarah KOHATI itu pada akhirnya dapat menjadi modal sejarah atau dalam 
bahasa KOHATI sendiri disebut dengan landasan historis. Landasan itu 
adalah alas tempat bergerak. Ibarat pesawat yang hendak takeoff, harus 
memulainya dari landasan pacu. Jika takeoff sukses maka penerbangan 
akan sukses. 

Sebagaimana terlihat pada naskah landasan historis kelahiran KOHATI,  
dua hal yang disebutkan terakhir sama sekali tidak berkaitan dengan gerakan 
perempuan. Keanehan berikutnya, KOHATI yang lahir pada tahun 1966, 
di saat isu PKI lagi marak, namun hal ini tidak disinggung sama sekali. 
Posisi GERWANI sama sekali tidak dilihat sebagai fakta ril yang mengitari 
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HMI pada waktu itu jika GERWANI dibubarkan orde baru, bukankah 
saat detik-detik kelahiran KOHATI dan era sesudahnya, GERWANI tetap 
eksis. Ataukah KOHATI tidak melihat GERWANI sebagai gerakan penting 
terutama dalam memobilisasi perempuan Indonesia kala itu?

Sebagai sebuah naskah penting organisasi, KOHATI sejatinya harus 
memiliki kecerdasan lebih dalam membaca sejarah. Perlu juga kecermatan 
agar kita tidak keliru dalam menempatkannya dalam babakan sejarah untuk 
selanjutnya dihubungkan dengan keberadaan KOHATI. Lebih penting 
dari itu, membaca sejarah bukan hanya mengetahui fakta dan melihat 
data sejarah yang ada, tetapi kita harus mampu menangkap pesan, nilai 
atau natijah (kesimpulan). Nilai itu penting bukan saja sebagai informasi 
masa lalu, tapi nilai yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita saat 
ini. Tegasnya nilai historis akan menjadi khittah sebuah organisasi. 

Dalam konteks HMI, jelas terlihat bahwa khittah kelahirannya adalah 
didasari semangat kebangsaan atau nasionalisme di satu sisi dan keislaman 
di sisi lain. Jika ini yang menjadi alas historis HMI, jika HMI mengatakan 
NKRI harga mati maka tidak ada yang aneh di sini. Karena HMI lahir 
untuk itu. Sama tidak aneh, jika komitmen perjuangan HMI adalah Islam 
yang dinamis, susbtansialis, sekaligus menjadi rahmat bagi semesta, 
itulah nafas kelahirannya. Selanjutnya, HMI akan menolak segala bentuk 
paham dan gerakan radikal terlebih radikalisme. Menolak terorisme dan 
akan berada di garis terdepan jika ada yang ingin menggantikan NKRI 
dengan khilafah. Bisa jadi ada orang yang tidak setuju dengan pernyataan 
ini. Namun bagi saya, yang tidak bisa dibantah, HMI lahir sesungguhnya 
untuk dua hal itu; keindonesiaan dan keislaman. Belakangan oleh Cak Nur, 
dipilin dan dijalin dan disempurnakan menjadi keislaman, keindonesiaan 
dan kemoderenan.  
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Lampiran Naskah Landasan Historis KOHATI 
Sebagaimana terdapat pada PDK KOHATI Tahun 2018

Spirit gerakan perempuan pernah muncul pada konteks historis 
kehadiran Islam. Praktik- praktik penguburan bayi perempuan 
pada masa Arab Jahiliyyah, keberadaan harem-harem milik 
para penguasa yang mengeksploitasi seksualitas budak-budak 
perempuan, minimnya pengetahuan perempuan terhadap berbagai 
masalah sosial budaya sehari-hari maupun pemahaman keagamaan 
merupakan realitas ketimpangan keadilan yang dihapuskan oleh 
Islam melalui misi kerasulan Muhammad SAW. Perintah untuk 
memberikan hak hidup, jaminan sosial, ekonomi dan keamanan bagi 
perempuan, perintah untuk belajar bagi laki- laki dan perempuan 
muslim sebagai realisasi hak mendapatkan pendidikan yang layak, 
serta perintah iqra’ yang berarti membaca. Sejarah masa lalu yang 
dapat dijadikan pelajaran hidup merupakan upaya-upaya nyata 
Islam untuk menghapuskan ketidakadilan pada masa itu. 

Perjuangan perempuan hari ini memiliki cerita yang panjang. Semua 
itu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah masa lalu, yakni sejarah 
Islam masa Rasulullah, bahwa pada masa itu umat muslim telah 
memiliki tokoh-tokoh perempuan penting dan luar biasa yang tidak 
bisa dilupakan dalam sejarah gerakan perempuan Islam. Mereka 
adalah sosok perempuan dan ibu yang sangat berkontribusi besar 
dalam perjuangan Rasulullah. Konteks Ummahat Al Mukminin (ibu 
seluruh umat) merupakan ciri teladan perempuan masa lalu, mereka 
adalah Siti Khadijah r.a., Siti Aisyah r.a., Fatimah Azzahra putri 
Rasulullah dan yang lainnya dengan Sifat shiddiq (Jujur), thahiroh 
(Suci), amanah (dapat dipercaya), taat beragama, dermawan, cerdas 
dan penyayang. Sifat rela berkorban, keinginan ingin berbagi dengan 
sesama merupakan ciri Ummahat Al-Mukminin. Di Indonesia, pada 
zaman sebelum merdeka tonggak perjuangan perempuan dimulai 
dengan munculnya tokoh gerakan perempuan pribumi seperti 
Raden Ajeng Kartini dari Pulau Jawa, Laksamana Malahayati dari 
Aceh, Cut Nyak Dien dari Aceh, Christina Martha Tiahahu dari 
Maluku, Nyi Ageng Serang dari Banten, Cut Meutia dari Aceh, 
Dewi Sartika dari Jawa Barat, We Tenri Olle dari Sulawesi Selatan, 
Siti Maryam atau lebih dikenal dengan nama Ina Ka’u Mari dari 
Nusa Tenggara Barat, Rohana Kudus dan Rahmah el Yunussiyah 
dari Sumatera Barat, I Fatimah Daeng Tukontu yang dikenal dengan 
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julukan Garuda Betina dari Timur (Sulawesi) dan masih banyak 
yang lain, ini merupakan sebuah bukti akan suatu realitas bahwa 
pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia kaum perempuan 
turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang merupakan cikal 
bakal gerakan perempuan Indonesia dalam menjawab dominasi 
patriarki akan realitas kehidupan saat itu. Kondisi patriarki inilah 
secara kolektif menjadi kecenderungan yang bersifat massif pada 
tahun 1920-an ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi 
gerakan perempuan seperti Pikat, Putri Mardika, Aisyiyah dan 
sebagainya yang menjadi cikal bakal diselenggarakannya Konggres 
Perempuan I tahun 1928 di Yogyakarta.Fase gerakan perempuan 
saat ini sudah mulai massif dan tidak terlepas dari pengaruh gerakan 
perempuan feminis negara Barat, pemahaman tentang kesetaraan 
gender dan gerakan feminisme yang semua itu merupakan bias 
perlawanan dari ketidakadilan terhadap perempuan. Gerakan 
perempuan tersebut juga memiliki korelasi dengan dibentuknya 
KOHATI oleh HMI, karena akan lebih efektif bila HMI memiliki 
kelompok kepentingan (interest group) yang dapat diperhitungkan 
sebagai bagian langsung landasan gerakan perempuan. 

Ada dua alasan utama awal didirikan KOHATI, yaitu: 

1. Secara internal, Departemen Keputrian yang ada waktu itu 
tidak mampu lagi menampung kuantitas para kader HMI-Wati, 
selain itu belum mampu menjawab basic needs anggota tentang 
berbagai persoalan keperempuanan yang kurang bisa difasilitasi 
oleh HMI melalui Departemen Keputrian. Departemen 
Keputrian yang hanya berjumlah dua orang personil dalam 
kepengurusan HMI dianggap tidak mampu memformulasikan 
dan mengimplementasikan suatu kegiatan. Dengan hadirnya 
sebuah institusi yang secara spesifik menampung kepentingan 
mahasiswi Islam terutama HMI-Wati, diharapkan secara 
internal, dapat memiliki keleluasaan untuk mengatur diri mereka 
sendiri dan lebih memungkinkan untuk terjadinya pemenuhan 
kebutuhan organisasi yang muncul dari basic needs anggotanya 
sendiri, yaitu HMI-Wati. 

2. Secara eksternal, bahwa di masa awal berdirinya KOHATI 
organisasi-organisasi perempuan yang ada pada masa itu dibuat 
semata-mata hanya sebagai alat revolusi. Sehingga menurut 
ketua umum PB HMI pada saat itu (dr. Sulastomo) memandang 
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perlu dalam rangka memperluas misi HMI dalam menyentuh 
dan menyikapi problem keperempuanan sebagai bagian dari 
umat. Maka dibentuklah Bidang Pemberdayaan Perempuan 
sebagai wadah melakukan suatu aktivitas organisasi yang 
menampung basic needs sebagai mahasiswi dan kader HMI-
Wati.  Atas pertimbangan itulah, pada tanggal 17 September 
1966 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H pada 
kongres ke VIII di Solo, KOHATI didirikan. Yang dipelopori 
oleh beberapa orang diantaranya Maesaroh Hilal, Siti Zainah, 
Siti Baroroh, Tujimah, Tedjaningsih, Ida Ismail Nasution dan 
Anniswati Rochlan terpilih sebagai ketua umum KOHATI 
pertama pada  waktu itu (sekarang dikenal sebagai Almh. 
Anniswati M. Kamaluddin), dan para pengurus besar HMI pada 
saat itu juga ikut berpartisipasi untuk mendirikan KOHATI.
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A. Pendahuluan

Adakah dimensi kehidupan yang luput dari perhatian Cak Nur? 
Adakah masalah kehidupan berbangsa, bernegara terlebih lagi 
beragama yang tidak dipikirkan Cak Nur? Jika kita membaca 

tulisan-tulisan Cak Nur, yang berat (disertasi, tesis atau artikel yang terbit 
di jurnal bereputasi) ataupun yang ringan seperti tulisan di media massa, 
agaknya kita sepakat hampir tak ada bidang yang tidak dikaji Cak Nur. 
Sebagai seorang pemikir dan Guru Bangsa, Cak Nur senantiasa berijtihad 
dan mencari solusi terbaik bagi persoalan bangsanya. 

Luasnya spektrum pemikiran Cak Nur, kerap kali membuat para 
pengamat dan peneliti Cak Nur kesulitan untuk mendefinisikan bidang 
keahlian Cak Nur. Kendatipun secara administratif akademik, kita bisa 
merujuk SK Dosen atau SK penelitinya. Di sana akan terlihat keahlian 
Cak Nur sebagai Guru Besar dalam Ilmu Kalam dan Pemikiran Islam. 
Akan tetapi jika dianalisis pemikirannya secara mendalam, Cak Nur 
mengingatkan kita kepada pemikir muslim klasik yang memiliki lingkup 
penguasaan ilmu pengetahuan yang sangat luas, sebut saja Ibn Sina, Ibn 
Rusyd, Al-Ghazali bahkan Ibn Taimiyyah. Bukankah Ibn Sina seorang 
Filosof sekaligus tabib atau dokter. Ibn Rusyd juga filosof sekaligus faqih. 
Ibn Taimiyyah seorang filosof, theolog sekaligus faqih. Demikian juga 
dengan Cak Nur, filosof, theolog, sosiolog juga sejarawan.  

Jika ada yang berkata, Cak Nur adalah seorang pemikir dan 
pembaharu (mujaddid) pemikiran Islam, pernyataan itu tidak salah. 
Muhammad Wahyuni Nafis, mengatakan, “membicarakan Cak Nur adalah 
membicarakan pemikiran”. Sebab seluruh yang dikerjakannya sejak 
muda belia hingga akhir hayatnya, beliau konsisten bergerak dibidang 
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pemikiran. Jalan hidup di bidang pemikiran yang diambil Cak Nur tentu 
saja merupakan jawaban sejarah pada masanya.1 Hanya saja, orang akan 
kesulitan mendefinisikan, pemikiran Islam yang bagaimana. Apakah Cak 
Nur itu ahli dalam bidang teologi, tasawuf atau filsafat. Selanjutnya ketika 
ia menyimpulkan bahwa Cak Nur itu seorang teolog, maka kesimpulan itu 
bisa jadi tidak terlalu meyakinkannya ketika ia menela’ah pemikiran Cak 
Nur dalam bidang filsafat, tasawuf, sejarah bahkan sosiologi-antropologi. 
Ternyata Cak Nur tidak hanya ahli dalam bidang yang ia sangkakan. Ia 
bertemu dengan wawasan sejarah Cak Nur yang cukup kaya. Pemahaman 
teori-teori sosialnya yang mumpuni dan juga sangat piawai menguasai 
dan menggunakan teori-teori politik ketika menganalisis dinamika politik 
bangsa dan dunia. 

Kendati demikian, hemat penulis, kita sesungguhnya masih bisa 
“mengkonseptualisasikan” Cak Nur, kendatipun tidak mutlak. Konsep ini 
lebih mendekatkan kita dalam memahami Cak Nur. Berkenaan dengan 
hal ini, ada yang menarik jika kita mencermati analisis Budhy Munawwar 
Rachman sebagai berikut:

Pengantar ini akan menguraikan secara ringkas biografi 
pemikiran Nurcholish Madjid (1939–2005), sejak ia mulai 
aktif dalam pemikiran Islam (sekitar 1966, ketika ia menjadi 
Ketua Umum HMI) hingga wafatnya (2005). Uraian biografis 
ini terutama akan memfokuskan pada konteks nasional dan 
global pemikirannya, sehingga kita bisa melihat bahwa apa 
yang dipikirkannya itu memang merupakan bagian dari 
isu nasional maupun global pemikiran Islam di mana pun, 
di dunia Islam dewasa ini. Isu politik termasuk salah satu 
dari isunya yang paling penting – khususnya menyangkut 
isu-isu besar, seperti penafsiran Islam atas sekularisasi, 
demokrasi, civil society, hak asasi manusia dan pluralisme, 
yang menjadikannya sebagai “pembaru Islam”, dan dengan 
demikian memberi pengaruh pada generasi pemikir Islam 
di Indonesia belakangan ini. Isu besar tersebut merupakan 
latarbelakang pemikiran yang ia kembangkan dalam 
mewujudkan—apa yang ia sebut—integrasi “keislaman – 
kemodernan – keindonesiaan”.

1Muhammad Wahyuni Nafis, Cak Nur Sebagai Guru Bangsa: Biografi Pemikiran 
Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Jakarta: Kompas, 2014, h. 209
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Selanjutnya saya ingin mengutip Dawam Rahardjo sebagai berikut:

Nurcholish Madjid sendiri dikenal dengan konsep integrasi 
segitiga, Keislaman, Kemodrenan dan Keindonesiaan, 
sebagai hasil dan proses liberalisasi dan sekularisasi yang 
dikembangkan melalui epistemologi neomodernisme 
yang dialektis itu. Nurcholish Madjid bukanlah pendiri 
Paramadina. Tetapi Paramadina dibentuk sebagai lembaga 
instrumen penyebaran pembaharuan pemikiran Nurcholish 
Madjid dan cendikiawan Muslim berpikiran liberal yang pada 
tahun 1970 diharapkan lahir.2

Masih Menurut Dawam:

Dalam perkembangan dan penyebaran pemikirannya, 
Nurcholish Madjid tetap setia pada teks. Tetapi anjuran 
liberalisasi dan sekularisasi Islam telah menimbulkan dampak 
meninggalkan teks pada generasi muda liberal harapannya. 
Dewasa ini yang berkembang pesat adalah studi Islam yang 
menjadikan Islam sebagai obyek kajian. Namun pemikiran 
Islam yang menandai Keislaman, tidak berkembang. 
Kemoderenan dalam pandangan Nurcholish diartikan 
sebagai rasionalitas yang diwujudkan dalam pengetahuan. 
Dalam perspektif ini, umat Islam telah mengalami kemajuan, 
sebagaimana ditunjukkan dengan perkembangan lembaga-
lembaga pendidikan tinggi dan lahirnya cendikiawan Muslim 
yang nampak mendominasi wacana pemikiran dewasan ini. 
Sedangkan Keindonesiaan dimaksudkan sebagai identitas 
yang bercirikan karakter bangsa, atau kepribadian bangsa 
yang merupakan identitas Keindonesiaan. Dewasa ini, Islam 
Indonesia dinilai sebagai model masyarakat yang berbeda 
dengan Islam di kawasan pusat di Timur Tengah. Cirinya adalah 
pluralisme, kesetaraan gender dan demokrasi merupakan 
tema pemikiran pasca Nurcholish Madjid. Tetapi sebenarnya, 
ketiga ciri Keindonesiaan itu masih berada dalam proses. 
Bahkan sebagai akibat dari westernisasi yang sekarang disebut 
sebagai globalisasi itu, bangsa Indonesia telah mengalami 
erosi kepribadian yang menimbulkan krisis kepribadian...3 

3Dawam Rahardjo, “Gerakan Islam Kultural Paramadina, h. 36
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Penulis mengutip analisis Dawam Rahardjo apa adanya dan sediki 
panjang agar pembaca bisa merasakan kritik atau kegelisahan Dawam 
Rahardjo secara langsung, berkenaan dengan pemikiran Islam Pasca 
Nurcholish Madjid. Sebagaimana Budhy, segi tiga integrasi pemikiran Islam 
Cak Nur, Keislaman-Keindonesiaan dan Kemoderanan, adalah trademark 
pemikiran Cak Nur, jika kita ingin menyederhanakannya. Artinya segitiga 
integrasi itu cukup sebagai jawaban jika ada yang bertanya, Bagaimana 
Pemikiran Keislaman Cak Nur atau Corak Pemikiran Cak Nur. Namun 
bagaimana luasnya cakupan Keislaman, juga Keindonesiaan, terlebih lagi 
Kemoderenan yang dimaksud Cak Nur, tentu tidak sederhana. Ini menjadi 
tugas pemikir Pasca Cak Nur.

Hanya saja yang tidak kalah menariknya adalah pernyataan Dawam 
yang mengatakan Cak Nur itu setia pada teks. Agaknya tidak salah jika Cak 
Nur itu sebenarnya adalah tekstualis. Makna tekstualis bukan orang yang 
kaku atau rigid dalam berpegang kepada teks dan abai terhadap substansi. 
Artinya pemikiran Cak Nur sebenarnya berlandaskan kepada teks-teks 
Al-Qur’an dan Hadis. Bagi pembaca buku-buku Cak Nur, kesan ini akan 
mudah sekali menangkapnya. Hampir tidak ada pemikiran keislaman Cak 
Nur yang tidak bersumber kepada Al-Qur’an. Bahkan selalu merujuk Al-
Qur’an dan karenanya Dawam menyebutnya sebagai tekstualis. Hanya saja 
cara Cak Nur memahami teks itu yang berbeda dengan banyak pemikir 
lainnya. Adalah kekeliruan besar, jika ada yang mengatakan bahwa Cak Nur 
meninggalkan Al-Qur’an dan Hadis karenanya layak dituduh liberal dan 
sekuler. Kelanjutannya dicap sesat. Penulis teringat dengan Rifa’at Hasan 
yang menuduh Abu Al-A’la Maududi sebagai fundamentalis, padahal kalau 
pengkritiknya mau membaca karya-karyanya hal itu ternyata padangan 
yang keliru. Sayangnya menurut Dawam Rahardjo, pemikiran liberal yang 
berkembang saat ini, meninggalkan teks Al-Qur’an yang sesungguhnya 
sangat tidak disukai oleh Cak Nur.

Selanjutnya Muhammad Wahyuni Nafis dalam bukunya yang berjudul 
Cak Nur Sebagai Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid 
(2014) menjelaskan bahwa pemikiran Cak Nur dapat disimpulkan 
kepada empat hal, Integrasi Islam dan Kemanusiaan, Integrasi Islam 
dan Kemoderenan, Integrasi Islam dan Politik dan Integrasi Islam dan 
Keindonesiaan. Lebih lanjut Nafis menuliskan sebagai berikut:

Saya akan memaparkan kerangka strategi yang digunakan 
Cak Nur dalam rangka mengenalkan, memahamkan, 
sekaligus memasukkan ke dalam konteks Keindonesaan 
tentang ajaran-ajaran Islam yang menurt dia, mampu 
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memberikan solusi bagi kehidupan individual ataupun 
sosial-kemasyarakatan di mana ajaran-ajaran tersebut akan 
diterapkan. Untuk menjalankan dan melancarkan ajaran dan 
nilai-nilai keislaman dalam konteks keindonesiaan ini, Cak 
Nur menggunakan cara yang saya sebut integrasi. Sangat jelas 
terlihat Cak Nur berupaya sangat serius mengintegrasikan 
ajaran dan nilai-nilai Islam itu ke dalam beberapa komponen 
budaya dan tradisi serta pengetahuan...sedikitnya Cak Nur 
telah melakukan upaya pengintegrasian ajaran dan nilai-nilai 
keislaman ke dalam empat komponen kehidupan penting 
umat manusia dalam konteks ruang dan waktu, yaitu Integrasi 
Islam dan Kemanusiaan, Integrasi Islam dan Politik, Integrasi 
Islam dan Kemoderenan; dann terakhir ini muara dari segala 
pemikirannya, Integrasi Islam dan Keindonesiaan.4

Dengan demikian, rasanya hampir semua persoalan Keislaman, 
Keindonesiaan dan Kemodrenan dipikirkan dan dianalisis Cak Nur, 
kendati berbeda tingkat keluasan dan kedalamannya. Untuk yang sangat 
sederhana dan bersifat reflektif, bacalah bukunya yang berjudul Pintu-
Pintu Menuju Tuhan. Memang topik-topik yang disajikan tidak diulas secara 
luas. Namun tak ada yang mengingkari tentang kedalamannya. Bukan 
saja menyentuh nalar dan akal sehat tetapi menyentuh jiwa. Tulisan yang 
dihasilkan dari qalbu akan diterima di qalbu. Tulisan yang dihasilkan dari 
kerja akal –intelektual akan diterima oleh akal juga. Bukankah ada tulisan 
yang kita terima dan logis. Namun tak singgah di qalbu. Tulisan yang 
tidak menggugah dan bisa jadi tidak mengubah. Namun ada tulisan yang 
mencerahkan qalbu bahkan sampai menggetarkan jiwa. Demikianlah, 
saya tidak ragu menyebut, Pintu-Pintu Menuju Tuhan adalah buku yang 
berisi renungan sufistik Cak Nur. 

Selanjutnya, bacalah buku Ensiklopedi Pemikiran Cak Nur hasil kerja 
keras dan maksimal dari Budhy Munawwar Rachman. Buku yang empat 
jilid itu berjumlah lebih kurang 4000 halaman. Tema-tema yang disusun 
berdasarkan abjad menunjukkan luasnya spektrum pemikiran Cak Nur. 
Demikian juga dengan karya terakhir yang berjudul Kutipan Pencerahan 
Nurcholish Madjid tentang Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, diedit oleh Budhy 
Munawwar Rachman juga, semakin mengukuhkan posisinya sebagai 
pemikir Islam kenamaan yang sulit dicari tandingannya di Indonesia 
bahkan bisa jadi di dunia saat ini.5

4Muhammad Wahyuni Nafis, Cak Nur Sebagai Guru Bangsa, h. 210-211
5Budhy Munawwar Rachman, h. 173



Jati Diri HMI - Wati | Azhari Akmal Tarigan116

Kendati demikian, sulit juga membantah jika ada yang mengatakan 
bahwa masalah perempuan, feminisme, gender, adalah wilayah kajian 
yang tidak disentuh Cak Nur. Kalaupun ada sangat sedikit dan terbatas. 
Pengkaji Cak Nurpun berat untuk membantah claim itu dan akan 
kesulitan untuk mengajukan bukti berupa buku atau artikel- artikel 
panjang di mana Cak Nur menguraikan pandangannya tentang masalah 
perempuan.

Berbeda halnya dengan pemikir Islam (laki-laki) lainnya sebut saja 
M. Quraish Shihab yang menulis buku tentang Perempuan (Lentera 
Hati: 2005) dan Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata buat Anak-Anakku 
(Lentera Hati: 2007). Nasaruddin Umar yang menulis tentang Argumen 
Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an (Paramadina), Fikih Wanita 
untuk Semua (Serambi: 2010), Ketika Fikih Membela Perempuan. Jauh 
sebelumnya Masdar Farid Mas’udi menulis tentang Hak-Hak Reproduksi 
Perempuan (Mizan:1997). Tentu saja yang paling artikulatif adalah Husein 
Muhamad yang telah menghasilkan sejumlah karya penting menyangkut 
isu-isu perempuan seperti Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana 
Agama dan Gender (LKiS: 2001), Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan, 
Perempuan Islam dan Negara (Qalam Nusantara: 2016). Dari kalangan 
intelektual muda lainnya ada Syafiq Hasyim yang menulis  Hal-hal Yang 
Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam (Mizan: 
2001), Membela...Patriarki. Tidak kalah pentingnya adalah Faqihuddin 
Abdul Kadir yang menulis, Qira;ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk 
Keadilan Gender dalam Islam (IRCiSoD: 2019), sebelumnya Faqihuddin 
Abdul Qodir menulis Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur’an dan 
Hadist Nabi (Pustaka Pesantren: 2005). Tentu ada banyak cendikiawan 
muslim yang menulis tentang perempuan baik dalam bentuk buku 
ataupun artikel.

Tidaklah mengherankan jika ada aktivis yang mengatakan, Cak Nur 
abai terhadap persoalan ketidakadilan gender dan masalah keperempuanan 
pada umumnya. Hal ini juga diakui oleh Budhy Munawwar Rachman, 
sebagai “murid” Cak Nur yang  sangat dekat dengan pikiran-pikiran Cak 
Nur. 

Dalam konteks NDP HMI, keadaannya sama saja. NDP tidak bicara 
perempuan. Demikian juga dokument-dokument lainnya. Agaknya yang 
mengherankan penulis adalah, jika KOHATI resmi berdiri pada tahun 
1966 tepatnya Kongres VIII HMI di Solo, dan NDP HMI di syahkan pada 
tahun 1969 pada Kongres HMI Malang, mengapa masalah perempuan 
tidak disinggung sedikitpun di dalam NDP HMI. Bukankah NDP itu 
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dirumuskan setelah KOHATI terbentuk dan istimewanya pada Kongres 
Solo, Cak Nur terpilih sebagai Ketua PB HMI. Bagaimana mungkin NDP 
yang diposisikan sebagai tafsir asas Islam HMI ataupun sebagai “Islam 
mazhab HMI”, sebagaimana yang penulis populerkan, pembahasan 
Perempuan tidak ada. Nilai apa yang diperpegangi KOHATI dalam 
menjalankan roda KOHATI yang baru lahir dan tumbuh itu. Ataukah 
pada waktu itu, Cak Nur tidak melihat ada masalah pada persoalan 
perempuan terutama di lingkungan HMI-Wati, baik itu dalam konteks 
gerakan ataupun pemikiran Islamnya.

Bahkan data yang bisa dirujuk, pada tahun 1966 Cak Nur terlibat 
dalam training “Keputrian Nasional” yang dilaksanakan di Makasar. Pada 
waktu itu Cak Nur memang masih pengurus PB pada masa Sulastomo 
menjadi Ketua Umum PB HMI atau setelah menjadi Ketua Umum PB 
HMI, dan memiliki spesifikasi dan keahlian sebagai trainer dengan 
gayanya yang lembut, tenang tapi sangat dalam ketika menyampaikan 
pemikiran-pemikirannya. Pertanyaannya adalah, apa yang dibicarakan Cak 
Nur pada saat itu. Sayang sekali penulis tidak mendapatkan dokument 
tentang pelatihan keputrian yang berlangsung di Makasar dan diikuti dari 
berbagai departemen Keputrian HMI seluruh Indonesia.

Kendati demikian, penulis akan mencoba menela’ah informasi yang 
terbatas untuk merekonstruksi pemikiran Cak Nur tentang perempuan. 
Pemikiran Cak Nur diungkap, harapannya dapat menjadi inspirasi bagi 
KOHATI untuk mengembangkan apa yang kemudian penulis sebut sebagai 
Nilai-Nilai Dasar Islam KOHATI (NIDK). Menurut penulis, satu hal 
yang perlu segera dirumuskan oleh KOHATI adalah, bagaimana Konsep 
Perempuan dalam pandangan KOHATI. Konsep ini sejatinya dijadikan 
pedoman utuh dalam KOHATI, materi dalam LKK dan bentuk pelatihan 
lainnya serta dapat menjadi landasan gerakan KOHATI itu sendiri dalam 
interaksinya dengan organisasi feminis dan gerakan-gerakan perempuan 
lainnya.

B. Cak Nur dan Isu-Isu Perempuan

Kalau kita menelusuri pemikiran Cak Nur secara komprehensif, 
maka sesungguhnya tidaklah tepat jika dikatakan bahwa Cak Nur tidak 
memiliki concern terhadap masalah perempuan. Hemat penulis, Cak 
Nur sesungguhnya berbicara tentang perempuan tapi dalam konteks 
kemanusiaan universal. Pernyataan ini kesannya pembelaan bagi orang 
yang menuduh Cak Nur tidak perduli dengan perjuangan perempuan 
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dalam mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan laki-laki dan 
perempuan. Bagaimana mungkin Cak Nur tidak tahu atau tidak membaca 
sepak terjang R.A Kartini, Dewi Sartika, Rasuna Said, Rohani Kudus, 
dan lain-lain. Bukankah Cak Nur sebagai seorang pemikir yang memiliki 
pengetahuan dan pemahaman sejarah yang komprehensif.

Budhy  Munawwar Rachman juga menuliskan keresahannya dalam 
merespon orang-orang yang banyak bertanya tentang Cak Nur. Bagaimana 
konsep atau pemikiran Cak Nur tentang keadilan Gender? Untuk itu 
Budhy menuliskan sebagai berikut:

Di kalangan para aktivis isu perempuan, sering muncul 
pertanyaan, apakah Nurcholish Madjid (Cak Nur) mempunyai 
concern pada isu-isu gender. Tidak ada persoalan Islam 
kontemporer yang tidak digeluti Cak Nur, selama ia hampir 
20 tahun menyemai pemikiran Islam di Paramadina. Sebutlah 
pemikirannya mengenai isu syari’at Islam yang sekarang ramai 
dibicarakan, atau mengenai demokrasi, hak asasi manusia, 
apa lagi mengenai pluralisme, semua itu dibicarakan secara 
mendalam, dan Cak Nur seringkali menjadi cover story  di 
koran maupun majalah untuk isu tersebut. Tetapi isu gender?  
Tidak pernah sekalipun. Apakah ini berarti  bagi Cak Nur isu 
gender  itu tidak penting, atau tidak masalah?6 

Tidak kalah menariknya adalah apa yang disampaikan senior HMI-
Wati Ciputat Sekaligus feminis yang konsisten memperjuangkan dan 
menyuarakan keadilan gender, Lies Marcos Natsir -satu di antara tokoh 
yang sempat “kecewa” terhadap Cak Nur. Di dalam artikelnya ia bercerita 
sebagai berikut:

Sebenarnya kami punya beberapa kesempatan untuk duduk 
semeja. Tahun 1992, Wardah Hafidz dan saya mengundang 
Cak Nur sebagai pembanding Riffat Hassan, pemikir 
feminisme Islam asal Pakistan. Tapi ia tak jadi hadir. Hal yang 
sama terjadi ketika saya beberapa kali diundang Paramadina 
untuk bicara soal yang terkait dengan isu gender. Antara 
lain dalam forum Klub Kajian Agama (KKA), yang bergengsi 
ketika itu. Sekalipun dalam undangan disebutkan saya akan 
dipersandingkan dengan Cak Nur, yang muncul malah 

6Budhy Munawwar Rachman, Pembaruan Pemikiran Islam Nurcholis Madjid dan 
Isu-Isu Gender, dalam Titik Temu Jurnal Dialog Peradaban, vol. 1, nomor 1, Juli - 
Desember, h. 173
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Komaruddin Hidayat. Sejak itu saya menyadari bahwa Cak 
Nur memang kelihatannya tak begitu berminat pada isu 
gender dan isu gerakan perempuan.7

Dengan nada yang hampir sama, Musdah Mulia tokoh wanita muslim 
yang banyak mendapatkan penghargaan karena perhatiannya yang sangat 
besar terhadap isu-isu HAM dan Kesetaraan Gender, juga menuliskan 
pengalaman yang kurang lebih sama. Di dalam salah satu artikelnya 
yang kemudian di muat di dalam buku Menembus Batas Tradisi, Menuju 
Masa Depan yang Membebaskan (Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid,8 
Musdah Mulia menuliskan sebagai berikut:

Sudah sejak lama saya terpukau pada gagasan liberal Cak Nur, 
tetapi baru bisa mengenalnya secara intens tahun 1992 pada 
waktu mengikuti kelas beliau di Program Pascasarjana UIN 
Jakarta dalam subjek “Studi Kajian Teks dengan fokus Ibnu 
Taimiyah.” Gagasan liberal Cak Nur  tampaknya mengkristal 
pada tiga isu utama, yaitu hubungan Islam dan Negara, Islam 
dan Modernitas, serta Islam dan civil society. Seingat saya, 
sepanjang perkuliahan yang saya ikuti tidak pernah sekalipun 
Cak Nur menyinggung soal kesetaraan gender; padahal dalam 
memahami berbagai ajaran Islam, beliau sangat menekankan 
pentingnya perspektif persamaan dan kesetaraan manusia.9

Saya ingin mengutip satu lagi penulis wanita Fini Rubianti peneliti 
Paramadina (PUSAD). Ia menuliskan dalam essai singkatnya sebagai 
berikut:

Banyak juga yang menulis tentang pemikiran Cak Nur. Tapi, 
dari beberapa tulisan itu, timbul kesan bahwa Cak Nur tidak 
terlalu banyak mengulas isu perempuan. Bahkan, ada kritik 
dari kalangan Feminis bahwa perjuangan hak perempuan 
tidak disinggung secara gamblang oleh Cak Nur dalam 
refleksi-refleksi esainya. Sebagai generasi millenial, yang 
dihadirkan dengan ragam ideologi dan sudut pandang serta 
interaksi sosial yang demikian luas, saya menilai bahwa 

7Majalah Madina, Edisi 6, 2008
8Artikel ini dengan judul “Membincangkan Relasi Gender dalam Islam Bersama Cak 

Nur”, juga dimuat di dalam buku Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, 
Yogyakarta: Kibar Press, 2006, h. 53-64

9Siti Musdah Mulia, “Membincangkan Relasi Gender dalam Islam Bersama Cak Nur” 
dalam, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan (Refleksi atas 
Pemikiran Nurcholish Madjid), Jakarta: Kompas, 2006. h. 23
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muatan pemikiran Cak Nur tetap mengandung semangat 
Feminisme. Ide Cak Nur yang banyak membincang soal 
demokrasi, pluralisme dan HAM senafas dengan perjuangan 
Feminisme. Pada prinsipnya, tema-tema yang diangkat Cak 
Nur sejalan dengan cita-citanya dalam mewujudkan relasi-
relasi yang adil terkait hubungan antar manusia.

Meski tidak secara gamblang diulas, namun apa yang Cak 
Nur kemukakan soal pentingnya memperjuangkan otoritas 
individu juga merupakan basis dari ideologi Feminisme. Sebab 
apa yang ia urai sebagai keadilan atau kemanusiaan berarti 
menjunjung otoritas manusia sebagai individu. Semangat ini 
juga selaras dengan apa yang diajarkan oleh agama. 

Cak Nur menyebutnya sebagai wawasan kemanusiaan dalam 
agama. Agama menanamkan pemahaman bahwa setiap 
manusia adalah fitrah (suci). Konsep fitrah manusia dapat 
diartikan pula sebagai pemahaman yang sensitif gender, 
sebab kesucian seseorang tidak dirujuk berdasarkan apakah 
ia laki-laki atau perempuan.10

Tulisan di atas mengandung kesan kegalauan penulisnya. Satu sisi 
ia berusaha menyembunyikan kekecewaan kepada Cak Nur yang tidak 
memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu perempuan, keadilan 
gender, padahal itu penting bagi kaum perempuan lebih-lebih pada 
generasi millineal, sebagai spirit dalam perjuangan mencapai kesetaraan 
gender. Namun di sisi lain, ia juga tidak yakin bagaimana seorang Cak 
Nur abai terhadap perjuangan perempuan yang menuntut keadilan dan 
kesetaraan, dua nilai yang sesungguhnya diperjuangkan Cak Nur dalam 
kehidupannya. Akhirnya Fini mencoba berargumentasi bahwa pemikiran 
Cak Nur tentang Islam sesungguhnya asas bagi perjuangan perempuan. 
Fini menyusun argumentasinya dari sisi otoritas individu, kemerdekaan 
individu yang di dalam NDP, hal ini sangat dijunjung tinggi. Berangkat 
dari perspektif ini, Fini tentu meyakini bahwa perempuan bukanlah 
subordinasi dari laki-laki. Bukan makhluk kelas dua apa lagi statusnya di 
bawah laki-laki. Eksistensi perempuan sebagai pribadi harus dihormati, 
sebagaimana halnya dengan laki-laki. Sampai di sini, saya setuju dengan  
Fini dan mungkin banyak “pembela” Cak Nur lainnya yang meyakini 
Cak Nur sesungguhnya memiliki kepedulian terhadap perempuan 
namun perspektif yang digunakan berbeda.

10Feni Rubianti, Semangat feminisme dalam pemikiran Cak Nur, dalam Islami.co, 
Kamis 22 Juni 2017.
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Berkaitan dengan absennya Cak Nur berbicara tentang perempuan, 
membuat Budhy juga harus menyusun argumentasi yang meyakinkan 
bahwa Cak Nur tidak abai apa lagi mengganggapnya tidak penting. Namun 
lagi-lagi fakta yang tidak terbantahkan, kita tidak memiliki informasi yang 
cukup tentang pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan perempuan 
atau gender. Penulis tetap berkeyakinan bahwa pemikiran keislaman Cak 
Nur tentu saja menyentuh persoalan perempuan kendati dengan cara 
yang tidak sama seperti feminis (laki-laki) muslim lainnya. Seperti yang 
dikatakan Budhy Munawwar Rachman, walaupun Cak Nur tidak banyak 
bicara  mengenai isu gender, tetapi spiritnya untuk pembaruan pemikiran 
Islam selalu menyertai aktivis gender dan para feminis, laki-laki maupun 
perempuan. Dengan kata lain, walaupun Cak Nur tidak mempunyai 
perhatian khusus mengenai isu perempuan, tetapi ia sangat concern 
pada ajaran Islam yang genuin Islam mengenai perempuan, dengan visi 
keseteraan gender.11  

Tentu tidak sulit untuk mengatakan bahwa menurut Cak Nur 
seluruh ide tentang perempuan di dalam Al-Qur’an dimaksudkan 
untuk menjunjung tinggi martabat perempuan dan mempersamakan 
hak dan kewajibannya dengan laki-laki melalui proses pembebasannya 
dari kungkungan adat dan kebudayaan serta kelembagaan sosial Arab 
Jahiliyah.12 Misalnya beberapa masalah yang pernah digali Cak Nur 
adalah, Masalah wa’d al-banat (pembunuhan bayi perempuan), Masalah 
al-‘adl yaitu adat yang menghalangi perempuan dari nikah setelah thalak, 
sengaja mempersulit hidupnya, Masalah al-qismah yaitu larangan bagi 
wanita Arab meminum susu onta, kambing dan lainnya, sedangkan kaum 
laki-lakinya dibolehkan serta Masalah Zhihar dan Ila’.13

Oleh karena itu untuk menangkap pemikiran Cak Nur tentang 
perempuan, kita harus masuk melalui gagasan besar Cak Nur tentang 
Islam itu sendiri. Kendati demikian, beberapa tulisan Cak Nur tentang 
perempuan atau keluarga dapat dirujuk ke beberapa artikelnya yang telah 
terbit menjadi buku yang bisa diakses baik dalam bentuk cetak ataupun 
dalam bentuk digital. Artikel Cak Nur yang berjudul Tradisi Jahiliyah 
dan Stereotip Barat tentang Islam: Kasus Kedudukan Perempuan, terdapat 

11Budhy Munawwar Rachman, h. 178
12Silahkan lihat Q.S. 49:13, 53:45-46, 4:1, dan 7:190.
13Penjelasan Budhy Munawwar Rachman tentang perempuan di atas juga di muat 

di dalam Budhy Munawwar Rachman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Jilid 3, Bandung: 
Mizan, 2006, h. 2559-2560.
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di dalam buku Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi 
Doktrin Islam dalam Sejarah (1995). Artikel tentang Pernikahan terdapat 
di dalam buku Masyarakat Religius. Lewat informasi yang terbatas itu, kita 
mencoba melihat perspektif perempuan Cak Nur.

C. Dasar Pemikiran Cak Nur tentang Perempuan

Para penstudi Cak Nur tanpaknya sepakat bahwa pemikiran Cak Nur 
berpijak pada pemahamannya tentang tauhid atau paham Ketuhanan. 
Bila kita setuju bahwa selain Disertasinya yang berjudul Ibn Taimiyyah 
on Kalam and Falsafah, Pengantarnya yang panjang dalam bukunya Islam 
Doktrin dan Peradaban sebagai karya utuhnya, maka kita akan bertemu 
dengan konsep Ketuhanan itu. Pengantar Cak Nur itu berjudul Umat 
Islam Indonesia Memasuki Zaman Modern, berjumlah xi-cxxiv halaman. Di 
dalamnya Cak Nur menjelaskan tentang bagaimana kesiapan umat Islam 
memasuki zaman modern. Modernitas di samping membawa kemudahan 
hidup seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, tetapi 
juga menimbulkan problem-problem tersendiri. Sebut saja misalnya 
paham kebebasan, hedonism, individualism dan lain-lain. Agar umat 
Islam terhindar dari dampak negatif itu, Cak Nur menuliskan sebagai 
berikut:

Kita pun tidak akan gegabah dengan berpretensi tahu cara 
mengatasinya. Kita hanya diajari agama bahwa manusia 
untuk keselamatannya, pertama-tama harus mempunyai 
tujuan hidup pribadi yang transendental, berdasarkan 
iman yang benar, kedua tuntutan iman itu dinyatakan amal 
kebajikan sosial; ketiga, harus ada kebebasan positif dalam 
masyarakat yang memungkinkan terjadinya saling menjaga 
dan mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan antara 
sesama warganya; keempat, harus ada kesadaran tentang 
adanya dimensi waktu yang diperlukan untuk setiap usaha 
mewujudkan kebaikan, dan senantiasa diperlukan ketabahan, 
sikap penuh harapan untuk masa mendatang-(Q.S. Al-’Asr 
[103]:1-3).14

14Nurcholish Madjid, “Kata Pengantar”, dalam, Islam Doktrin dan Peradaban: 
Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kebenaran, 
Jakarta: Paramadina, 1992, h. cxxiv
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Bahkan jika karyanya Indonesia Kita, dipandang karya terakhirnya 
sebelum wafat, maka nuansa itu juga kita temukan. Cak Nur menuliskan 
bahwa tindakan memaksa itu sendiri adalah tindakan tiranik, dengan 
dimensi metafisis pembebasan manusia dari penghambaan kepada 
sesamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi 
penulis pernyataan ini luar bisa. Mengaitkan demokrasi dengan tauhid. 
Demokrasi itu meniscayakan paham egalitarianisme, equality dan 
kesetaraan. Tidak boleh ada penindasan dan eksploitasi atau yang paling 
lembut adalah pemaksaan kehendak. Di dalam demokrasi semua orang 
memiliki kebebasan tanpa tekanan untuk menyampaikan pikirannya. Dan 
sikap ini hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki paham ketuhanan 
Yang Maha Esa.15

Dengan menyandarkan pikirannya kepada Hatta, Cak Nur menuliskan 
sebagai berikut:

Untuk Indonesia, jalan pikiran di atas- demokrasi dan 
Ketuhanan Yang Maha Esa-dianut oleh Bung Hatta, salah 
seorang tokoh pendiri bangsa yang berpandangan paling 
baik mengenai kenegaraan. Menurut Bung Hatta, semua 
kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar 
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama ini 
menyinari empat sila yang lain dalam Pancasila. Dengan 
begitu kegiatan kenegaraan kita memiliki dasar metafsik, 
sehingga menghasilkan komitmen yang total, yang tumbuh 
dari kesadaran bahwa semua perbuatan dan tingkah laku 
manusia adalah bermakna dan akan dipertanggungjawabkan 
dihadapan Tuhan.16

Bahkan jika pidato pengukuhannya sebagai guru besar Luar Biasa 
dalam bidang Ilmu Filsafat Islam di IAIN Syarif Hidayatullah pada tanggal 
10 Agustus 1998 yang berjudul Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi 
Bumi, adalah kulminasi dari apa yang dipikirkannya selama itu, maka 
kita tetap akan bertemu Konsep Ketuhanan sebagai dasar berpikir Cak 
Nur. Artinya, apapun yang dipikirkan atau diresponnya baik dalam soal 
ekonomi, politik, budaya terlebih-lebih agama, titik berangkatnya adalah 
Ketuhanan itu sendiri. Cak Nur menuturkan bahwa Allah menciptakan 
segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia. Bukan sekedar 
mencipta semesta, tapi Allah juga menundukkan semesta buat manusia 

15Nurcholish Madjid, Indonesia Kita,  Jakarta: Gramedia, 2004, h. 108
16Nurcholish Madjid, Indonesia Kita h. 109
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agar dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 
Konsep menundukkan ini disebut dengan taskhir dan disebut dalam Al-
Qur’an surah Luqman [31]:20 dan Al-Jastiah [45]:13. Konsep taskhir 
ini juga sesungguhnya berhubungan dengan “design” Tuhan bahwa 
manusia adalah puncak ciptaan-Nya. Maka sebagai makhluk tertinggi, 
manusia harus “melihat ke atas” hanya kepada Tuhan, kemudian kepada 
sesamanya harus melihat dalam garis mendatar yang rata. Dan kepada 
alam harus melihat ke bawah, dalam arti melihatnya dengan kesadaran 
bahwa dalam hirariki ciptaan Tuhan, alam adalah lebih rendah daripada 
dirinya. Dari sudut pandang ini dapat dipahami logika syirik, yaitu sikap 
mempersekutukan Allah dengan memuliakan alam atau memandang 
alam secara lebih dari semestinya, sebagi dosa terbesar.17

Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, disampaikan pada tahun 1998 
sewaktu beliau membacakan pidato pengukuhan sebagai Guru besar luar 
biasa di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ternyata jauh sebelumnya, 
sekitar tahun 1969, Cak Nur telah pula menuangkannya di dalam karya 
kecilnya namun berdampak sangat besar, NDP HMI khususnya pada bab 
Ketuhanan dan Kemanusiaan. Izinkah penulis mengutip lagi teks NDP, 
teks yang menurut Cak Nur sangat tua tetapi awet, sebagai berikut:18

“Syirik merupakan kebalikan dari tauhid. Secara harfiah 
artinya mengadakan tandingan, dalam hal ini kepada 
Tuhan. Syirik adalah sikap menyerah dan menghambakan 
diri kepada sesuatu selain kebenaran, baik kepada sesama 
manusia maupun alam. Karena sifatnya yang meniadakan 
kemerdekaan asasi, syirik merupakan kejahatan terbesar 
terhadap kemanusiaan. Pada hakekatnya segala bentuk 
kejahatan dilakukan orang karena syirik. Sebab dalam 
melakukan kejahatan itu dia menghambakan diri kepada 
motif yang mendorong dilakukannya kejahatan tersebut yang 

17Nurcholish Madjid, “ Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi: Suatu 
Percobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologi Islam” dalam, Cita-
Cita Politik Islam Era Reformasi,Jakarta: Paramadina, 1999, h. 229-230 

18Lihat Teks NDP HMI bab 4. Diterbitkan oleh PB HMI. Teks NDP ini secara lengkap 
telah penulis muat di dalam Buku penulis yang berjudul, NDP HMI, Teks, Konteks dan 
Interpretasi. Teks yang penulis kutip merujuk kepada teks NDP yang terbit tahun 1971 
oleh PB HMI. Kala itu ketua umum PB HMI adalah Nurcholish Madjid dan Ridwan Saidi 
sebagai Sekretaris Jenderalnya. Perhatiakn ayat yang dirujuk di dalam teks di atas, 
Q.S. Luqman [31]:13 Dan Q.S. Al-An’am [6]: 82. Juga hadis Nabi, Sesungguhnya sesuatu 
yang paling aku khawatirkan menimpa kamu adalah syirik kecil yaitu riya (pamrih). 
(Hadis Riwayat Ahmad dengan sanad hasan). 
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bertentangan dengan prinsif-prinsif kebenaran. Demikian 
pula karena syirik, seseorang mengadakan pamrih atas 
pekerjaan yang dilakukan. Dia bekerja bukan karena nilai 
pekerjaan itu sendiri dalam hubungannya dengan kebaikan, 
keindahan dan kebenaran, tetapi karena hendak memperoleh 
sesuatu yang lain”.

“Musyrik adalah pelaku dari pada syirik. Seseorang yang 
menghambakan diri kepada sesuatu selain Tuhan baik manusia 
maupun alam disebut musyrik, sebab dia mengangkat 
sesuatu selain Tuhan menjadi setingkat dengan Tuhan. 
Demikian pula seseorang yang memperhamba manusia 
(sebagaimana dengan Tiran atau Diktator) adalah musyrik, 
sebab dia mengangkat dirinya sendiri sama atau setingkat 
dengan Tuhan. Kedua perlakuan itu merupakan penentangan 
terhadap kemanusiaan, baik bagi dirinya sendiri, maupun 
bagi orang lain”.

“Maka sikap berperikemanusiaan adalah sikap yang adil, yaitu 
sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. 
Seorang yang adil (justice, wajar) ialah yang memandang 
manusia sebagai manusia, tidak melebihkan sehingga 
menghambakan diri padanya dan tidak mengurangkan 
sehingga memperhambanya. Dia selalu menyimpan i’tikad 
baik kepada sesamanya serta berbuat baginya ke arah yang 
baik dan lebih baik (Ihsan). Maka Ketuhanan menimbulkan 
sikap yang adil dan baik kepada sesama manusia.”19

Sebagaimana penulis singgung jika teks NDP itu diputuskan di dalam 
Kongres HMI di Malang pada tahun 1969, dan Cak Nur menulisnya 
sebelum Kongres berarti ada jarak lebih kurang 29 bahkan 30 tahun 
dengan Pidato pengukuhannya. Artinya Cak Nur sangat konsisten dengan 
pikirannya. Tauhid yang bukan sebatas kepercayaan dan pengakuan akan 
keberadaan Allah yang maha Esa, tetapi lebih dari itu yang ditekankan 
Cak Nur adalah implikasi tauhid terhadap sikap dan prilaku hidup, baik 
secara individual-kemasyarakatan tetapi juga meyangkut kehidupan 
publik di wilayah sosial-politik-ekonomi.

Penulis juga telah mengolaborasi pemikrian Cak Nur di dalam Teks 
NDP ini sebagaimana yang tertuang di dalam buku penulis yang berjudul 
NDP HMI, Teks, Interpretasi dan Kontekstualisasi, penulis menuliskan bahwa 

19Q.S. Al-Nahl [14]:90 
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dalam pengelolaan alam, manusia dibantu Allah lewat konsep taskhir yaitu 
menundukkan (taskhir) alam semesta untuk kehidupan dan kepentingan 
manusia serta makhluk lainnya. Lewat konsep taskhir inilah manusia 
memiliki kemudahan dalam mendayagunakan alam guna mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam Al-Qur’an Allah Swt. 
berfirman, “Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman 
tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah 
kami berikan hikmah dan ilmu dan telah kami tundukkan (sakhkhara) gunung-
gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah 
yang melakukannya” (Q.S. al-Anbiya [21]: 79).20

Lebih lanjut Tarigan menuliskan sebagai berikut: 

Berdasarkan ayat di atas menjadi jelas mengapa manusia 
tidak boleh menundukkan dirinya kepada alam. Bagaimana 
mungkin alam yang telah ditundukkan Allah buat manusia 
lalu manusia tunduk pula kepadanya. Secara logika ini tentu 
tidak benar. Namun, argumen filosofisnya adalah penyerahan 
dan ketundukan pada alam meniadakan kemerdekaan dan 
keikhlasan. Manusia tidak lagi memiliki kemerdekaan 
untuk mengelola alam untuk kepentingan makhluk. Tidak 
juga memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan sumber 
daya alam. Bagaimana ia akan mengeksplorasi sumber 
daya alam yang kaya dan pada saat yang sama ia meyakini 
bahwa alam tersebut memiliki kekuatan gaib. Ia meyakini 
alam semesta memiliki kekuatan dan “kekuasan mandiri” 
untuk mengendalikan manusia. Alih-alih manusia mampu 
mengelola alam, yang terjadi malah manusia akan melakukan 
taqdis (penyucian) terhadap alam. Relasi manusia dan 
alam bergeser menjadi hubungan penyembah dengan yang 
disembah. Jadilah alam tidak tersentuh ilmu pengetahuan. 
Alam menjelma menjadi sesuatu yang sakral.21

Dengan demikian, ketundukan kepada alam dan isinya sama 
maknanya bahwa manusia telah mereduksi dan mendistorsi nilai-
nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan kata lain, manusia sendirilah 
yang meruntuhkan harkat dan martabatnya yang sejak semula telah 
dimuliakan Allah Swt. Manusia merendahkan dirinya dan mengangkat 
“sesuatu yang disembahnya” ke tingkat yang lebih tinggi darinya. 

20Azhari Akmal Tarigan, NDP HMI, Teks, Interpretasi dan Kontekstualisasi, Bandung: 
Simbiosa, 2018, h. 168-169

21Azhari Akmal Tarigan, NDP HMI, Teks, Interpretasi dan Kontekstualisasi,h. 169
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Bahkan, bisa jadi manusia menempatkan alam memiliki posisi yang 
sejajar dengan Tuhan.22  

Demikianlah, Nafis di dalam Cak Nur Sang Guru Bangsa, pada bagian 
keempat menulis judul Trilogi Pemikiran Cak Nur: Tauhid, Pluralisme dan 
Indonesia Sebagai Modern State. Pembahasan Tauhid ini menghabiskan 
lebih kurang  35 halaman (dari halaman 237 sampai halaman 272) dan 
mengaitkannya dengan iman yang murni, pembebasan sosial, keselamatan, 
prinsip keadilan, keterbukaan dan demokrasi. Jelas bahwa Iman dalam hal 
ini tauhid itu menjadi ruh atau spirit dari seluruh dimensi kehidupan 
individu dan sosial kemasyarakat.23

Di dalam artikelnya yang berjudul, “Membincang Relasi Jender dalam 
Islam Bersama Cak Nur”,  Musdah Mulia mengatakan bahwa pemikiran 
Cak Nur tentang Jender atau perempuan pada umumnya bertumpu pada 
tiga gagasan besar. Pertama,  Gagasan Mengenai Persamaan Manusia. 
Kedua, Pandangan Tentang Jilbab dan Hijab. Ketiga, Perkawinan. Kendati 
Musdah Mulia menyebutnya tiga hal, hemat penulis dua yang disebut 
terakhir sesungguhnya adalah implikasi dari pandangannya yang pertama 
saja. Artinya, dasar pemikiran Cak Nur tentang Jender sebenarnya 
bertumpu pada persamaan manusia sebagai buah dari ajaran tauhid itu 
sendiri.24 

1. Tauhid dan Kemanusiaan dalam Pandangan Cak Nur 

Gagasan kesetaraan jender Cak Nur mula-mula ditunjukkan melalui 
ide persamaan antara sesama manusia yang diakuinya bersumber dari 
ajaran tauhid. Tauhid, kata Cak Nur, memiliki efek pembebasan diri (self-
liberation) dan pembebasan sosial. Salah satu implikasi dari pembebasan 
sosial itu adalah pemahaman egalitarianism. Berdasarkan prinsip ini, 
maka tauhid menghendaki sistem kemasyarakatan yang demokratis 
berdasarkan musyawarah, dan tidak membenarkan adanya absolutisme 
di antara sesama manusia.

Lebih jelasnya Cak Nur menuliskan:

Dari berbagai konsekuensi logis paham Ketuhanan Yang 
Maha Esa, salah satunya yang amat kuat mempunyai dampak 
pembebasan sosial yang besar adalah egalitarianisme. Adalah 

22Azhari Akmal Tarigan, NDP HMI, Teks, Interpretasi dan Kontekstualisasi, h. 169
23Lihat kembali, Muhammad Wahyuni Nafis, Cak Nur Sebagai Guru Bangsa,                

h, 237-272
24Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”,          

h. 23-35
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berdasarkan prinsif itu maka tauhid menghendaki sistem 
kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan musyawarah, 
yang terbuka, yang memungkinkan masing-masing anggota 
saling memperingatkan tentang apa yang benar dan baik, 
dan tentang ketabahan menghadapi perjalanan hidup  serta 
tentang saling cinta kasih sesama manusia, suatu dasar  bagi 
prinsif kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan karena 
tauhid ini menghendaki kemampuan menghargai orang 
lain yang jelas beraspirasi sama, karena mungkin pendapat 
mereka lebih baik daripada pendapat yang bersangkutan 
sendiri. Jadi tidak dibenarkan adanya absolutisme antara 
sesama manusia. 25

Pada bab lain dari buku Islam Doktrin dan Peradaban, Cak Nur 
menuliskan bahwa:

Salah satu kelanjutan prinsip ketuhanan itu ialah paham 
persamaan manusia. Yakni bahwa seluruh umat manusia, 
dari segi harkat dan martabat asasinya adalah sama. Tidak 
seorang pun dari sesama manusia berhak merendahkan 
dan menguasai harkat dan martabat manusia lain, misalnya 
dengan memaksakan kehendak dan pandangannya kepada 
orang lain. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak 
melakukan pemaksaaan itu.26

Cak Nur sangat konsisten pada gagasannya tentang al-musawah 
atau persamaan diantara manusia, terutama dalam konteks perwujudan 
demokrasi dan penegakan masyarakat madani. Menurutnya, semua 
manusia tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, atau kesukuannya 
dan lain-lain, adalah sama dalam harkat dan martabat. Satu-satunya 
aspek yang membedakan di antara manusia adalah takwanya. Tinggi 
rendah manusia hanya ada dalam pandangan Tuhan yang tahu kadar 
takwa itu. Prinsip ini dipaparkan dalam Kitab Suci sebagai kelanjutan 
pemaparan tentang prinsip persaudaraan di kalangan kaum beriman. Cak 
Nur menginginkan agar ajaran persaudaraan berdasarkan iman (ukhwah 
Islamiyah) yang sering disampaikan itu hendaknya diteruskan dengan 
ajaran persaudaraan berdasarkan kemanusiaan (ukhwah insaniyyah).27  

25Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Krisis Tentang 
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodrenan, (Jakarta: Paramadina, 1992),          
h. 87  

26Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban, h, 4
27Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 36
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Meskipun dalam tulisannya Cak Nur tidak selalu, secara eksplisit, 
menyebutkan persamaan laki-laki dan perempuan, namun ketika 
menegaskan perlunya persamaan manusia tanpa membedakan jenis 
kelamin, sesungguhnya sudah menunjukkan secara nyata ide kesetaraan 
jender. Karena itu, jika Cak Nur berbicara tentang pentingnya penegakan 
demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pastilah harus 
dimaknai bahwa tidak ada demokrasi tanpa keikutsertaan perempuan, 
karena masyarakat selalu terdiri dari lelaki dan perempuan Demokrasi 
tidak bisa menegasikan adanya partisipasi, baik laki-laki maupun 
perempuan.28

Kelanjutan dari dasar tauhid di atas, manusia adalah makhluk yang 
bebas namun sekaligus bertanggungjawab. Manusia bebas ini bagi Cak 
Nur adalah manusia moral yang menjunjung etik moral. Oleh karena 
itu, manusia moral adalah mereka yang berhasil melepaskan dirinya dari 
berbagai macam belenggu yang mengkerangkeng dirinya. Membuatnya 
tunduk dan terikat dengan sesuatu itu. Pada saat ia mampu membebaskan 
dirinya dari belenggu harta, maka ia akan menjadi pemurah. Tidak 
sebaliknya menjadi kikir bahkan menjadi penumpuk-penumpuk harta. 
Pemurah karena ia tidak diikat hartanya, bahkan harta itu ia jadikan 
sarana untuk melakukan kebaikan tak berbatas.29

Selanjutnya manusia bebas adalah mereka yang mampu 
mengembangkan talenta terbaiknya. Memberi ruang yang luas untuk 
berkembangnya potensi yang dimilikinya dan orang lain tanpa tekanan 
apa lagi paksaan dari siapapun. Ia melakukannya dengan ikhlas dan 
hanya menundukkan dirinya kepada Allah SWT. Bahkan kebebasan yang 
dimilikinya, membuatnya tidak pernah terkungkung kepada pemikirannya 
sendiri, merasa pemilik kebenaran tunggal dan memandang orang lain 
salah, dan karenanya perlu diluruskan.

Tidak kalah menariknya membaca pemikiran Cak Nur tentang 
Manusia ini dari perspektif Hak Asasi Manusia. Di dalam buku yang 
berjudul Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid, 
Kedua penulisnya, Muhammad Monib dan Islah Bahrawi menjelaskan 
akar pemikiran Cak Nur tentang Hak Asasi Manusia. Kedua penulis itu 
memulainya dengan menjelaskan konsep Cak Nur tentang manusia. 

28Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 37
29Lihat kembali teks NDP. Lebih luas lihat Azhari Akmal Tarigan, NDP, Teks, Konteks 

dan Interpretasi, Bandung: Simbiosa, 2018.
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Bagi Cak Nur, manusia adalah jagad kecil suatu “mikro-kosmos” yang 
menjadi cermin dari jagad besar, “makro-kosmos”, yang meliputi seluruh 
alam semesta. Manusia puncak ciptaan Tuhan yang dikirim ke bumi 
untuk menjadi khalifah (wakilnya) yang bertugas memakmurkan bumi. 
Oleh karena itu setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia, 
oleh sesama manusia sendiri, mempunyai nilai kebaikan dan keluruhan 
kosmis, menjangkau batas-batas jagad-raya, menyimpan makna kebenaran 
dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh 
alam. Disebabkan karena manusia itu adalah individu-individu yang 
tidak terbagi, maka setiap orang menjadi “instansi” pertanggungjawaban 
terakhir dan mutlak dalam pengadilan hadirat Ilahi di akhirat kelak.30

Selanjutnya bagi Monib terdapat 12 kreteria manusia dalam 
pandangan Cak Nur. Dengan memahami 12 Kreteria ini kita menjadi 
paham, bagaimana sebenarnya konsep manusia itu yang membuatnya 
mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT di banding dengan makhluk 
lain. Adapun ke 12 Kreteria tersebut adalah,31 Pertama, Manusia Terikat 
Perjanjian primordial. Sejak berada di alam rahim, manusia menyetujui 
perjanjian yang disodorkan Allah SWT dan mengakui bahwa Allah 
sebagi Tuhan, pencipta, pengatur dan pemilik tunggal terhadap semesta. 
Akibatnya, manusia bersedia untuk tunduk dan patuh secara mutlak 
kepada Allah SWT namun tetap dengan penuh kerelaan dan kepasrahan. 

Kedua, Manusia terlahir dalam Kesuciaan Asal. Manusia terlahir 
dalam potensi yang suci, tidak ada dosa asal dan tidak ternoda sama sekali. 
Dalam bahasa yang berbeda inilah yang disebut dengan fitrah. Fitrah 
membuat manusia menjadi hanif cenderung kepada kebenaran, kebaikan 
dan tentu saja kesuciaan. Ketiga, Manusia memiliki hati nurani. Dalam 
berbagai karyanya, Cak Nur kerap menyebut nurani sebagai qalbu yang 
disinari, qalbu yang terang karena kerap melakukan kebaikan, kebenaran 
dan keindahan. Hati nurani karena bercahaya tidak bisa dibohongi dan 
juga tidak bisa diingkari. Lawannya adalah qalbu zhulmani atau qalbu yang 
gelap. Perbuatan dosa adalah salah satu sebab, qalbu manusia menjadi 
“gelap” dan akhirnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk menangkap 
kebenaran. 

30Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam 
Masyarakat,Jakarta: Paramadina,2000,h. 43

31Muhammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam 
Pandangan Nurcholish Madjid, Jakarta: Gramedia,2011, h. 52-74
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Keempat, Manusia adalah Makhluk yang lemah. Al-Qur’an menyebut 
beberapa karakter manusia yang negatif. Manusia makhluk yang lemah, 
tergesa-gesa, terburu-buru, berpandangan pendek dan karenanya sangat 
mungkin melakukan kesalahan bahkan tergoda melakukan keburukan 
atau kemaksiatan. Kelima, Manusia dibekali akal-pikiran dan Agama. Di 
samping kelemahan yang dimilikinya, manusia juga dianugerahkan Allah 
SWT potensi yang luar biasa, yaitu akal-pikiran dan Agama. 

Keenam, Manusia Merupakan Makhluk Puncak Ciptaan Tuhan.32 
Manusia diciptakan sebagai-baiknya makhluk (ahsanu takwim). 
Kesempurnaan manusia terletak pada anugerah Tuhan berupa kemampuan 
intelektual untuk mengenal, mengetahui, dan mengembangkan al-asma 
(nama-nama atau objek pengetahuan) di sekelilingnya yang merupakan 
ayat atau simbol dari keberadaan Tuhan. Ketujuh, Setiap Manusia 
Merupakan Makhluk Berharga, Seharga Kemanusiaan Universal. Karena 
manusia merupakan puncak kreasi Tuhan, setiap manusia menjadi sangat 
berharga dan sangat mulia. 

Kedelapan, Manusia adalah Makhluk Etis dan Moral. Penjelasan 
manusia sebagi makhluk etis dan moral adalah makhluk yang segala 
tindakannya memiliki dampak baik pada masa kini ataupun yang akan 
datang. Kesembilan,  Manusia bertanggungjawab secara Pribadi di Akhirat. 
Setiap individu akan dihisab segala apa yang pernah diperbuatnya di 
muka bumi. Kesepuluh, Manusia Merupakan Makhluk yang dimuliakan, 
dilindungi, dan ditanggung Oleh Allah di darat dan di Lautan. Kesebelas, 
Manusia Harus Berbuat Baik Kepada Sesamanya. Setiap pribadi manusia 
harus berbuat baik kepada sesama dengan memenuhi kewajiban diri 
pribadi terhadap pribadi yang lain. 

Berangkat dari 12 kreteria manusia dalam konteks HAM, jelas bahwa 
manusia itu sesungguhnya adalah makhluk mulia. Persis apa yang disebut 
Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 70 yang terjemahannya 
di bawah ini:

“Sesungguhnya telah Kami muliakan anak Adam (manusia). Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” 
(Q.S. al-Isra’[17]:70).

32Muhammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia, h. 52-74 
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2. Implikasi Pandangan Tauhid Cak Nur terhadap Persoalan 
Perempuan

Setelah membahas Tauhid dan Manusia dalam pemikiran Cak Nur, 
berikut ini penulis akan menjelaskan bagaimana implikasi pemikiran 
Cak Nur terhadap lembaga perkawinan. Disebutnya perkawinan dalam 
pembahasan ini karena sebagaimana yang telah dibahas di muka, 
pemikiran Cak Nur yang berhubungan dengan perempuan sangat sedikit.

Merujuk Musdah Mulia, yang mengatakan bahwa isu yang sempat 
atau pernah dibicarakan Cak Nur berkenaan dengan perempuan ada 
dua, perkawinan dan pakaian muslimah, jilbab atau hijab. Dan hasil 
penelusuran terhadap tulisan Cak Nur, agaknya hanya dua isu ini yang 
dibicarakan sedikit panjang lebar.

a. Perkawinan

Artikel Cak Nur tentang perkawinan terdapat di dalam bukunya 
yang berjudul Masyarakat Religius Membumikan Nilai-nilai Islam dalam 
Kehidupan, Cak Nur membahas tentang “Pernikahan dan Keluarga, 
kemudian Anak dan Orang Tua serta Pendidikan Agama dan Keluarga33. 
Membaca artikel Musdah Mulia, ternyata beliau juga merujuk artikel yang 
terdapat di dalam buku Masyarakat Religius di atas. Lebih jelasnya berikut 
penulis kemukakan pendapat Musdah Mulia.

Kita menemukan perspektif yang menarik bagaimana Cak 
Nur menjelaskan perempuan. Di dalam perkawinan misalnya, 
gagasan liberal Cak Nur tentang perkawinan diulas dalam 
bukunya Masyarakat Religius. Bagi Cak Nur, Perkawinan 
yang baik, menurutnya, adalah sebuah ikatan seumur hidup 
yang disahkan oleh Tuhan. Perkawinan memerlukan sesuatu 
yang lebih banyak daripada “peduli,” “pemenuhan diri,” dan 
“komitmen.” Perkawinan memerlukan adanya kesadaran 
tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran 
Sang Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan 
yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi.34 

Merujuk Monib dan Barwi yang menjelaskan bahwa konstruksi 
konsep hak asasi manusia dalam perspektif Cak Nur, berkaitan dengan 
hak-hak sipil (perseorangan) salah satunya adalah hak untuk berkeluarga 

33Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius Membumikan Nilai-nilai Islam dalam 
Kehidupan, Jakarta: DIAN-Paramdina, 2010, h. 71-105. 

34Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 37
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(Pernikahan). Hak lainnya adalah hak memiliki harta benda.35 Hak 
berkeluarga atau perkawinan ini sesungguhnya berangkat dari konsep 
Islam yang mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan yang disebut fitrah 
sebagai kesucian asal diri manusia. Konsep ini membuat manusia 
cenderung mengikuti kebenaran (hanif). Prinsip ini sejalan dengan 
keinsafan hati nurani yang suci dan perkawinan merupakan fitrah suci 
manusia. 

Fitrah dimaksud berkenaan dengan hubungan tarik menarik yang 
alami antara dua jenis manusia, lelaki dan perempuan. Dengan fitrah 
ini seorang laki-laki memiliki rasa kasih sayang kepada perempuan. 
Ketika seorang perempuan berupaya tampil semenarik mungkin untuk 
memikat lawan jenisnya atau juga seorang laki-laki bekerja keras untuk 
memikat perempuan tersebut, semuanya didorong fitrah berjodoh 
atau berpasangan. Mengingkari adanya hubungan tarik menarik sama 
maknanya dengan mengingkari hukum alam raya yang Tuhan tetapkan 
dan itu berarti juga melawan Tuhan. Padahal tidak ada kekuatan yang 
mampu menyeimbangi dan melawan kehendak dan takdir Tuhan. Pada 
sisi lain, disebut melawan fitrah dan sunnatullah bila seorang laki-laki 
menyenangi sejenisnya (homoseksual) atau seorang perempuan suka 
terhadap sejenisnya.36  Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum [30]: 
21 yang artinya:
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35 Monib mencatata ada 10 Hak perseorangan, hak hidup, hak kebebasan nurani, 
hak untuk berkeluarga, hak memiliki harta benda, hak kebebasan berpikir dan 
menyatakan pendapat, hak kebebasan beragama dan kelar agama,  hak keadilan 
dan hukum, hak kesetaraan kemanusiaan, hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, 
hak kebebasan berkumpul dan berserikat dan hak mendapatkan keamanan dan 
keselamatan. Sedangkan hak warga negara adalah, hak memperoleh pengakuan 
kewarganegaraan, hak bergerak bebas dalam negara, hak suaka politik, hak pendidikan 
dan kesehatan, hak kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan 
dipilih, hak menduduki jabatan publik. Kemudian hak-hak ekonomi-sosial budaya, hak 
memperoleh pekerjaan, hak mendapatkan gaji yang layak, hal ikut mengembangkan 
ilmu pengetahuan. Hak-hak minoritas, hak mendapatkan perlindungan dan keamanan, 
hak bebebasan berkeyakinan dan beragama. Hak-hak bangsa-bangsa yaitu, hak 
merdeka dari penjajahan,  dan hak membentuk negara sesuai dengan aspirasi dan 
kebutuhann rakyat. Berikutnya, konsep hak perempuan, anak-anak dan buruh dan Hak 
asasi dunia kontemporer, terdiri dari hak lingkungan hidup dan hak kebebasan pers. 
Lihat, Muhammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia, h. 106-279

36Muhammad Monib dan Islah Barawi, Islam dan Hak Asasi Manusia, h. 156
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“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia 
telah menciptakan untuk kamu jodoh-jodohmu dari kalanganmu 
sendiri, agar kamu merasakan sakīnah (ketenteraman) dalam 
jodoh-jodoh itu, serta dibuat oleh-Nya mawaddah (“katresnan”) 
dan rahmah (“cinta kasih”) antara sesamamu. Sesungguhnya 
dalam hal itu ada tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi kaum 
yang berpikir.” 

Adanya daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling 
cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan dengan hukum atau 
sunnah-Nya. Lebih daripada itu hal tersebut adalah salah satu dari tanda-
tanda kebesaran Sang Maha Pencipta, yang apabila manusia memahami 
dan menghayatinya, maka ia akan dibimbing ke arah keinsafan yang lebih 
mendalam akan kehadiran Allah dalam hidup ini, dan dituntun menuju 
pendekatan atau taqarrub kepada-Nya. Demikianlah jika kita perhatikan 
Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 20-25, Allah SWT mengawali ayat-ayatnya 
dengan kata “wa min ayatihi” yang bermakna di antara tanda-tanda 
kebesaran Allah. Perkawinan dalam persepktif Al-Qur’an disebabkan 
uniknya hubungan dua jenis manusia yang berbeda dan menyatu dalam 
ikatan suci, disebut oleh Allah sebagai ayat-ayatnya.

Dalam perspektif yang berbeda, pernikahan juga merupakan syariat 
penyaluran kebutuhan libido dan seks manusia agar tidak disebut 
tindakan zina atau praktik perzinahan. Apa itu zina? defenisi zina adalah 
“Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan dan tidak terikat 
oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau “perbuatan bersenggama 
seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan 
yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan 
dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, (KBBI: 1994).37

Dalam pandangan Cak Nur, tujuan berkeluarga ialah mencapai 
kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta kasih yang tulus antara 
dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan yang akrab antara pria dan 
wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat 
penting. Pernikahan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan 
kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara 
timbal-balik, dan untuk membangun keluarga. Karena itu pernikahan 
yang setia berada dalam santunan Allah dan perlindungan-Nya, karena 
pernikahan yang setia itu sesungguhnya dibuat dan ditegakkan di bawah 
nama-Nya. Berkenaan dengan hal ini, Cak Nur mengutip Al-Qur’an surah 
Al-Nisa’ [4]: 1 yang artinya:

37Muhammad Monib dan Islah Barawi, Islam dan Hak Asasi Manusia, h. 157
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“Wahai sekalian umat manusia! Bertakwalah kamu sekalian 
kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa 
kemudian dari satu jiwa itu diciptakan oleh-Nya jodohnya, dan 
dari pasangan dua jiwa itu dikembangbiakkan banyak lelaki 
dan perempuan. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, 
yang dalam nama-Nya kamu bermohon, dan jagalah hubungan 
kasih sayang (tali kekeluargaan). Sesungguhnya Allah Maha 
Mengawasi atas kamu sekalian.” 

Perkawinan itu sejatinya berangkat dari kesucian karena bagian dari 
menjalankan perintah Allah SWT. Kendati manusia berupaya mencari 
pasangannya, namun hakikatnya dalam perkawinan itu Allah yang 
mempertemukan mereka berdua. Karena ada intervensi Allah dalam 
perwujudan keluarga, maka perkawinan yang baik adalah sebuah ikatan 
seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Undang-undang Perkawinan 
Nasional menyebutnya sebagai “ikatan lahir dan batin’. Sedangkan KHI 
menyebutnya sebagai mistaqan ghaliza sebuah istilah yang digunakan Al-
Qur’an. Makna mistaqan ghaliza adalah ikatan yang sangat kuat dan berat. 
Perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekadar 
“peduli”, “pemenuhan diri”, dan “komitmen”. Perkawinan memerlukan 
adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, 
kehadiran Sang Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan yang 
lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi. Perkawinan menuntut agar 
masing-masing kita jujur kepada diri sendiri, kepada jodoh kita masing-
masing, dan kepada Tuhan.38 Di dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman: 
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38Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, h. 75
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“Wahai sekalian orang beriman! Bertakwalah kepada Allah, 
dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Maka Allah 
akan membetulkan untukmu amal perbuatanmu, dan akan 
mengampuni segala dosa-dosamu. Barangsiapa taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya maka sungguh telah memperoleh keberuntungan 
yang agung” (Q.S. Al-Ahzab [33]:70-71).

Berkata benar sebagaimana disinggung oleh ayat di atas semakna 
dengan berkata jujur. Jujur menjadi penting karena siapa saja yang 
mengingatkan tali perkawinan antara dirinya dan pasangannya, sebenarnya 
telah menyelesaikan satu dilema dalam hidupnya yaitu, mempercayai 
orang asing yang kemudian menjadi bagian dalam hidupnya. Percaya 
bahwa pasangannya adalah orang baik. Karena percaya itu pula Ia rela 
untuk hidup bersama dalam waktu yang tidak ditentukan. Persoalannya 
adalah, bagaimana agar orang dapat hidup bersama dalam masa yang 
panjang namun tetap saling mencinta dan menjaga. Jawabnya adalah jujur 
bukan saja sebagai konsep etika tetapi juga jujur dalam perspektif tasawuf. 
Perkawinan yang berkelimpahan rahmat Allah SWT, mensyaratkan adanya 
kejujuran. Sebuah kemustahilan di dalam kehidupan dua orang yang 
semula berbeda dalam segala hal, tidak saling kenal, tanpa ada kejujuran. 
Berkenaan dengan hal ini, Cak Nur menegaskan: 

Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup, dan 
jujur kepada Allah. Ikhlas tulus dan murni. Jujur kepada 
pasangan hidup, karena pasangan hidup atau jodoh adalah 
“pakaian”, dan suami-istri adalah pakaian satu untuk 
lainnya. Allah berfirman: “Mereka (para istri) itu adalah 
pakaian untuk kamu, dan kamu (para suami) adalah pakaian 
untuk mereka,” (Q.S. Al-Baqarah [2]:187)...Sebagai pakaian 
satu untuk lainnya, suami dan istri memerlukan sikap saling 
membantu, saling mendukung, saling melindungi, dan saling 
mencocoki sebagaimana pakaian mencocoki tubuh. Dan 
tujuan kita berpakaian adalah sekaligus untuk perhiasan 
dan perlindungan badan. Sebagai perhiasan, suami atau 
istri saling menunjukkan rasa santun, cinta-mencintai dan 
memperlihatkan kebahagiaan; dan sebagai perlindungan, 
masing-masing suami dan istri berkewajiban saling menjaga 
nama, kehormatan, dan hak-hak pribadinya.39

39Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, h. 75- 
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Monib dan Barawi juga menegaskan pandangan Cak Nur yang sangat 
menekankan kejujuran terutama di dalam perkawinan atau kehidupan 
keluarga. Karena itu semua hal yang menyimpang atau ketidakjujuran 
yang tercermin dalam relasi laki-laki dan perempuan, seperti incest 
taboo, penyelewengan dalam perkawinan seperti “wanita simpanan” dan 
perzinahan adalah terlarang. Fitrah manusia adalah pernikahan antara 
lawan jenis.40 Berdasarkan teks al-Qur’an dan Hadis, Cak Nur meyakini 
bahwa siapapun tidak memiliki hak dan wewenang untuk melarang dan 
menghalang-halangi siapapun untuk melakukan pernikahan. Menutup 
pintu penyaluran fitrah ini merupakan pelanggaran atas HAM. “Pernikahan 
adalah cara yang alami seorang laki-laki kepada seorang perempuan secara 
timbal balik, dan untuk membangun keluarga”. 

Siti Musdah Mulia juga memberikan komentar yang senada bahwa 
Cak Nur sangat menekankan nilai yang harus diperpegangi bersama 
antara suami dan istri yaitu kejujuran. Menurutnya, perkawinan menuntut 
setiap orang untuk jujur kepada diri sendiri, kepada pasangan, dan juga 
yang paling penting, jujur kepada Tuhan.41 

Musdah kembali menegaskan bahwa bagi Cak Nur, sikap paling 
utama dalam perkawinan adalah jujur: jujur kepada diri sendiri, jujur 
kepada pasangan hidup, dan jujur kepada Allah. Jujur kepada pasangan 
hidup karena pasangan hidup atau jodoh adalah “pakaian,” dan suami 
istri  adalah satu untuk lainnya. Sebagai pakaian satu untuk lainnya, 
suami dan istri memerlukan sikap saling membantu, saling mendukung, 
saling melindungi, dan saling mencocoki sebagaimana pakaian mencocoki 
tubuh. Dan tujuan kita berpakaian adalah sekaligus untuk perhiasan 
dan perlindungan badan. Sebagai perhiasan, suami atau istri saling 
menunjukkan rasa santun, cinta-mencintai, dan saling memperlihatkan 
kebahagiaan; dan sebagai perlindungan, masing-masing suami dan istri 
berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan, dan hak-hak pribadinya.42 

Demikianlah, Cak Nur melihat perkawinan itu memiliki dimensi 
yang sangat kompleks dan bukan hanya sebatas kontrak perdata (‘aqad) 
sebagaimana dipahami di dalam hukum Islam (fiqh). Memang jika 
merujuk kitab-kitab fikih, nikah itu definisinya adalah ‘aqad atau kontrak. 

40Muhammad Monib dan Islah Barawi, Islam dan Hak Asasi Manusia, h. 156-157
41Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 37
42Sejauh mana Cak Nur menterjemahkan konsep kejujuran ini di dalam kehidupan 

perkawinannya dapat dibaca di dalam buku, Omi Komaria Madjid, Hidupku Bersama 
Cak Nur, Paramadina, 2015. Buku ini bercerita dengan lugas dan gamblang bagaimana 
kehidupan keluarga Cak Nur.  
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Aqad itulah yang membolehkan calon suami dan istri untuk hidup 
bersama yang selanjutnya akan berakibat timbulnya hak dan kewajiban. 
Satu hal yang penting dicatat, karena aqad atau ikatakan atau kontrak 
itu secara inheren di dalam dirinya dapat saja putus, maka sama dengan 
perkawinan yang juga sangat mungkin putus atau diputuskan, lepas atau 
dilepaskan. Putus atau diputuskan itu dalam bahasa Fikih disebut thalaq 
yang bermakna melepaskan ikatan atau putus. Oleh sebab itu, Al-Qur’an 
menyebut perkawinan sebagai mistaqan ghalizha, ikatan yang sangat kuat 
dan tidak ada peluang untuk berpisah. Thalaq dibenarkan ketika berada 
dalam kondisi yang benar-benar  dharurat sekaligus sebagai jalan terakhir. 
Di dalam surah Al-Nisa’ [4]:21, Al-Qur’an Allah SWT berfirman, 
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“Bagaimana kamu (lelaki) akan mengambilnya (mahar) padahal 
kamu sekalian (suami-istri) telah saling bersandar, dan mereka 
(perempuan) itu telah mendapatkan dari kamu (lelaki) perjanjian 
yang berat?!” (Q.S. al-Nisa’ [4]:21).

Tidak dipungkiri, perkawinan itu sebenarnya tidak mudah. Hanya 
saja karena perkawinan itu adalah ruang bersama antara suami-istri 
bahkan anak-anak dan dapat saja Allah mengintervensi perkawinan bagi 
hambanya yang dekat dengan Allah, maka perkawinan itu akan menjadi 
mudah. Berkenaan dengan hal ini Cak Nur menuliskan:

Persoalan hubungan perjodohan dalam dunia kenyataan 
seringkali sangat rumit untuk ditangani. Tetapi, sebagaimana 
telah kita ketahui dan yakini, Allah akan senantiasa 
membimbing kita ke jalan yang benar selama kita masih 
menginsafi  kehadiran-Nya dalam hidup ini, dan selama kita 
tetap bersedia menempuh hidup kita di bawah bimbingan 
keinsafan dan kesadaran akan adanya Yang Mahahadir itu. 
Untuk mendapatkan kualitas perjodohan ini harus terlebih 
dahulu disadari bahwa ikatan pernikahan adalah sebuah 
ikatan atas dasar “perjanjian yang berat”.43 

43Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, h. 76
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Peringatan Tuhan itu sesungguhnya dalam rangkaian ajaranNya 
dalam al-Qur’an tentang hubungan laki-laki dan perempuan, dengan 
latar belakang sosio-kultural Arabia pada zaman Jahiliah. Dari rangkaian 
firman yang cukup panjang itu dapat kita simpulkan dan ketahui apa 
sebenarnya kehendak agama Islam berkenaan dengan hubungan lelaki 
dan perempuan. Jika ditafsirkan dan diringkaskan kembali, dalam bahasa 
harian pokok-pokok petunjuk Ilahi itu, maka kita dapatkan nuktah-nuktah 
berikut, khususnya yang menyangkut hak-hak wanita atau kewajiban pria 
terhadap wanita:

1. Dilarang mewarisi wanita secara paksa seperti di Arabia zaman 
Jahiliah.

2. Dilarang berlaku kasar pada wanita hanya karena soal harta.

3. Harus bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, ramah dan 
sopan.

4. Jika kebetulan seorang lelaki (suami) menemukan titik lemah pada 
istrinya sehingga ia menjadi benci kepadanya, janganlah terburu 
mengambil keputusan negatif, sebab mungkin saja dalam hal yang 
tampaknya menimbulkan rasa benci itu Allah menyediakan kebaikan 
yang banyak.

5. Jika harus berganti istri (dengan cara yang benar, sah, dan memenuhi 
ketentuan di atas), maka harta yang telah diberikan kepadanya 
tidak boleh diminta kembali sedikit pun. Sebab tindakan itu adalah 
keonaran dan kejahatan yang jelas.

6. Pertalian antara pria dan wanita melalui pernikahan adalah sebuah 
perjanjian yang berat, karena itu tidak boleh disikapi dengan enteng 
dan sembrono. 

7. Dijelaskan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini seorang lelaki. 
Pada dasarnya ketentuan ini adalah ketentuan universal, berkenaan 
dengan incest taboo.

8. Hubungan lelaki perempuan harus atas dasar perkawinan yang sah 
dan terbuka (diketahui masyarakat, antara lain melalui walīmat 
al-‘ursy atau pesta perkawinan), dan tidak boleh dilakukan dalam 
bentuk hubungan rahasia atau gelap.

9. Maka, di zaman dahulu, jika tidak mampu kawin dengan wanita 
merdeka dan harus kawin dengan budak yang diperoleh secara sah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal itu haruslah dilakukan 
dengan izin keluarga mereka.
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10. Dan budak perempuan itu pun harus dinikahi secara terbuka, dan 
tetap tidak boleh dilakukan sebagai hubungan gelap dalam bentuk 
hubungan tersembunyi atau sebagai “wanita simpanan”.

11. Jika diduga terjadi penyelewengan, maka hukuman harus ditegakkan, 
yang bagi wanita budak adalah separoh hukuman wanita merdeka, 
sesuai dengan kondisi sosial-budaya saat itu.

12. Hal itu adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan rumah 
tangga seperti perzinaan. Namun seseorang tidak perlu tergesa-gesa 
menuduh, dan lebih baik tabah sampai terbukti nyata.

13. Itu semua adalah hukum hubungan lelaki-perempuan yang universal, 
yang berlaku pada umat-umat terdahulu, dengan beberapa variasi.

14. Dan semuanya itu adalah untuk mencegah jangan sampai manusia 
menyimpang dan menyeleweng dengan mempertaruhkan hawa 
nafsu secara tak terkendali.44

Berangkat dari 14 nuktah di atas, jelas dan tegas bahwa tujuan relasi 
laki-laki dan perempuan adalah dalam upaya perlindungan hak-hak asasi, 
serta harkat dan martabat wanita. Inti dari 14 nuktah di atas adalah 
penegakan moral atau etika. Seolah-olah Cak Nur ingin menegaskan 
bahwa satu bentuk penghormatan Al-Qur’an terhadap perempuan 
terlihat dalam bentuk aturan moral yang menjadi batasan relasi laki-laki 
dan perempuan. Misi Al-Qur’an dalam membebaskan perempuan dari 
segala bentuk diskriminasi dan penindasan, hanya menjadi mungkin jika 
dilakukan dengan penegakan moral dalam kehidupan sosial masyarakat 
itu sendiri.  

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur’an turun dalam lingkungan 
bangsa Arab dengan latar belakang sosio-kultural Jahiliah, maka ajaran 
Ilahi itu memperlihatkan pemandangan yang sangat kontras bahkan 
dramatis, dari suatu masyarakat yang menindas wanita kepada tatanan 
baru yang menjunjung tinggi dan melindungi kehormatan mereka. 
Sampai di sini kita menemukan watak transformatif Al-Qur’an dari 
masyarakat yang jauh dari nilai-nilai peradaban menjadi masyarakat 
yang berkeadaban. Dalam banyak hal, kita bisa saja menarik garis 
pemisah yang terang dan jelas antara masyarakat sebelum Islam dengan 
masyarakat setelah kehadiran Islam. Dan informasi serta catatan para 
ahli tentang kondisi Arab pra sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa 
Islam bukan hanya agama yang mengajarkan tauhid (menyembah Allah 
yang ahad), melainkan agama yang sangat peduli pada pembentukan 

44Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, h. 78-80 
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tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Masyarakat yang 
terkonsolidasi dalam ikatan moral yang kuat.

Cak Nur kembali menegaskan bahwa Pesan dasar ajaran Allah 
dalam relasi lelaki-perempuan yang terlembaga dalam pernikahan itu 
adalah usaha bersama dan bersungguh dalam membangun budi pekerti 
yang luhur (al-akhlaq al-karimah). Mengapa akhlak dan spesifiknya di 
rumah tangga karena sendi dasar masyarakat yang sehat adalah keluarga 
yang terdiri dari individu yang menjunjung akhlak al-karimah. Karena 
itu asas pergaulan lelaki-perempuan itu sendiri haruslah suci, jujur, dan 
terbuka (berdimensi sosial), dan tidak boleh semata-mata sebagai alat 
dan wahana pemuasan nafsu rendah sehingga harus tertutup, gelap, 
dan dirahasiakan. Hukum Islam dalam al-Qur’an tidak ada yang lebih 
rinci daripada yang menyangkut hubungan lelaki-perempuan sebab unit 
keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan 
unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat 
yang sehat45. 

Jelas bahwa Cak Nur melihat perkawinan memiliki dimensi 
dimensi teologis-spiritual-etik dan sosial. Karena itu pula baginya 
pernikahan itu memiliki nilai-nilai suci-sakral dan karenanya dalam 
mengarungi kehidupan rumah tangga, setiap orang harus berorientasi 
kepada Allah dan berupaya untuk menghiasi diri dengan akhlak yang 
mulia. Perkawinan dalam bahasa Cak Nur kendatipun tidak mungkin 
melepaskan dari sisi fikih yaitu sebagai akad (kontrak), namun 
hakikatnya perkawinan itu adalah ikatan yang sakral. Dan karenanya 
orang tidak boleh memandang remeh apa lagi dengan sikap bermain-
main dalam menjalani pernikahannya.

Musdah Mulia juga mengelaborasi pemikiran Cak Nur. Baginya Cak 
Nur sebenarnya menekankan pentingnya etika di antaranya jujur (dimensi 
etik), di samping penting melibatkan Tuhan dalam perkawinan (dimensi 
teologi-spiritual), dan akhirnya perkawinan bermuara pada terbentuknya 
keluarga yang sakinah. Jika demikian, bagaimana menjelaskan konsep 
kesetaraan dalam perkawinan sehingga di dalam perkawinan tidak saja 
ada dominasi terlebih lagi tindakan-tindakan kekerasan. Untuk hal ini,  
Musdah Mulia mengatakan, bahwa hubungan yang serba “saling” itu 
hanya dapat diwujudkan dalam wujud relasi yang setara dan seimbang, 
bukan dalam relasi yang timpang, dimana satu pihak mendominasi pihak 
lainnya.46 Karena itu, harus ada upaya untuk menghilangkan dominasi -baik 

45Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, h. 80
46Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 38
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dominasi suami maupun dominasi istri-  dalam kehidupan perkawinan 
karena setiap bentuk dominasi selalu berujung pada pengabaian dan 
bahkan pengingkaran hak asasi manusia. 47

Pada akhirnya Cak Nur menyimpulkan bahwa korelasi terpenting 
antara konsep keagamaan tentang hubungan lelaki-perempuan dan 
pernikahan itu ialah usaha membangun budi pekerti yang luhur (al-akhlak 
al-karimah). Sebagai sendi luhur masyarakat yang sehat, hubungan suami-
istri dalam bangunan kerumah-tanggaan yang memperhatikan pesan-
pesan ilahi akan menjadi pangkal pembangunan moralitas yang tinggi dan 
budi pekerti yang luhur. Karena itu, asas pergaulan lelaki-perempuan itu 
sendiri haruslah suci, jujur, dan terbuka (berdimensi sosial), dan tidak 
boleh semata-mata sebagai alat dan wahana pemuasan nafsu rendah 
sehingga harus tertutup, gelap, dan dirahasiakan.48 

Agaknya yang perlu dikritisi adalah pandangan Musdah Mulia berikut 
ini:

Hal lain yang sangat penting berkaitan dengan perkawinan 
adalah pandangan Cak Nur soal bolehnya pernikahan lintas 
agama, termasuk pernikahan perempuan muslimah dengan 
laki-laki non muslim. Isu ini membahas secara luas dalam 
buku Fikih Lintas Agama. Sebagaimana telah umum diketahui 
bahwa pandangan tentang kebolehan laki-laki muslim 
menikahi perempuan non-muslim atau ahli kitab sudah 
diterima secara luas di berbagai dunia Islam. Alasan yang 
cukup fundamental tentang dibolehkannya nikah beda agama 
antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim merujuk 
kepada ayat yang berbunyi: 
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47Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 75 
48Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 37
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“Hari ini telah dihalalkan kepada kalian segala hal yang baik, 
makanan Ahli kitab, dan makanan kalian juga halal bagi Ahli 
Kitab. Begitu pula perempuan-perempuan janda mukmin dan 
Ahli Kitab sebelum kalian”. (Q.S. al-Maidah [5]:5).49

Bagi Cak Nur sebagaimana dijelaskan oleh Musdah bahwa ayat ini 
merupakan ayat Madinah yang diturunkan setelah ayat yang melarang 
pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. 
Ayat ini dapat disebut “ayat revolusi,” karena secara eksplisit menjawab 
beberapa keraguan bagi masyarakat Muslim pada saat itu perihal pernikahan 
dengan non-Muslim. Jika pada ayat yang pertama menggunakan istilah 
“musyrik” yang maknanya dapat mencakup seluruh non-Muslim, maka 
ayat kedua ini mulai membuka ruang bagi perempuan Kristen dan Yahudi 
(ahli Kitab) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang Muslim. 
Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (nasikh) 
dan pengkhusus (mukhashshis)  dari ayat sebelumnya, yang melarang 
pernikahan dengan orang-orang musyrik. Sebuah kaidah fikih menjelaskan 
bahwa jika terdapat dua ayat yang bertentangan, maka ambillah ayat yang 
terakhir diturunkan. Sebab, ayat yang datang belakangan itu dianggap 
membatalkan hukum (menasakh) ayat sebelumnya.50

Jelas bahwa Cak Nur –menurut Musdah Mulia, membenarkan 
pernikahan beda agama; laki-laki muslim boleh menikahi wanita non 
muslim. Hal ini sebenarnya adalah persoalan yang ada nashnya dan 
tidak seperti apa yang dikatakan sebagian orang bahwa ayat-ayat tentang 
pernikahan beda agama itu telah dihapus. Tidak berhenti di sini, bagi 
Musdah, Cak Nur juga membolehkan penikahan beda agama; wanita 
muslim dengan laki-lai non muslim yang hampir ittifaq, umat Islam hal 
ini sebagai terlarang atau haram. Sebabnya nanti dikhawatirkan wanita-
wanita muslimah akan murtad dan masuk ke agama suaminya.

Masalahnya adalah, benarkah Cak Nur mengatakan demikian 
khususnya dalam hal pernikahan laki-laki non muslim dengan wanita 
muslimah. Sebagaimana telah dirujuk sebelumnya, referensi yang 
digunakan Musdah adalah buku yang sempat menjadi kontroversial, Fikih 

49Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 
40-41. Walaupun terdapat dalil-dalil tentang kebolehan nikah lintas agama khususnya 
laki-laki muslim dengan ahl al-kitab, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap 
memilih sikap yang berbeda, yakni tidak membolehkan perkawinan beda agama. Lihat 
Fatwa MUI tahun 1980. Ulasan yang panjang mengenai hal ini lihat: Siti Musdah Mulia, 
Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung: Mizan, 2005)

50Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 41
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Lintas Agama. Padahal buku FLA itu adalah kumpulan tulisan yang di 
dalamnya tidak ada informasi apakah bab-bab di dalam buku itu di tulis 
orang-perorang atau ditulis semua orang tanpa mencantumkan namanya 
masing-masing. Artinya, saya meragukan apakah Cak Nur benar-benar 
setuju bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non 
muslim.

Hemat penulis menyandarkan konsep perkawinan beda agama 
menurut Cak Nur dengan memadakan buku Fikih Lintas Agama sebagai 
referensi adalah tidak tepat. Menyebut bahwa Cak Nur setuju dengan 
perkawinan beda agama dan oleh Musdah disebut sebagai pemikiran yang 
revolusioner, juga kesimpulan yang sulit dipertanggungjawabkanb secara 
ilmiah. Paling tidak sampai kita menemukan teks atau tulisan Cak Nur 
yang menjelaskan persoalan itu secara tuntas. Lagi pula, buku Fikih Lintas 
Agama sebagaimana diakui oleh editornya, bukanlah buku kumpulan 
tulisan, melainkan hasil dari rangkuman diskusi yang berlangsung 
beberapa kali membahas isu-isu lintas agama.51

Penulis memilih sikap tawaqquf (berhenti) untuk tidak membahas 
perkawinan beda agama dalam pandangan Cak Nur. Sepanjang belum 
ada tulisan Cak Nur atau pedio yang berasal dari Cak Nur, membahas 
perkawinan beda agama, maka menyatakan Cak Nur setuju perkawinan 
beda agama antara wanita muslimah dengan laki-kaki non muslim atau 
menyatakan Cak Nur tidak setuju dengan itu, sama-sama tidak bisa 
dibuktikan secara ilmiah-akademik. Pada titik inilah sikap tawaqquf 
diambil.

b. Jilbab atau Hijab

Sebelum lebih jauh membahas persoalan jilbab dalam pandangan 
Cak Nur, penulis ingin bercerita sedikit tentang Jilbab di HMI. Dulu 
sewaktu masih anggota biasa HMI Cabang Medan, penulis menyaksikan 
HMI-Wati yang tidak pakai jilbab berada di seputaran kantor HMI Cabang 
Medan. Roknya di bawah betis dan menutup sebagian besar auratnya. 
Pakaian itu ukuran tradisi atau norma yang berlaku sehari-hari sangat 
sopan. Saya sempat bertanya dalam hati. Bolehkan di HMI, HMI-Wati 
tidak pakai jilbab? Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020, ketika sedang 
menulis buku ini, saya dikirimi buku Biografi Anniswati Ramlan, generasi 
KOHATI pertama yang penampilannya tidak mengenakan jilbab. Bisa 
jadi terdapat contoh lain yang menunjukkan bahwa ada HMI-Wati yang 

51Lihat kembali, Mun’im A Sirry (Editor), “Kata Pengantar” dalam Fikih Lintas 
Agama, Jakarta: Pramadina, 2004, h. Ix-x 
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tidak mengenakan jilbab. Pertanyaannya adalah, Bagaimana sikap kita jika 
ada anak HMI-Wati yang tidak atau belum mengenakan Jilbab?  Adakah 
ketentuan apakah dalam bentuk peraturan organisasi atau kode etik yang 
mewajibkan HMI-Wati mengenakan jilbab atau secara umum disebut 
dengan pakaian muslimah. Ataukah HMI mengembalikan persoalan jilbab 
kepada masing-masing orang tanpa ada peraturan khusus di HMI.

Jilbab, hijab, cadar atau purdah, yang dikenakan perempuan 
muslim termasuk isu kontroversial. Kontroversialnya terletak pada 
hukum memakainya, sebagaimana diperdebatkan dikalangan fukaha 
dan mufassir klasik dan kontemporer. Jilbab juga kontroversial 
dikalangan aktivis perempuan Islam, karena ditengarai sebagai lambang 
ketertindasan, keterbelakangan dan juga diskriminasi. Baru-baru ini isu 
hijab dan khususnya cadar kembali menguat di Indonesia yang dipicu 
beberapa peristiwa-peristiwa stigmatisasi cadar di beberapa kampus 
Islam.

Satu artikel yang menarik ditulis oleh Nasaruddin Umar tahun 1996 
yang berjudul, Antropologi Jilbab, setelah ia menulis artikrel yang tidak 
kalah menariknya tahun 1995 tentang Teologi Menstruasi: Antara Mitologi 
dan Kitab Suci. Antropologi Jilbab berhasil memberikan perspektif baru 
tentang jilbab yang selama ini hanya dilihat dari sisi teologi dan hukum. 
Ternyata jilbab itu memiliki akar budaya yang sangat kuat di berbagai 
bangsa. Bahkan sebelum Islam datang, jilbab menjadi “pakaian” yang 
telah dikenakan wanita bahkan di daerah tertentu jilbab juga malah 
dikenakan pria. 

Menurut Nasaruddin, di dalam vocabulary Arab pada masa 
Rasulullah, jenis-jenis pakaian wanita dikenal dengan beberapa istilah; 
khimar pakaian yang khusus menutupi bagian kepala, dir’ pakaian yang 
khusus menutup bagian badan, niqab dan burq pakaian yang khusus 
menutup muka kecuali pada bagian bola mata, idzar yaitu pakaian 
berjahit yang menutupi anggota badan sampai kebagian kaki, rida’ 
pakaian luar yang menutupi bagian atas badan ke bagian bawah di  atas 
idzar, dan jilbab yaitu kerudung yang mneutupi bagian luar kepala, 
termasuk menutupi dir’ dan khimar. Selanjutnya dalam lintasan 
sejarah dunia Islam, alat penutup kepala dikenal beberapa istilah pula. 
Di Iran lebih dikenal dengan cadar. Chador berasal dari bahasa Parsi 
berarti “tenda” (tent) yang dalam tradisi Iran cadar berarti pakaian 
yang menutupi seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai 
ujung jari kaki. Di India, Pakistan dan Bangladesh pakaian tersebut 
dikenal dengan purdah. Purdah berasal dari bahasa Indo-Pakistan, 
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Perdeh, berarti gorden (curtain). Di Turki pakaian muslimah lebih 
populer dengan nama charshaf, di Libya dengan nama milayat, di 
Baghdad dengan nama abayat, di Indonesia, Thailand Selatan, Malaysia 
dan Brunei Darussalam lebih umum dikenal dengan istilah kerudung 
atau kudung. Baru belakangan ini baru populer dengan istilah jilbab. 
Di negara Arab sendiri secara umum dikenal pula istilah hijab yang 
makna asalnya adalah dinding pemisah/curtain, kemdian berkembang 
menjadi pakaian muslimah.52

Perspektif yang lain, menarik jika kita merujuk kepada Fadwa el Gundi 
yang menuliskan bahwa di dalam bahasa Inggris, jilbab disebut dengan veil 
atau voile dalam bahasa Perancis yang biasa dipakai untuk merujuk pada 
penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung, atau mulut) atau tubuh 
wanita di Timur Tengah atau Asia Selatan. Sebagai kata benda, veil berasal 
dari kata latin vela, bentuk jamak dari velum.  Maknanya adalah penutup 
dalam makna menutupi atau menyembunyikan atau menyamarkan. 
Masih menurut el Gundi, kata tersebut digunakan empat ungkapan, 
1) Kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu dan 
kadang-kadang muka. 2) rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau 
tutup kepala wanita yang dipakai untuk memperindah atau melindungi 
kepala dan wajah. 3) (a) Bagian tutup kepada biarawati yang melingkari 
wajah terus ke bawah sampai menutup bahu. (b) kehidupan atau sumpah 
biarawati. 4) Secarik tekstil tipis yang digantung untuk memisahkan atau 
menyembunyikan sesuatu dibaliknya; sebuah gorden.53 

Di samping jilbab memiliki akar budaya yang kuat di berbagi suku 
bangsa, dari sisi asal usulnya juga menarik. Dalam perspektif Nasaruddin 
Umar, jilbab memiliki keterkaitan dengan dosa asal yang dilakoni Adam 
yang membawa penyiksaan pada dirinya berupa menstrual taboo (ketabuan 
menstruasi). Wanita harus diasingkan dan diwajibkan mengenakan 
sesuatu yang menjadi identitasnya. Identitas itu disebut cosmetik yang 
berfungsi sebagai tanda bahaya terhadap orang lain dan juga mencegah 
“si mata iblis” masuk ke dalam tubuh yang bersangkutan. Supaya lebih 
aman maka wanita yang sedang mengalami haid juga dituntut untuk 
mengenakan jilbab atau cadar. Konsep-konsep kosmetik, jilbab, cadar 
pada era selanjutnya mengalami perkembangan-perkembangan bahkan 
pergeseran fungsi. Seperti yang dikatakan Nasaruddin, jilbab yang semula 

52Nasaruddin Umar, “Antropologi Jilbab” dalam, Ulumul Qur’an, No 5 Vol.VI Tahun 
1996, h. 36-37

53Fadwa el Gundi, Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan,  Jakarta: 
Serambi, Cet III, 2004.h. 29-30
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berfungsi menjadi signal of warning dan sarana penolak bala mendapat 
legitimasi agama. Jilbab menjadi pakaian wajib bagi wanita.54 

Perspektif yang digunakan Nasaruddin ini hemat penulis penting 
agar kita tidak terjebak pada model pandangan yang selama ini digunakan 
banyak orang. 55 Artinya, Jilbab hanya dilihat dari sudut pandang syari’at 
atau hukum dan karenanya berkaitan dengan halal dan haram. Jika 
perspektif syari’ah ini dipakai, akan sulit sekali  menerima atau memahami 
sudut pandang yang digunakan beberapa ulama dan kaum feminis yang 
menyatakan bahwa mengenakan jilbab bukan suatu kewajiban. Ketika 
yang digunakan hanya sudut pandang fikih, maka muaranya bisa ditebak. 
Lalu orang yang memiliki pandangan berbeda, dituduh liberal, sesat 
atau tuduhan kejam lainnya. Padahal perspektif yang mereka pakai, 
sesungguhnya memiliki argumentasi yang kuat.

Dalam salah satu wawancaranya tahun 1995, Wardah Hafidz menjawab 
pertanyaan pewawancara, yang hemat saya menarik. Pertanyaannya 
adalah, Bagaimana Anda menjelaskan sikap Anda mengenai Jilbab dan 
fenomena Jilbabisasi? Jawaban Wardah Adalah jilbab itu akarnya setelah 
revolusi Iran diperkenalkan, lalu orang mulai di brain wash atau mulai 
merenung sendiri. Masalah buatnya adalah, jilbab itu diberi legitimasi 
teologis. Ini yang menurut Wardah keliru. Karena sesungguhnya pakaian 
itu sama sekali sosiologis. Menurut Wardah, agama sejatinya tidak 
mengatur cara orang berpakaian sedemikian rupa. Agama itu memuat 
hal-hal yang sangat mendasar misalnya, bagaimana kemanusiaan dijaga, 
demikian juga kehormatan manusia sehingga tidak saling merendahkan. 
Sedangkan pakaian itu sangat tergantung situasi iklim wilayah tertentu 
atau bagaimana situasi ekonomi yang mengitarinya. Wardah juga 
mengajukan argumentasi bahwa ayat-ayat Al-Qur’an tentang jilbab 
harus dipahami secara konteks. Tidak bisa dibaca lewat satu ayat saja. 
Menurutnya, ayat-ayat jilbab berkenaan dengan adanya gangguan situasi 
ekonomi politik saat itu sekaligus sebagai pembeda antara budak dan 
orang merdeka.56

54Nasaruddin Umar, “Antropologi Jilbab’, h. 38.
55Penulis sangat menganjurkan bagi Anak-anak HMI khususnya HMI-Wati membaca 

dua artikel Nasaruddin yang telah disebut di atas, “Teologi Menstruasi:Antara Mitologi 
dan Kitab Suci dan Antropologi Jilbab, keduanya dimuat di dalam Jurnal Ulumum 
Qur’an tahun 1995 dan 1996.

56Lihat, Wawancara Wardah Hafidz dalam Ulumul Qur’an, No 3 Vol. VI Tahun 1995, 
h. 112-113
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Di antara ulama dan mufassir yang kerap disorot ketika bicara tentang 
jilbab adalah Prof. M. Quraish Shihab yang pandangannya tentang jilbab 
menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pakar tafsir itu telah menulis dan 
menerbitkan sebuah  buku yang berjudul, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah 
(2004). Kendati judulnya jilbab namun fokus atau inti pembahasannya 
mengenai batasan-batasan aurat wanita dalam Islam. Pada bagian awal 
beliau membahas masalah pakaian dan uraian Al-Qur’an berkenaan 
dengan pakaian. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan mengkaji 
batas-batas aurat wanita baik berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. 
Kemudian pandangan ulama klasik dan kontemporer dan ditutup dengan 
kesimpulan. Hemat penulis, Quraish Shihab tanpaknya mengambil 
posisi di tengah. Memberikan beberapa perspektif yang masing-masing 
memiliki argumentasinya sendiri-sendiri. Ia tidak menolak pendapat 
ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan 
karenanya harus ditutup. Juga tidak menolak pendapat yang mengatakan 
bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan. 
Sementara itu, ia juga tak menolak jika ada yang menyatakan batasa aurat 
itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisi serta memperhatikan 
asas kepatutan. Atau pakaian itu sangat tergantung dengan tradisi 
dan norma-norma adat setempat. Apapun itu, menurutnya yang harus 
diperhatian adalah ketentuan Al-Qur’an yang hanya menjelaskan prinsip 
dasar dalam berpakaian; jangan ber-tabarruj (menampakkan perhiasan), 
jangan mengundang perhatian pria, jangan memakai pakaian yang 
transparan dan jangan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki.57 Jika 
seorang wanita muslimah mengamalkan “Empat jangan ini”, maka ia 
telah memenuhi perintah Allah SWT.  Dalam bahasa yang berbeda, tidak 
salah jika kita mengatakan, Quraish Shihab tidak mewajibkan Jilbab bagi 
wanita muslimah dan tidak pula melarang orang yang mengenakannya. 
Tapi dapat dipastikan beliau mewajibkan wanita muslimah harus menjaga 
“4 jangan tersebut. Namun kita tentu tak berhenti disini. Penting untuk 
mengutip kesimpulannya:

“Wanita yang menutup seluruh badannya atau kecuali wajah 
dan tapak tangannya, telah menjalankan bunyi teks ayat-ayat 
Al-Qur’an bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang 
sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang 
tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan setengah 

57Bagi yang ingin mengkaji argumentasi yang diajukan pakar tafsir itu lebih luas, 
silahkan merujuk dan membaca bukunya lebih teliti. Lihat, M. Quraish Shihab, Jilbab 
Pakaian Wanita Muslimah, Jakarta: Lentera Hati, 2004, h. 167-171
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tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar 
petunjuk agama. Bukankah Al-Qur’an tidak menyebut 
batas aurat? Para ulamapun ketika membahasnya berbeda 
pendapat. Namun kehati-hatian amat dibutuhkan, karena 
pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apa bila ia 
tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian juga 
pakaian batin, apa bila tidak sesuai dengan jati diri hamba 
Allah, yang paling mengetahui ukuran atau patron terbaik 
buat manusia.58 

Nasaruddin dengan redaksi yang berbeda menyatakan bahwa tujuan 
syara’ (maqasid al-syari’ah) terhadap penggunaan jilbab meliputi 4 hal 
pokok; menutup aurat (sitrah al-‘aurah), mencegah terjadinya fitnah 
(itqa al-fitn), pembedaan dengan lawan jenis (al-tamyiz), dan pemuliaan 
(al-takrim). Dengan demikian, bukan jilbab yang menjadi tujuan tetapi 
keempat hal tersebut. Jika ternyata pada suatu kondisi tertentu jilbab 
mendatangkan suatu kesulitan (masyaqqah) maka menurut Abu Syuqqah 
berlaku kaedah al-masyaqqah tajlib al-taisir (kesulitan itu menyebabkan 
kemudahan), atau karena ada hajat tertentu yang lebih kuat, maka 
berlaku kaedah al-hajat tanzilu manazila al-dharuri (kebutuhan sangat 
mendesak menempati posisi darurat), sedangkan darurat itu sendiri dapat 
menyebabkan kebolehan (al-dharurah tubih al-mahdzurah).59 

Selanjutnya bagaimana Cak Nur melihat masalah jilbab ini? Siti Musdah 
Mulia yang mengkaji relasi jender bersama Cak Nur tanpaknya mengutip 
artikel Cak Nur yang terdapat di dalam buku yang berjudul The True Face of 
Islam, Essays on Islam and Modernity in Indonesia (2003). Di dalam buku yang 
merupakan kumpulan artikel-artikel Cak Nur terdapat satu judul Islamic 
Challenges to Modern Women yang ditulis pada tahun 1995. Sependek yang 
penulis ketahui, tidak ditemukan artikel lain yang berbicara tentang jilbab 
sedikit lebih panjang kecuali pada artikel di atas. Namun penting diketahui, 
sebagaimana yang terlihat nanti, dalam menjelaskan jilbab, Cak Nur 
merujuk kepada Karen Amstrong, Marshall Hodgson, Abdullah Yusuf Ali 
dan Muhammad Asad, dua mufassir yang kerap dirujuk Cak Nur. Sesekali 
ia juga menyebut mufassir lainnya seperti Ibn Asyur.

58M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, h. 174. Lihat juga 
kesimpulan yang sama dalam, M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i 
atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1998, h. 179-180

59Nasaruddin Umar, Antropologi Jilbab, h. 42
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Cak Nur memulai pandangannya tentang jilbab dengan mengkritik 
Barat. Beliau mengutip pandangan Karen Armstrong di dalam 
bukunya Muhammad A Biography af the Prophet (1996) yang kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Muhammad 
sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis (Risalah Gusti: 2001). Menurutnya 
sangat lazim di kalangan lelaki dan perempuan modern, terutama di 
Barat, menganggap jilbab dan hijab sebagai praktek yang merendahkan 
martabat perempuan.60 Pandangan keliru Barat tersebut harus diluruskan. 
Memakai jilbab merupakan perintah Al-Qur`an. Tetapi, sebagaimana 
diindikasikan oleh Karen Amstrong, pemakaian jilbab ini ditetapkan bagi 
para istri Nabi karena adanya keperluan yang mendesak guna melindungi 
mereka dari penghinaan dan sindiran yang dilontarkan kaum munafik di 
Madinah terhadap Nabi melalui para istrinya tersebut. Lebih lanjut, jilbab 
ditetapkan untuk mereka sebagai lambang martabat mereka dan posisi 
tinggi mereka sebagai para ibu kaum beriman (ummahatul mu`minin).61 
Cak Nur ingin menegaskan bahwa awalnya, hijab dimaksudkan sebagai 
lambang penghormatan terhadap para istri Nabi dan menjadi indikasi 
bagi ketinggian status sosial mereka.62 

Tujuan dari pemakaian jilbab dan hijab bagi para istri Nabi menjadi 
lebih jelas setelah wafatnya Nabi, yakni ketika para istrinya tampil di publik 
sebagai  figur yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh, baik secara 
agama, budaya, dan bahkan secara politik. Cak Nur mengutip pandangan 
Armstrong tentang hal ini, bahwa hijab dan jilbab tidaklah dimaksudkan 
sebagai tindakan-tindakan yang opresif (penindasan). Hijab dirancang 
untuk melindungi perkembangan situasi yang bernuansa skandal dalam 
hal mana para musuh Nabi Muhammad SAW memanfaatkan untuk 
mendiskreditkan beliau. Permasalahan hijab dan tradisi hijab di lingkungan 
kaum Muslimin perlu dipahami secara lebih arif. Sebab, di negara Barat 
seringkali pemakaian jilbab ini dianggap sebagai simbol penindasan kaum 
lelaki terhadap perempuan. Sementara, dalam al-Qur`an pemakaian 
jilbab tersebut sesungguhnya lebih ditekankan sebagai bagian dari etika 
keislaman yang berlaku hanya bagi para istri Nabi.63

60Nurcholish Madjid, The True Face of Islam, (Jakarta: Voice Center, 2000), h. 283. 
Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 38

61Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”,h. 38  
62Karen Armstrong, Muhammad A Biography af the Prophet, (Muhammad sang 

Nabi: Sebuah Biografi Kritis), Jakarta: Risalah Gusti:2001, h. 282-289 
63Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 

46-47
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Menurut Karen Amstrong cadar atau hijab tidak dirancang untuk 
merendahkan istri-istri Nabi Muhammad melainkan sebagai simbol 
status tertinggi. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya 
menjadi orang-orang yang amat berpengaruh. Mereka memiliki otoritas 
dalam hal agama dan kerap diminta konsultasi tentang praktik (sunnah) 
dari pendapat-pendapat Muhammad. Aisyah menjadi amat penting dalam 
dunia politik. Pada tahun 656, Aisyah menjadi panglima perang dalam 
memimpin gerakan protens dan perang  melawan Ali khalifah sah yang 
keempat. Menurut Amstrong, pakaian khas istri-istri Nabi ini menjadi 
perhatian publik dan banyak wanita muslimah kala itu iri. Mereka 
juga ingin berpakaian seperti istri Nabi. Akhirnya pakaian cadar, hijab, 
terlepas apa namanya, menjadi gerakan massif di kalangan masyarakat 
waktu itu. Menariknya, kebudayaan Islam itu sangat egaliter. Tidak perlu 
membedakan pakaian istri Nabi dan umat Islam pada umumnya.64 

Dalam konteks pentingnya etika khususnya bagi muslimah dan laki-
laki muslim, tanpaknya Cak Nur sependapat dengan Quraish. Kaum 
muslimah sejatinya harus mengenakan pakaian yang sopan dan sederhana, 
namun mereka tidak diharuskan menutup diri mereka dari pandangan 
orang lain, tidak pula diharuskan mengasingkan diri mereka dari kaum 
laki-laki di bagian rumah yang terpisah. Kondisi ini hanya terjadi pada 
tahap awal Islam dan tidak meluas keseluruh dunia Islam hingga tiga 
atau empat generasi setelah wafatnya Nabi. Agaknya pertanyaann yang 
mengejutkan ini adalah ketika Cak Nur mengatakan bahwa tradisi jilbab 
dan tradisi hijab yang merambah ke dunia Islam berasal dari Persia dan 
Byzantium, di mana kaum perempuan telah diperlakukan dengan cara ini.

Dengan mempelajari asbab al-nuzul ayat-ayat tentang perintah 
jilbab dan hijab, Cak Nur sampai kepada kesimpulan bahwa jilbab lebih 
bernuansa ketentuan budaya ketimbang ajaran agama. Selengkapnya 
beliau menuliskan, jika jilbab memang ditetapkan untuk perlindungan, 
atau lebih jauh lagi, untuk meningkatkan prestise kaum perempuan yang 
berpengaruh, atau kaum perempuan dari kalangan atas atau kelompok 
elit, maka dengan demikian, dianggap bahwa jilbab dan hijab merupakan 
sesuatu yang lebih bersifat dan bernuansa budaya daripada bersifat religi. 
Adalah tantangan bagi muslimah memahami hal-hal yang esensial yang 
berada dibalik simbolisme budaya jilbab.65

64Karen Armstrong, Muhammad A Biography af the Prophet, h. 282
65Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h.48
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Agaknya kita sampai pada kesimpulan Cak Nur yang kontroversial. 
Tanpaknya bagi Cak Nur, hijab dan jilbab bukanlah sebuah kewajiban bagi 
perempuan Islam. Itu hanyalah ketentuan Al-Qur’an bagi para istri Nabi 
dan anak-anak perempuan Nabi, dan semua perempuan yang beriman 
untuk menutup tubuh mereka atau bagian dari tubuh mereka sedemikian 
rupa sehingga tidak mengundang kaum munafik untuk menghina mereka. 
Jadi ‘illat hukumnya adalah perlindungan terhadap perempuan. Jika 
perlindungan itu tidak dibutuhkan lagi, tentu perempuan  dapat memilih 
secara cerdas dan bebas apakah ia masih mau menggunakan jilbab dan 
hijab atau tidak.

Masih menurut Cak Nur sebagaimana dikutip Musdah Mulia sebagai 
berikut:

Dewasa ini banyak cara yang dapat dilakukan untuk 
membuat perempuan terhormat dan disegani, misalnya 
dengan meningkatkan  kualitas pendidikan bagi kaum 
perempuan, memberdayakan mereka dengan mengajarkan 
mereka berbagai skill dan keterampilan, memenuhi hak-hak 
asasi mereka, khususnya hak-hak reproduksi mereka. Dalam 
realitas sosiologis di masyarakat, jilbab tidak menyimbolkan 
apa-apa; tidak menjadi lambang kesalehan dan ketakwaan, 
tidak  ada jaminan bahwa pemakai jilbab adalah perempuan 
salehah, sebaliknya perempuan yang tidak memakai jilbab 
bukan perempuan salehah. Jilbab tidak identik dengan 
kesalehan dan ketakwaan seseorang.66

Melihat penjelasan Cak Nur di atas, kesannya –paling tidak menurut 
penulis, Cak Nur sebenarnya tidak tegas. Cak Nur agaknya masih 
menyandarkan pendapatnya kepada beberapa mufassir sebagaimana 
terlihat di bawah ini:

If Muhammad Asad is right in his appraisal of hijab in that 
it is interpretable in terms of either literal  or methaphorical 
meanings, and if  he is also correct that the jilbab formula is time 
and space bound and was not intended to be a permanent legal 
injuction or hukm, and if Ibn Asyur is right in his assertion that a 
tradition or costum of one community should not be imposed upon 
another community, the universality of the religious message then 
should be interpreted in its concrete implementation in terms of 
the relativity of culture. it is not very easy to accept such an notion 

66Nurcholish Madjid, The True Face of Islam, h, 288



Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Perempuan: Inspirasi..... 153

concerning religious prescriptions as centuries upon centuries of 
the religious understanding and practices of all nations clearly 
indicate. other wise it would be absurd in the long run of the 
history of mankind.67

Penjelasan di atas jelas menunjukkan bagaimana Cak Nur merujuk 
kepada Mohammad Asad yang cenderung melihat Jilbab sebagai 
konstruksi budaya yang terikat ruang dan waktu. Al-Qur’an tanpaknya 
tidak meletakkan jilbab dalam konteks hukum yang permanen. Demikian 
juga Cak Nur menyandarkan dirinya kepada Ibn Asyur bahwa sebuah 
tradisi atau kostum suatu komunitas tidak boleh dipaksakan kepada 
komunitas lain. Karenanya pesan keagamaan tersebut kemudian harus 
ditafsirkan dalam implementasi konkritnya dalam kerangka relativitas 
budaya.

Pandangan Cak Nur mengenai kesetaraan jender sebagaimana 
tergambar dalam  ketiga isu di atas, yakni isu persamaan antarmanusia, 
isu perkawinan, dan isu jilbab, membawa kepada kesimpulan bahwa 
Cak Nur memiliki sensitivitas jender yang sangat kua. Relasi jender 
dalam Islam, menurut pandangan beliau, haruslah dibangun di atas 
landasan ide persamaaan manusia yang bersumber dari ajaran tauhid 
yang membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama dan 
penyembahan terhadap semua bentuk Tuhan yang imajinatif. Relasi 
jender yang setara harus dimulai dari institusi keluarga karena dari 
sanalah benih-benih penegakan demokrasi dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara seharusnya mulai ditumbuhkan. Perempuan bukan hanya 
pantas diposisikan setara dengam saudaranya laki-laki, melainkan juga 
pantas dihormati dan dimuliakan layaknya manusia. Sebagai manusia, 
perempuan mempunyai kebebasan memilih. Perempuan berhak memilih 
apakah ia akan memakai jilbab atau tidak, namun apapun pilihannya patut 
dihargai. Piliham jilbab patut diapresiasi, sebab jilbab bukanlah simbol 
pengekangan diri perempuan seperti yang dituduhkan selama ini, namun 
bisa menjadi sebaliknya, yakni lambing kebebasan dan kekuasaan. 68  

Sampai di sini sebenarnya penulis ingin mengkritik Cak Nur. 
Diskursus jilbab saat ini tidak lagi dimonopoli masalah hukum atau fiqh 
saja. Kita memang terus dan akan terus berdebat, hukum mengenakan 
jilbab. Walaupun ada yang berkata, tidak penting memakai jilbab, justru 
yang terpenting adalah menutup aurat dan hukumnya wajib. Masalahnya 
sama saja. Benar bahwa kita harus menutup aurat, namun yang jadi 

67Nurcholish Madjid, The True Face of Islam, h.290 
68Musdah Mulia, “Membincang Relasi Jender dalam Islam Bersama Cak Nur”, h. 54
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persoalan adalah mana batasan aurat. Mana yang mesti atau boleh 
tanpak dan mana yang tidak. Akhirnya kita masuk lagi pada perdebatan 
fikih.

Oleh karena itu, ada kecenderungan orang sebenarnya tidak lagi 
terlalu memperhatikan hukum memakai jilbab, namun mereka bergerak 
kepada persoalan yang lebih jauh, jilbab melambangkan apa. Pesan 
apa yang dikirim oleh jilbab. Bahkan dalam bentuk yang sederhana, 
bagaimana jilbab bisa fungsional. Bahkan lebih dari itu, jilbab bisa hanya 
sebatas trend. Sampai titik ini, ada yang bisa disepakati dari Cak Nur. 
Jilbab tidak melambangkan apa-apa sampai orang yang mengenakannya 
benar-benar dapat membuktikan dirinya sebagai wanita salehah. Wanita 
yang memiliki citra positif dan benar-benar menjadi teladan bagi wanita 
seluruhnya. 

Sebenarnya Cak Nur memiliki kritik terhadap gerakan feminis, lebih-
lebih yang dimotori oleh perempuan muslimah. Ada kesan, Cak Nur 
tidak setuju dengan cara pandang mereka yang seolah-olah membebek 
dengan pandangan feminis Barat. Lahirnya gerakan feminisme di Barat 
sesungguhnya berangkat dari realitas perempuan Barat yang tertindas 
ataupun terpinggirkan. Padahal, ajaran Islam sejak awal telah tegas 
memberikan pembelaannya terhadap segala bentuk penindasan, dominasi 
dan eksploitasi. Sayangnya, feminis muslim tidak berangkat dari titik ini. 

Lebih lanjut Cak Nur menuliskan:

Maka, seolah-olah menirukan jejak orang-orang Barat, di 
kalangan umat Islam juga tampil gerakan pembelaan wanita, 
bisa disebut feminisme. Tampilnya gerakan pembelaan 
wanita, khas budaya Barat, dalam arti merupakan reaksi 
wajar terhadap keadaan wanita di sana yang dirasakan banyak 
melecehkan kaum wanita. Sayangnya cara pandang orang 
Barat itu kemudian digunakan pula untuk melihat masyarakat 
Islam, tanpa memperhatikan apa sesungguhnya ajaran Islam 
itu sendiri tentang wanita, dan apa pula lingkungan sejarah 
dan budaya yang membentuknya sehingga wanita Islam, dan 
budaya yang membentuknya sehingga wanita Islam di dunia 
Islam secara keseluruhan (artinya, tidak ditempat, negara atau 
masyarakat muslim tertentu), tampil seperti keadaan mereka 
sekarang ini. Sudah disebutkan, mustahil membantah bahwa 
di sebagian dunia Islam keadaan dan kedudukan wanita 
jauh dari yang diharapkan. Tetapi membuat generalisasi 
berdasarkan situasi khusus itu sehingga dikatakan bahwa 
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Islam memang membuat posisi wanita di bawah standar 
kemanusiaan yang adil (dan beradab) adalah keliru. Sama 
halnya dengan generasilsasi tentang masyarakat Barat sebagai 
masyarakat a-moral, hanya karena melihat tingkah laku para 
turis di pantai-pantai atau berdasarkan apa yang ditampakkan 
pada media umum, khususnya film dan televisi.69

Pernyataan Cak Nur di atas hemat penulis penting untuk dicermati. 
Cak Nur yang kerap dikritik oleh orang-orang yang tidak setuju dengannya 
sebagai corong Barat dan hanya meniru Barat, ternyata sama sekali 
tidak benar. Justru dalam hal perempuan, sebagaimana terlihat di dalam 
artikelnya yang terbatas, Cak Nur menolak cara pandang Barat terhadap 
perempuan di gunakan untuk melihat perempuan Islam. Justru sebaliknya, 
Cak Nur mengajak kita untuk melihat lebih jauh berkenaan dengan apa 
yang sesungguhnya di bawa Islam. Kita harus merujuk langsung kepada 
Al-Qur’an dan hadis-hadis sahih. Dengan langsung membaca Al-Qur’an, 
tanpak jelas bahwa misi Al-Qur’an itu justru membebaskan perempuan 
dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Penolakan terhadap 
ketidaksetaraan dan juga kritik terhadap ketidakadilan Arab Jahiliyah 
terhadap perempuan. Oleh sebab itu, Kehadiran Muhammad sebagai 
Rasulullah (utusan Allah) dan sikap yang ditunjukkan Rasul terhadap istri 
dan anaknya serta perempuan sekitarnya, sesungguhnya wujud konkrit 
dan hidup bagaimana Islam menghormati dan menghargai perempuan.  

Jika demikian keadaannya, mengapa di dalam Islam masih terdapat 
pandangan yang miring tentang perempuan. Ironisnya pandangan miring 
itu dicari-cari pula justifikasinya di dalam Al-Qur’an. Sampai di sini 
perlu untuk menjelaskan Islam dari dua sudut pandang berbeda, Islam 
normatif yaitu Islam dalam bentuk teks Wahyu dan Islam historis atau 
Islam empirik yang merupakan jelmaan terhadap tafsir atau pemikiran 
terhadap wahyu itu sendiri. Ada juga yang menggunakan istilah ajaran 
dasar yang absolut itulah Al-Qur’an dan ajaran bukan dasar dalam bentuk 
tafsir atau pemahaman ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Dari sisi 
Islam normatif, pandangan Al-Qur’an terhadap perempuan tegas dan 
jelas. Nilai-nilai egalitarianisme jelas terlihat di dalam banyak ayat Al-
Qur’an.  Tidak ada perbedaan yang mendasar dan substansial antara laki-
laki dan perempuan. Perbedaan yang ada hanya dari sisi sex atau bentuk 
fisik yang sesungguhnya merupakan kodrat laki-laki dan perempuan. 
Jika demikian, akar masalahnya bukan pada ajaran dasarnya, tetapi pada 

69Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi 
Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta’ Paramadina, 1995, h.280-281
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ajaran bukan dasar.  sering kali, ajaran-ajaran fikih tentang perempuan 
berbeda bahkan bergeser dari ajaran Al-Qur’an. Ironisnya banyak orang 
yang tak lagi membedakan antara fikih, tafsir dan pesan Al-Qur’an. 
Ketika fikih terkesan mendeskriditkan perempuan, sebut saja dalam teori 
fikih munakahat atau fikih siyasah, itu menjadi identik dengan Islam atau 
Al-Qur’an. Padahal Al-Qur’an dengan fikih itu berbeda. Fikih adalah 
sebatas paham manusia terhadap teks. Karena sebatas pemahaman, maka 
kebenarannya tidak mutlak. 

Jika merujuk Fazlur Rahman, pembaharu pemikiran Islam itu sering 
melihat Al-Qur’an dari dua sisi, ideal moral Al-Qur’an dan lega formal. 
Ideal moral Al-Qur’an itu adalah esensi atau nilai universal Al-Qur’an. 
Sedangkan legal formal Al-Qur’an itu adalah forma atau bentuk lahir 
ajaran yang sangat terkait dengan ruang dan waktu. Pada ayat-ayat jinayah 
misalnya, apakah potong tangan atau hukum rajam, itu adalah legal 
formal atau bentuk ajaran. Sedangkan nilai universalnya adalah keadilan 
itu sendiri. Dengan demikian, yang harus ditangkap ketika membaca Al-
Qur’an adalah nilai dasar yang tetap dan juga universal. Dalam pembacaan 
Al-Qur’an, seringkali seperti yang dikatakan Cak Nur, pembaca tak lagi 
mampu membedakan adat, tradisi dan nilai dasar. Masih menurut Cak Nur, 
ada kegagalan untuk memahami ide umum  teks-teks suci itu dan terpaku 
pada  ide-ide ad-hoc-nya. Ini bukanlah satu jenis interpretasi metaforis, 
sebab makna lahir ungkapan sebuah teks tetap dipegang. Mestinya pesan 
dasar sebuah teks suci diperhatikan benar bahwa kesejarahan yang terkait, 
guna menangkap hikmat tasyri’, juga disebut manath al-hukum atau illat 
al-hukm (alasan penetapan hukum atau ratio legis).

Berangkat dari dua isu perempuan yang disinggung Cak Nur 
sebagaimana yang telah penulis kaji di atas, tentu kita belum dapat 
menyimpulkan secara konklusif pemikiran Cak Nur tentang perempuan. 
Pemikiran Cak Nur tentang perempuan sangat terbatas. Terlebih lagi jika 
kita bermaksud untuk merekonstruksinya dan menemukan sesuatu yang 
khas dan autentik dari Cak Nur. Yang paling mungkin kita lakukan adalah 
memberikan gambaran umum pemikiran Cak Nur tentang perempuan. 
Bab ini sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Pemikiran Cak Nur 
tentang apa saja, termasuk berkaitan dengan perempuan berangkat dari 
tauhid atau paham ketuhanan yang selanjutnya diturunkan pada paham 
kemanusiaan. Dari paham tauhid inilah –sebagaimana telah dijelaskan 
di muka- kita memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki 
kedudukan yang setara di hadapan Allah dan memiliki fungsi yang sama; 
sebagai hamba Allah dan khalifah Allah SWT. Konsep penciptaan manusia 
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sebagaimana yang diperdebatkan para mufassir klasik dan kontemporer, 
tidak memberikan pengaruh sedikitpun terhadap perbedaan kedudukan di 
mata Allah SWT. Tegasnya, setara di hadapan Allah –jika boleh dikatakan 
demikian- adalah konsep penting dalam pemikiran Cak Nur tentang 
perempuan.

Selanjutnya secara spesifik relasi laki-laki dan perempuan terlebih 
lagi dalam perkawinan dan rumah tangga yang menjadi sendi bagi 
sebuah negara, maka syarat mutlak yang harus ada; kejujuran. Kejujuran 
menjadi prasyarat untuk terbangunnya keluarga yang sakinah, mawaddah 
wa rahmah. Kejujuran ini penting karena keluarga adalah cermin suatu 
bangsa. 

Adapun berkenaan dengan Jilbab, agaknya pandangan Cak Nur dalam 
hal ini hemat penulis ambigu. Di satu sisi, Cak Nur setuju bahwa perintah 
menutup aurat yang diterjemahkan dengan mengenakan jilbab atau hijab 
itu hanya berkenaan dengan istri Nabi bukan untuk seluruh wanita 
muslimah. Cak Nur juga sadar bahwa jilbab itu sangat terpaut dengan 
kondisi suatu masyarakat yang melekat di dalamnya adat dan tradisi. Di 
sisi lain, Cak Nur juga melihat bahwa Jilbab itu bukan sekedar pakaian 
yang melambangkan penindasan dan merendahkan status perempuan 
sebagaimana yang dituduhkan Barat. Jilbab hakikatnya adalah identitas 
muslimah itu sendiri dan sekaligus bentuk proteksi diri perempuan-
perempuan muslim.

Dalam pandangan penulis, studi tentang Jilbab hari ini tidak lagi 
terbatas hanya mengkaji nash-nash Qur’aniyah berkenaan dengan jilbab. 
Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi. Memadakan studi nash hanya 
melahirkan dua pandangan berbeda seperti yang telah penulis singgung di 
atas. Kita memerlukan perspektif yang berbeda yaitu mempertanyakannya 
kepada perempuan. Bagaimana mereka memahami jilbab. Apakah satu 
bentuk penindasan atau pengekangan kebebasan dalam berskepresi. 
Atau justru jilbab itu bagi mereka adalah lambang kebebasan mereka 
menentukan apa yang baik mereka kenakan sekaligus sebagai identitas. 
Namun pada saat yang sama, kita juga tidak boleh menuduh atau mencap 
orang yang tidak mengenakan jilbab sebagai sesat atau kafir. Ternyata 
pakaian itu memiliki dimensi batin sendiri yang tak bisa serta merta 
dipahami laki-laki.70

70Studi terbaru tentang Jilbab silahkan baca Juneman, Psychology of Fashion: Fenomen 
Perempuan (Melepas Jilbab), Yogyakarta: LkiS, 2012.
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D. Jalan Tengah Cak Nur

Membaca pemikiran Cak Nur tentang masalah perempuan, kira-kira 
apa yang bisa kita tangkap? Syukur-syukur jika HMI-Wati atau KOHATI 
menemukan inspirasi dari pembacaan terhadap Cak Nur. Menurut hemat 
penulis dalam masalah perempuan, Cak Nur sesungguhnya memilih 
jalan tengah antara fundamentalisme di satu sisi dan liberalisme di sisi 
lain. Boleh juga kita menggunakan bahasa, di satu Cak Nur tidak setuju 
–secara implisit pandangan-pandangan yang menempatkan perempuan 
sebagai makhluk kelas dua, makhluk dengan segala kelemahan dan 
kekurangannya, lebih-lebih pandangan yang mengatakan Allah lebih 
memuliakan perempuan dari laki-laki. Tapi beliau juga tidak setuju 
dengan pandangan Barat lebih-lebih para feminis Barat yang sangat 
sinis dalam memandang perempuan Islam. Menuduh perempuan Islam 
terkungkung dan tertindas. Berangkat dari dua sudut pandang dimana 
Cak Nur tidak setuju, penulis lebih cenderung mengatakan bahwa Cak 
Nur mengambil jalan tengah. Sebelum menela’ah jalan tengah dimaksud, 
kita harus melihat realitas perempuan di Barat. Apa sesungguhnya yang 
membuat perempuan Barat mengggugat perempuan Islam.

Di dalam sebuah buku yang berjudul Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-
Pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim, Robert 
Spencer di bawah judul Apakah Islam Menghargai Perempuan, mengungkap 
beberapa pertanyaan yang diajukan kepada umat Islam.71 Pertanyaan itu 
adalah simpul-simpul yang membuat Barat menaruh prasangka negatif 
terhadap Islam. Adapun gugatan-gugatan itu adalah berkenaan dengan 
diskriminasi atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan (Q.S. 2:228, 
4:34), hak suami untuk memukul istrinya sebagaimana yang terdapat di 
dalam Al-Qur’an (Q.S. 4:34), Perbudakan domestik, Poligami (Q.S. 4:3 
dan Q.S. 4:129), Perceraian (Q.S. Al-Thalaq:1, Q.S. 4:128), dan khitan 
wanita.72 Penulis buku tersebut telah berupaya menjelaskan sedemikian 
rupa.

Buku berikutnya yang bagi penulis juga menarik adalah karya Fatma 
Saleh dan Mushtafa Al-Qazwini. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia dengan judul Perempuan Amerika Menggugat Islam. Fatma 
wanita muslimah keturunan Libanon mengajukan pertanyaan dalam 

71Robert Spencer, Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-Pertanyaan Subversif Seputar 
Doktrin Dan Tradisi Kaum Muslim, (Penerjemah, Mun’im A Sirry), Jakarta: Paramadina, 
2004, h. 117-145.

72Robert Spencer, Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-Pertanyaan Subversif, h. 117-
145
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sebuah dialog kepada Al-Qazwini ulama berkebangsaan Irak. Agaknya 
pertanyaan Fatma yang tajam, kritis bernada gugatan tidak semata-mata 
muncul dari dirinya, melainkan pertanyaan yang nyaring disuarakan 
perempuan Amerika yang didengarnya langsung. Adapun pertanyaan 
Fatma adalah menyangkut penciptaan laki-laki dan perempuan yang 
cenderung diskriminatif, pemingitan perempuan Islam dengan batasan-
batasan wilayah aktivitas, gender, hak-hak perempuan, masa remaja dan 
mahar, kepemilikan, hijab, pengasuhan anak, poligami, waris dan lain-
lain73. Pertanyaan-pertanyaan itu dengan jelas membuktikan apa yang 
disebut Cak Nur di dalam bukunya. Persoalan-persoalan perempuan yang 
dihadapi Barat pada awalnya sangat komplek. Lalu cara pandang itulah 
yang mereka pakai untuk melihat perempuan Islam. Ironisnya mereka 
tidak pernah menela’ah secara mendalam syari’at-syari’at Islam berkenaan 
dengan masalah perempuan. 

Berkenaan cara pandang Barat ini, menarik menela’ah pernyataan 
Karen Amstrong yang dikutip oleh Robert Spencer, sebagai berikut:

Kaum wanita pada zaman Nabi, tampaknya tidak pernah 
merasakan Islam sebagai agama penindas, kendati belakangan, 
sebagaimana terjadi dalam Kristen juga, kaum laki-laki 
membajak agamanya dan membawanya ke jalur yang sesuai 
dengan semangat patriarki yang berkembang saat itu...
Emansipasi yang di bawa Nabi sesungguhnya adalah proyek 
mahal yang diusung Nabi... Al-Qur’an memberi perempuan 
untuk memperoleh hak mewarisi dan cerai, jauh sebelum 
wanita-wanita Barat menikmati status-status dan hak yang 
sama.74

Dengan demikian, sejatinya umat Islam atau perempuan Islam dalam 
melakukan pembebasan perempuan dari ketertindasannya, mestilah 
berangkat dari Al-Qur’an itu sendiri. Al-Qur’an sejak awal, tentunya tanpa 
pengaruh siapapun, kecuali hak mutlak Allah SWT telah memberikan 
tuntunan bagaimana sebenarnya keberadaan perempuan. Bagaimana 
Al-Qur’an mengkritik Arab Quraisy yang amat menindas perempuan. 
Dengan kata lain, inspirasi pembebasan perempuan itu sejatinya harus 
berangkat dari Al-Qur’an, bukan karena tuntutan Barat.

73Fatma Saleh dan Mushtafa Al-Qazwini, Perempuan Amerika Menggugat Islam, 
Jakarta: Madhia Publisher, 2008.

74Robert Spencer, Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-Pertanyaan Subversif, h.118
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Setelah membahas Cak Nur dan tela’ahnya terhadap perempuan 
dengan sumber yang amat sangat terbatas, ada beberapa catatan yang 
perlu mendapatkan perhatian:

1. Kesadaran akan kesetaraan di hadapan Allah SWT baik sebagai 
hamba dan khalifah itu adalah ajaran normatif Islam. Laki-laki dan 
perempuan punya fungsi dan tugas yang sama baik sebagai hamba 
yang senantiasa harus mengabdi kepada Allah dan khalifah yang 
harus mencipta dan berkreasi demi kemakmuran semesta. Khusus 
yang disebut terakhir, bagi KOHATI, peran-peran kekhalifahan 
harus diterjemahkan dalam penegakan keadilan jender, pembebasan 
perempuan dari segala bentuk keterkungkungan dan penindasan. 
Di samping itu, peran kekhalifahan juga dapat diterjemahkan dalam 
bentuk pemberdayaan perempuan itu sendiri. Sehingga perempuan 
itu pada akhirnya memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan 
dan sikap.

2.  konstruksi pemikiran kita tentang perempuan sejatinya harus 
dibangun dari Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Cara pandang kita 
dalam melihat masalah perempuan persis bagaimana Al-Qur’an 
memandangnya bukan sebaliknya, menggunakan cara pandang Barat. 
Pada hal cara pandang mereka itu pada mulanya mereka gunakan 
dalam melihat masalah perempuan di lingkungannya sendiri. Hasil 
tatapan itulah yang selanjutnya yang mereka pakai dalam melihat 
perempuan-perempuan Islam. Bahwa di sebagian kecil negara-negara 
muslim, masih terdapat diskriminasi dan ketidakadilan, namun hal 
itu – seperti yang diingatkan Cak Nur- tidak boleh digeneralisir.

3.  Kendati Cak Nur tidak menyebut sama sekali adanya pertarungan 
di antara kelompok gerakan perempuan, antara yang liberal dan 
konservatif misalnya, KOHATI sejatinya dapat memposisikan dirinya 
secara benar dan juga tepat. Hal ini penting agar KOHATI memiliki 
pemihakan yang jelas. Apakah pilihannya ke dalam bentuk gerakan 
feminis liberal yang suka tidak suka atau mau tidak mau, berkiblat 
ke Barat bahkan lebih dari itu akan membebek ke Barat. Menjalankan 
agenda-agenda Barat sedemikian rupa. Atau justru memilih ke model 
konservatif bahkan defensif. Mungkin argumentasi yang dimajukan 
hal ini lebih Islami dan lebih menjamin akan keselamatan. Bisa juga 
karena jalan ini seiring dengan kencenderungan model keberagamaan 
yang semakin ekslusif. Atau justru, KOHATI menemukan jalannya 
sendiri. Jalan moderat atau washatiyyah. Sebenarnya merujuk point 
nomor dua, begitu kita dan khususnya KOHATI lebih serius membaca 
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Al-Qur’an, niscaya kita akan memiliki perspektif sendiri. 

Kendatipun pemikiran Cak Nur tentang perempuan sangat terbatas, 
namun kita bisa membaca arah pemikiran Cak Nur. Jelas bahwa ia 
tidak setuju dengan gerakan feminis yang cenderung berkiblat ke Barat. 
Sebaliknya ia meminta kita merujuk Al-Qur’an. Lebih dari itu, jika kita 
merujuk kepada NDP HMI, jelas terlihat bahwa sikap washatiyyah atau 
moderat adalah pilihan Cak Nur. Menjadi moderat bukan tanpa pendirian. 
Tapi orang yang memahami bahwa masalah yang sedang dihadapi bukanlah 
persoalan hitam putih. Justru masalah perempuan adalah masalah yang 
compleceted, membutuhkan analisas cerdas dan mendalam. Agar tidak 
kehilangan pijakan, maka Al-Qur’an harus dijadikan dasar pijakannya.

Dengan demikian, tidak salah jika KOHATI mengambil dan bersikap 
tawasshut. Sampai di sini perlu diperhatikan tawasshut bukan sebatas 
mengambil sikap tengah saja. Jalan yang tidak ada resiko. Jalan aman 
dan tidak terlibat dalam konflik. Namun sikap ini hemat saya bukan 
tidak ada masalah. Justru masalahnya adalah tawasshut membuat orang 
tumpul dan biasanya tidak lagi kritis. Sampai di sini, Saya menawarkan 
apa yang saya sebut, “tawassuth yang progresif”. Mengambil jalan tengah 
dalam merumuskan platform dan gerakannya dan di sisi lain, dengan 
kreatifitasnya KOHATI dapat merumuskan sendiri model gerakannya 
yang berbeda dengan apa yang telah dikembangkan orang lain.
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A. Pendahuluan

Pada bagian kelima ini, penulis akan mendiskusikan konsep dasar Al-
Qur’an tentang perempuan. Adapun yang dimaksud konsep dasar 
adalah ajaran yang sangat prinsif tentang perempuan di dalam Al-

Qur’an. Tentu kita bisa saja berbeda tentang apa yang paling mendasar 
tersebut. Ajaran Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, ajaran 
dasar dan ajaran bukan dasar. Ajaran dasar ajaran yang tidak berubah 
sedangkan ajaran bukan dasar adalah ajaran yang bisa berubah disebabkan 
dengan perubahan masa dan tempat (al-ahwal wa al-makan). Dalam hal 
melihat apa yang dasar tentang perempuan, penulis akan menempuh 
metode yang sederhana. Penulis akan melihat buku-buku yang berbicara 
tentang perempuan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Bagaimana penulis buku 
itu membahas perempuan dan hal-hal apa yang menurutnya prinsip dan 
karenanya mendapat porsi pembahasan yang luas.

Lewat metode ini setidaknya kita menemukan hal yang dasariah 
tentang perempuan, namun lebih dari itu kita juga akan memperoleh 
perspektif tentang isu dan tema-tema yang dibahas penulis, peneliti dan 
pengkaji perempuan. Pada gilirannya, diharapkan lewat studi ini akan 
tergambar persoalan realitas perempuan di dalam kitab suci. 

Penulis ingin mengawali diskusi bab ini melalui sebuah buku yang 
ditulis Ayatullah Jawadi Amuli di dalam bukunya yang berjudul Keindahan 
dan Keagungan Perempuan: Perspektif  Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur’an, 
Filsafat dan Irfan, menuliskan bahwa perempuan memilik kedudukan yang 
sangat tinggi dalam Al-Qur’an. Tidak pernah ditemukan satu ayatpun 
yang mengatakan bahwa Al-Qur’an khusus diturunkan buat laki-laki 
semata. Al-Qur’an hadir buat manusia, tentu saja termasuk di dalamnya 



Jati Diri HMI - Wati | Azhari Akmal Tarigan166

wanita. Penyebutan Al-Qur’an kepada manusia yang menggunakan kata 
al-nas ataupun al-Insan memperkuat keyakinan ini bahwa kedudukan 
perempuan dan laki-laki setara di mata Tuhan.1 Masih menurut Amuli 
bahwa Allah SWT, ketika menyebut Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi 
manusia, murid-muridnya adalah manusia sehingga pada saat itu, tidak 
ada pembicaraan tentang pria maupun perempuan. Jika Allah berfirman, 
“Barang siapa mengikutiku, maka sesungguhnya ia termasuk golongankau” 
(Q.S. Ibrahim [14]:36) dan ayat-ayat senada dengannya, itu artinya 
siapa saja tanpa kecuali mengikuti Allah berarti ia telah memperoleh 
pertolongan Allah, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki.2 

Ada beberapa kesimpulan yang menarik: Pertama, Pria dan perempuan 
hanya berkaitan dengan  tubuh, bukan berkaitan dengan ruh. Kedua, 
Pengajaran, pendidikan dan bimbingan dan kesucian hanya berkaitan 
dengan nafs (jiwa). Ketiga, nafs atau jiwa bukan jasad dan jasad bukan 
nafs. Dalam Al-Qur’an terlihat dengan jelas bahwa ruh lah yang dijadikan 
dasar bukan raga. Ruh bukanlah pria ataupun wanita.3

Dalam pandangan filosof, hakikat manusia terletak pada jiwa (al-
nafs) bukan pada fisiknya. Nafs yang akan menjadi penentu kualitas diri 
seseorang di mata Tuhan. Dengan bahasa yang berbeda, kemuliaan manusia 
bukan terletak pada fisik dan jenis kelaminnya. Melainkan – meminjam 
bahasa Al-Qur’an- pada taqwanya. Taqwa itu sendiri berurusan dengan 
al-nafs yang muthmainnah (jiwa yang tenang - damai), yang akhirnya nanti 
akan terjelma ke dalam sikap dan prilaku.

Dengan demikian sejak awal sekali, Al-Qur’an sangat menekankan 
kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hanya saja manusia disebabkan 
karena bias budaya bahkan juga kekeliruan dalam menangkap pesan 
Al-Qur’an ataupun penafsirannya, maka paham yang diproduksi kerap 
menempatkan laki-laki dan perempuan tidak setara.

Berikutnya adalah buku yang ditulis oleh Amina Wadud Muhsin yang 
berjudul Wanita di dalam Al-Qur’an. Semula buku ini berjudul Qur’an and 
Women terbit 1992 di Kuala Lumpur. Buku ini menjadi kontroversi karena 
studinya yang cukup kritis dan dipandang liberal. Namun tetap saja buku 
ini menarik karena menawarkan pendekatan baru dalam memahami 
AL-Qur’an. Setelah bab pendahuluan yang menjelaskan metode yang ia 

1Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:165 
2Ayatullah Jawad Amuli, Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif  Studi 

Perempuan dalam Kajian Al-Qur’an, Filsafat dan Irfan, Jakarta: Sadra Press, 2011,     
h. 57

3Ayatullah Jawad Amuli, Keindahan dan Keagungan Perempuan, h. 58
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gunakan, Amina langsung membahas tema Penciptaan Manusia dalam 
Al-Qur’an yang cukup luas.

Terasa aneh ketika penulis merujuk karya M. Quraish Shihab yang 
berjudul, Perempuan (Lentera Hati: 2005), tidak ditemukan penjelasan 
perempuan dengan pendekatan semantik seperti selama ini yang beliau 
lakukan. Terdapat 23 topik termasuk kesimpulan, namun tak satupun artikel 
di dalam buku itu yang menjelaskan perempuan dari sudut kebahasaan. 
Demikian juga dengan bukunya yang cukup populer, Wawasan Al-Qur’an 
(1996), salah satu topik yang dikaji adalah Perempuan. M. Qurasih 
Shihab menguraikan bagaimana perempuan dalam pandangan berbagai 
peradaban besar di dunia sebelum Islam datang. Kecenderungannya 
adalah peradaban besar cenderung menempatkan perempuan sebagai 
makhluk kelas dua. Penilaian yang berbeda telah diperkenalkan Al-
Qur’an. Oleh sebab itu, pandangan Al-Qur’an terhadap wanita pada masa 
turunnya dapat dikatakan revolusioner. Al-Qu’an melakukan pembebasan 
perempuan dan menempatkannya pada tempat yang mulia. Pakar 
tafsir itu juga telah menjelaskan isu-isu pokok Al-Qur’an seperti asal 
kejadian perempuan dan hak-hak perempuan4. Buku yang juga berbicara 
perempuan khususnya berkaitan dengan perkawinan adalah karya yang 
awalnya dimaksudkan sebagai kado pernikahan putrinya, Pengantin Al-
Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku (2007). Di buku ini M. Quraish 
mengkaji hakikat tentang perkawinan dan kiat bagaimana sejatinya setiap 
orang menjalani perkawinannya agar meraih apa yang dicita-citakan.5 

Berikutnya buku yang ditulis oleh Ahsin Sakho Muhammad yang 
berjudul Perempuan dan Al-Qur’an: Membincang Wanita dalam Terang 
Kitabullah (2019). Buku ini menarik karena membahas perempuan dan 
mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur’an. Jelas bahwa di dalam buku 
ini ditekankan bahwa kehadiran manusia dan proses kemunculannya di 
alam semesta mendapatkan perhatian cukup besar dari Al-Qur’an. Kisah 
penciptaan Nabi Adam yang tersebar di beberapa surah membuktikan hal 
itu. Selanjutnya perempuan sebagaimana halnya laki-laki juga memiliki 
kedudukan sebagai khalifah. Agaknya dua isu ini mendapat perhatian 
yang serius di dalam Al-Qur’an.6

4M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 
Umat, Bandung: Mizan, 1996, h.296-318.

5M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku, 
Jakarta: Lentera Hati, 2007.

6Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an: Membincang Wanita dalam 
Terang Kitabullah, Jakarta: Qaf, 2019.
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Dua karya penting yang penulis sebut bersamaan adalah Zaitunah 
Subhan dalam bukunya Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-
Qur’an (1999) dan Yunahar Ilyas (alm) dalam bukunya Feminisme dalam 
Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer (1997). Keduanya dengan 
sangat terang membahas tema asal muasal penciptaan Hawa secara 
panjang lebar. Tentu saja isu-isu lain, seperti kepemimpinan keluarga juga 
menjadi pembahasan buku ini.

Nasaruddin Umar di dalam Disertasinya yang kemudian diterbitkan 
menjadi buku yang berjudul Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-
Qur’an menjelaskan tema penciptaan manusia dan prinsip-prinsip 
kesetaraan jender secara luas. Isu ini dibahas bukan saja disebabkan 
karena masalah penciptaan perempuan termasuk salah satu isu yang 
kontroversial, tetapi tema penciptaan ini menjadi kunci kesalahpahaman 
terhadap perempuan. Menariknya, setelah membahas asal-usul dan 
substansi kejadian manusia, Nasaruddin membahas apa yang disebutnya 
sebagai Prinsip-Prinsip Kesetaraan Jender. Ada 5 hal yang menjadi pokok 
dalam hal kesetaraan jender: 1) Laki-laki dan Perempuan sama-sama 
sebagai Hamba. 2) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. 
3) Laki-laki dan Perempuan menerima perjanjian primordial. 4) Adam 
dan Hawa terlibat secara aktif dalam Drama Kosmis. 5) Laki-laki dan 
Perempuan berpotensi meraih prestasi.7

Selanjutnya karya penting Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul 
Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam sangat 
layak untuk dikaji. Buku ini cukup tebal lebih kurang 616 halaman. Di 
dalamnya penulis menjelaskan dengan komprehensif apa yang dimaskud 
dengan Mubadalah atau pembacaan Al-Qur’an dengan prinsip resiprokal 
sehingga kita bisa adil dalam melihat persoalan jender. Pada bab empat 
penulis mengkaji Isu-Isu Eksistensi dan Jati Diri Manusia yang tema 
pentingnya adalah Esensi penciptaan yang sama dan kekhalifahan manusia 
di muka bumi. Intinya Faqihuddin di dalam bab tersebut menela’ah hal-
hal fundamental berkenaan dengan perempuan.8

Sebuah buku tepatnya kitab tafsir yang tidak dapat diabaikan adalah 
Tafsir Al-Qur’an Tematik yang diterbitkan Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-
Qur’an Kementerian Agama (2012). Pada jilid 2 topik yang diangkat adalah 
”Kedudukan dan Peran Perempuan”. Kitab yang tebalnya lebih kurang 

7Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an, Jakarta; 
Paramadina, 1999, h. 247-264

8Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan 
Gender dalam Islam, Yogyakarta: IRCISoD, 2019, h, 221-310.
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350 halaman mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan perempuan. 
Bab pendahuluan memberikan gambaran umum tentang, kepemimpinan 
perempuan, hak milik, perempuan dan ibadah, perempaun dan mu’amalat, 
aurat dan pakaian perempuan, ahli waris, perzinahan dan penyimpangan 
sexual,  aborsi dan bias jender. Kajian di dalam tafsir ini dibuka dengan 
membahas, Asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian 
diikuti dengan tema kepemimpinan perempuan, peran perempuan dalam 
bidang sosial dan selanjutnya bicara aurat dan hal-hal yang sesungguhnya 
bersentuhan dengan masalah fikih perempuan seperti aurat, waris, 
mu’amalah dan lain-lain.9 Kitab Tafsir ini dapat dikatakan sebagai kitab 
yang lengkap membahas persoalan perempuan berdasarkan Al-Qur’an.

Memperhatikan studi-studi di atas, penulis menangkap kesan bahwa 
persoalan dasariah yang berkenaan dengan perempuan tampaknya 
bertumpu pada dua persoalan besar, penciptaan manusia dan kekhalifahan 
(Kepemimpinan). Dua isu ini sangat penting karena kerap menjadi awal 
atau sebab pertama terjadinya perbedaan bahkan pertentangan pemikiran, 
baik langsung ataupun tidak. Di samping itu, beragama persoalan 
perempuan yang dalam tingkat tertentu menjadi perbedaan pendapat 
dapat dikembalikan ke persoalan-persioalan yang bersifat dasariah 
itu. Sebut saja misalnya berkenaan dengan aurat dan jilbab, warisan, 
perkawinan (poligami) adalah masalah-masalah yang dapat dikembalikan 
kepada masalah dasar tersebut. Oleh karena itu, penulis memandang 
penting untuk mendudukkan persoalan penciptaan dan kekhalifahan ini 
menjadi isu yang dibahas secara luas dan komprehensif.

B. Informasi Al-Qur’an tentang Perempuan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang perempuan dalam 
Al-Qur’an, penulis akan mengawalinya dengan menela’ah terminologi 
Al-Qur’an dalam mengungkap tema perempuan. Tentu saja kata yang 
digunakan Al-Qur’an untuk mengungkap sebuah pesan menjadi penting 
karena sangat bertaut erat dengan pesan yang dikandungnya. Di samping 
itu, semakin banyak satu kata dipakai, itu menandakan betapa pentingnya 
tema itu. Sebut saja kata Allah, rabb, ilah yang cukup banyak di sebut 
Al-Qur’an. Demikian juga dengan kata alam atau alamin yang bermakna 
semesta. Kemudian terma yang menjelaskan tentang manusia yang 
diungkap lewat al-insan, al-nas, al-basyar, bani adam, dan selainnya. Pada 

9Tim Penyusun Tafsir Tematik, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran 
Perempuan.Jilid 2, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-Qur’an Kementerian 
Agama, 2012, h.1-16
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gilirannya, ketiga tema itu, Tuhan, alam dan manusia pada akhirnya oleh 
pemikir Islam dijadikan konsep pandangan dunia Al-Qur’an. Di dalam 
NDP sebenarnya pandangan dunia Al-Qur’an ini dimuat, Tuhan, Manusia 
dan Alam. Sedangkan masalah keadilan sosial-ekonomi serta ilmu 
pengetahuan adaah misi yang harus dijalankan manusia sebagai Khalifah 
Allah.

Dalam Al-Qur’an, sebagaimana dijelaskan Ahsin Sakho Muhammad, 
sebutan perempuan ada yang bersifat umum seperti an-Nisa’ (bentuk 
jamak dari al-Mar’ah atau Imra’ah, lawannya adalah ar-Rijal [lelaki]). Kata 
al-Nisa’ menunjukkan jender perempuan. An-Nisa’ juga bisa berarti istri 
(Q.S. Al-Baqarah [2]:187, 222, 223, 226, 231 dan 236. Sedangkan kata 
al-mar’ah hampir seluruhnya berarti istri. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. 
al-Tahrim [66]:10 tentang imra’ah Lut dan imra’ah Nuh dan pada surah 
al-Tahrim [66]:11 tentang imra’ah Fir’aun. Kata al-nisa’ dan al-mar’ah 
tidak pernah dipergunakan untuk wanita di bawah umur. Bahkan kedua 
kata ini lebih banyak digunakan dalam konteks reproduksi perempuan.10

Adapula yang bersifat kusus seperti al-Bint (anak perempuan, cucu 
perempuan), al-Ukht (saudara perempuan, saudara perempuan susuan), 
al-Umm (ibu, nenek, ibu susuan), al-Khalah bibi dari garis keturunan ibu), 
al-‘Ammah (bibi dari garis keturunan ayah), az-Zauj (pasangan, bisa istri 
atau suami). Kata-kata ini merupakan ungkapan pokok yang digunakan 
Al-Qur’an untuk membicarakan perempuan. Selanjutnya, ada lagi istilah, 
bint al-‘amm dan bint al-khal. Keponakan dengan istilah bint al-Akh, bint 
al-Ukht. Lalu ada ungkapan Ummahat an-Nisa’ untuk ibu mertua. Hala’il 
abna’ untuk istri dari anak lelaki. Raba’ib (jamak dari rabibah) untuk anak 
tiri dalam pengasuhan ayah tiri atau ibu tiri, lelaki maupun perempuan. 
Semua iu menunjukkan bahwa Al-Qur’an menaruh perhatian yang besar 
dalam urusan perempuan.11

Nasaruddin Umar menuliskan bahwa kata al-nisa’ adalah bentuk 
jamak dari kata al-mar’ah berarti perempuan yang sudah matang atau 
dewasa. Berbeda dengan al-unsta berarti jenis kelamin perempuan secara 
umum, dari yang masih bayi smapai yang sudah berusia lanjut. Kata al-
nisa’ berarti jender perempuan, sepadan dengan kata al-rijal yang berarti 
jender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk 
jamaknya women), lawan dari kata man. Kata al-Nisa’ dalam berbagai 
bentuknya terulang  sebanyak 59 kali dengan kecenderungan makna 

10Tim Penyusun Tafsir Tematik, Tafsir Al-Qur’an Tematik, h. 2-3 
11Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an: Membincang Wanita dalam 

Terang Kitabullah, Jakarta: Qaf, 2019, h. 35
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jender perempuan dan juga dalam makna istri-istri.12 Sedangkan kata al-
unsta dengan makna female dan lawannya adalah al-zikr dalam arti the 
male. Tegasnya baik al-zikir ataupun al-unsta bermakna jenis kelamin. 
Selanjutnya kata al-mar’u atau al-imra’ berasal dari kata mar’an yang 
bermakna baik dan bermanfa’at. Dari kata ini lahirlah kata al-mar’u yang 
berarti laki-laki dan al-mar’at yang bermakna perempuan. Kata al-mar’u 
terulang sebanyak 11 kali dan penggunaannya diartikan dengan al-insan 
termasuk laki-laki dan perempuan.13

Banyaknya terminologi yang disebut Al-Qur’an atau di dalam kosa 
kata Arab sesungguhnya menunjukkan pentingnya posisi perempuan 
di dalam kehidupan, khususnya kehidupan rumah tangga. Tidak 
terbayangkan kehidupan keluarga yang sepi dari perempuan, apakah 
dalam konteks istri, ibu, anak perempuan atau yang lainnya. Yang paling 
mudah dilihat atau dirasakan adalah, saat seorang anak masih kecil, balita 
atau batita, jelas ia akan dikelilingi orang-orang yang kebanyakan adalah 
perempuan, seperti ibu, saudara perempuan, bibi, nenek, atau pembantu 
rumah tangga. Keberadaan perempuan disekeliling bayi, anak kecil ini 
membuat anak kecil itu merasa nyaman. Sebaliknya, ketika ia menangis, 
siapakh sosok yang bisa membuatnya diam? Jawabnya adalah ibu atau 
kakaknya. Tidak ayah atau saudara laki-lakinya. Sampai di sini, tidak sulit 
memahami kebaikan sebuah generasi bermula dari kebaikan perempuan-
perempuan itu di rumahnya. 

Selain terma yang digunakan, masih mengutip Ahsin Sakho, untuk 
melihat seberapa pentingnya masalah perempuan ini diungkap Al-Qur’an 
dapat pula diketahui melalui bagaimana terma itu dijadikan nama surah 
di dalam Al-Qur’an. Ternyata ada enam surah baik nama atau tema yang 
langsung bersinggungan dengan masalah perempuan. Nama-nama surah 
itu adalah: Pertama, Surah an-Nisa’ (surah ke-4 berisi 176 ayat). Surah 
ini menjelasan banyak persoalan perempuan, kekeluargaan, hukum waris, 
dan sebagainya. Kedua, Surah Maryam (Surah ke-19-berisi 176 ayat). Surah 
ini bercerita tentang Siti Maryam, Ibunda Nabi Isa yang sangat fenomenal 
dalam kehidupan umat manusia. Ketiga, Surah al-Mujadilah (surah ke-
58 – berisi 22 ayat). Surah ini bercerita tentang seorang perempuan yang 
mengadukan perihal dirinya yang dizihar suaminya kepada Allah setelah 
tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari manusia di bumi. 
Allah mengabulkan gugatannya. 

12Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, h. 159-164 
13Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, h. 171
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Keempat, Surah al-Mumtahanah (surah ke-60-berisi 13 ayat). Surah 
ini bercerita tentang perempuan-perempuan yang keimanan mereka 
diuji jika ingin bergabung dengan Nabi dan para sahabatnya di Madinah. 
Kelima, Surah ath-Thalaq (surah ke-65-berisi 12 ayat). Surah ini bercerita 
tentang tatakrama mencerai istri yaitu jangan pada waktu haid tapi pada 
waktu suci. Keenam, Surah ath-Tharim (surah ke-66-berisi 12 ayat). Surah 
ini bercerita tentang kritikan terhadap Nabi yang mengharamkan satu 
minuman demi memenuhi keinginan sebagian istri-istri beliau.14

Perhatian Al-Qur’an terhadap perempuan juga ditunjukkan dengan 
menampilkan banyak sosok perempuan dalam Al-Qur’an. Ada yang 
mendapatkan pujian Al-Qur’an namun ada juga yang mendapat celaan Al-
Qur’an. Pertama, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim (Q.S. Hud [11]:71-73 dan 
Q.S. adz-Dzariyat [51]:29-30). Kedua, Siti Aisyah, istri Raja Fir’aun (Q.S. 
at-Tahrim [66]: 11). Dia sosok pemberani yang berterusterang dengan 
keimanannya, walaupun dalam tekanan suaminya yang sangat bengis. 
Ketiga, Ratu Balqis (Q.S. an-Naml: 23-44). Dia adalah ratu yang bijak dari 
negeri Saba’ di Yaman. Kekuasaannya luas dan kekayaannya berlimpah. 
Dia dan kaumnya menyembah matahari. Namun, pada akhirnya dia rela 
masuk islam di hadapan Nabi Sulaiman. 

Keempat, kedua putri Syekh Madyan pada masa Nabi Musa. Mereka 
menjadi penggembala kambing yang berperilaku bagus dan santun. 
Akhirnya, salah atu dari keduanya menjadi istri Nabi Musa (Q.S. al-
Qashas [28]:23-29). Kelima, istri-istri Nabi Muhammad (Nisa’ Nabi) 
yang semuanya mempunyai peran yang menonjol dalam kehidupan 
Nabi. Mereka menjadi contoh bagi kaum perempuan di manapun sampai 
kapanpun. Mereka memilih tetap menjadi istri Nabi dengan segala 
kesederhanaan dan tidak memilih gaya hidup yang glamor. Kisah mereka 
dihadirkan oleh Allah pada Q.S. al-Ahzab: 28-34. Keenam, kisah Siti 
Aisyah, istri tercinta nabi Muhammad sepeninggal Siti Khadijah, yang 
terkena hasutan dan fitnah oleh orang munafik Madinah. Dia dituduh 
serong dengan salah seorang sahabat Nabi. Namun, pada akhirnya Allah 
sendiri yang membebaskan tuduhan keji itu. Kisah ini termuat dalam Q.S. 
an-Nur [24]:11-26.15

14Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h.45-46
15Lihat Muhammad Ali Quthb, Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW, 

Bandung: Mizania,2010. Lihat juga, Mustafa Murad, Wanita Ahli Surga: Kisah-kisah 
Teladan Sepanjang Masa, Bandung: Mizania, 2008. 



Ajaran Dasar Al-Qur’an Tentang Perempuan 173

Ada juga wanita-wanita yang disebut Al-Qur’an namun memiliki 
sifat yang buruk. Pertama, istri Nabi Nuh dan Nabi Luth yang ternyata 
berkhianat kepada suami. Keduanya memilih jalan hidup yang berbeda 
dari suaminya. Kisah ini ada di Q.S. at-Tahrim: 10. Kedua, istri Abu lahab 
yang ikut bekerja sama dengan suaminya Abu Lahab untuk menghalang-
halangi dakwah Nabi Muhammad. Dia dan suaminya menjadi orang 
celaka, dan di akhirat kelak akan menjadi penghuni neraka. Kisah ini 
terabadikan dalam Q.S. al-Lahab: 1-3.16

Berkenaan dengan hal ini, penulis ingin mengutip komentar 
Annemarie Schimmel yang menarik:

Al-Qur’an berbicara tentang “para wanita yang saleh dan 
beriman”, mu’minat, muslimat dan bahkan menyebut-
nyebut mereka dengan nada yang sama dengan para pria yang 
saleh dan beriman. Lebih-lebih para wanita ini diharapkan 
untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang sama 
dengan pria. Hanya ada satu orang tokoh wanita yang negatif 
dalam Al-Qur’an, dan dia adalah istri Abu Lahab, musuh 
utama Nabi. Dia disebutkan secara singkat dalam Q.S.. 111, 
di mana dia dikatakan sebagai “pembawa kayu bakar”. Dia 
mengenakan tali yang terpilin erat dilehernya dan menjadi 
contoh golongan kafir yang celaka.17

Masih menurut Schimmel:

Al-Qur’an hanya menyebutkan satu orang wanita dengan 
nama yang sesungguhnya. Dia adalah Maryam perawan 
yang menjadi Ibu Isa, yang sangat dihormati dalam Islam. 
Seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadis, dialah yang 
pertama-tama masuk surga. Untuk dialah pohon kurma yang 
kering menjatuhkan  buah-buahannya ketika dia berpegang 
padanya saat merasakan kesakitan menjelang melahirkan , 
dan anaknya yang baru lahir menjadi saksi akan kesuciannya 
(Q.S. 19:24, 30-33). Dialah jiwa pendiam dan rendah hati 
yang patut ditelaah secara khusus dan luas. Meskipun juga 
Al-Qur’an membicarakan sejumlah tokoh wanita lain, yang 
disebutkan dalam Al-Qur’an, dikemudian melalui tafsir-
tafsir di kemudian hari atau semata-mata tercipta melalui 
cerita-cerita rakyat tentang kesalehan. Wanita-wanita ini 

16Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h. 45-49
17Annemarie Schimmel, Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminim dalam Spiritualisme 

Islam, Bandung: Mizan, 1997, h.93-94
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diberi nama dan kisah-kisah, mereka dibumbui dan diuraikan 
secara panjang lebar, yang mengakibatkan mereka menjadi 
teladan  bagi kaum wanita.18

Berdasarkan penjelasan Al-Qur’an, kendati kitab suci banyak 
menyebut wanita-wanita yang saleh –dan jumlahnya lebih banyak dari 
yang tidak saleh- demikian pula yang durhaka, namun yang namanya 
disebut Al-Qur’an hanya Maryam Ibu Isa As. Sedangkan wanita durhaka, 
Istri Abu Lahab tidak disebut namanya. Al-Qur’an sebagaimana terdapat 
pada surah Al-Lahab hanya menyebut “wa amraatuhu hamma lata al-
hatab (Istrinya yang memanggul kayu bakar)”. Beberapa mufassir ada 
menyebutkan bahwa penggunaan kata imra’ah dalam Al-Qur’an memberi 
kesan istri atau pasangan yang kurang baik, durhaka atau yang bersekongkol 
dalam permusuhan. Jika Al-Qur’an ingin menjelaskan perempuan atau 
istri yang baik, kata yang dipakai adalah zauj jamaknya azwaj yang 
bermakna pasangan. Terlepas dari itu, yang terpenting bagi kita adalah 
cerita tentang perempuan di dalam Al-Qur’an apa lagi tentang sosok 
perempuan itu sendiri tidak detail. Benar bahwa Al-Qur’an menjelaskan 
beberapa orang wanita, kendati namanya tidak eksplisit disebut, namun 
para mufassir merujuk kepada hadis Nabi dan sejarah, bisa memahami 
siapa yang dimaksud oleh Al-Qur’an. Penjelasan Al-Qur’an sebenarnya 
tidak melebihi cakupan makna yang dikandung oleh teks. Jika ada cerita 
yang sangat detail, rinci dan luas, cerita itu patut dicurigai bagian dari 
kisah Israiliiyat.  

Penulis tidak mungkin mengabaikan satu karya penting yang ditulis 
oleh Barbara Freyer Stowasser yang berjudul Reinterpretasi Gender, Wanita 
dalam Al-Qur’an, Hadis dan Tafsir (2001). Buku ini mengkaji tentang 
wanita-wanita yang disebut Al-Qur’an apakah langsung ataupun tidak. 
Dikatakan langsung karena Al-Qur’an mengabadikan namanya. Dikatakan 
tidak, karena Al-Qur’an hanya memberi isyarat dan kesan, lalu mufassir 
menyebut nama wanita dimaksud, apakah istri-istri Nabi ataupun wanita 
yang dianggap penting dibicarakan Al-Qur’an. Buku tersebut terdiri dari 
10 bagian, pembahasan dimulai dengan Kajian Al-Qur’an dan Nabi-
nabi Allah, Tentang Siti Hawa’, Istri Nuh, Istri Nabi Luth dan Istri Nabi 
Ibrahim, Zulaikha, wanita-wanita dalam kehidupan Nabi Musa, Tentang 
Ratu Bilqis dan Ratu Sheba, Maryam, Istri-Istri Nabi (ibu-ibu Kaum 
beriman) baik dari perspektif Al-Qur’an ataupun hadis Nabi. Bagian 10 
membahas tentang Tafsir Muslim Modern dan isu-isu yang mengitarinya.

18Annemarie Schimmel, Jiwaku adalah Wanita, h. 97
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Hemat penulis, buku ini tidak saja lengkap tetapi komprehensif dalam 
pembahasannya. Agaknya hal ini disebabkan karena buku ini berangkat 
dari sebuah riset serius. Kendatipun pembahasan bukun ini luas, namun 
sebagaimana kesimpulan riset ini fokus pada ibu-ibu kaum beriman atau 
istri-istri Nabi Muhammad SAW. Stowasser menuliskan bahwa hadis 
biografis abad pertengahan tentang istri-istri Nabi SAW memainkan peran 
penting  dalam pembentukan ideogram resmi (baca sunni) tentang ibu-
ibu kaum beriman. Bahkan dalam parameter-parameter penulisan sejarah, 
hadis dengan sifat otoritatif dan normatifnya, digunakan dan menjadi 
sarana pada beberapa level sekaligus. Realitas dan aspirasi historis politis, 
sosial dan kultural, juga relasi  internal dan eksternal Islam sejak awal 
memberikan suatu “subteks” pada bahan-bahan biografis yang meskipun 
jelas dipahami oleh masyarakat awal, dalam banyak kasus, tidak bisa 
dipahami oleh generasi-generasi berikutnya.19

Pentingnya posisi Istri-istri Nabi ini senada dengan apa yang pernah 
dituliskan Fatima Mernissi yang mengatakan bahwa istri-istri Nabi 
Muhammad SAW itu dinamis, berpengaruh, anggota komunitas yang giat 
berusaha, dan terlibat penuh dalam urusan-urusan masyarakat Muslim. 
Wanita itu menjadi pasangan intelektual bagi Nabi Muhammad SAW. 
Mendampinginya dalam peperangan dan gerakan militer yang dilancarkan 
Nabi Muhammad SAW. Mernissi tegas mengatakan bahwa mereka bukan 
figur-figur latar, tetapi memberikan perhatian strategisnya kepadanya. 
Nabi Muhammad SAW juga mendengarkan nasihat-nasihat mereka yang 
kadang menjadi faktor penentu dalam negosiasi yang sulit.20

Bagian yang terpenting dari catatan Stowasser yang juga masih dikutip 
dari Mernissi adalah, Di kota, mereka adalah para pemimpin gerakan 
protes perempuan, yang pertama demi status sama sebagai orang-orang 
beriman, kemudian demi hak-hak ekonomi dan sosio politik yang sebagian 
besar pada bidang harta peninggalan, partisipasi dalam perang dan harta 
rampasan serta hubungan-hubungan personal dalam perkawinan. Visi 
Muhammad SAW tentang masyarakat Islam bersifat egaliter dan dia 
menghayati cita-cita ini dalam rumah tangganya sendiri. Bagaimanapun 
kaum laki-laki dari masyarakat tidak siap untuk menerima perubahan 
dramatis seperti itu sehingga menimbulkan “protes” dikalangan sahabat 
laki-laki. Agaknya yang perlu dikritisi lebih lanjut adalah, pernyataan 
Mernissi yang mengatakan akhirnya Nabi Muhammad mengorbankan-

19Barbara Freyer Stowasser,Reinterpretasi Gender, Wanita dalam Al-Qur’an, Hadis 
dan Tafsir, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001, h. 347

20Barbara Freyer Stowasser,Reinterpretasi Gender, h. 344-345
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terutama pada masa tahun ketiga dan kedepalan setelah hijrah, visi 
egaliternya demi persatuan umat dan kelangsungan perjuangan 
Islam.21   

Bagi Penulis penting untuk mengungkap keberadaan istri-istri Nabi 
karena tema ini kerap diabaikan banyak penulis Islam dan Jender, termasuk 
para aktivis muslim yang lebih terpesona dengan tokoh-tokoh wanita 
Barat. Tentu pandangan ini tidak dimaksudkan untuk mengembangkan 
sinisme. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melihat 
sesuatu secara adil. Sampai di sini kritik Cak Nur sebagaimana terdapat 
pada bab III bisa dipahami. Tegasnya, eksistensi istri-istri Nabi perlu 
diungkap dan dielaborasi lebih luas, untuk menegaskan bahwa kita 
sesungguhnya punya teladan yang layak dan pantas untuk dijadikan 
inspirasi dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Satu buku yang menarik dan pernah menjadi buku terlaris di Kairo, 
Perempuan-Perempuan Surga: Kisah Empat Wanita Teladan, Aisyah, Maryam, 
Khadijah dan Fatimah. Buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia ini ditulis oleh Fathi Fawzi Abd Al-Mu’thi. Aisyah hidup di 
Mesir sekitar Abad 12 Sebelum Masehi. Maryam hidup di Palestina 
beberapa tahun sebelum Masehi. Ia sempat mengalami masa-masa awal 
tahun Masehi selama lebih dari 30 tahun. Khadijah binti Khuwailid 
hidup di daerah Hijaz pada akhir abad ke-6 Masehi dan mengalami masa-
masa Jahiliyah sampai akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. 
Selanjutnya Fathimah adalah putri Rasulullah, hidup hanya beberapa 
tahun bersama Ibunya Khadijah sampai akhrinya beliau wafat.22

Bagi KOHATI, menggali sejarah wanita-wanita mulia, sebagaimana 
disebut Al-Qur’an dan Hadis Nabi, menjadi satu keharusan agar kita 
tidak kehilangan jejak dan tidak pula gamang dalam mengambil sikap 
dan pemihakan. Bisa jadi, perempuan mulia tersebut tidak bisa disebut 
“feminis” dari kerangka terori yang kita gunakan saat ini. Namun 

21Barbara Freyer Stowasser,Reinterpretasi Gender,h. 344-345
22Lihat Kisah Aisyah di dalam Q.S. Al-Tahrim [66]:11. Kisah Maryam terdapat pada 

Q.S. Ali Imran [3]:24, Al-Tahrim [66]:12, Q.S. Al-MU’minun [23]:50. Mengenai Khadijah 
terdapat di dalam Hadis Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Rasul bersabda, Wanita langit 
terbaik adalah Maryam bint Imran dan Wanita terbaik di bumi adalah Khadijah binti 
Khuwailid. Berkenaan dengan Fathimah terdapat di dalam Firman Allah SWT pada 
Q.S. Al-Ahzab [33]:33. Nabi juga bersabda, Cukup mewakili kemuliaan Kaum Wanita 
seluruh dunia adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti 
Muhammad dan Aisyah istri Fir’aun. Lihat, Fathi Fawzi Abd Al-Mu’thi,   Perempuan-
Perempuan Surga: Kisah Empat Wanita Teladan, Aisyah, Maryam, Khadijah dan Fatimah, 
Jakarta: Zaman, 2008. 
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setidaknya Al-Qur’an telah menceritakan karakter perempuan yang 
mendapat ridha Allah dan masuk ke dalam surganya. Jika kita setuju 
bahwa Akhlak dan adab menjadi sesuatu yang paling penting bahkan di 
atas ilmu, kita sebenarnya punya contoh yang agung itu. 

C. Isu-Isu Dasar Perempuan dalam Al-Qur’an

Berdasarkan survey singkat terhadap buku-buku yang berbicara 
tentang Al-Qur’an dan perempuan yang sebagiannya telah penulis ungkap 
di muka, tampaknya hal-hal yang termasuk pokok atau dasar berkenaan 
dengan perempuan adalah masalah penciptaan perempuan, kekhalifahan 
yang berimplikasi kepada persoalan kepemimpinan perempuan dan 
kepemimpinan di dalam rumah tangga. Analisis penulis, berangkat dari 
ketiga isu inilah, diskursus perempuan berkembang bahkan dalam tingkat 
tertentu menjadi kontroversial. Banyaknya masalah-masalah fikih yang 
berkenaan dengan perempuan dan karena itu menjadi kontroversial pula 
dapat ditarik ke atas dan besentuhan baik langsung atau tidak langsung, 
dengan ketiga masalah mendasar ini. Sebut saja misalnya masalah warisan, 
poligami bahkan cadar. Ketentuan bagian laki-laki dan perempuan 
sebagaimana nash Al-Qur’an surah An-Nisa’ [4]:11 yaitu  2:1, ternyata 
memiliki kaitan yang sangat erat dengan ayat-ayat kepemimpinan.23 
Salah satu argumen yang dikemukakan, karena laki-laki itu pemimpin di 
keluarga asalnya dan pemimpin di keluarganya yang baru dan tentu saja 
memiliki tanggungjawab yang lebih ketimbang perempuan. Karenanya 
adalah “rasional” jika laki-laki mendapatkan lebih banyak. Persoalannya 
bagaimana jika laki-laki tidak menjalankan fungsinya. Apakah ada 
ancaman yang diberikan Al-Qur’an? Jika track record laki-laki tersebut 
tidak mencerminkan aspek kepemimpinan, dapatkah bagian warisannya 
dikurangi?

Dalam menulis isu-isu dasar tentang Al-Qur’an, penulis juga 
mempertimbangakan prinsip-prinsip jender yang ditawarkan Nasaruddin 
Umar di dalam disertasinya sebagaimana yang telah disebut di muka. 
Karena berbicara tentang prinsip, tentulah hal-hal dasar-pokok. Namun 
penulis melihat, hal-hal dasar ini ada yang bersifat kontroversial namun 
ada hal yang taken for granted. Laki-laki dan perempuan sebagai hamba 
Allah, tentu tak ada masalah. Ini diterima secara normatif. Allah SWT 
telah memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba 
Allah. Demikian juga berkenaan dengan perjanjian primordial, laki-laki 

23Lihat, Faqihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah, h. 264-273. 
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dan perempuan sama-sama mengadakan perjanjian primordial kepada 
Allah SWT. “Bukankah aku ini Tuhanmu, Tentu, Kami menyaksikan dan 
meyakininya ya Allah”, jawab janin di alam rahim tanpa membedakan jenis 
kelaminnya. Perjanjian primordial ini sesungguhnya adalah deklarasi 
pertama tentang posisi atau kedudukan manusia yang sama dihadapan 
Allah SWT. Sehingga perjanjian suci itu menjadi inheren pada semua 
manusia, sudah ada sejak alam azali dan bahkan tidak tergantung agama 
yang dianut. Setiap manusia hakikatnya telah melakukann perjanjian 
primordial itu kepada sang Khaliq. 

Sebagai hamba (‘abdun), manusia punya kewajiban yang sama untuk 
ta’at dan patuh kepada Allah SWT, menyembahnya dan menjadikannya 
sebagai satu-satunya orientasi dan tujuan hidup. Bahwa ada perbedaan 
keduanya dalam beribadah, sebenarnya itu hanya aspek fikih saja. 
Perbedaan yang juga tidak bisa ditolak karena telah menjadi fitrah 
atau desain awal penciptaan. Perempuan yang sehat akan mengalami 
menstruasi, lalu apakah haknya beribadah akan berkurang. Pastinya 
kondisi haidh tidak menghalanginya untuk dekat kepada Allah SWT. Al-
Qur’an menegaskan: 

ٰنُهْم
ْ
ل ضَّ

َ
َوف ٰبِت  ّيِ

الطَّ َن  ّمِ ٰنُهْم 
ْ
َوَرَزق َبْحِر 

ْ
َوال َبّرِ 

ْ
ال ِفى  ٰنُهْم 

ْ
َوَحَمل َدَم 

ٰ
ا َبِنٓيْ  ْمَنا  رَّ

َ
ك ْد 

َ
ق

َ
 َول

ا
ً

ِضْيل
ْ
َتف َنا 

ْ
ق

َ
َخل ْن  مَِّّ ِثْيٍر 

َ
ى ك

ٰ
 ࣖ َعل

“siapa saja yang beramal saleh (tentu didasari iman) baik itu laki-laki atau 
perempuan, maka aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
membalasi kebaikannya dengan balasan terbaik.24

Namun ketika kita bicara perempuan sebagai khalifah atau pemimpin, 
ini menjadi masalah. Demikian juga dengan asal-usul penciptaan, apakah 
perempuan itu sama dengan laki-laki. Ataukah perempuan itu diciptakan 
dari tulang rusuk dan karenanya perempuan adalah bagian dari laki-laki. 
Perempuan adalah subordinasi dari laki-laki. Karena dari tulang rusuk 
laki-laki maka wanita menjadi tidak utuh dan terpecah. Ada banyak 
kekurangan yang dimiliki perempuan, dan yang menyakitkan itu adalah 
ketika disebut perempuan kurang akalnya dan lebih banyak menurutkan 
emosinya. Hal-hal ini menurut penulis, suka tidak suka harus bisa 
diklarifikasi atau setidaknya dijelaskan dengan baik termasuk argumen 
yang digunakan masing-masing pihak. Bahwa dari pemahaman tentang 
asal-usul penciptaan, akhirnya kita memilih argumentasi yang lebih 
meyakinkan kita, tentu itu hak masing-masing orang. Namun setidaknya 

24Lihat Al-Qur’an, Al-Isra’ [17]:70

٧٠ -



Ajaran Dasar Al-Qur’an Tentang Perempuan 179

setiap orang dapat memahami dan karenanya tidak perlu untuk menuduh 
orang dengan label-label sesat, liberal, sekuler, nyleneh dan lain-lain. 
Sepanjang ada argumentasi, maka argumentasi itulah yang perlu dipahami 
dan bukan di negasikan. 

Pembahasan di bawah ini akan menjelaskan tiga masalah serius 
berkenaan dengan perempuan.

1. Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur’an25

Sebagaimana telah disinggung di muka, penciptaan perempuan adalah 
masalah pokok dan kontroversial sekaligus menjadi akar ketidakadilan 
jender dalam Islam.  Setiap ahli lebih-lebih feminis muslim berbicara 
tentang ketidakadilan jender, maka ayat penciptaan ini akan menjadi 
pembahasan yang pertama sebelum isu-isu lainnya. Umumnya mereka 
melihat ada masalah dalam tafsir pada ayat-ayat penciptaan. Mereka 
yang disebut feminis itu tidak protes kepada ayat karena mereka juga 
muslimah beriman yang tahu betul tentang autentisitas Al-Qur’an. Justru 
problemnya terletak pada tafsir dan pemahaman. Tafsir Al-Qur’an itu, 
terlepas dari siapa yang menafsirkannya, statusnya tidak sama dengan Al-
Qur’an. Tafsir relatif, bisa benar dan bisa keliru. Al-Qur’an itu mutlak 
benar dari sisi tsubut-nya (qath’i al-stubut) atau sisi kehadirannya sampai 
akhir zaman. Sedangkan dari sisi pemahaman, maka ayat-ayat Al-Qur’an 
ada yang muhkam (jelas dan terang) dan mutasyabih (perlu ta’wil), 
qath’i (tunjukan dilalahnya jelas dan tidak perlu ditafsirkan) dan zhanni 
(memerlukan tafsiran dan pemaknaan).26 Berikut ayat penciptaan laki-laki 
dan perempuan pada Q.S. Al-Nisa’ [4]:1

َّ
َوَبث َزْوَجَها  ِمْنَها  َق 

َ
َخل وَّ اِحَدٍة  وَّ ٍس 

ْ
نَّف ْن  ّمِ ْم 

ُ
ك

َ
ق

َ
َخل ِذْي 

َّ
ال ُم 

ُ
َربَّك ْوا 

ُ
اتَّق النَّاُس  يَُّها 

َ
 يٰٓا

َ
ان

َ
ك  َ ّٰ

 الل
َّ

ِان ْرَحاَمۗ  
َ
ا

ْ
َوال ِبٖه   

َ
ْون

ُ
َساَۤءل

َ
ت ِذْي 

َّ
ال  َ ّٰ

الل وا 
ُ
َواتَّق ِنَساًۤءۚ   وَّ ِثْيًرا 

َ
ا ك

ً
ِرَجال  ِمْنُهَما 

َرِقْيًبا - ١ ْم 
ُ
ْيك

َ
َعل

25Penulis perlu menjelaskan di dalam menulis isu ini, penulis merujuk referensi 
sekunder yang berasal dari Tesis dan Disertasi yang membahas isu-isu penciptaan 
perempuan. Penulis tidak merujuk langsung kepada tafsir-tafsir klasik. Hasil 
pengamatan penulis terhadap sejumlah karya, para pengkaji gender atau perempuan, 
umumnya menggunakan pendapat mufassir yang sama. Misalnya, Al-Qurthubi, Ibn 
Kasir, Fakhr Al-Razi, Muhammad Abduh. Sedangkan mufassir Indonesia, yang dirujuk 
adalah M. Quraish Shihab, Hamka dan lain-lain.

26Lihat lebih luas pada, Faqihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah, khususnya 
bab 3, h 117-210
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Wahai Manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yang telah 
menciptakan kalian dari esensi yang satu, kemudian menciptakan dari jenis 
yang sama (esensi yang satu tersebut) pasangannya, lalu dari keduanya, 
Dia mengembangbiakkan para laki-laki dan perempuan dengan banyak. 
Bertakwalah kepada Allah, yang dengan menggunakan nama-Nya kalian 
saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian (Q.S. Al-Nisa’ [4]:1)

Ayat di atas merupakan ayat penciptaan laki-laki dan perempuan. 
Para pengkaji jender dan perempuan pada umumnya akan membahas ayat 
ini. Akar masalahnya sebagaimana terlihat dalam pembahasan di bawah 
ini berkisar pada pemahaman kata “nafs wahidah”, kata “minha”, dan kata 
zaujaha. Secara sederhana ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan 
Adam AS dari sesuatu, kemudian dari Adam AS, Allah menciptakan Hawa. 
Selanjutnya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan dari 
pasangan Adam dan Hawa. Pemahaman seperti ini telah menempatkan 
laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk kelas 
dua. Ketidaksertaraan bermula dari sini.

Berkenaan dengan hal ini ada yang menarik dari penjelasan Yunahar 
Ilyas sebagaimana terdapat di dalam bukunya yang berjudul Feminisme 
dalam Kajian Al-Qur’an, mengutip Fatima Mernissi27 dan Asghar Ali 
Engineer28 menyatakan bahwa dalam diskursus feminisme, konsep 

27Pemikiran Fatima Mernissi sebagaimana Amina Wadud Muhsin, banyak 
mempengaruhi feminis muslim Indonesia. Feminis kelahiran Marokko ini telah 
melahirkan banyak karya dan beberapa diantaranya telah banyak diterjemahkan 
di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah, The Forgotten Queens of Islam,  yang 
kemudian diterjemahkan dengan judul, Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan, (Bandung: 
Mizan, 1994), Islam and Democracy Fear of the Modern World, dengan judul, Islam 
dan Demokrasi: Antologi Ketakutan (Yogyakarta: LKiS, 2001. Selanjutnya, Dreamsn of 
Trespass: Tales of Harem Girlhoud, diterjemahkan menjadi, Perempuan-perempuan 
Harem,  Jakarta: Qanita, 2008. Dan yang banyak dirujuk kaitannya dengan kajian 
Gender adalah, Women in Islam: An Historical and Theological Enquiry, menjadi 
Wanita di dalam Islam (Bandung; Pustaka Salman, 1991 dan  The Veil and Male Elite 
yang kemudian diterjemahkan menjadi, Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam 
Politik, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

28Asghar Ali Engineer feminis muslim yang pemikirannya banyak dikutip 
oleh pengkaji gender di Indonesia. Beberapa karyanya sudah banyak yang telah 
diterjemahkan dan diterbitkan yaitu, The Qur’an Women and Modern Society (1999) 
kemudian diterjemahkan menjadi, Pembebasan Perempuan,  (Yogyakarya: LkiS, 2003). 
Kemudian , Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam. 
Diterjemahkan menjadi, Islam dan Teologi Pembebasan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009).  Kemudian, The Origin and Development in Islam yang diterjemahkan menjadi 
Asal-usul dan Perkembangan Islam: Analisa Pertumbuhan Sosio-Ekonomi (Jogjakarta: 
Pustaka Pelajar, 1999).
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penciptaan perempuan adalah isu yang sangat penting dan mendasar 
dibicarakan lebih dahulu, baik ditinjau dari filosofis maupun teologis, 
dibandingkan dengan isu-isu feminisme lainnya, karena konsep 
kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari 
konsep penciptaan perempuan ini. Menurut Rifaat Hasan, jika laki-laki 
dan perempuan telah diciptakan tidak setara oleh Allah SWT, maka secara 
esensial di kemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara.29

Zaitunah Subhan menuliskan paling tidak ada lima istilah kunci yang 
menjelaskan penciptaan manusia. Pertama, Al-Ma’ atau air. Oleh sebagian 
ilmuwan seperti Nazwar Syamsu menyebutnya dengan hydrogen. Hal 
ini disebut di dalam Q.S. Al-Furqan [25]:54, Al-Anbiya [21]:30, Al-Nur 
[24]:45. Kedua, Al-Nafs (bentuk tunggal) atau al-anfus (dalam bentuk 
jamak) seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa’ [4]:1, al-A’raf [7]:189, 
al-Nahl [16]:72, al-Rum [30]:21, al-Zumar [39]:6, dan al-Syura [42]:11. 
Ketiga, Al-Tin  terjemahannya tanah. Ayat-ayat yang bicara al-tin adalah, 
Q.S. al-Mu’minun [23]:12, al-Sajadah [32]:7, Ali Imran [3]:49, al-Saffat 
[37]:11, al-An’am [6]:2, al-A’raf [7]:12, Sad [38]:76 dan al-Isra’ [17]:61. 
Keempat, Al-Turab  artinya tanah dan juga disebut sari tanah. Ayat yang 
bicara al-turab adalah, Q.S. Ali Imran[3]:59, al-Ra’d [13]:5, al-Kahfi 
[18]:37, al-Hajj [22]:5, al-Mu’minun [23]:35, al-Naml [27]:67, al-Rum 
[30]:20, Fatir [35]:11, al-Safat [37]:16 dan lain-lain. Kelima, Nutfah 
artinya sperma sebagaimana tersebut di dalam Q.S. al-Kahfi [18]:37, al-
Hajj [22]:5, Fatir [35]:11, al-Mu’min [40]:67.30

Zaitunah juga mengutip Ibn Kasir yang menjelaskan bahwa ada empat 
konsep penciptaan yaitu: Pertama, penciptaan Adam dari tanah, tanpa ayah 
dan tanpa ibu (tidak ada pria dan tidak ada wanita). Kedua, penciptaan 
Hawa melalui pria tanpa wanita. Ketiga, penciptaan Isa melalui seorang 
wanita dengan proses kehamilan tanpa pria, baik secara hukum maupun 
secara biologis. Keempat, penciptaan manusia selain Adam, Hawa dan 
Isa, diciptakan melalui proses kehamilan dengan adanya  dan ibu secara 
biologis.31 Tentu tidak ada yang keberatan dengan apa yang diuraikan 
oleh Ibn Kasir yang dirujuk oleh Zaitunah. Namun ada penjelasan yang 
menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, adalah 

29Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan 
Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 
1995, h. 44. Lihat juga,Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik 
dan Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 61

30Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender, h. 43-44
31Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender, h. 44
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sumber masalah. Bukan sebatas berkenaan dengan asal penciptaan tapi 
lebih dari itu implikasi dari pemahaman ini akan melahirkan ketidakadilan 
itu sendiri. Bentuk ketidakadilan dan juga ketidaksetaraan itu terlihat 
pada relasi laki-laki dan perempuan. Apakah pandangan yang menyatakan 
Hawa diciptakan dari Adam itu kebenaran? Ataukah kita dapat membaca 
ulang atau menafsir ulang sehingga menemukan perspektif yang berbeda 
atau perspektif yang lebih adil. Sebenarnya Yunahar Ilyas juga mengutip 
penjelasan Ibn Kasir yang menjelaskan empat model penciptaan 
manusia, kendati tidak menyebut sumber yang digunakan. Bahkan ketika 
menjelaskan penciptaan Hawa dengan tegas Yunahar menuliskan Hawa 
diciptakan dari tulang rusuk Adam. Padahal Zaitunah hanya mencatat 
penciptaan Hawa dari laki-laki tanpa menyebut tulang rusuk. 

Pandangan Zaitunah Subhan yang menyebut ada 5 sumber atau asal 
penciptaan manusia, oleh Nasaruddin Umar sebagaimana terlihat di dalam 
disertasinya, disederhanakan dan dikelompokkan kepada tiga model 
penciptaan manusia. Didalam Al-Qur’an, menurut Nasaruddin, ayat-ayat 
penciptaan manusia dapat dibagi ke dalam tiga tema. Pertama, ayat-ayat 
yang menjelaskan bahwa penciptaan segala sesuatu  (termasuk manusia)  
dari unsur air. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. Al-Anbiya [21]:30, Q.S. Al-
An’am [6]:99, Q.S. an-Nuur [24]:45, Q.S.  Al-Furqan [25]:54. Ayat-ayat 
ini setidaknya  menjelaskan bahwa alam semesta termasuk di dalamnya 
manusia  pasti memiliki unsur air, sehingga tidak mungkin segala sesuatu 
itu bisa berkembang tanpa unsur airnya. Air adalah unsur penting 
dalam kehidupan setiap makhluk biologis, termasuk manusia. Tanpa air 
tidak terbayangkan adanya kehidupan. Ayat-ayat di atas sesuai dengan 
pandangan sains modern bahwa seluruh makhluk biologis membutuhkan 
air. Dan planet yang dapat dihuni manusia adalah planet yang memiliki 
cadangan air. Dari keempat ayat di atas, Q.S. Al-Furqan dipandang ayat 
yang paling tegas karena langsung bersintuhan dengan manusia: Allah 
SWT berfirman. 
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Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia 
itu (punya) keturunan dan hubungan kekeluargaan. Dan Tuhanmu itu Maha 
Kuasa. (Q.S.  Al-Furqan [25]:54)

Ayat di atas menggunakan kata al-basyar, diartikan sebagai 
manusia yang diciptakan dari air. Seluruh ulama tasfir mengartikannya 
sebagai manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat 
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ini menegaskan tentang kesamaan asal usul penciptaan laki-laki dan 
perempuan sebagai manusia, yaitu dari unsur atau mengandung unsur air. 
Ayat ini berlaku untuk seluruh manusia, tanpa membedakan perbedaan 
ras suku, agama maupun jenis kelamin.

Kedua, ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan manusia dari 
unsur-unsur tanah, atau bisa juga disebut yang mengandung unsur tanah. 
Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan isu ini adalah, Q.S. Ar-
Rahman [55]:14, Q.S. Al-Hijr [15]:26, 28 dan 29, Q.S. Al-Mu’minun 
[23]:12 dan lain-lain.

Dalam Al-Qur’an, Allah menyebutkan asal muasal manusia dari 
beberapa fase. Awalnya dari fase turab atau tanah (Ali Imran: 59), lalu 
dari thin atau tanah liat (al-An’am: 2, Shad: 71), lalu dari shalshal min 
ham’in masnun atau tanah liat yang telah berubah dan berbau (al-Hijr:28), 
lalu dari shalshal ka alfakhkhar atau tembikar (ar- Rahman: 14), kemudian 
proses terakhir adalah penipan ruh ke jasad yang sudah membujur, dan 
jadilah Nabi Adam (al-Hijr: 29, Shad: 72).

Masih menurut Nasaruddin Umar, menurut ayat-ayat di atas, 
manusia sebagaimana halnya makhluk biologis lainnya berasal dari jenis 
tanah tertentu, bukannya berasal dari air. Namun tidak berarti manusia 
tidak termasuk makhluk biologis yang menjadikan air sebagai sumber 
kehidupan vital. Tanah yang merupakan asal-usul kejadian manusia, 
bertempat di salah satu planet yang mengandung air. Dengan menyebut 
unsur tanah, maka dengan sendirinya tercakup unsur air di dalamnya. Air 
sebagai sumber vital dalam kehidupan manusia dijelaskan lebih jelas di 
dalam proses reproduksi manusia.32

Ketiga, ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan reproduksi 
manusia, yaitu melalui sperma yang bertemu ovum, lalu menempel di 
dinding rahim, kemudian berproses menjadi segumpal  daging dan 
menjelma menjadi tulang yang berbungkus daging, lalu terbentuklah 
tubuh bayi manusia yang utuh. Informasi ini disebut Al-Qur’an dalam 
banyak ayat Q.S. Al-Qiyamah [75]:37, Q.S. Al-Insan [76]:2, Q.S. As-
Sajadah[32]:8 dan Q.S. Al-Mu’minun [23]:14. Dalam  proses reproduksi 
juga tidak ditemukan perbedaan secara khusus antara laki-laki dan 
perempuan secara umum. Sedikitpun tidak ada perbedaan antara laki-
laki dan perempuan dalam proses dan mekanisme biologis. Agaknya 
menjadi aneh jika proses dan mekanisme biologis dijadikan alasan untuk 
memojokkan atau mengistemawakan salah satu jenis kelamin. Bagaimana 
kita bisa mengatakan laki-laki lebih utama dari perempuan, karena 

32Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, h. 218
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perempuan itu “lahir” karena kebaikan laki-laki yang mengikhlaskan 
tulang rusuknya. Padahal faktanya, sekali lagi tidak demikian.

Ahsin Sakho seorang mufassir kontemporer juga menuliskan bahwa 
Al-Qur’an juga menjelaskan kejadian manusia berikutnya yaitu anak cucu 
Nabi Adam: mulai dari fase nutfah (air mani, sperma), lalu fase, ’alaqah 
(darah kental yang menempel di dinding rahim), kemudian fase mudhgah 
(sekepal daging). Setelah itu, fase pembentukan tulang dan pembungkusan 
tulang dengan daging, dan terakhir peniupaan ruh di jasad yang sudh 
siap hidup (al- Hajj [22]:5). Dilihat dari asal kejadiannya seperti tanah 
dan sperma, manusia adalah makhluk yang lemah, bahkan sangat lemah. 
Namun, di balik kelemahannya manusia mempunyai potensi luar biasa, 
yaitu mempunyai akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia mampu 
memanfaatkan sumber daya alam dan bisa menciptakan peradaban. Allah 
mahatahu akan potensi manusia maka Allah mengangkatnya sebagai 
“khalifah” di bumi.33

Jelas bahwa ketiga kelompok ayat-ayat penciptaan di atas tak 
satupun ditemukan penjelasan yang menyatakan penciptaan laki-laki 
dan perempuan itu berbeda. Hanya persoalannya adalah bagi penulis-
penulis yang menganut paham bias jender, ketika mengkaji penciptaan 
perempuan mereka umumnya cenderung tidak memperhatikan ayat-ayat 
di atas. Penulis tidak tahu, apakah alasan mereka karena ketiga kelompok 
ayat di atas memberikan informasi umum dan menyangkut semesta, 
sedangkan Q.S. Al-Nisa’ [4]:1, telah spesifik membicarakan Adam 
dan Hawa. Faktanya mereka lebih fokus pada Q.S. Al-Nisa’ [4]:1 yang 
berpotensi untuk ditafsirkan secara bias gender.

Kembali kepada tiga kelompok ayat-ayat di atas, tidak diragukan 
lagi bahwa penciptaan manusia sejak awal tidak menunjukkan adanya 
perbedaan substansif antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun antara 
keduanya mempunyai perbedaan, maka perbedaannya tidak pernah 
ditonjolkan. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an mempunyai pandangan 
yang cukup positif terhadap perempuan. Perbedaan justru terjadi ketika 
para mufassir menggunakan Q.S. Al-Nisa’:1 sebagai titik berangkat ketika 
bicara tentang penciptaan manusia.  

Dalam ayat yang telah penulis kutip di atas, tidak disebutkan secara 
eksplisit nama Adam dan Hawa, tapi diungkap dengan kata nafs wahidah 
dan zaujaha. Namun demikian dengan bantuan ayat-ayat lain (misalnya 
Q.S. 2:30-31; 3:59 dan 7:27) dan hadis-hadis Nabi, umumnya mufassir 
–kalau tidak seluruhnya-memahami dan meyakini bahwa yang dimaksud 

33Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h.  14-15
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dengan nafs wahidah dan zaujaha dalam ayat di atas adalah Nabi Adam 
AS (laki-laki) dan Hawa (perempuan)  yang dari keduanyalah terjadi 
pengembangbiakan manusia. Kontroversi sesungguhnya bukan pada 
persoalan siapa manusia pertama, melainkan tentang Hawa, bagaimana 
ia diciptakan. Apakah Hawa diciptakan dari tanah seperti halnya Adam 
atau diciptakan dari bagian tubuh Adam.34

Sepanjang tela’ah yang penulis lakukan, tidak sulit untuk menangkap 
informasi bahwa di kalangan ulama ada dua arus besar tafsir berkaitan 
dengan proses penciptaan perempuan. Satu pandangan yang mengatakan 
bahwa Hawa sebagai simbol perempuan pertama, tercipta dari tulang 
rusuk. Sedangkan pandangan kedua, menolak pandangan yang pertama. 
Banyak mufassir sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, yang 
memahami kata al-nafs dengan Adam, seperti Jalaluddin Al-Suyuthi, 
Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Biqa’i, Abu As-Su’ud, dan lain-lain. Bahkan  
At-Tabarsi salah seorang mufassir bermazhab Syi’ah (abad ke 6 H) 
mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat 
mangartikan kata tersebut dengan Adam. Implikasinya kata zaujaha 
juga dipahami sebagai pasangan dan itu merujuk kepada Hawa.  Masih 
menurut Quraish, Muhammad Abduh dan Al-Qasimi misalnya, tidak 
memahami Nafs dengan Adam, melainkan dengan “jenis”.35 

Senada dengan hal di atas, menurut Zaitunah, umumnya para ulama 
mengartikan kata nafs wahidah sebagai Adam. Selanjutnya dipahami 
dari kata minha ditafsirkan menjadi, “Dan Allah menciptakan pasangan 
atau istrinya yaitu Hawa dari nafs wahidah yaitu Adam”. Sedangkan yang 
lain memahami bahwa Hawa sebagai sosok wanita diciptakan dari nafs 
wahidah (artinya jenis yang satu atau jenis yang sama) sehingga tidak ada 
perbedaan antara penciptaan Adam maupun Hawa.36

M. Quraish menjelaskan duduk persoalan mengapa kata al-nafs itu 
ditafsirkan menjadi Adam. 

Agaknya karena ayat di atas (Q.S. Al-Nisa’ [4]:1) menegaskan 
bahwa pasangan tersebut diciptakan dari nafs yang berarti 
Adam, para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam 
(perempuan) diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan 
ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap 
perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan adalah 

34Lihat Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an, h. 64
35M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, h. 229-230
36Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian, h. 46-47
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bagian dari laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak 
akan ada. Al-Qurthubi misalnya, menekankan bahwa istri 
Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang 
bengkok, dan karena itu “wanita bersifat “auja’” (bengkok 
atau tidak lurus)... kitab-kitab tafsir terdahulu hampir 
sepakat mengartikannya demikian. Pandangan ini agaknya 
bersumber dari sebuah hadis yang menyatakan, Saling pesan-
memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena 
mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. (H.R. 
Tirmizi dari Abu Hurairah).37

Penulis ingin mengutip penelitian yang dilakukan Nurjannah Ismail 
yang kemudian diterbitkan dengan judul Perempuan dalam Pasungan, Bias 
Laki-Laki dalam Penafsiran. Menurutnya, kitab-kitab tafsir yang mu’tabar 
dan mu’tamad dari kalangan jumhur seperti Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir al-
Mizan, Tafsir Ibn Kastir, Tafsir Ruh Al-Bayan, Tafsir al-Kasysyaf, Tafsir as-Su’ud, 
Tafsir al-Maraghi dan Tafsir Jami’ al-Bayan, semuanya menafsirkan kata 
nafs wahidah adalah Adam. Dhamir minha ditafsirkan dengan “dari bagian 
tubuh Adam”; kata zaujaha ditafsirkan dengan Hawa, istri Adam. Alasan 
mereka adalah adanya beberapa hadis nabi yang mengisyaratkan bahwa 
perempuan (Hawa) diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam.38 

Penjelasan di atas menunjukkan adanya musykil atau kesulitan dalam 
memahami kata nafs. Kerumitan ini semakin tampak dengan adanya 
kata zaujaha pada ayat yang sama. Kemudian terdapat hadis dari Abu 
Hurairah yang meriwayatkan bahwa Rasululullah bersabda, Sesungguhnya 
perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, jika kalian mencoba 
meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian 
akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok.39

Para feminis umumnya mengkiritik pandangan yang mengatakan 
bahwa Perempuan adalah bagian dari (part of) atau subordinasi laki-laki 
karena ia diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pemahaman ini sejak awal 
telah menempatkan laki-laki dan perempuan itu tidak equal. Pemahaman 
seperti ini perlu dikaji ulang, ditela’ah secara komprehensif dengan 
mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat ayat itu diturunkan. 
Upaya ini dalam bahasa kontemporer disebut dengan pembacaan ulang 
atau meminjam istilah yang dikembangkan dalam studi hadis adalah, 

37M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 300 
38Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-Laki dalam Penafsiran, 

Yogyakarta: LKiS, 2003, h. 240 
39Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, h. 240
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rethingking atau memikirkan kembali. Ayat penciptaannya sama dengan 
apa yang diturunkan Allah dan disampaikan oleh Rasul, tapi cara 
pembacaannya yang berbeda.

Berkenaan dengan hadis ini menarik mencermati penelitian Agus 
Moh Najib yang kemudian dituangkannya ke dalam sebuah artikel yang 
berjudul, “Penciptaan Perempuan dari Tuang Rusuk Laki-Laki?”. Menurutnya 
hadis tentang tulang rusuk ini diriwayatkan dengan matan yang berbeda-
beda. Namun jika disederhanakan ada dua versi. Najib menjelaskan tiga 
versi hadis yang terjemahannya sebagai berikut:40

“Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum 
perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk dan 
bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling 
atas. Maka jika kamu berusaha untuk meluruskannya, kamu akan 
mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya sebagaimana 
adanya maka ia akan tetap dalam keadaan bengkok, maka saling 
berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan;.

Hadis kedua sebagai berikut:

“Perempuan bagaikan tulang rusuk. Jika kamu berusaha 
meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu 
ingin mengambil manfaat darinya, maka kamu akan memperoleh 
manfaat itu sementara dia dalam keadaan bengkok.”

Hadis ketiga, terjemahannya berbunyi:

“Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari akhir maka 
janganlah menyakiti tetangganya, dan saling berpesanlah kalian 
untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, karena perempuan 
diciptakan dari tulang rusuk dan bagian tulang rusuk yang paling 
bengkok adalah bagian paling atas. Maka jika kamu berusaha 
untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya, dan jika 
kamu membiarkannya sebagaimana adanya maka ia akan tetap 
dalam keadaan bengkok, maka saling berpesanlah kalian untuk 
berbuat baik kepada kaum perempuan”.

40Agus Moh Najib, “Penciptaan Perempuan dari Tuang Rusuk Laki-Laki?, dalam, 
Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis”, Yogyakarta, Elsaq Press-PSW 
Sunan Kalijaga, 2005, h. 34
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Dalam kajian jender, hadis-hadis di atas dan hadis-hadis yang 
cenderung bersikap diskriminatif terhadap perempuan disebut dengan 
hadis misoginis. Istilah “hadis misoginis” digunakan untuk menyebut 
hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, yang mengandung suatu 
kebencian, diskriminasi, dan merendahkan harkat dan martabat (dignity) 
perempuan sebagai manusia, sesama khalifah Allah di muka bumi. 
Istilah hadis misoginis tampaknya dipopulerkan oleh Fatima Mernissi, 
seorang feminis Muslim asal Maroko, dalam bukunya Women and Islam: 
An Historical and Theological Enquiry (1991). Istilah ini kemudian banyak 
digunakan dalam dunia akademik, khususnya di bidang studi hadis dan 
gender. Oleh banyak pakar, menawarkan dan menyarankan agar hadis-
hadis misoginis ini dilakukan pembacaan kritis terhadap autentisitas 
hadis-hadis misoginis dan tidak kalah pentingnya adalah menawarkan 
pembacaan ulang atasnya.41

Saya harus membatasi diri untuk tidak terjebak pada studi hadis, 
baik sanad atau matan yang membutuhkan halaman yang banyak. 
Penulis memilih untuk mengutip kesimpulan Najib yang menurutnya, 
hadis yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang 
rusuk, atau perempuan bagaikan tulang rusuk dari segi sanadnya 
bernilai sahih. Namun ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama 
dan sarjana menyangkut matannya, khusus matan yang mengatakan 
bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ada yang menerima 
dan ada pula yang menolak. Pada kelompok yang menerima tentu saja 
mereka memahami hadis di atas secara tekstual dan merekalah yang 
menggunakan hadis tersebut untuk menafsirkan Q.S. Al-Nisa’:1 sehingga 
mereka konklusif mengatakan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk 
Adam. Kelompok kedua kendati menerima hadis di atas namun mereka 
memahami matannya secara metafora atau kiasan. Sejatinya kaum laki-
laki dalam menghadapi perempuan harus bijaksana dan tetap berlaku 
baik. Kelompok yang menolak, menolak matannya karena bertentangan 
dengan ayat-ayat Al-Qur’an.42

Tampaknya hadis-hadis di atas kendati sanadnya sahih namun 
bermasalah pada matan karena redaksinya yang berbeda-beda. Oleh karena 
itu, peroblema hadis itu pada matannya. Sepanjang dipahami secara kiasan 
atau metafora, khususnya bagaimana bersikap dan mendidik wanita, 

41Marhumah, “Hadis Misoginis: Resepsi, Negosiasi dan Pergolakan Pemikiran 
Antara Tradisi dan Modernitas di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam 
Studi Hadis dan Gender Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22 Oktober  2019 

42Agus Moh Najib, “Penciptaan Perempuan dari Tuang Rusuk Laki-Laki?, h. 49
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tidak ada masalah. Namun jika dijadikan dalil penciptaan Hawa, problem 
besarnya adalah bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur’an sebagaiman 
telah disebutkan di atas berkenaan dengan tahapan penciptaan manusia.43

Penjelasan di atas menegaskan bahwa “hadis-hadis tulang rusuk” 
telah dijadikan para mufassir untuk memahami Q.S. Al-Nisa’ ayat 1 di 
atas. Menariknya lewat hadis-hadis itu, seolah-olah menyelesaikan makna 
kata nafs, minha dan jauzaha itu. Akhirnya ayat dipahami bahwa manusia 
diciptakan dari Adam (Nafs) dan kemudian dari tulang rusuk Adam ini 
diciptakan pula pasangannya yaitu Hawa, kemudian dari Adam dan Hawa 
lahirlah manusia baik laki-laki atau perempuan yang memenuhi bumi ini. 
Penjelasan terakhir ini adalah pemaknaan dari kata wa batstsa minhuma 
rijalan katsira wa nisa’a. 

Penulis berandai-andai, jika tidak ada hadis tulang rusuk ini, maka tidak 
ada problema tafsir yang mencerminkan ketidaksetaraan Adam dan Hawa 
atau lebih luas, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Posisis perempuan 
semakin sulit ketika ditemukan kata “dhil’in a’waj” –terdapat pada teks 
asli hadis- di dalam hadis itu. Kata tulang rusuk yang bengkok, bukan saja 
Hawa bagian dari atau subordinat dari Adam tetapi juga perempuan itu 
makhluk yang memang harus diluruskan karena kekurangan-kekurangan 
yang dimilikinya. 

Pertanyaannya adalah, dari mana paham tulang rusuk ini masuk 
ke dunia Islam dan menjadi bagian argumentasi mufassir untuk 
mendeskriditkan penciptaan Hawa. Menurut Rasyid Ridha, ide penciptaan 
wanita dari tulang rusuk pria tampaknya timbul dari ide yang termaktub 
pada Kitab Kejadian II ayat 21-22. Rida menegaskan bahwa  seandainya 
tidak ada kisah penciptaan Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian lama 
dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman harfiah, niscaya 
pendapat itu tidak akan pernah terlintas dibenak seorang muslim yang 
senantiasa membaca Al-Qur’an.44

Ungkapan Schimmel berkenaan dengan Hawa hemat penulis penting 
disimak:

Wanita yang pertama, tentu saja adalah Hawa, yang 
sebagaimana dikatakan dalam tradisi, tercipta dari tulang 
rusuk Adam. Bahkan Goethe, penyair terbesar dair Jerman, 
sangata mengenal versi Islam dari mitos ini. Reproduksi 
sya’irnya dari hadis ini menasehatkan kaum pria agar 

43Agus Moh Najib, “Penciptaan Perempuan dari Tuang Rusuk Laki-Laki?, h. 50
44Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian, h. 47
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memperlakukan wanita dengan ramah dan sabar. Karena 
Tuhan mengambil tulang rusuk yang bengkok untuk 
menciptakannya, bentuk yang dihasilkan tidak bisa lurus 
sepenuhnya. Maka, jika pria berusaha untuk menekuknya, 
dia akan patah, dan jika dia membiarkannya tanpa diganggu, 
dia akan semakin bengkok. Maka penyair itu bertanya 
kepada Adam, sang pria, secara langsung. Mana yang lebih 
buruk? Sebagai jawaban, dia memberikan nasihat berikut ini: 
perlakukankanlah wanita dengan sabar dan hati-hati sebab 
tak seorangpun menginginkan tulang rusuk yang patah.45

Riffat Hasan tidak hanya menolak dengan keras pandangan para 
mufassir yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk 
Adam, tapi juga mempertanyakan kenapa dipastikan nafs wahidah itu 
Adam dan zaujaha itu Hawa, istrinya. Padahal kata nafs dalam bahasa 
Arab tidak menunjuk pada laki-laki atau perempuan, tapi bersifat  netral, 
bisa laki-laki bisa perempuan. Begitu juga kata zauj tidak dapat secara 
otomatis diartikan istri karena istilah itu juga bersifat netral, artinya 
pasangan yang bisa saja laki-laki atau perempuan. Bahkan menurut Riffat 
hanya masyarakat Hijaz saja yang menggunakan kata zauj untuk merujuk 
kepada perempuan, sedangkan yang lainnya menggunakan istilah zaujah. 
Apakah Al-Qur’an dikhususkan untuk masyarakat Hijaz, jawabnya tentu 
tidak.46

Jadi menurut Riffat Hasan, Adam dan Hawa diciptakan secara 
serempak dan sama dalam substansinya, sama pula caranya. Bukan Adam 
diciptkan dulu dari tanah, kemudian Hawa dari tulang rusuk Adam. Riffat 
mencurigai pengaruh Injil tepatnya Genesis 1:26-27, Genesis 2:7, Genesis 
2:1`8-24 dan Genesis 5:1-2. Tradisi Injil ini masuk lewat kepustakaan 
hadis yang menurutnya penuh kontroversial. Riffat menolak otentisitas 
dan validitas hadis-hadis riwayat Bukahri Muslim tentang penciptaan 
Hawa dari tulang rusuk Adam. Dari segi Sanad, hadis-hadis itu menjadi 
dha’if karena memiliki sejumlah rawi yang tidak bisa dipercaya. Demikian 
juga dengan matannya. Tidak dapat dipahami relevansi statemen bahwa 
bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Lagi pula 
untuk berbuat baik terhadap perempuan akan menimbulkan pengertian 
bahwa  perempuan sesungguhnya dilahirkan dengan rintangan yang 
alamiah dan perasaan dibutuhkan. Adakah kebengkokan tidak bisa 
diperbaiki itu merupakan rintangan? Masih dari sisi matan, anjuran untuk 

45Annemarie Schimmel, Jiwaku adalah Wanita,  h.94
46Yunahar, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an, h. 68
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mengambil manfaat dari perempuan tanpa berusaha untuk menolongnya 
karena kebengkokannya (dalam hal ini rintangan alamiah) mendorong 
ke arah hedonisme atau opurtunisme dan sulit untuk diapresiasi 
kendatipun perempuan sungguh-sungguh memiliki kebengkokan yang 
dapat diperbaiki. Bagaimana mungkin Nabi Allah bisa menyatakan bahwa 
perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok?47 

Terlepas kritik yang diajukan oleh feminis muslim di atas, sebenarnya 
jika kita kembali kepada Al-Qur’an, kita akan bertemu dengan hal-hal 
menarik. Dengan mengutip Nurjannah di dalam penelitiannya, bahwa 
kata al-nafs yang terulang sebanyak 295 kali dalam berbagai bentuknya 
di dalam Al-Qur’an tidak satupun dengan tegas menunjuk kepada Adam. 
Kata al-nafs kadang-kadang berarti “jiwa” (Q.S. al-Ma’idah [5]:32), 
“nafsu” (Q.S. al-Fathir [89]:27), “nyawa-ruh” (Q.S. al-Ankabut [29]:57). 
Kata nafs wahidah sebagai asal-usul kejadian terulang 5 kali, tetapi itu 
semua tidak mesti berarti Adam, karena pada yata lain, kata nafs juga 
menjadi asal-usul binatang seperti terdapat pada Q.S. asy-Syura [42]:11. 
Jika dikatakan nafs wahidah ialah Adam, berarti Adam juga menjadi asal 
usul kejadian hewan dan tumbuh-tumbuhan.48

Tentu diskusi tentang nafs wahidah cukup panjang dan terakhir 
dibahas secara lebih luas oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. 
Agaknya Nurjannah Ismail merujuk kepada kedua pakar tafsir ini dengan 
mengatakan, seperti halnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha juga 
mentawaqqufkan masalah ini. Katanya, tanpa memandang pendapat mana 
yang benar tentang manusia pertama, yang jelas teks ayat menegaskan 
bahwa secara esesni, semua manusia mempunyai asal usul kemanusiaan 
yang sama. Oleh karena itu, semua bersaudara, tanpa memandang warna 
kulit, perbedaan bahasa, atau perbedaan keyakinan tentang asal-usul 
manusia itu sendiri. Ayat ini tidak bermaksud menjelaskan asal kejadian 
manusia.49 

Dari sini sebenarnya kita dapat kembali kepada ilmu tafsir. 
Sebagaimana diyakini para mufassir, sulit mengambil sebuah kesimpulan, 
lebih-lebih mengklaimnya sebagai sebuah kebenaran, jika kita hanya 
merujuk satu ayat semata. Bagaimana mungkin dengan hanya menela’ah 
Q.S. Al-Nisa’ ayat 1, lantas kita sampai pada kesimpulan bahwa Hawa 
tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam yang selanjutnya menjadi istrinya. 
Penjelasan yang lebih masuk akal dan dapat diterima adalah, bahwa umat 

47Yunahar, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an, h. 70
48Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, h. 242
49Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, h. 245
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manusia, apakah laki-laki atau perempuan, semuanya berasal dari satu 
dan sama,  nafs wahdiah. Kata nafs wahdiah ini diterjemahkan dengan 
jenis yang satu. Kecenderungannya adalah Adam dan Hawa diciptakan 
dari unsur tanah, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa yang pertama 
diciptakan adalah Adam. 

Yang menarik justru Amina Wadud Muhsin  yang tidak menolak 
penafsiran bahwa yang dimaksud dengan nafs wahidah adalah Adam 
dan zaujuha adalah Hawa. Namun ia menegaskan bahwa kenyataan 
historis itu tidaklah menunjukkan Allah memulai penciptaan manusia  
dari jenis kelamin laki-laki. Menurut catatan Al-Qur’an, tulis Amina, 
Allah tidak pernah merencanakan untuk memulai penciptaan manusia 
dalam bentuk seorang laki-laki, dan tidak pernah pula merujuk bahwa 
asal-usul umat manusia adalah Adam. Allah mengungkapkan  dengan 
kata nafs yang secara bahasa menunjukkan bentuk feminim (muannast) 
tetapi secara konseptual mengandung makna netral, bukan bentuk 
laki-laki ataupun perempuan, tetapi diri  manusia itu sendiri. Dalam 
penggunaan secara teknis, kata nafs menunjukkan bahwa seluruh 
umat manusia memiliki asal-usul yangh sama, meskipun manusia 
tersebar di seluruh muka bumi dan membentuk berbagai suku, bangsa 
dan kelompok dengan ragam bahasa, warna kulit, namun semuanya 
memiliki asal-usul yang sama.50 

Yang penting bagi Wadud, bukan bagaimana Hawa diciptakan, tapi 
kenyataan bahwa Hawa adalah pasangan (zauj) dari Adam. Pasangan 
menurut Amina, dibuat dari dua bentuk yang saling melengkapi, dari 
suatu realitas tunggal. Dengan sejumlah perbedaan sifat, karakteristik 
dan fungsi, tetapi kedua bagian itu selaras, saling melengkapi sebagai 
kebutuhan keseluruhan. Setiap anggota pasangan masyarakat  adanya 
anggota pasangan lainnya dengan logis dan keduanya berdiri tegak hanya 
atas dasar hubungan ini. Sesungguhnya keduanya sama pentingnya.51

Masih menurut Wadud, kata zauj yang terdapat di dalam Al-Qur’an 
Q.S. Al-Nisa’ [4]:1 dan Q.S. al-Rum [30]:21 , secara umum digunakan 
untuk menunjukkan jodoh, pasangan, istri atau kelompok. Dari 
gramatikalnya, kata zauj adalah berbentuk maskulin (muzakkar). Namun 
secara konseptual, kata ini tidak bermakna feminim atau maskulin. 
Karena tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan bahwa  yang dimaksud 

50Amina Wadud, Wanita di dalam Al-Qur’an, h. 26-25. Lihat juga, Irsyadunnas, 
Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer, Yogyakarta: 
Kaukaba, 2014, h. 170-186

51Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an, h. 72
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dengan kata zauj dalam ayat adalah istri. Wadud menegaskan  bahwa 
yang disebutkan Al-Qur’an adalah zauj yang jenisnya sama dengan nafs 
pertam dan zauj dalam kaitannya dengan ayat tersebut. Wadud menduga 
mungkin karena itu pula para mufassir klasik terpengaruh oleh konfirmasi 
bibel yang menyatakan bahwa Hawa disarikan dari tulang rusuk Adam.52 
Sejatinya kata zauj yang telah menggiring pemahaman mufassir kepada 
penafsiran yang diskriminatif, harus dipahami berbeda. Menurutnya 
Al-Qur’an menggunakan kata zauj hanyalah untuk menegaskan bahwa 
segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan secara berpasangan dan 
esensi berpasangan itu sendiri adalah untuk saling melengkapi dan 
menggenapkan. 

Senada dengan Wadud, Asghar Engineer kendatipun tidak 
memfokuskan pendapatnya pada kata-kata kunci sebagaimana Wadud, 
namun hakikat dari pemikirannya sama. Ayat yang disebut di atas sama 
sekali tidak dapat dijadikan dalil yang menyatakan bahwa Hawa adalah 
subordinasi dari Adam. Mengatakan bahwa Hawa tercipta dari tulang 
rusuk Adam dan karenanya kedudukannya lebih rendah dari laki-laki 
adalah bertentangan dengan ayat Al-Qur’an itu sendiri. Bagi Engineer, 
Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia yang terdiri dari 
laki-laki dan perempuan bersumber dari jiwa yang sama. Pernyataan ayat, 
”Allah telah menciptakan pasangannya dari jenisnya sendiri”,  mengandung 
makna bahwa  Allah SWT menciptakan pasangan bagi laki-laki (Adam) 
yaitu perempuan (Hawa) dari jenis yang sama. Dengan demikian tidak 
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan asal usul 
penciptaan.53 

Untuk mengakhiri diskusi penciptaan ini, menarik sekali jika kita 
merujuk kepada pemikiran yang dikembangkan Etin Anwar di dalam 
bukunya Jati Diri Perempuan dalam Islam. Menurutnya, dari sudut 
pandangn penciptaan manusia yang berasal dari satu sumber yang sejenis 
(nafs), Ia menegaskan sebuah kemanusiaan yang inklusif di mana semua 
perbedaan aksidental, seperti ras, etnisitas, agama dan jenis kelamin 
dan nasionalitas diakui sebagai komponen kemanusiaan. Dan hal ini 
tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Qur’an yang mengajarkan 
bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul yang sama yaitu nafs 
wahidah dan diciptakan berpasangan. Masing-masing anggota pasangan 
melengkapi satu sama lain, yang tanpa itu kemanusiaan tidak akan 

52Lihat Irsyadunnas, Hermeneutika Feminis, h. 179. 
53Lihat Irsyadunnas, Hermeneutika Feminisme, h. 182. Irsyadunnas mengutip 

Asghar Ali Engineer dalam  The Right of Women in Islam (1996), h. 42.
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lengkap. Pasangan-pasangan tersebut juga membentuk kemanusiaan 
sebagai keseluruhan. Oleh sebab itu, kesetaraan merupakan kekuatan 
utama untuk mengukuhkan tanggungjawab moral yang setara, karena 
laki-laki dan perempuan dikarunia hak dan tanggungjawab sebagai 
khalifah di muka bumi ini54.

Selanjutnya, Etin juga menelusuri penyebab munculnya pemikiran 
hirearkis gender yang bermula pada konsep penciptaan Adam. 
Sesungguhnya Al-Qur’an bahwa penciptaan Adam dan juga manusia 
lainnya, tentu saja Hawa sesungguhnya diciptakan dalam proses yang 
sama dan substansi material seperti debu (Q.S. Ali Imran3:59), cairan 
atau air, tanah liat (shal-shal atau thin) dan debu (turab). Sayangnya 
menurut Etin, penjelasan Al-Qur’an diabaikan banyak orang. Akibatnya 
muncul pemahaman yang seolah-olah Al-Qur’an menegaskan bahwa 
seluruh manusia diciptakan dari satu orang Bapak, yaitu Adam. Dari 
Adam muncullah Hawa (ingat hadis tulang rusuk) dan selanjutnya 
berkembanglah manusia. Pemikiran gender hierarkis bermula dari sini. 
Pada perkembangan selanjutnya, muncullah pemikiran turunan dari 
pengetahun gender hierarkis, seperti pembagian kerja, wilayah kerja 
(domestik dan publik) bahkan sampai akhirnya merasuki dimensi-dimensi 
ajaran agama yang sesungguhnya berawal dari tafsir dan pemahaman 
(fiqh) yang sudah tidak setara. Kembali kepada Al-Qur’an secara utuh, 
holistik menjadi niscaya dan mutlak. 

Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam rekonstruksi dalil 
kesetaraan dalam penciptaan ini adalah, berkenaan dengan jiwa generatif 
dan kontribusi perempuan dalam pembuahan. Selama ini, berdasarkan 
asumsi-asumsi yang terbangun dan menjadi pengetahuan yang terlanjur 
dianggap benar, yaitu superioritas laki-laki dalam proses reproduksi 
manusia. Kemudian berkenaan dengan posisi perempuan sebagai alat 
reproduksi dan penjelasan majazi yang selanjutnya dianggap hakiki, 
perempaun dipandang sebagai sawah, ladang atau tanah garapan suami.55 

Kelanjutan dari tiga asumsi ini adalah, laki-laki sosok penting 
bahkan sangat menentukan dalam proses reproduksi. Berbeda dengan 
perempuan yang diposisikan sebagai tempat pembuahan semata. Artinya 
perempuan tidak terlalu penting dalam proses pembuahan itu sendiri. 
Padahal Al-Qur’an –setidaknya menurut Etin, tidak terdapat ayat khusus 
secara kategoris yang menyatakan superioritas laki-laki dan juga tidak 
ada ayat yang mengatakan inferioritas perempuan dalam pembuahan. 

54Etin Anwar, Jati Diri Perempuan dalam Islam, h. 158-159
55Etin Anwar, Jati Diri Perempuan, h. 162
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Al-Qur’an menggambarkan peran orang tua dalam reproduksi melalui 
sebuah cara yang saling melengkapi, yaitu laki-laki dan perempuan 
menghasilkan jiwa generatif dalam bentuk sperma dan sel telur (sebab-
sebab material yang diperlukan untuk menghasilkan pembuahan dan 
keturunan) dan bagaimana materi-materi itu berkembang dalam rahim 
sang Ibu.56 

Dua argumentasi di atas, memperkuat argument yang dikembangkan 
para mufassir dan pemikira Islam yang telah disebut di muka. Pemahaman 
kesetaraan dan kesamaan ini menjadi penting, sebagaimana yang 
dinyatakan banyak ahli, ketidakadilan gender bermula dari penafsiran-
penafsiran yang keliru atau tidak tepat selam ini. Karena itu, kita 
memerlukan sebuah perspektif baru yang lebih segar dan tentu saja 
meyakinkan baik dari sisi normatif ataupun metodologis.

2. Perempuan Sebagai Khalifah (Pemimpin)

Kehadiran manusia di muka bumi ini sesungguhnya mengemban dua 
fungsi; sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Manusia baik 
itu laki-laki dan perempuan, menerima perjanjian primordial yang sama. 
Perjanjian yang menegaskan posisinya sebagai hamba Allah sekaligus 
sebagai khalifah. “Bukankah Aku ini Tuhanmu!”. Seru Allah SWT kepada 
semua janin yang tidak berdaya dan sedang menetap di alam rahim lebih 
kurang 40-120 hari lamanya. Semua janin itu menjawab, “Benar, Ya Rabb, 
Engkaulah Rabb kami”. Perjanjian primordial itu jelas tidak membedakan 
janin laki-laki dan janin perempuan. Semuanya sama dan setara di 
hadapan Allah.

 Sampai di sini, keberadaan perempuan sebagai hamba Allah 
tidak ada masalah. Justru, dalam berbagai segi, adanya keringan bagi 
perempuan dalam ibadah, adalah bentuk dari kasih sayang Allah SWT. 
Mengapa wanita haidh? Tentu bukan sebagai hukuman ataupun siksaan, 
melainkan –sekali lagi kasih sayang Allah. Wanita yang sedang haidh 
sesungguhnya di dalam dirinya sedang berlangsung mekanisme alami 
untuk menjadikan perempuan tersebut tetap sehat. Oleh karena itu, 
darah haidh disebut darah kotor. Pada saat haidh, Allah tidak memberi 
perempuan beban shalat. Bagi yang haidh pada bulan Ramadhan, 
diperintahkan tidak puasa, namun menggantinya di hari lain. 

Lalu bagaimana dengan fungsi kedua, kekhalifahan. Laki-laki sebagai 
khalifah, tema ini sudah selesai. Lalu bagaimana perempuan sebagai 
khalifah? Pernyataan ini sepintas tidak ada masalah. Kekhalifahan adalah 

56Etin Anwar, Jati Diri Perempuan, h. 162
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salah satu doktrin kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam, di 
samping doktrin kesetaraannya sebagai hamba Allah SWT, sebagaiman 
telah disebut di atas. Masalahnya ada dalam praktik kekhalifahan itu 
sendiri. Wanita tidak layak dipandang sebagai khalifah atau pemimpin di 
alam ini. Kekahlifahan merupakan hak esklusif laki-laki. 

Penyebutan laki-laki sebagai khalifah sesungguhnya bukan hanya 
persoalan sex atau jenis kelamin saja. Namun persoalannya melebar 
dan menyentuh kepada masalah yang lebih mendasar, berkaitan dengan 
karakter, watak dan sifat maskulinitasnya. Terdapat pandangan yang 
menyatakan, karakter yang dimiliki laki-laki memungkinkannya untuk 
menjadi khalifah. Tidak demikian halnya dengan perempuan. Kapasitas 
perempuan, misalnya kemampuan intelektual –sebagaimana yang diyakini 
sebagian ulama- tidak memungkinkannya mengelola amanah yang besar 
ini. Demikian juga karakter feminitas perempuan, juga tidak mendukung 
itu. Setidaknya ini anggapan yang diterima oleh hampir banyak orang. 

Karena laki-laki yang mampu menjadi khalifah dan memimpin 
semesta, maka laki-laki ditahbiskan sebagai pemimpin yang absah. 
Kendatipun dalam realitas sejarahnya, kepemimpinan laki-laki tidak 
mutlak. Ada banyak kerajaan yang dipimpin oleh ratu. Bahkan pada 
saat itu, laki-laki menjelma menjadi pembantu sang ratu. Terlepas 
dari itu, kepemimpinan laki-laki itu juga memiliki implikasi tersendiri 
sebagaimana tampak pada model pengelolaan alam. Kepemimpinan laki-
laki kerap kali membuat disharmonisasi alam dan juga berdampka pada 
regenerasi semesta atau keberlanjutannya.  

Beberapa ahli telah mencoba mengkaji konsep kekhalifahan di 
dalam Al-Qur’an. Agaknya studi yang dilakukan Dawam Rahardjo tetap 
menarik untuk dirujuk. Di dalam karyanya Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir 
Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Dawam Rahardjo membahas 
tema khalifah lebih kurang menghabiskan 18 (dari 346-364) halaman 
bukunya. Baginya, khalifah itu adalah wakil Tuhan yang fungsi dan 
tugasnya dapat diwujudkan pada dua hal. Pertama, diwujudkan dalam 
jabatan sultan atau kepala negara atau jabatan yang senada dengan itu. 
Kedua, fungsi manusia itu sendiri di muka bumi, sebagai konsekuensi 
logis dari ciptaan Allah yang sempurna.57 Dibagian akhir pembahasannya, 
Dawam menuliskan bahwa Allah telah mengisyaratkan suatu konsep 
tentang manusia, yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah 
adalah sebuah fungsi yang diemban manusia berdasarkan amanat yang 

57Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-
Konsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 1996, h. 346
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diterimanya dari Allah. Amanat itu pada intinya adalah tugas mengelola 
bumi serta bertanggungjawab dengan mempergunakan akal yang telah 
dianugerahkan Allah kepadanya.58 Tentu catatan penting dari komentar 
Dawam ini adalah, baginya kekhalifahan itu untuk manusia tanpa 
membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Beberapa ayat yang memuat tentang khalifah sebagaimana terdapat 
di dalam buku Faqihuddin Abdul Kadir adalah, Q.S. Al-Baqarah [2]:30, 
Q.S. Al-Ahzab [33]:72,  Q.S. Al-An’am [6]:165, Q.S. Yunus [10]:14 
dan Hud [11]:61. Bagi Faqihuddin, ayat-ayat di atas sama sekali tidak 
menggunakan nama tertentu (seperti Nabi Adam As atau yang lain), 
tidak juga jenis kelamin tertentu (Bani Israil, Arab atau yang lain), 
sebagai pemegang amanah kemanusiaan dan mandat kekhalifahan dari 
Allah SWT. Karena itu ayat-ayat ini harus berlaku umum bagi semua 
manusia, tanpa membedakan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. 
Kata khalifah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:30 tidak juga merujuk kepada 
Nabi Adam AS, tetapi kepada manusia secara umum.59

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada beberapa ayat di bawah ini:
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Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 
menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 
kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, 
“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah 
[2]:30)
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58Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an , h. 364
59Lihat, Faqihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah, h 247-248
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Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia 
mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu 
atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 
sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. (Q.S. Al-An’am [6]:165)

Kekhalifahan perempuan secara spesifik juga dibahas Ahsin Sakho 
di dalam bukunya yang telah disebut di muka. Simpulnya adalah, 
tema khalifah bukan saja penting di dalam Al-Qur’an, tetapi juga 
sebagai penuntun bagi manusia untuk menata kehidupanya sekaligus 
jawaban atas pertanyaan, untuk apa kehadirannya di muka bumi ini?. 
Selain Kata khalifah atau khalaif, konsep-konsep yang perlu mendapat 
perhatian serius adalah konsep Istikhlaf: memberikan kepercayaan untuk 
mengelola sesuatu, baik berupa jabatan atau harta benda (Q.S. an-Nur 
[24]:55, Q.S. al-Hadid[57]:7). Khalifah itu sendiri memiliki tugas; 
(1) at-Tamkin: memberikan kepercayaan berupa jabatan (Q.S. al-Hajj 
[22]:41). (2)  al-Isti’mar: menjadikan manusia sebagai pemakmur dibumi 
(Q.S. Hud [11]:61). Memakmurkan berarti menjadikan bumi ini ramai, 
sejahtera, aman, dan damai. Agar bumi ini aman dan damai, manusia 
harus mengusung nilai-nilai ketuhanan. (3) At-Tauliyah: memberikan 
kesempatan untuk berkuasa (Q.S. Muhammad [47]:22).60

Berkenaan dengan tugas khalifah, laki-laki atau perempuan, bagi 
Faqihuddin bahwa dikalangan masyarakat, ada persepsi yang berkembang 
bahwa hanya Nabi Adam AS yang dianggap “khalifah Allah” di muka bumi 
ini, yang mengemban amanah untuk memakmurkan bumi. Sementara 
Hawa tidak dipersepsikan sebagai manusia yang mengemban mandat 
kekhalifahan yang sama di muka bumi ini. Pada gilirannya, semua 
laki-laki dianggap sebagai “khalifah”, tetapi tidak dengan perempuan. 
Padahal jika merujuk ayat-ayat tentang mandat kekhalifahan, mulai dari 
perjanjian primordial tentang ketuhanan, amanah kemanusiaan dari-
Nya, lalu mandat kekhalifahan untuk memakmurkan bumi dan isinya, 
semuanya mengarah kepada manusia secara umum, tanpa membedakan 
jenis kelamin tertentu.61

Faqihuddin menambahkan penjelasannya yang cukup menarik 
dengan merujuk kepada Q.S. Al-Taubah [9]:71 di bawah ini:

60Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h 19-20
61Faqihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah,  h. 244
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Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan 
zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh 
Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S. Al-Taubah: 71)

Menurutnya, ayat ini adalah ayat yang paling pokok atau ayat 
fundamental dalam perspektif kesalingan. Sehingga ia menjadi fondasi 
dalam menafsirkan ayat-ayat lain, termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat 
tentang kekhalifahan manusia di muka bumi. Dengan keyakinan bahwa 
Al-Qur’an tidak bertentangan satu sama lain, tetapi saling mendukung 
dan menafsirkan, maka tafsir “kekhalifahan bagi manusia yang mencakup 
laki-laki dan perempuan” adalah yang paling tepat untuk mempertemukan 
ayat-ayat Al-Qur’an  yang berbicara tentang kekhalifahan.62 Sebagaimana 
dijelaskan berikut nanti, kekhalifahan yang mengandalkan laki-laki 
tanpa ada “kesalingan” hanya membuat  disharmonisasi. Alam akan 
tereksploitasi dan dikelola tanpa menimbang aspek-aspek feminitas alam 
itu sendiri.

Menurut penulis, berangkat dari informasi kekhalifahan di dalam Al-
Qur’an ada dua hal yang menurut penulis menarik dikaji lebih lanjut. 
Pertama, Kata Khalifah. Beberapa penceramah agama menjadikan ayat-
ayat khalifah atau khalaif, sebagai justifikasi bahwa konsep khilafah 
memiliki landasan yang kuat di dalam Al-Qur’an. Artinya, khilafah 
dengan berlandaskan ayat khalifah, ada nashnya dan karenanya wajib 
menegakkannya. Menolaknya sama dengan mengingkari ajaran-ajaran Al-
Qur’an.63 Dari sini mereka dengan sangat yakin menyatakan bahwa khilafah 

62Faqihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah, h, 249
63Studi tentang Khilafah sudah banyak dilakukan. Beberapa buku yang 

direkomendasikan adalah, Komaruddin Hidayat (ed), Kontroversi Khilafah, Islam, 
Negara dan Pancasila, Bandung: Mizan, 2014. Lihat juga lebih ekstensif karya bersama 
intelektual muslim Indonesia, Muhammad Abdullah Darraz (Ed), Jihad, Khilafah dan 
Terorisme: Reformulasi Ajaran Islam, Bandung: Mizan dan Ma’arif Institut, 2017. 
Nadirsyah Hosen, Islam Yes, Khilafah No, Yogyakarta: Suka Press, (Jilid I dan II), 2019. 
Karya penting lainnya adalah, Eugene Rogan, The Fall of The Khilafah: Perang Besar 
yang Meruntuhkan Khilafah Utsmaniyyah dan Mengubah Selamanya Wajah Timur 
Tengah, Jakarta: Serambi, 2016.
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adalah produk syari’ah. Padahal seperti yang penulis yakini dan banyak 
penstudi lainnya, khilafah itu adalah produk sejarah. Artinya kekhilafahan 
itu dari sisi historis tidak bisa dipungkiri. Bahwa keberadaannya juga 
memilik alas nash juga bisa diterima. Hanya menjadikan khilafah sebagai 
satu-satunya model bernegara yang absah dan lainnya disebut sebagai 
sistem kufur, adalah keliru.64 Makna khilafah dalam konteks kekhalifahan 
manusia di bumi tidak identik dengan pembentukan daulah “khalifah” 
yang banyak didengungkan akhir-akhir ini, tapi berupa tugas keagamaan 
yang telah dituangkan oleh Allah dalam Al-Qur’an dan menjadikannya 
sebagai nilai-nilai yang hidup dalam pribadi masing-masing umat dan 
masyarakat. Tugas ini memang sangat berat. Maka umat islam harus bahu-
membahu agar nilai-nilai langit bisa bersatu dengan kehidupan nyata di 
bumi. Keharmonisan antara keduanya akan menjadikan bumi kita sebagai 
dambaan kita semua, yaitu baldah thayyibah wa rabbun ghafur. 

Kedua adalah, perbincangan tentang khalifah hanya mengacu kepada 
laki-laki. Lebih-lebih ketika khalifah dimaknai tunggal, pemimpin. 
Hanya laki-laki yang bisa dan absah menjadi pemimpin. Hal ini 
didukung oleh ayat Al-Qur’an yang lagi-lagi kerap ditafsirkan secara 
keliru, Q.S.  Al-Nisa’ [4]:34.65 Berangkat dari esensi penciptaan manusia 
yang diikuti dengan perjanjian primordial, hemat penulis sesungguhnya 
tidak ada khilaf tentang kekhalifahan perempuan. Masalah kekhilafahan 
perempuan tidak serumit penciptaan manusia yang disinggung oleh nash. 
Kekhalifahan di dalam Al-Qur’an justru memberi tekanan kesetaraan 
dan keadilan itu sendiri. Perempuan sebagai khalifah bersama laki-laki 
di muka bumi ini memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi serta 
segala isinya.66

Justru yang paling penting dalam persoalan kekhalifahan ini adalah 
bagaimana tugas-tugas itu bisa dijalankan dan sesuai dengan maksud 
Allah SWT melantik manusia sebagai khalifahnya.”memakmurkan 
bumu” adalah kata kunci kekhalifahan itu sendiri. Dalam konteks 
sekarang ini, menurut hemat saya, laki-laki dan perempuan yang setara 
itu harus memfungsikan kekhalifahannya secara bersama-sama bahkan 

64Moh. Sholeh, Khilafah Sebagai Produk Sejarah, Bukan Produk Syariah, 
Yogyakarta; Istana Publishing, 2017. 

65Ayat ini akan dibahas pada topik Kepemimpinan Keluarga dalam bab ini. 
66Pembahasan di dalam buku itu kendati memiliki kesamaan namun memiliki 

sedikit perbedaan terutama dalam hal aksentuasinya. Bagi pembaca yang ingin 
mendalaminya sangat dianjurkan untuk menela’ah buku-buku di atas. Adapun buku-
buku itu adalah, Islam Mazhab HMI, Teologi Ekonomi, Teologi Kesehatan Masyarakat, 
NDP, Teks, Interpretasi dan Kontekstualisasi. 
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terintegrasi. Dalam bahasa Faqihuddin “kesalingan” antara laki-laki dan 
perempuan. Bukan saja perlu koordinasi dan kolaborasi tetapi integrasi. 
Sebagaimana yang penulis singgung sedikit di muka, dominasi laki-laki 
sebagai khalifah di muka bumi, berdampak pada alam yang semakin 
kerang dan gersang. Kehadiran kekhalifahan perempuan diharapkan dapat 
membuat keseimbangan baru.

Tidak dapat dipungkiri, ada kesan kuat, penempatan manusia sebagai 
khalifah, menjadikan manusia memperoleh banyak penghargaan bahkan 
kemuliaan. Adapun penghargaan itu adalah, Pertama, Mempersilahkan 
kita untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi ini untuk kehidupan 
dan kesejahteraan kita. Hal ini tergambarkan di ayat 29 surah al-Baqarah. 
Kedua, Menundukkan semua yang ada dibumi untuk kepentingan 
manusia. (Q.S. Ibrahim [14]:32-33 dan Q.S. al-Jatsiyah[45]:12-13). 
Ketiga, Memberikan “takrim” atau derajat kemulian kepada manusia 
(Bani Adam). Manusia bisa berlayar dilautan melalui kapal, berjalan di 
daratan melalui unta dan binatang lainnya, memberikan makanan yang 
baik-baik dan diberikan kelebihan atas makhluk yang lainnya (Q.S. al- 
Isra’[17]:70). Keempat, Jiwa manusia sangat di muliakan Allah. Manusia 
harus dihormati sejak dia masih hidup bahkan ketika sudah mati. Darah 
(jiwa) dan kehormatan seseorang tidak boleh diganggu. Semuanya 
diproteksi oleh Allah Swt.67 

Keempat pokok pikiran di atas sejatinya menjadi doktrin kekhalifahan 
baik itu laki-laki atau perempuan karena memang keduanya tidak 
dibedakan sama sekali. Artinya baik laki-laki atau perempuan, memiliki 
hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam ini untuk 
menopang tugas-tugasnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tidak 
ada penjelasan dari Al-Qur’an bahwa laki-laki lebih berhak mengelola 
kekayaan semesta. Prinsipnya yang harus diikuti adalah pengelolaan itu 
diorientasikan untuk kemakmuran seluruh penduduk bumi. 

Jika kita mengamati ayat-ayat yang terkait dengan kekhalifahan, jelas 
bahwa kekhalifahan itu tidak pula dapat dipisahkan dari fungsi manusia 
lainnya yaitu, kehambaan (abdun) yang harus tunduk dan menyembah 
Allah (ubudiyah). Tegasnya, seorang khalifah harus mengabdi kepada 
Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Melaksanakan syari’atnya seperti 
shalat dan menunaikan zakat. Tidak kalah pentingnya Melakukan amar 
makruf-nahi mungkar yang dimulai dari keluarganya sendiri. (Al-
Tahrim:6),  an-Nur: 55 dan al-Hajj: 41. Juga menegakkan keadilan di 

67Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h 19-20
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muka bumi dan tidak mengikuti hawa nafsu.68 Pesan keadilan ini penting 
dan mutlak mengingat firman Allah SWT di dalam surah Shad ayat 26, 
ketika Allah mengangkat nabi Dawud menjadi khalifah di tanah Syam. 
Allah mewasitkan kepadanya agar Nabi Dawud menegakkan keadilan, 
memutuskan hukum dengan benar dan tidak mengikuti hawa nafsu 
semata. Sebab, hal itu akan membuat dia tersesat. Keadilan adalah unsur 
paling penting dalam kehidupan. Tiadanya keadilan akan menyebabkan 
bangkrutnya satu bangsa.

Tugas pokok Khalifah adalah Memakmurkan bumi. Tugas ini bisa kita 
lihat pada surah Hud ayat 61. Lebih jelasnya dapat kita lihat berikut ini:
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dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, 
“Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah 
menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena 
itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. 
Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan 
(doa hamba-Nya).” (Q.S. Hud [11]:61)

Memakmurkan bumi tentu saja sangat penting bahkan yang 
terpenting dari tugas apapun di muka bumi ini. Dikatakan penting karena 
tugas ini amanat ilahiyyah. Khalifah itu sesungguhnya adalah wakil 
Tuhan di bumi yang bertugas menterjemahkan asma’ Allah sehingga 
bisa dirasakan penduduk alam. Karena itulah, untuk sampai pada tugas 
ini, Allah SWT juga telah melengkapi manusia dengan berbagai macam 
fakultas, seperti akal, qalbu, syahwat, fitrah dan sebagainya. Tidak cukup 
hanya itu, Allah SWT juga telah “menundukkan” alam semesta buat 
manusia yang dalam istilah AL-Qur’an disebut dengan taskhir. Dengan 
taskhir, tidak ada kesulitan bagi manusia untuk mengelola dan mengolah 
alam demi kemakmuran manusia. Dengan potensi itu, manusia harus 
mengoptimalkannya untuk menggali potensi bumi dan alam demi 
kemakmuran kita. Semua isi alam semesta ini dapat dimanfaatkan seluas-
luasnya, baik di daratan, lautan, dan angkasa, jika kita mau.69

68Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h
69Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h 26-27
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Termasuk ke dalam tugas memakmurkan bumi ini bukan hanya 
menggalinya, bukan pula mengeksploitasi bumi, tidak kalah pentingnya 
adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisasnnya. Dalam bahasa 
yang lain, manusia sebagai khalifah harus memastikan kehidupan yang 
harmonis di antara seluruh makhluk di alam semesta ini. Seluruh makhluk, 
binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan jenis makhluk lainnya, harus 
sama-sama merasa nyaman hidup di alam, tentu sesuai dengan fitrahnya. 
Seluruh makhluk memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi dan 
berbakti kepada Allah SWT. Keharmonisan manusia dengan Khalik harus 
terjalin dengan baik, misalnya melalui ibadah yang kontinyu. Ibadah 
dalam arti sempit seperti sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya. 
Berikutnya harmoni dengan manusia: semua manusia adalah makhluk 
Allah yang harus hidup bersama-sama dalam satu kerukunan dan 
keharmonisan. Perbedaan agama, keyakinan, ras, bahasa, dan perbedaan 
lainnya bukanlah faktor penghalang untuk wujudnya keharmonisan itu. 
Justru perbedaan keyakinan membuat kehidupan manusia semakin indah, 
tentu saja dengan saling menghormati dan menghargai sesama. Tidak ada 
argumen apapun yang bisa digunakan, perbedaan menjadi sumber konflik 
dan benturan. Sedangkan Harmoni dengan alam: sebagai makhluk yang 
diserahi tugas untuk mengelola alam semesta, manusia diperbolehkan 
untuk memanfaatkan semua yang ada di alam semesta untuk kepentingan 
dan kesejahteraan manusia di bumi ini. Selanjutnya, agar kekayaan alam 
tidak habis oleh satu generasi, manusia harus betul-betul menjaga alam 
semesta dengan baik. Manusia tidak boleh merusak alam dengan berbagai 
macam bentuknya. Merusak alam adalah salah satu bentuk kemungkaran 
yang harus dicegah.

Penulis sampai pada persoalan kekhalifahan yang sangat penting ini; 
keharmonisan alam. Hal ini penting karean Allah SWT mencipta alam 
ini dengan keseimbangan. Ada banyak ayat Al-Qur’an yang mejelaskan 
hal tersebut. Di samping itu, Al-Qur’an melarang manusia melakukan 
kerusakan di alam. Hal ini tegas dilarang Allah SWT sebagaimana terdapat 
pada surah Ar-Rum ayat 41-42 dan surah Al-A’raf 56-58. 

Di dalam Surah Ar-Rum Allah SWT berfirman:
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Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana 
kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang 
yang mempersekutukan (Allah).” (Q.S. Ar-Rum [30]:41-42)

Sampai di sini, doktrin kekhalifahan sesungguhnya sejajar dengan 
doktrin menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam dalam arti tidak 
melakukan fasad (kerusakan) terhadap semesta. Allah mengizinkan 
manusia untuk memanfaatkan alam ini dengan satu syarat tidak 
boleh membuat kerusakan. Makna membuat kerusakan ada dua; 
manusia menjadikan alam atau bumi sebagai pentas atau panggung 
untuk menunjukkan kecongkakannya dan kesombongannya. Manusia 
saling menghancurkan dan saling membunuh. Keduanya, manusia 
mengeksploitasi alam tanpa memperhitungkan kehidupan makhluk 
lainnya. Manusia hanya menggunakan alam untuk memuaskan dahaga 
kerakusannya. Alih-alih makhluk lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, 
kebutuhan sesama manusia pun ia abaikan. Dengan catatan atau garis 
merah yang diberikan Allah SWT kepada manusia, sudah cukup menuntun 
manusia untuk tetap menjaga keharmonisan alam. Sehingga semesta ini, 
khususnya bumi tetap menjadi “al-jannah” bagi manusia. Hidup penuh 
kenyamanan, kedamaian, ketenteraman dan membawa kebahagiaan.

Sayangnya manusia tidak lagi memperhatikan ayat-ayat yang diberikan 
Alalh SWT. Tidaklah mengherankan jika isu-isu kerusakan lingkungan 
bukan masalah baru tidak saja di Indonesia tetapi telah menjadi masalah 
internasional. Kerusakan lingkungan saat ini telah menjadi masalah 
bersama sebagai penduduk bumi. Kerusakan alam atau lingkungan saat 
ini seolah menjelma menjadi lonceng kematian bagi penduduk bumi. 
Tidak ada satu wilayahpun di dunia ini merasa bebas dari ancaman 
kerusakan bumi. Kerusakan di satu tempat akan memberi pengaruh 
terhadap daerah lainnya. Sebagaimana isyarat Al-Qur’an, semesta raya 
merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan terhubung. Kebakaran 
yang terjadi di Indonesia dipastikan akan membawa pengaruh di negara 
tetangga Malaysia dan Singapura. Udara mereka juga akan tercemar. 
Demikian juga halnya penggunaan bahan plastik yang terlalu banyak 
dan penebangan kayu di hutan Kalimantan misalnya akan berpengaruh 
terhadap pemanasan global dan penipisan lapisan ozon dunia serta 
dampak-dampak pencemaran lainnya. 
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Salah satu sebab banyak manusia yang tidak perduli dengan lingkungan 
didasarkan pada maind set yang belum tepat. Mereka beranggapan alam 
semesta bukan makhluk yang memilik jiwa. Jadilah alam semesta selain 
manusia dipandang sebagai benda mati. Dalam studi lingkungan hidup, 
terdapat satu pertanyaan besar yang perlu dijawab. Apakah entitas-
entitas non-manusia (hal-hal alamiah atau “lingkungan”) diakui sebagai 
memiliki nilai intrinsik (nilai pada dirinya sendiri) atau hanya sekedar 
nilai instrumental (nilai alat, yakni sejauh dapat diperalat demi kebaikan 
dan kepentingan manusia). Kalau entitas non-manusia dianggap memiliki 
nilai intrinsik, maka entitas-entitas itu diperlakukan sebagai makhluk yang 
harus memperoleh perhatian,  empati dan solidaritas (moral patients) dan  
memiliki moral standing atau moral significanse  pada dirinya sendiri. Jika 
dipandang hanya memiliki nilai instrumental, maka yang hanya memiliki 
moral  patients  hanyalah manusia saja.70 

Di dalam ajaran Islam, yang memiliki “jiwa” atau emosi bukan 
hanya manusia, binatang juga memiliki emosi, merasakan sesuatu, sakit, 
bahagia dan  hal-hal yang juga umumnya dirasakan manusia. Bahkan 
tidak saja binatang (flora), tumbuh-tumbuhan (fauna) dan segala yang 
hidup juga mampu merasakan seperti yang dirasakan manusia. Termasuk 
di dalamnya benda alam lainnya. 71 Sebut saja bumi, gunung, bukit, air 
dan udara. Bahkan batu-batuanpun adalah makhluk Allah yang “hidup” 
dan bertasbih kepada Allah. Sayangnya manusia tidak tahu bagaimana 
tasbih mereka. Allah SWT berfirman, “Tidaklah kamu tahu bahwasanya 
Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung 
dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) 
ibadah dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” 
(Q.S. An-Nuur [24]:41). Jika demikian, semua mahkluk Allah di muka 
bumi ini dipandang sebagai moral patienst.

Dengan demikian, sebagai khalifah, manusia harus menyadari bahwa 
bumi dan segala isinya harus dipelihara. Tentu saja termasuk lingkungan 
tempat tinggal kita sendiri. Inilah sesungguhnya makna amanah yang 
diberikan Allah buat manusia. Tentu bukan sekedar menjaganya, tetapi 
juga memakmurkannya. Bukan saja untuk kepentingan makhluk saat ini 
tetapi juga makhluk atau generasi yang akan datang. Apakah kita akan 

70Alois A.Nugroho, Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis, Jakarta: Grasindo, 2001, 
h. 122

71Alois A.Nugroho, Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis, h. 122
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mewariskan alam, lingkungan yang buruk ataukah kita dapat mewariskan 
mereka alam yang hijau, dengan lingkungan yang bersih dan kecukupan 
ruang publik serta fasilitas pendukung lainnya. 

Azyumardi Azra di dalam buku Nur Arfiyah Febriani, Ekologi 
Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an (2014), mengatakan bahwa, 
Masalah kerusakan lingkungan menajdi salah satu isu sentral abad ini. 
Berbagai riset tentang faktor penyebab kerusakan lingkungan seperti 
misalnya yang dilansir Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) 
pada 2007 menyatakan, salah satu faktor utama penyebab kerusakan 
lingkungan adalah gaya hidup manusia modern yang menerapkan pola 
interaksi kurang harmonis dengan alam. Penyebab kerusakan lingkungan 
adalah pengundulan hutan 17,4 %, limbah sampah 2,8 %, penggunaan 
energi 25 %,  pertanian 13,5 %, industri 19,4 %, bangunan rumah dan 
komersial 7,9 %,  dan transportabsi 13,1 % dan semua ini terkait dengan 
ulah manusia.72 Selanjutnya laporan dari Human Development Report 
(2007) telah menyatakan  bahwa akibat dari pemanasan global pada 
tahun 2000-2004 sekitar 262 juta orang menjadi korban bencana iklim, 
dan 98% darinya adalah masyarakat di dunia ketiga. Bencana tersebut 
terjadi akibat adanya peningkatan suhu udara antara 3-4 derajat celcius 
yang menyebabkan 350 juta  orang di dunia kehilangan tempat tinggalnya 
karena banjir. Selain itu 334 juta orang berpotensi terkena dampak badai 
tropis akibat peningkatan suhu air laut. Indonesiapun tidak terlepas dari 
bencana tersebut, banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai daerah 
di Indonesia, sebagian besar terjadi juga karena perubahan iklim ekstrem 
yang kurang diantisipasi sebelumnya.73

Kerusakan bumi sesungguhnya diakibatkan oleh kerakusan, 
keserakahan serta pola hidup-konsumsi manusia. Dalam perspektif 
Baqir Shadr sebagaimana dituangkannya di dalam kitabnya Iqtishaduna, 
bahwa Allah telah mencukupkan alam semesta dengan segala isinya buat 
manusia. Berapapun jumlah manusia di muka bumi, niscaya alam ini 
akan mencukupi kebutuhan dan dapat menghidupi manusia dan seluruh 
keturunannya. Hanya saja yang menjadi masalah sekaligus menjadi 
problema ekonomi, ketika manusia menjelma menjadi serakah, rakus 

72Azyumardi Azra, “Pengantar: Manusia dan Kerusakan Lingkungan: Perspektif 
Gender Qurani” dalam, Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender dalam 
Perspektif Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2014, h. 11

73Wiyatmi, Maman dan Esti Swatikasari, Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan 
Ekologis dan Feminis, Yogyakarta: Cantrik Pustakan,2017, h.2
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dan tamak. Ia mengkonsumis sesuatu tidak lagi berdasarkan apa yang 
dibutuhkannya saja tetapi juga mengambil milik orang lain. Disinilah 
awal bencana itu dimulai. Dalam bahasa ekonomi, terjadilah kelangkaan. 

 Audrey R. Chapman menjelaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan 
yang sedemikian rupa telah membuat manusia berhasil memenangkan 
pertarungan perebutan alam ini dibanding dengan spesies lainnya. Namun 
buah ilmu pengetahuan yang telah dinikmati manusia itu cepat atau 
lambat akan mengganggu kehidupan dan keseimbangan ekologis.74 Tidak 
mustahil, sistem lingkungan ini akan menjadi terancam. Sampai pada 
titik inilah, manusia sesungguhnya telah merusak surga yang sejatinya 
dapat mereka nikmati dan membawa kebahagiaan dalam hidup. Lebih 
lanjutan Chapman menuliskan:

Persis seperti itulah situasi yang kita alami. Pertumbuhan 
populasi manusia dari lima juta jiwa pada awal revolusi 
pertanian menjadi enam miliar di pengujung abad ke-21 telah 
mengubah ekosistem dan menimbulkan krisis lingkungan 
yang mengancam planet kita. Sebagaimana yang dinyatakan 
oleh etikawan James Nash, perintah Alkitab untuk “berlipat 
ganda dan berkembang biak” mungkin satu-satunya perintah 
yang diikuti oleh umat manusia. Bila segala sesuatu dianggap 
sama (ceteris paribus), populasi manusia yang lebih sedikit-
misalnya, lima juta atau hanya satu miliar-akan berdampak 
lebih kecil dibandingkan populasi enam miliar yang ada 
sekarang. Pun jika populasi planet ini berada dalam keadaan 
stabil pada setengah jumlah yang sekarang, tampaknya tidak 
akan terjadi penurunan cadangan air, penggundulan hutan, 
atau kepunahan ribuan spesies setiap tahunnya. Namun, 
tidak semua hal berlangsung secara sama. Populasi manusia 
tidak hanya tumbuh secara eksponensial, tetapi gaya hidup 
dan pola konsumsi manusia mendorong munculnya teknologi 
yang semakin merusak lingkungan. Teknologi modern yang 
dikembangkan untuk mendukung pola-pola konsumsi yang 
berlebihan-bukan sekedar meningkat-menghasilkan bahaya 
lingkungan yang begitu besar, seperti berlubangnya ozon 
dan kemungkinan perubahan iklim akibat tindakan manusia. 
Planet yang terbatas ini secra sangat serius dibebani oleh 

74Lihat lebih luas, Saidurrahman dan Azhari Akmal Tarigan, Rekonstruksi Peradaban 
Islam: Pemikiran Yudian Wahyudi, Jakarta: Kencana, 2019.
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teknologi industri modern yang menguras sumber daya alam 
dan memberikan polusi pada bumi dengan laju yang tak 
pernah terbayangkan di masa lalu.75

Kembali kepada Al-Qur’an, Allah SWT memerintahkan umat manusia 
untuk berkembang biak, memiliki keturunan, melalui cara yang beradab, 
yaitu pernikahan. Namun di ayat yang lain, Allah mengingatkan perlunya 
manusia menjaga dirinya agar jangan sampai meninggalkan generasi 

yang lemah.76 Oleh karena itulah, cara pengendalian penduduk dalam 
Al-Qur’an tampak pada perintah menyusui selama 2 tahun lamanya 
juga termasuk di dalamnya mempersiapkan bekal terbaik buat generasi 
mendatang. Kaitannya dengan konsumsi, Al-Qur’an memerintahkan 
manusia untuk makan dan minum agar manusia memperoleh energi untuk 
melanjutkan kehidupan. Asupan gizi yang baik, membuat manusia dapat 
berproduksi dengan baik. Pada sisi lain, Al-Qur’an juga mengingatkan 
manusia untuk tidak israf dan tabzir (mubazir). Kegagalan manusia dalam 
mengendalikan ini akan membawa kerusakan. Pertambahan penduduk 
yang tidak terkendali, pola konsumsi yang juga tak terkendali membuat 
bumi menjadi semakin terdesak. Lingkungan menjadi terganggu. Seorang 
agamawan, A.J. McMichael di dalam bukunya yang berjudul Planetary 
Overload: Global Environmental Change and the Healt of the Human Species, 
mengatakan, “kita sudah melampaui daya dukung biosfer, yaitu bahwa 
kita memberi beban-lebih pada kapasitas ‘metabolisme’ planet untuk 
menyerap, memperkaya, dan mendaur ulang”.77

Sampai di sini, tampaknya kita tidak mungkin mengabaikan Fritjop 
Cafra di dalam bukunya yang berjudul Titik Balik Peradaban; Sains, 
Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan (The Turning Point: Science, Society 
and The Rising Culture). Chafra menuliskan pada awal dua dasawarsa 
terakhir abad kedua puluh, kita menemukan diri kita berada dalam suatu 
krisis global yang serius, yaitu suatu krisis kompleks multidimensional 
yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan kesehatan dan 
mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, 
teknologi dan politik. Krisis ini merupakan krisis dalam dimensi-dimensi 

75Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smith-Moran, Bumi yang 
Terdesak: Perspektif Ilmu dan Agama Mengenai Konsumsi, Populasi dan Keberlanjutan, 
(Consumption, Population and Sustainability: Perspective from Science and religion), 
Bandung: Mizan-CRCS, 2007, h. 20.

76Lihat Al-Qur’an Surah Al-Nisa’ [4]:9
77Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smith-Moran, Bumi yang 

Terdesak, h. 39



Ajaran Dasar Al-Qur’an Tentang Perempuan 209

intelektual, moral dan spiritual; suatu krisis yang belum pernah terjadi 
sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia. untuk pertama kalinya 
kita dihadapkan pada ancaman yang nyata dan semua bentuk kehidupan 
di planet ini.78 

Ironisnya, kerusakan lingkungan yang menjadi masalah bersama 
penduduk bumi, ternyata akan menimbulkan kesengsaraan berlipat 
bagi perempuan. Hal ini karena kaum perempuan pada umumnya 
memiliki tugas dan peran yang sangat besar dalam menjaga 
keberlangsungan hidup keluarga, termasuk ketahanan keluarga. 
Bagaimana kita menumbuhkan generasi yang hebat, jika pada saat 
ibunya mengandung telah menghirup udara yang kotor atau tidak sehat. 
Menggunakan air yang tidak lagi bersih, sayur dan buah-buahan yang 
telah terkontaminasi dengan zat-zat kimiawi. Padahal  dalam keluarga 
perempuanlah –kendati laki-laki juga harus berperan di wilayah ini-yang 
bertanggungjawab mengolah dan menyajikan makanan, selain merawat 
keluarga dan anak-anak. Sebagaimana yang telah kita singgung di 
awal, pencemaran air dan udara, tentu akan sangat mengganggu kaum 
perempuan untuk menjalankan tugas-tugas domestiknya tersebut. 

Keprihatian bersama dimunculkan oleh aktivis-aktivis perempuan. 
Mereka melihat kerusakan alam bukan hanya disebabkan faktor tunggal. 
Melainkan adalah masalah yang amat mendasar yang berpangkal pada 
cara pandang, mind set, pola pikir dan sebagainya. Salah satu sebab 
kerusakan alam, misalnya disebabkan karena paradigma antroposentris 
yang memandang alam semesta tercipta untuk kebahagiaan hidup umat 
manusia sebagai pusatnya. Paradigma yang kering dari nilai-nilai spiritual 
ini memiliki implikasi logis terhadap ulah manusia dalam mengeksploitasi 
sumber daya alam serta perilaku manusia yang tidak menghormati 
eksistensi alam sebagai makhluk ciptaan Tuhan.79 Masalah muncul karena 
pandangan yang mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam identik 
dengan aktivitas laki-laki dalam dunia kerjanya, terlebih karakter maskulin 
yang umum dimiliki laki-laki seperti eksploitatif, arogan dan ambisius 
seakan mengabsahkan laki-laki sebagai jenis manusia yang dominan dalam 
berbagai interaksinya, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan. 

78Fritjof Capra, Titik Baik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan 
Kebudayaan, Jakarta: Bentang, 2000, h. 3 

79Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an, 
Bandung: Mizan, 2014, h. 20
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Sikap dominatif laki-laki dalam interaksinya kepada sesama manusia dan 
lingkungan inilah yang dipersalahkan sebagai pemicu berbagai kerusakan 
lingkungan.80

Justru yang menarik adalah ketika Azra dengan merujuk Luanne 
Armstrong, menyatakan:

Persentase ini mengandung pola hidup dan interaksi manusia 
yang kurang harmonis dengan alam secara umum. Bahkan, 
banyak tokoh ekofeminis menyatakan, ada korelasi antara 
sikap dominatif laki-laki terhadap perempuan dengan 
kerusakan lingkungan. Pada sisi lain, perempuan dan bumi 
dipandang sama-sama memiliki kesamaan karakter feminim, 
seperti pasif dan submisif. Persepsi tentang bumi sebagai 
ibu adalah metafora yang memang telah digunakan berbagai 
budaya sepanjang sejarah...perjuangan para aktivis gender 
saat ini bukan lagi hanya berkutat seputar masalah hak 
dan kewajiban suami istri, hak waris, peran sosial, politik, 
ekonomi dan akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, 
seperti terlihat pada kajian Musdah Mulia (2005), Amina 
Wadud Muhsin (1999), Barbara Freyer Stowwaser (1994), 
Laila Ahmad (1992), Simone de Beavoir (1989) dan lainm-
lain. Melainkan, seperti argumen Josephine Donovan (1994), 
gerakan aktivis gender  pasaca 1990-an kian cenderung juga 
lebih diwarnai isu seputar kerusakan lingkungan.81

Apa relevansi penjelasan di atas, kerusakan alam yang sedemikian 
parahnya dengan tema kekhalifahan perempuan ini? Menurut penulis 
ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Kerusakan alam yang 
terjadi selama ini karena alam dikelola oleh laki-laki dan tidak melibatkan 
perempuan. Sebenarnya kata melibatkan masih mengandung unsur tidak 
setara. Tepatnya adalah alam tidak dikelola secara bersama baik laki-
laki dan perempuan. Sebabnya kembali ke akar masalah, perempuan 
dipandang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola alam terlebih 
untuk kemakmuran semesta. Akhirnya laki-laki pemegang otoritas 
tunggal untuk memanfaatkan alam semesta ini. 

80Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender, h. 20
81Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender, h. 12 
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Kedua, sebenarnya persoalan pengelolaan alam bukan masalah 
pada siapa, jenis laki-laki atau perempuan, bersama atau tidak. Justru 
masalahnya adalah pada karakter. Tegasnya, karakter yang seperti apakah 
yang dimiliki para khalifah dalam mengelola alam. Bagaimanapun juga, 
jika pengelolaan alam dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki 
karakter-karakter maskulinitas yang cenderung eksploitatif dan dominatif, 
atau karakter feminitas yang negatif, yang terjadi kehancuran. Sebaliknya 
jika dikelola oleh mereka yang memiliki karakter maskulinitas yang psotif 
atau feminitas yang positif, maka hasilnya menjadi luar biasa.

Dalam konteks memelihara bumi dan lingkungan dari kerusakan 
bahkan kehancurannya, kekhalifahan yang harus dikembangkan pada 
masa depan adalah kekhalifahan yang holistik. Kekhalifahan yang 
menggabungkan aspek feminimitas dan maskulinitas secara seimbang. 
Artinya, baik “perempuan” dan “laki-laki” sejatinya harus dapat menjalin 
kerjasama dalam konteks realisasi tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi 
ini. Karakter maskulinitas tidak bisa dibiarkan sendiri dalam mengelola 

alam sebagaimana karakter feminimitas juga tidak bisa dibiarkan sendiri 
pula. Yang terbaik adalah, bagaimana kedua karakter ini bisa bekerjasama. 
Bukankah Sachiko Murata pernah menuliskan bahwa dari sifat-sifat Allah 
yang berjumlah 99 ini, terdapat keseimbangan karakter Allah, karean Allah 
memiliki sifat feminim (jamal) artinya sifat yang berhubungan dengan 
keindahan dan sifat maskulin (jalal) artinya sifat yang berhubungan 
dengan keagungan, yang menjadikan Allah SWT sempurna.82 Sebagai 
kelanjutannya, karakter maskulin memiliki ciri khas aktif dan memberi, 
sedangkan karakter feminim berciri pasif, menerima dan berserah diri. 
Dalam Al-Qur’an, masih menurut Murata, kedua karakter ini ada dalam 
setiap individu.

Penjelasan di atas meniscayakan dua hal. Pertama, kerjasama 
kekhalifahan laki-laki dan perempuan dengan karakternya masing-masing 
akan menghasilkan pengelolaan bumi yang lebih baik. Pada gilirannya, 
keseimbangan dan keharmonisan alam akan terjaga dengan baik. Kedua, 
siapapun yang menjadi khalifah, kedua bentuk karakter itu, yang menurut 
Murata, ada pada setiap individu, sejatinya dihidupkan sehingga memberi 
suasana baru bagi “sang khalifah” dalam membuat keputusan-keputusan. 
Karakter maskulin dan feminim yang ada di dalam dirinya sama-sama 
aktif dan berkontribusi positif dalam keputusan dan tindakan. Namun 
harus dicatata, ternyata tidak sepenuhnya karakter maskulin dan feminim 
bisa diandalkan dalam rangka merealisasikan tugas kekhalifahan itu. 

82Sachiko Murata, The Tao of Islam,  Bandung: Mizan, 1996, h. vii-viii
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Ternyata, masing-masing karakter itu memiliki sisi positif dan negatifnya. 
Sisi positif inilah yang dikembangkan baik pada maskulin atau feminim. 
Sementara sisi negatifnya harus dihindarkan.

Di bagian akhir ini, menarik jika kita merujuk kepada Ismail Al-Faruqi 
yang mengatakan bahwa kekhalifahan manusia di muka bumi adalah 
konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang tidak hanya memiliki dimensi 
spiritual, tetapi juga sosial. Dengan kesadaran akan keesaan Allah SWT 
dan penghambaan diri sepenuhnya hanya kepada-Nya, tauhid membawa 
manusia pada tindakan etis, yang mana segala sesuatu ditentukan lewat 
keberhasilan pencapaian subjek moral di tengah berbagai tantangan sosial 
kemasyarakatan kapan dan di mana saja, baik yang datang dalam dirinya 
sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Kesadaran ini, tentu saja, 
pertama kali harus menghapus sekat jenis kelamin, yang mendiskriminasi 
yang satu atas yang lain.83

3. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perempuan sama halnya 
dengan laki-laki adalah khalifah Allah di muka bumi, yang memiliki tugas 
dan kewajiban yang sama. Tak satupun ayat Al-Qur’an yang membedakan 
kekhalifahan perempuan dan laki-laki. Ini merupakan ajaran dasar Al-
Qur’an. Namun dalam realitasnya, perempuan sering mendapatkan 
kendala dalam implementasi kekhalifahannya dalam bentuk formal. 
Misalnya, perempuan dianggap tidak boleh menjadi pemimpin publik. 
Menariknya, larangan perempuan sebagai pemimpin publik juga 
didasarkan pada teks-teks suci seperti Al-Qur’an surah Al-Nisa’ ayat 34. 
Penulis menjadikan persoalan Kepemimpinan perempuan ini di dalam 
keluarga sebagai bagian dari ajaran dasar Al-Qur’an.

Penulis terbantu dengan banyak penelitian tentang masalah ini. 
Hampir semua buku-buku yang bicara tentang jender dan mengaitkannya 
dengan Islam, membahas isu kepempimpinan keluarga. Sebut saja 
karyanya Nasaruddin Umar, Zaitunah Subhan, Nurjannah Ismail dan 
lain-lain. Demikian juga dengan dua artikel yang fokus pada Q.S. An-
Nisa’ ayat 34; artikel Didin Syafruddin yang berjudul Argumen Supremasi 
Atas Perempuan: Penafsiran Klasik Q.S. al-Nisa’:34, yang telah dimuat di 
dalam Jurnal Ulumul Qur’an Nomor 5&6 Vol. V Tahun 1994. Selanjutnya 
artikel Yunahar Ilyas (alm) yang berjudul Kepemimpinan dalam Keluarga: 
Pendekatan Tafsir, yang dimuat di dalam jurnal Al-Insan Nomor 3 Vol. 2 
Tahun 2006. Beberapa buku yang membahas tema yang sama juga akan 

83Faqihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah,  h. 244
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dirujuk. Penulis akan melihat sejauh mana penulis-penulis membahas isu 
ini dan bagaimana mereka menawarkan pemikiran-pemikiran baru. 

Berdasarkan pengamatan penulis, Q.S. al-Nisa’ ayat 34 sebagaimana 
berikut ini dari asbab al-nuzulnya menyimpan misteri yang menarik 
untuk didiskusikan. Sebelumnya kita lihat dulu bunyi ayat tersebut:

ِمْن ْوا 
ُ
ق

َ
ْنف

َ
ا ِبَمٓا  وَّ َبْعٍض  ى 

ٰ
َعل َبْعَضُهْم   ُ ّٰ

الل  
َ

ل ضَّ
َ
ف ِبَما  َساِۤء  ِ

ّ
الن ى 

َ
َعل  

َ
اُمْون وَّ

َ
ق  

ُ
َجال لّرِ

َ
 ا

ُشْوَزُهنَّ
ُ
ن  

َ
ْون

ُ
اف خَ

َ
ت ِتْي 

ّٰ
َوال  ۗ ُ ّٰ

الل َحِفَظ  ِبَما  َغْيِب 
ْ
ل
ّ
ِل ٰحِفٰظٌت  ٌت 

ٰ
ِنت

ٰ
ق ِلٰحُت  الصّٰ

َ
ف ْمَواِلِهْمۗ  

َ
 ا

ْيِهنَّ
َ
َعل َتْبُغْوا  ا 

َ
ل

َ
ف ْم 

ُ
َطْعَنك

َ
ا  

ْ
ِان

َ
ف   ۚ َواْضِرُبْوُهنَّ َمَضاِجِع 

ْ
ال ِفى  َواْهُجُرْوُهنَّ  ِعُظْوُهنَّ 

َ
 ف

ِبْيًرا - ٣٤
َ
ا ك  َعِليًّ

َ
ان

َ
َ ك ّٰ

 الل
َّ

اۗ ِان
ً

َسِبْيل

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. 
Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada 
Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah 
menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan 
nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka 
di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi 
jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk 
menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S. al-Nisa’ 
[4]:34)

Dalam salah satu artikelnya yang kemudian di dalam buku Al-Qur’an 
dan Perempuan, Zaitunah Subhan menuliskan bahwa asbab al-nuzul ayat 
ini berbicara tentang laporan para istri yang ditampar suaminya, ada juga 
seorang istri yang melaporkan bahwa suaminya memukulnya sehingga 
berbekas di wajahnya. Mendengar laporan itu Rasul Muhammad SAW 
memerintahkan untuk qishash. Artinya, suami yang memukul atau 
menampar istrinya harus kembali ditampar. Sehingga impas, sama-
sama merasakan tamparan itu. Lalu, berdasarkan riwayat, turunlah 
ayat ini yang membuat Nabi tidak melanjutkan keputusannya. Bahkan 
Nabi diingatkan untuk tidak tergesa-gesa  membaca Al-Qur’an sebelum 
diturunkan secara sempurna84. Masih menurut Zaitunah Subhan, Al-

84Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam 
Penafsiran, Jakarta: Kencana, 2015, h.91-93 
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Thabari di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat itu merefleksikan 
kekuatan fisik, pendidikan,  dan kewajibannya  untuk memenuhi seluruh 
kewajiban yang ditentukan Allah. Hal ini pula yang menjadi ketentuan 
Allah bahwa laki-laki memiliki keutamaan di banding dengan perempuan 
sebagaimana terdapat dalam penggalan ayat yang berbunyi, wa bima 
anfaqtum min amwalihim, yang ditafsirkan sebagai kewajiban membayar 
mahar, nafkah dan kifayah.85 

Zaitunah Subhan mengatakan ayat di atas sebenarnya bukan berbicara 
spesifik tentang kepemimpinan, melainkan masalah kekerasan yang 
dilakukan oleh suami terhadap istri, yang seharusnya suami mengayomi 
dan melindungi. Justru ayat ini menegaskan bahwa tidak sedikitpun ada 
toleransi melakukan kekerasan dalam rumah tangga apapun bentuknya. 
Jadi sangat tidak tepat jika ayat ini dijadikan ayat kepemimpian di dalam 

rumah tangga.86 Persoalannya adalah, bagaimana dengan para istri yang 
mengadukan suaminya? Bukankah Rasul telah membuat keputusan yang 
adil. Ada qishash di dalamnya, yang memberi hak kepada istri untuk 
memukul balik suaminya. Lalu ayat tersebut “membatalkan” keputusan 
Nabi. Sebagaimana penjelasan mufassir, banyak tafsir yang mengatakan, 
“memukul” itu bagian dari kepemimpian laki-laki di dalam rumah 
tangganya. Persoalan ini menyisakan pertanyaan mendasar. Namun ada 
baiknya, kita melihat penjelasan lain dari para pakar. 

Penulis akan merujuk artikel Didin Syafruddin yang lebih dulu terbit 
dari artikelnya Yunahar Ilyas. Namun Yunahar hanya mengutip satu kali 
artikel Didin. Yang menarik adalah kedua penulis ini diawal kajiannya 
menjelaskan bagaimana mufassir  klasik memahami kata qawwam yang 
menjadi inti atau pokok masalah. Didin mengutip Al-Thabari yang 
mengatakan bahwa qawwamun adalah penanggungjawab (ahl al-qiyam), 
Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa kata itu menegaskan bahwa laki-laki 
berkewajibann melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar kepada wanita 
sebagaimana penguasa kepada rakyatnya. Rasyid Rida mengatakan bahwa 
kata itu bermakna pemimpin tetapi cara yang ditempuh bukan pemaksaan 
tetapi bimbingan dan penjagaan. Muhammad Asad mengartikan qawwam 
sebagai to take full care.  Qawwam itu sendiri  adalah penjagaan meliputi 
fisik dan moral. Abdullah Yusuf Ali mengatakan qawwam sebagai 
pelindung.87 

85Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Perempuan, h. 92
86Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Perempuan, h. 93
87Didin Syafruddin, “Argumen Supremasi Atas Perempuan: Penafsiran Klasik Q.S. 

al-Nisa’:34”, dalam, Jurnal Ulumul Qur’an Nomor 5&6 Vol. V Tahun 1994, h. 5
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Yunahar mengutip Thabari yang mengatakan qawwamun adalah 
kaum laki-laki yang berfungsi mendidik dan membimbing istri 
mereka dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah SWt. Az-
Zamakhsyari juga memahami kata qawwamun sebagai kaum laki-
laki yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana 
pemimpin kepada rakyatnya. Al-Razi  mengatakan kaum laki-laki yang 
berkuasa untuk mendidik dan membimbing istri-istri mereka. Ibn 
Kasir mengatakan suami adalah qayyim  atas istri dalam arti sebagai 
pemimpin, pembesar, penguasa dan pendidik. Al-Alusi menafsirkan 
bahwa tugas laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana 
pemimpin memimpin rakyatnya. Muhammad Abduh menjelaskan 
kata qawwamun adalah laki-laki yang bertugas mengarahkan, bukan 
memaksa, sehingga yang dipimpin tetap bertindak berdasarkan 
kehendak dan pilihannya sendiri dan bukan dalam keadaan terpaksa.88

Yunahar juga mengutip mufassir Indonesia Hamka dan Hasbi. Sama 
dengan mufassir klasik, Hamka mengatakan kata qawwamun adalah 
laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan. Ayat ini juga memberikan 
jawaban kenapa dalam hal pembagian harta warisan laki-laki mendapat 
dua kali lipat dari perempuan. Mengapa laki-laki yang membayar mahar 
dan mengapa pula perintah untuk menggauli istri dengan baik jatuh 
kepada laki-laki. Bahkan menurut Hamka ayat ini juga menjadi jawaban 
mengapa laki-laki diizinkan untuk poligami karena laki-laki yang 
memimpin perempuan bukan sebaliknya apa lagi diantara keduanya sama 
pula kedudukannya.89

Sedangkan Hasbi tidak menterjemahkan kata qawwam dengan 
pemimpin melainkan dengan pengurus. Kaum laki-laki bertugas 
melindungi kaum perempuan. Itulah mengapa peperangan hanya 
diwajibkan buat laki-laki tidak atas kaum perempuan. Demikian pula 
halnya dengan mencari nafkah dan karena itu pula kaum laki-laki 
mendapatkan lebih banyak warisan dan menjadi kepala di dalam rumah 
tangganya. Implikasi dari penafsiran ini, baik Hamka dan Hasbi sama-
sama setuju bahwa kata qanitat dalam ayat itu adalah istri-istri yang ta’at 
kepada Allah dan Rasulnya juga ta’at kepada suaminya.90

88Yunahar Ilyas, Kepemimpinan dalam Keluarga: Pendekatan Tafsir, dalam jurnal 
Al-Insan Nomor 3 Vol. 2 Tahun 2006, h. 29-30

89Yunahar Ilyas, Kepemimpinan dalam Keluarga, h. 33
90Yunahar Ilyas, Kepemimpinan dalam Keluarga, h. 34-35
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Menurut Ahsin Sakho, ada tiga kata kunci yang perlu dibahas dan 
khas sebagaimana terdapat pada pada Q.S. al-Nisa’ [4]:34. Pertama, kata 
ar-rijal yang secara bahasa diterjemahkan kaum lelaki. Arti ar-rijal pada 
ayat ini jelas tertuju kepada “kaum lelaki” karena berhadapan dengan 
kata an-nisa’ yang berarti perempuan. Yang dimaksud dengan ar-rijal 
pada ayat tersebut adalah para suami. Pertanyaannya, mengapa ayat 
tersebut menggunakan kata ar-rijal yang artinya kaum lelaki? Mengapa 
tidak menggunakan al-azwaj yang artinya para suami? Barangkali Al-
Qur’an ingin menyampaikan satu pesan bahwa (1) Keluarga haruslah 
terdiri dari seorang lelaki dan perempuan yang hidup bersama dalam 
satu ikatan perkawinan. Hal ini bertentangan dengan budaya kaum gay 
yang menginginkan agar keluarga bisa terdiri dari dua lelaki.91 Kedua, 
kata qawwamun yang bermakna berdiri tegak terus menerus. Menurut 
Ahsin Sakho, penggunaan sighat mubalaghah “qawwamun” mengandung 
arti bahwa laki-laki paling banyak melakukan suatu pekerjaan sekaligus 
menunjukkan tugas laki-laki sebagai suami itu sangat berat, karena laki-
laki harus benar-benar menjaga, mengawasi, mengayomi, mengurus, 
mendidik secara terus menerus. Allah disebut Al-Qayyum karena senantiasa 
menjaga hambanya. Ketiga, kata fadhdhala. Pada ayat ini Allah SWT 
menjelaskan keutamaan yang ada pada masing-masing suami istri yang 
terdiri dari laki-laki dan perempuan. Bahkan pada ayat sebelumnya, Allah 
mengingatkan bahwa masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki 
kelebihannya sendiri dan karenanya tidak perlu saling iri dan dengki. 
Justru kelebihan itu dipahami dan digunakan untuk saling melengkapi.92

Terlepas dari istilah yang digunakan para mufassir, umumnya mereka 
sepakat bahwa kata qawwamun pada ayat di atas dimaknai dengan 
pemimpin, penanggungjawab, imam, pelindung kaum perempuan. 
Sedangkan perempuan yang semestinya al-salihat, qanitat dan hafizat itu 
adalah mereka yang ta’at dan patuh kepada suaminya, setelah terlebih 
dahulu mereka juga ta’at kepada Allah SWT. Penafsiran inilah yang oleh 
aktivis perempuan atau feminis dikritik karena menempatkan laki-laki 
menjadi superior sedangkan perempuan menjadi inferior. Hal ini diperkuat 
oleh pemahaman mufassir klasik bawah sebab-sebab kepemimpinan laki-
laki itu bersifat normatif-absolut, karena kelebihan yang dimiliki laki-laki 
dan kemampuan mereka memberi nafkah. Jika ada laki-laki yang tidak 
memiliki dua hal itu, bagi Hamka itu adalah pandangan yang jarang. 
Dan sesuatu yang tidak lazim atau jarang terjadi tidak dapat dijadikan 

91Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h. 119-120
92Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h. 125-126



Ajaran Dasar Al-Qur’an Tentang Perempuan 217

ketentuan hukum. Walaupun beberapa ulama mencoba lebih objektif 
memahami alasan qawwamun laki-laki tapi mereka tidak dapat keluar dari 
posisi yang menempatkan laki-laki sebagai superior dari perempuan. Para 
mufassir menyebut kelebihan laki-laki itu ada yang bersifat haqiqiyah dan 
syar’iyyah menurut Ar-Razi, Kelebihan wahbi dan kasbi menurut Al-Alusi, 
fithri dan kasbi menurut Abduh, namun muaranya tetap saja laki-laki itu 
unggul dari perempuan.93 

Saya ingin mengutip ulasan Didin berkenaan dengan kelebihan laki-
laki ini. Untuk alasan pertama yang bersifat umum, yaitu karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Para 
mufassir mengemukakan berbagai penjelasan. Ibn Abbas menyatakan 
bahwa kelebihan laki-laki  atas perempuan adalah kelebihan akal, kelebihan 
dalam memperoleh bagian ghanimah dan waris. Zamakhsyari mengatakan 
keunggulan laki-laki adalah kelebihan penalaran (al-‘aql),  tekad yang kuat 
(al-hazm), keteguhan (al-‘aznl), kekuatan (al-quwwah), kemampuan tulisan 
(al-kitabah), dan keberanian (al-furusyiah dan al-ramy). Karena itulah dari 
laki-laki lahir pula Nabi, ulama dan imam. Al-Nawawi juga menjelaskan 
kelebihan itu adalah karena laki-laki memiliki kesempurnaan akal (kamal 
al-‘aql), matang dalam perencanaan (husn al-tadbir), penilaian tepat 
(wazanat al-ra’y), serta kelebihan kekuatan dalam amal dan ketaatan.94 
Tidak dapat dipungkiri, tafsir-tafsir Al-Qur’an baik yang klasik ataupun 
yang kontemporer sangat kaya dalam menjelaskan isu superioritas laki-
laki atas perempuan. Namun agaknya fokus mereka adalah kelebihan pada 
hal yang menurut mereka itu fitri, hakiki ataupun wahbi. Penjelasan yang 
bersifat kasbi agaknya tidak mendapatkan ulasan yang luas. 

Kita perhatikan penjelasan Rasyid Ridha di bawah ini sebagaimana 
dikutip oleh Didin:

Rasyid Ridha menekankan bahwa kelebihan laki-laki atas 
perempuan terjadi karena dua sebab; fithri dan kasbi. Sebab 
fithri (bawaan) sudah  ada sejak penciptaan. Menurutnya, 
laki-laki sejak penciptaan sudah diberi kelebihan kekuatan 
(al-quwwah) dan kemampuan (al-qudrah). Laki-laki katanya, 
lebih tegap (ajmal), lebih sempurna (atamm wa akmal) 

93Istilah-istilah di atas menegaskan kelebihan laki-laki. Bahwa laki-laki memiliki 
kelebihan yang memang diberikan Allah secara normatif dan di bawa sejak lahir (wahbi, 
fitri, haqiqi) dan ada kelebihan karena memiliki tanggungjawab yang lebih disamping 
didukung oleh fisik (kasbi). Namun persoalannya adalah, apakah kelebihan seperti 
ini mutlak hanya dimiliki laki-laki. Apakah perempuan tidak memiliki kemampuan-
kemampuan tersebut yang akhirnya membuat perempuan juga bisa menjadi pemimpin.

94Didin Syafruddin, “Argumen Supremasi Atas Perempuan, h. 6
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dan lebih kuat (aqwa).... sebagai akibat kesempurnaan 
sejak penciptaan ini, laki-laki memiliki kesempurnaan akal 
dan kejernihan pandangan. Kelebihan akal ini selanjutnya 
menyebabkan kelebihan kasbi. Laki-laki lebih mampu 
berusaha, berinovasi dan bergerak. Karena itu laki-laki 
dituntut memberi nafkah pada perempuan, menjaga dan 
memimpinnya.Perempuan di lain pihak, sejak penciptaannya 
diberi fitrah untuk mengandung (al-hamalah), melahirkan 
(al-wiladah) dan mendidik anak (tarbiyat al-athfal). 95

Adapun yang menggembirakan dari Ridha adalah murid Abduh ini 
lebih objektif dalam melihat realitas. Ridha menolak alasan superioritas 
laki-laki atas perempuan karena mereka diberi keistimewaan menjadi 
Nabi, imamah, menegakkan syi’ar  seperti azan, iqamah, khutbah dan 
lain-lain. Karena menurutnya, andaipun perempuan mampu menjalankan 
fungsi-fungsi di atas, fitrah mereka menghalanginya. Ia mengakui 
kelebihan-kelebihan itu tidak berlaku bagi setiap individu. Sebab tidak 
sedikit perempuan yang melebihi laki-laki dalam ilmu, amal bahkan 
dalam mencari nafkah. Yang dikemukakan di atas adalah realitas laki-laki 
atas perempuan secara umum.96

Model-model penafsiran yang diberikan ulama-ulama atau mufassir 
klasik di atas dikritik oleh mufassir kontemporer terutama para 
feminis muslim. Namun menurut penulis, kritik itu bukan pada makna 
qawwamun itu sendiri. Karena faktanya ada mufassir yang memilih makna 
yang lebih lembut, seperti pengurus, pelindung atau pengayom. Mereka 
tidak memilih arti pemimpin dengan segala kewenangan dan kekuasaan 
yang mereka punyai. Kritik itu mereka tujukan kepada mufassir yang 
menganggap kelebihan laki-laki itu bersifat normatif-absolut dan berlaku 
secara umum, kepada setiap laki-laki. Artinya, sepanjang laki-laki 
memiliki dan mampu memenuhi persyaratan yang diberikan Al-Qur’an 
maka kepemimpinan itu akan melekat kepada mereka. Fazlur Rahman 
mengatakan bahwa keberadaan laki-laki sebagai qawwam  bukanlah 
perbedaan hakiki melainkana fungsional. Artinya jika seorang istri di 
bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan ataupun karena 
sendiri, dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, 
maka keunggulan suaminya akan berkurang, karena sebagai  seorang 
manusia ia tak memiliki keunggulan dari istrinya.97 

95Didin Syafruddin, “Argumen Supremasi Atas Perempuan, h. 6
96Didin Syafruddin, “Argumen Supremasi Atas Perempuan, h. 6
97Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2017, h. 72
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Para feminis muslim lainnya tampaknya memiliki pandangan yang 
sama dengan Rahman. Amina Wadud Muhsin misalnya, memberi catatan 
bahwa laki-laki diberi hak untuk memimpin perempuan dalam hal ini 
istrinya sepanjang ia memiliki kelebihan yang membuatnya mampu 
memimpin dan juga dapat berfungsi untuk memberi nafkah kepada 
keluarganya. Selanjutnya, perlu diingat, bagi Amina Wadud, Al-Qur’an 
sendiri tak menyebut seluruh laki-laki. Melainkan sebagian laki-laki atas 
sebagian perempuan.

Selanjutnya feminis muslim berikutnya adalah Asghar Ali Enginer 
melihat dari sisi historis. Ada saat dalam sejarah, di mana perempuan 
tidak memiliki akses ke wilayah publik. Mereka hanya berkutat pada area 
domestik. Pada saat itu, laki-laki bekerja di wilayah publik dan dapat 
memberikan nafkah kepada perempuan. Bersamaan dengan itu, laki-
laki akhirnya memiliki superioritas. Kata qawwamun itu harus diberi 
makna kontekstual, bukan normatif apa lagi absolut. Dengan demikian, 
idealnya memang laki-laki yang menjadi qawwam dengan persyaratan 
kepemimpinan dan kekuatan financial. Jika tidak, maka kepemimpinan 
laki-laki berkurang bahkan bisa hilang sama sekali.

Perbedaan dalam memahami Al-Qur’an Surah Al-Nisa’ ayat 34 di 
atas hemat penulis tidak akan selesai. Penafsiran klasik tentu tidak akan 
berubah karena umumnya mereka telah lama wafat. Di sisi lain, mufassir 
kontemporer atau para feminis akan terus mengkaji tafsir-tafsir itu dan 
akan melancarkan kritik pedasnya, tanpa mereka mau berhenti memahami 
realitas sosial yang dihadapi mufassir klasik di atas. Oleh karena itu, 
diperlukan cara pandang baru –walaupun ini bisa saja diperdebatkan-
terhadap ayat di atas.

Bagi penulis berangkat dari dua kajian terdahulu, ayat-ayat penciptaan 
dan ayat-ayat khalifah, ada nilai yang harus disepakati dan melekat pada 
manusia termasuk di dalamnya perempuan. Nilai itu adalah kebebasan. 
Kebebasan akan melahirkan manusia yang bertanggungjawab. Kebebasan 
juga akan melahirkan keikhlasan. Di dalam NDP HMI, hal ini sudah 
sangat terang dan jelas. Tak ada keadaan dan kondisi yang memaksakan 
perempuan itu terpaksa, terbelenggu atau tertindas.  Kebebasan ini adalah 
esensi dan harus dipahami dan diterima oleh laki-laki dan perempuan. 
Jika kebebasan ini bisa disepakati, maka menjadi lebih mudah untuk 
mendudukkan masalah Q.S. Al-Nisa’ ayat 34 di atas.

Surah Al-Nisa’ ayat 34 adalah ayat yang berbicara tentang 
kepemimpinan keluarga. Siapa yang memimpin keluarga, jawabnya 
adalah laki-laki sepanjang ia memiliki persyaratan untuk memimpin; 
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kelebihan dan kemampuan memberi nafkah. Pada posisi yang seperti 
ini, perempuan dengan penuh kesadaran yang melahirkan keikhlasan 
juga siap menerima kepemimpinan laki-laki. Namun kepemimpinan 
yang dimaksud bukan kepemimpinan otoriter melainkan kepemimpinan 
dialogis atau demokratis.

Selanjutnya, jika di dalam sebuah keluarga itu, laki-laki tak memiliki 
kemampuan kepemimpinan karena alasan tertentu, juga tak lagi mampu 
memberi nafkah kepada keluarganya, maka laki-laki itu juga harus ikhlas 
“menyerahkan” hak memimpinnya kepada perempuan atau istrinya. Ia 
tak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur. Khusus bagi perempuan, 
kondisi ini juga harus dijalaninya dengan penuh keikhlasan tanpa ada 
paksaan, lebih-lebih kondisi yang memaksa dirinya. Hal ini penting untuk 
menjaga agar perkawinan tetap utuh. Sesungguhnya tidak ada makna 
kepemimpinan di dalam keluarga jika tak dapat membuat keluarga itu 
utuh, harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam konteks kepemimpinan keluarga, yang ingin dikemukakan di sini 
adalah bukan perebutan kepemimpinan itu sendiri. Tentu berbeda dengan 
kepemimpinan publik. Perempuan yang memiliki kemampuan, harus 
berjuang untuk merebut kepemimpinan itu dalam rangka mewujudkan 
“kesejahteraan” dan “kemakmuran” masyarakat itu sendiri. Dalam 
hubungan dengan kepemimpinan keluarga, kondisinya menjadi berbeda. 
Keluarga hakikatnya adalah unit masyarakat atau komunitas terkecil yang 
terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Hubungan diantaranya lebih bersifat 
spiritualistik. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah kesalingan dalam 
mengayuh roda rumah tangga menuju pulau impian yang dalam bahasa Al-
Qur’an disebut dengan Sakinah, mawaddah wa rahmah. 

Bedanya dengan penafsiran ulama klasik atau fuqaha konservatif yang 
menempatkan kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga bersifat 
mutlak dan absolut. Laki-laki memiliki hak penuh dan perempuan 
wajib ikut dalam kondisi yang bagaimanapun. Pada titik ini, perempuan 
ditempatkan sebagai “bawahan” yang harus patuh dalam kondisi yang 
bagaimanapun. Tanpa memisahkan dengan semangat umum AL-
Qur’an, sebagaimana yang ditekankan Musdah Mulia di dalam bukunya 
berjudul Membangun Surga di Bumi: Kiat-kita Membina Keluarga Ideal 
dalam Islam, Musdah menuliskan bahwa Islam menawarkan banyak hal 
dalam membangun masyarakat yang adil, egaliter dan demokratis. Salah 
satunya adalah ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk 
dalam hubungan perkawinan. Posisi suami-sitri dalam perkawinan 
selaras dengan tanggungjawab yang mereka pikul. Jika laki-laki memikul 
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tanggungjawab penuh dalam keluarga dan rumah tangga, dan ia dipercaya 
menjadi qawwam (pelindung dan pengayom) dalam keluarga, maka cara-
caranya juga mesti yang sejalan dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara 
santun, arif, bijaksana dan tidak otoriter.98

Bagaimanapun juga kepemimpiann dalam keluarga tidak dapat 
diberlakukan sama antara satu keluarga denga keluarga yang lain. Setiap 
laki-laki tentu memiliki karakter kepemimpinan yang khas. Namun yang 
paling penting esensi kepemimpinan itu, perlindungan, pengayoman, 
penjagaan, penghormatan, perwujudan kasih sayang, antara seluruh 
anggota keluarga menjadi mutlak. Pada saat yang sama, baik itu istri 
dan anak-anak harus saling membantu dan mendukung, agar keluarga 
tersebut menjadi keluarga yang Samara (sakinah, mawaddah wa rahmah) 
dan berada dalam perlindungan Allah SWT.

98Musdah Mulia, Membangun Surga di Bumi: Kiat-kita Membina Keluarga Ideal 
dalam Islam, Jakarta: Quanta, 2011, h.92-93



Jati Diri HMI - Wati | Azhari Akmal Tarigan222



BAGIAN
KELIMA

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF 
NDP HMI: UPAYA MENEMUKAN 

JATI DIRI KOHATI





Perempuan Dalam Perspektif NDP HMI: Upaya Menemukan... 225

A. Pendahuluan

Sebelum melanjutkan bab ini, penulis ingin bercerita sedikit. Di 
dalam sebuah pertemuan diskusi kecil dengan beberapa teman 
yang punya concern terhadap masalah NDP, penulis menyampaikan 

keinginan untuk menulis buku yang berjudul tentang KOHATI; apakah 
Fikih KOHATI atau mungkin juga yang lebih luas dan dalam, Jati Diri 
HMI-Wati. Karena rencana, tak satu huruf, kata apa lagi kalimat yang 
telah penulis goreskan. Penulis katakan bahwa ide ini dilatarbelakangi 
dari undangan KOHATI Cabang Samarinda beberapa waktu lalu kepada 
penulis dan meminta penulis untuk membahas “Perempuan dalam 
pandangan NDP”. Terus terang, penulis belum pernah bicara tentang 
isu ini. Biasanya jika diundang menjadi pemateri LKK KOHATI, materi 
yang dimintakan kepada penulis itu berkisar, “Gender dalam Pandangan 
Islam” atau “Perempuan dalam Pandangan Islam”. Tentu saja penulis 
membahasnya tidak sepesifik dan tidak mengaitkannya dengan masalah 
HMI-Wati atau KOHATI. Untuk tema ini penulis memiliki beberapa 
artikel termasuk hal-hal yang berhubungan dengan HKSR atau Hak-
hak Kesehatan Reproduksi. Namun ketika membahas isu Perempuan 
dalam NDP, bagi penulis ini tema yang asing. Kendatipun penulis sering 
membawa materi NDP, namun bicara perempuan dan NDP itu tantangan 
tersendiri. 
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Sedapat mungkin penulis menyiapkan makalah untuk topik itu 
kendati sifatnya masih dalam bentuk penjajakan awal. Makalah itu tidak 
selesai karena memang penulis belum menemukan sesuatu yang benar-
benar baru dan penting. Namun, makalah yang tidak selesai itu justru 
akan mengundang diskusi dengan peserta LKK itu sendiri. Walau tidak 
selesai, makalah itu berhasil ditulis sampai 15 halaman. Makalah itulah 
yang mejadi cikal bakal buku ini. 

Jujur disampaikan, penulis sulit sekali menemukan bentuk atau 
konsep Perempuan dalam NDP. Atau sulit menjelaskan perspektif NDP 
tentang perempuan. Penulis mencoba untuk mencari artikel atau buku 
yang bicara tema ini di internet, juga tidak ketemu. Lagi-lagi yang 
muncul adalah buku-buku HMI termasuk buku penulis sendiri seperti, 
Islam Mazhab HMI dan NDP HMI, Teks, Interpretasi dan Kontekstualisasi dan 
beberapa buku HMI lainnya. Namun di benak saya, penulis sangat yakin 
bahwa tema ini pasti bisa dirumuskan. Jika di dalam HMI ada HMI-Wati 
atau KOHATI, mestinya secara organisatoris, HMI memiliki konsep atau 
khittah tentang perempuan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, 
saat ini KOHATI telah memiliki apa yang disebut dengan Pedoman Dasar 
KOHATI atau PDK. 

Penulis mencoba mencari bahan dan bertanya kepada teman-teman 
dan adik-adik HMI yang suka baca buku. Ketika itulah, salah seorang 
yunior bilang ke saya, “Bang, NDP itu ya, Nilai-Nilai Dasar Perempuan”. 
Jadi NDP itu akronim. Kepanjangannya bisa Nilai-Nilai Dasar Perjuangan 
dan bisa juga Nilai-nilai Dasar Perempuan. Itu Artinya abang diminta 
bicara NDP yang notabene bicara tentang perempuan.” Penulis hanya 
tersenyum saja mendengar celotehannya. Tentu saja penulis tertegun. 
Dari sisi akronim bisa saja NDP yang merupakan Nilai-nilai Dasar 
Perjuangan lalu menjadi singkatan dari Nilai-nilai Dasar Perempuan. 
Andaipun digabung menjadi bermakna, Nilai-nilai Dasar dalam rangka 
memperjuangkan hak-hak perempuan. Tentu perbincangan ini sederhana 
dan tidak serius. Namun jika didalami maknanya, pesanya benar juga. 

Pertama, di dalam NDP itu ada penjelasan tentang nilai-nilai yang 
tidak pernah dikhususkan hanya untuk HMI-Wan saja. Dengan bahasa 
lain, NDP tidak bicara nilai-nilai dasar perjuangan laki-laki dan tentu 
tidak juga bicara nilai-nilai dasar perjuangan buat perempuan. NDP bicara 
nilai-nilai dasar buat kader HMI. Nilai-nilai yang membuat kader HMI 
merasa terikat dan terpaut dan terdorong untuk memperjuangkannya
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agar tegak dalam kehidupan. Bukan hanya sebatas terikat melainkan juga 
harus terintegrasi nilai-nilai tersebut di dalam jiwa dan “darahnya” untuk 
selanjutnya diterjemahkan dalam perilaku dan aktivitas sehari-hari. Kader 
HMI laki-laki ataupun yang perempuan memiliki kewajiban yang sama 
terhadap NDP. 

Kedua, Nilai-nilai di dalam NDP mesti ditegakkan dan diperjuangkan 
karena nilai itu juga berhubungan dengan hak-hak perempuan yang kerap 
diabaikan. Artinya, NDP bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk 
melihat eksistensi perempuan dalam kehidupan publik. Namun di sisi 
lain NDP juga dapat dijadikan spirit untuk memperjuangkan hak-hak 
perempuan. Sebagai contoh dalam persoalan keadilan, perempuan itu 
sangat rentan untuk diperlakukan secara tidak adil. Bahkan lebih dari 
itu, NDP dapat dijadikan sebagai kritik terhadap realitas yang dihadapi 
perempuan.

Jika ditarik-tarik kemudian dielaborasi, kerangka pemikiran di 
atas memiliki Kontekstualisasinya sendiri. Keberpihakan NDP itu juga 
kepada orang lemah dan dilemahkan. Makanya di dalam konsep keadilan 
sosial dan ekonomi hal ini jelas dibicarakan. Namun lebih dari itu, NDP 
sesungguhnya berbicara dalam konteks manusia secara universal yang 
hakikatnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Terlepas dari itu, bagi penulis 
tidak tepat juga kalau NDP kita katakan Nilai-niai Dasar Perempuan, 
karena dari sisi historis, sosiologis dan filosofinya, NDP tidak pernah 
dimaksudkan khusus untuk perempuan. Jika demikian, HMI-Wati perlu 
memiliki Nilai-Nilai baru kendatipun nilai-nilai itu bisa saja diturunkan 
dari NDP. Sebut saja misalnya, Jati Diri HMI-Wati sebagaimana yang 
ditawarkan oleh buku ini. Bisa juga bunyinya, “Nilai-Nilai Dasar HMI-
Wati,” sebagaimana hasil keputusan Munas I KOHATI di Solo.1

Diskusi ringan di atas sengaja penulis ungkap untuk mengatakan 
bahwa bagian bab ini hanya “percobaan intelektual” saja karena memang 
KOHATI belum memiliki konsep yang jelas dan komprehensif tentang 
perempuan. Andaipun KOHATI telah memiliki PDK, namun menurut 
penulis, pedoman itu masih belum menyentuh hal-hal yang paling esensial 
bagi sebuah “organisasi perempuan”. Sebagaimana yang akan dijelaskan 

1Ketika menulis buku ini, terjadi pergulatan batin di dalam diri penulis. Apakah 
penulis membuat judul kecil yang sesungguhnya menjadi inti buku, Nilai-nilai Dasar 
HMI-Wati atau Nilai-Nilai Dasar KOHATI. Akhirnya penulis memilih nilai-nilai dasar 
KOHATI. Nilai-nilai dasar HMI-Wati itu ya NDP. Sedangkan sebagai organisasi semi 
otonom, KOHATI harus memiliki nilai-nilai dasar sendiri.
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nanti, Pedoman Dasar KOHATI hemat penulis masih terlalu sederhana 
sekali untuk dijadikan dasar bagi organisasi KOHATI yang besar ini. 
Apalagi ingin diposisikan sebagai landasan gerak atau sumber nilai –di 
samping NDP dan naskah lainnya- bagi KOHATI untuk mewujudkan 
apa yang menjadi cita dan tujuannya. Artinya, perlu kerja keras untuk 
merumuskan pedoman, nilai dasar, atau landasan filosofis –teologis 
yang lebih utuh, komprehensif dan memiliki daya tonjok psikologis 
yang kuat untuk sebuah gerakan Keislaman, Kemanusiaan dan 
Keperempuanan. 

B. Hakikat NDP HMI   

Bab ini secara khusus akan menggali “konsep perempuan HMI” 
dalam NDP. Penulis akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan 
dasar. Apakah NDP HMI membicarakan tentang perempuan dan lebih 
spesifik lagi tentang jati diri HMI-Wati? Jawabnya tentu saja tidak. Tak 
satu babpun, bahkan tak satu alineapun di dalam NDP, isu perempuan 
didiskusikan. Bahkan kata perempuan atau wanita sekalipun tidak disebut 
di dalam delapan bab NDP.

Berangkat dari realitas di atas, bisa ditebak dan dapat disimpulkan 
bahwa NDP tidak bicara perempuan secara spesifik. Akan tetapi jika 
kita memahami bahwa esesnsi NDP menyangkut tentang Ketuhanan, 
Kemanusiaan dan Alam semesta–pada akhirnya menjadi pandangan 
dunia HMI- dalam maknanya yang paling luas, maka secara implisit dapat 
dikatakan NDP juga berbicara tentang perempuan. Hanya saja bagaimana 
kita bisa merekonstruksi pemikiran perempuan di dalam NDP sehingga 
dapat terkonsepsi secara lebih jelas sehingga tidak lagi samar-samar. Jika 
pernyataan ini disepakati, maka isu-isu perempuan itu hadir di dalam 
setiap bab-bab NDP.

Terlepas dari “tafsir” sejarah perumusan NDP, yang tak terbantahkan 
adalah NDP lahir untuk memenuhi kebutuhan HMI sebagai sebuah 
organisasi. HMI membutuhkan konsep yang jelas tentang Islam. 
Pertanyaannya adalah, apakah tidak ada konsep Islam saat itu? Jawabnya, 
konsep, ajaran Islam atau tafsir Islam sudah ada di benak individu-individu 
para ulama atau organisasi keislaman yang sudah lahir saat itu. Tidak 
dapat dipungkir, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai organisasi 
yang besar di nusantara, pastilah memiliki konsep Islam yang khas dan 
unik. Menariknya tafsir Islam kedua organisasi itu berbeda dan sebab itu 
pula keberadaannya menjadi penting. Di samping kedua organisasi itu 
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memiliki tafsir tersendiri atau memiliki fikih yang khas dan unik, juga 
terdapat konsep-konsep Islam yang telah dirumuskan para ulama-ulama 
yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai tafsir terhadap Islam, tentulah pemikiran yang dikembangkan 
tidak sama, kendatipun bisa jadi ada segi-segi yang menjadi titik 
temunya. Sebut saja, setiap ulama memiliki konsep yang berbeda tentang 
kepemimpinan perempuan dalam politik. Perbedaan dalam konsep aurat 
perempuan ataupun tema-tema lainnya. Bukan saja pada tataran fikih, 
perbedaan itu juga bisa muncul pada persoalan ushuluddin, sebagaimana 
perdebatan di dalam ilmu kalam yang sangat ramai sekali, mulai dari isu 
zat Allah, sifat sampai pada persoalan eskatologis. 

Mungkin ada pembaca yang tidak siap dengan penjelasan di atas. 
Baginya, bisa jadi, Islam itu satu karena bersumber dari yang ahad. 
Bagaimana mungkin Islam itu berwarna-warni? pertanyaan seperti ini 
ataupun bentuk kegelisahan yang tergambar pada sesi dialog atau diskusi, 
sering penulis temui. Mereka umumnya tidak siap jika Islam itu banyak 
paham, aliran dan mazhab. Bagi mereka Islam itu satu, Islam yang sesuai 
atau menurut Al-Qur’an dan Hadis. Pendapat ini sering muncul bagi 
mereka yang tidak terbiasa dengan tradisi studi Islam. Namun biasanya 
anak HMI yang telah melewati jenjang perkaderan, paham betul dengan 
persoalan ini.

Bisa jadi realitas yang dihadapi HMI saat itu adalah, ada banyak tafsir 
atau pemahaman tentang Islam yang beragam. Bisa juga, bagi Cak Nur 
pada waktu itu, paham Islam yang ada, belum memadai untuk dijadikan 
nilai dasar untuk sebuah pergerakan besar, yaitu pergerakan peradaban. 
HMI tidak dilahirkan sebagai organsiasi yang menghimpun mahasiswa 
Islam. Namun HMI lahir untuk Islam Indonesia dan membangun 
peradaban yang rahmatan li al-‘alamin. 

Demikianlah, alih-alih mengikuti satu aliran, organisasi atau tokoh 
tertenu,2 HMI memutuskan membuat tafsirnya sendiri tentang Islam. 
Lewat tangan Cak Nur yang dibantu Sakib Mahmud dan Kang Endang 
Saifuddin Anshari, dirumuskanlah konsep Islam HMI atau tafsir Islam 
HMI yang disebut dengan NDP.3 Karena NDP dimaksudkan sebagai 
konsep dasar, Cak Nur menggalinya langsung ke dalam Al-Qur’an dan 

2Cak Nur pernah dekat dengan tokoh-tokoh Islam saat itu, sebut saja M. Natsir, 
Hamka dan lain-lain. 

3Penulis tentu tidak akan menguraikan kembali sejarah perumusan NDP. Untuk 
inisilahkan baca Artikel Cak Nur yang penulis muat di dalam buku penulis, Islam Mazhab 
HMI atau buku HMI Menjawab Tantangan Zaman (1990).
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Hadis. Hasilnya di dalam NDP terdapat lebih kurang 113 ayat Al-Qur’an 
yang menghiasai setiap bab dan beberapa hadis. Memang harus diakui, 
Cak Nur sedikit menggunakan hadis di dalam NDP.

Saya menulis buku yang berjudul Islam Mazhab HMI. Bagi penulis sadar 
atau tidak, HMI sebenarnya telah membentuk satu mazhab pemikiran 
baru khususnya dalam bidang Teologi dan Moral. Cara HMI memahami 
Islam itu yang membuat HMI berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. 
Konsep itu disebut dengan NDP. Uniknya, NDP itu adalah tafsir Islam 
HMI yang kemudian ketika disampaikan kepada kader-kader HMI, para 
pemateri juga memiliki tafsir tersendiri terhadap konsep NDP. Satu sisi ini 
menjadi keunggulan HMI yang membuat NDP tetap hidup dan dinamis. 
Di sisi lain, ada potensi kader-kader HMI yang tersebar dari Sabang 
dan Merauke, tidak memiliki pemahaman yang sama tentang NDP itu 
sendiri. Dalam bahasa yang berbeda, Islam (Al-Qur’an dan Hadis Sahih) 
itu Shirat al-Mustaqim. Shirat ini dipahami oleh umatnya menjadi sabil. 
Karena sabil-nya banyak maka menjadi subul (jalan-jalan). NDP HMI itu 
kendatipun dirumuskan dari ayat-ayat Al-Qur’an begitu ia dirajut menjadi 
konsep, maka jadinya sabil (jalan kecil). Jalan kecil ini (NDP) ditafsirkan 
kembali oleh kadernya, jadilah ia menjadi jalan tikus. Bahasa Arabnya 
sabil ba’da sabil. Bisa jadi istilah ini tidak tetap, namun ini hanya ingin 
menunjukkan realitas yang sebenarnya terjadi. Ada banyak konsep dalam 
pikiran kader-kader HMI dan mereka punya tafsir tersendiri tentang NDP 
itu.

Demikianlah, kerja keras Cak Nur dan teman-temannya melahirkan 
bab-bab NDP yang topik atau temanya sebagai berikut. Dasar-Dasar 
Kepercayaan, Dasar-dasar Kemanusiaan, Kemanusia dan Ketuhanan yang 
Maha Esa, Keharusan Universal dan Ikhtiar, Keadilan Sosial Ekonomi dan 
Ilmu Pengetahuan. Bab terkahir tentang penutup. Kenapa hanya 7 bab. 
Pastinya Cak Nur yang bisa menjawab. Namun paling tidak, tujuh bab itu 
merupakan gambaran pandangan dunia Al-Qur’an versi HMI. Yang tidak 
boleh diabaikan adalah NDP itu sesungguhnya kumpulan nilai-nilai. Dan 
nilai itu tentu saja abstrak.

Ada baiknya kita kutip pengalaman Fachry Ali yang mengatakan 
bahwa NDP itu sangat aneh. Sebab tidak berbicara tentang keimanan 
secara konvensional, melainkan membicarakan konsep-konsep Islam 
tentang persoalan-persoalan yang lebih luas secara kritis dan analitis, 
yang belakangan baru penulis sadari -terutama ketika membahas tentang 
konsep manusia dalam Al-Qur’an- sangat dipengaruhi atau mirip-mirip 
pandangan kaum eksistensialis...Tapi di atas segala-galanya, Cak Nur 
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telah berbicara tentang inklusivitas, tentang kebebasan berpikir dan 
sikap menisbikan kebenaran berpikir dan asumsi kelompok sendiri. 
Bahwa persepsi tentang “kebenaran” bukanlah sesuatu yang telah selesai, 
melainkan sesuatu yang harus dikejar secara terus menerus. 4

Demikianlah, banyak kader yang keliru ketika melihat dan memahami 
NDP. Alih-alih berkaitan dengan maknanya, menyebut NDP sebagai 
“Nilai” Dasar Perjuangan saja masih keliru. Kekeliruan pertama adalah 
menyebut kepanjangan dari NDP. Justru yang benar adalah “Nilai-Nilai 
Dasar Perjuangan”. Jika dielaborasi maknanya adalah di dalam NDP 
terdapat sekumpulan nilai-nilai Islam universal yang menjadi dasar 
perjuangan. Perjuangan untuk ditegakkan atau diwujudkan. NDP itu 
bukan hanya sekedar keperluan training HMI. Lebih dari itu, NDP itu 
adalah Nilai-nilai yang mesti diperjuangkan HMI sampai akhir hayatnya. 
Jadi HMI itu adalah organisasi yang memperjuangkan nilai-nilai universal 
Islam di Indonesia.

Berangkat dari makna NDP itu jelas bahwa misi hidup kader-kader 
HMI adalah perjuangan itu sendiri. Hidup tanpa perjuangan, bukanlah 
kehidupan. Oleh karena itu tidak terbayangkan jika ada  kader HMI 
mengisi hari-harinya – tentu saja dalam konteks organsasi- apakah di 
komisariat, korkom, cabang, badko bahkan di pengurus besar tanpa ada 
nilai-nilai, paling tidak sebuah nilai yang diperjuangkan. Kader seperti 
itu dapat dikatakan sebagai kader yang hidup tapi sebenarnya mati. 
Berbeda dengan mujahid yang oleh Al-Qur’an dipuji sedemikian rupa, 
jangan engkau mengatakan mereka itu telah mati padahal mereka hidup.5 
Sejatinya nilai-nilai itu hidup di dalam kader HMI dan menjadi spirit 
baginya untuk terus beraktifitas baik dalam konteks kehidupan pribadi 
dan keluarga, studi ataupun organisasinya. Nilai-nilai dasar itu hakikatnya 
menghubungkan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan alam dan 
manusia sesama manusia dalam bentuk amal saleh, yang pada gilirannya 
akan membentuk visi hidup setiap manusia, hidup yang sebenarnya 
sangat sederhana, beriman, berilmu dan beramal.6 

4Fachry Ali, “Intelektual, Pengaruh Pemikiran dan Lingkungannya: Butir-butir 
Catatan untuk Nurcholish Madjid” dalam, Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat, Jakarta: 
Zaman, 1999, h. 291. Lihat juga catatan di atas di dalam, Fachry Ali, “Kata Pengantar” 
dalam, Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai-Nilai Islam dalam 
Wacana Sosial Politik Kontemporer, Jakarta: Paramadina, 1998, h. xxxi

5Lihat Al-Qur’an Ali Imran [3]:169
6Lihat Bab VII NDP pada bab Kesimpulan.
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Fachry Ali menuliskan di dalam salah satu artikelnya yang di muat di 
dalam buku Membingkai Perkaderan Intelektual: Setengah Abad HMI Ciputat 
sebagai berikut:

Penulis tidak ingin menguraikan keseluruhan gagasan NDP 
tersebut di sini. Namun untuk sekedar melihat gagasannya 
dapatlah disebutkan bahwa NDP mengkonseptualisasikan 
manusia sebagai makhluk yang mempunyai otonomi besar, 
sebuah kekuasaan independen yang didelegasikan Allah 
dengan sangat purposive, dalam arti mempunyai tujuan 
definitif; mendekati kebenaran yang sebenarnya, yaitu sang 
pencipta itu sendiri. Dalam totalitas otonomi ini, kinerja 
manusia tidak terganggun oleh intervensi Allah. Sebab, alam 
yang terbentang-yang real (dalam arti bukan halusinasi, seperti 
dianut oleh salah satu agama atau salah satu cabang filsafat) 
dan yang menjadi fasilitas manusia untuk berartikulasi-
bekerja dalam hukum yang tetap, apa yang disebut dengan 
sunnatullah. Berada dalam otonomi yang besar, manusia 
bukan saja menjadi makhluk yang menciptakan sejarah, 
melainkan juga bertanggungjawab atas seluruh perbuatannya. 
Karena tidak bisa bergantung kepada siapaun juga (termasuk 
kepada Tuhan-karena telah mendelegasikan kekuasaan-Nya 
kepada manusia sebagai khalifah fi al-ardh, maka survivalitas 
manusia sangat tergantung kepada pengetahuannya tentang 
seluk beluk hukum alam. Karena itu pula, secara eksistensial, 
manusia berhajat kepada ilmu pengetahuan. Walau tidak 
dinyatakan secara ekspilisit, namun tampak terkesan bahwa 
baik Tuhan (sebagai pencipta), maupun alam (sebagai wahana 
dan infrastruktur artikulasi penciptaan sejarah), di dalam 
NDP bersifat “instrumental” bagi manusia. Dalam arti bahwa 
Tuhan dan alam yang diciptakan-Nya –sepanjang berada 
dalam kehidupan dunia- memberikan asistensi bagi manusia 
dalam melakukann tujuan penciptaannya. Otonomi manusia 
harus hilang ketika kehidupan dunia tertransformasikan 
(melalui proses kiamat) kepada kehidupan akhirat, apa yang 
disebut dengan hari agama (yaum al-din). Dalam kehidupan 
akhirat ini, kehidupan sejarah, sebagai jejak kreasi manusia, 
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terhenti. Di alam terakhir inilah manusia tak lagi perlu 
berkinerja, karena Tuhan mengambil alih segala sesuatu dan 
akan bertindak sebagai pemilik dan Raja secara tunggal.7

Penulis sangat suka dengan “perasaan” Fachry Ali tentang NDP 
di atas. Seluruh bab NDP dapat diperasnya menjadi satu paragraf yang 
sangat padat. Namun yang penting adalah bahwa NDP itu –sekali lagi- 
berbicara pada tataran nilai-nilai universal. Nilai-nilai ini menurut 
hemat penulis perlu untuk diderivasikan lebih rinci. Mengapa saat ini, 
nilai-nilai itu perlu untuk dirinci? Dengan berat hati penulis harus 
mengatakan, kemampuan kader-kader HMI untuk menangkap nilai NDP 
itu semakin melemah seiring dengan perjalanan waktu. Tentu berbeda 
dengan generasi Fachry Ali misalnya, yang beliau dan intelektual lainnya, 
bertemu, berdiskusi dan berdialog dengan tangan pertama, Cak Nur, 
mereka lebih mudah memahami. Saat ini hal itu tidak mungkin. Ditambah 
lagi dengan peroblem kader-kader HMI yang semangat intelektualitasnya 
dan etos intelektualitasnya mengalami degradasi yang signifikan. Sulit 
mencari kader HMI yang menyukai membaca buku, mendiskusikannya, 
mendebatkannya dan menuliskannya dalam bentuk resensi, essay atau 
kritik. Lebih-lebih kader-kader HMI yang menggilai filsafat, teori-teori 
sosial dan juga pemikiran keislaman, semakin kesini atau apa yang disebut 
dengan era milenial, semakin langka. Sesungguhnya ini adalah masalah 
terbesar sekaligus terberat yang dihadapi HMI saat ini.8

7Fachry Ali,  “Lima Puluh Tahun HMI Ciputat: Sebuah Narasi Tentang Warisan 
Intelektual” dalam, Membingkai Perkaderan Intelektual: Setengah Abad HMI Ciputat, 
KAHMI, UIN Jakarta Press dan Fatwa Center, 2012, h.xxix-xxx

8Dalam setiap forum perkaderan atau training khususnya LK II dan LK III, yang 
penulis menjadi pematerinya, penulis kerap menemukan realitas yang menyedihkan. 
Rata-rata kader HMI yang menjadi peserta itu, tidak membaca naskah NDP. Apa lagi 
memahami dan dapat pula menyampaikan intinya. Hanya satu dua yang pernah 
membaca, terkadang tidak tuntas. Bisa dibayangkan, kalau kader HMI tidak membaca 
NDP, bagaimana ia bisa memahami konsep besar yang menghantarkan HMI ini menjadi 
besar pula. Hemat penulis ini serius sekaligu lampu kuning bagi kelangsungan kehidupan 
HMI itu sendiri.
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Berangkat dari keprihatinan itulah, beberapa Peminat dan Pengkaji 
NDP HMI, menggagas sebuah pertemuan penceramah, instruktur NDP 
Nasional yang berlangsung pada tanggal 11-13 Mei 2018 di Sawangan, 
Depok9. Pertemuan itu berhasil merumuskan nilai-nilai yang terkandung 
di dalam NDP sesuai dengan bab-bab NDP tersebut. Adapun nilai-nilai 
tersebut adalah: 

Bab I, Dasar-dasar Kepercayaan mengandung nilai, yaitu: 1. Eksistensi               
2. Kepercayaan 3. Kesempurnaan 4. Keimanan 5. Keilmuan 6. Ketundukan 
7. Tradisi 8. Amal Sholeh 9. Ada Mutlak 10. Ganjaran, 11. Kebenaran              
12. Tata Nilai 13. Kearifan Lokal 14. Kebebasan 15. Kepalsuan 16. Wahyu 
17. Akal. 

Selanjutnya pada bab II, Pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan. Nilai 
atau kata kunci yang terkandung di dalamnya adalah: 1. Kemerdekaan        
2. Kemanusiaan 3. Keikhlasan 4. Wakil Tuhan 5. Hanief 6. Fitrah 7. 
Amal Baik 8. Ikhlas 9. Insan Kamil, 10. Dhomir 11. Kerja Kemanusiaan               
12. Toleransi 13. Progresif 14. Berkarakter 15. Holistik 16. Dinamis. 

Kemudian pada Bab III, Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) Dan 
Keharusan Universal (Takdir) nilai yang terkandung adalah: 1. Ke Ikhlasan 
2. Kemerdekaan 3. Keharusan Universal/Sunatullah 4. Ikhtiar 5. Takdir       
6. Hukum Pasti 7. Hukum Sosial.

Pada bab IV, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan, nilai dan 
kata kunci yang dikandungnya adalah: 1. Kebenaran Mutlak 2. Keikhlasan 
3. Islam 4. Iman 5. Amal Sholeh 6. Syirik 7. Keadilan 8. Humen Totaliti 
9. Ihsan.

Pada bab V tentang Individu Dan Masyarakat terdapat nilai atau 
kata kunci seperti: 1. Individu 2. Kemerdekaan 3. Sejarah 4. Masyarakat                  
5. Kontrak Sosial 6. Hawa Nafsu. 

Bab VI yang berbicara tentang Keadialan Sosial Dan Keadilan 
Ekonomi, nilai yang terkandung di dalamnya adalah: 1. Keadilan 
2. Individu 3. Masyarakat 4. Negara 5. Distribusi Ekonomi 6. Kepemilikan 
Pribadi 7. Kekayaan 8. Kapitalisme. 

9Adapun instruktur yang hadir pada saat itu adalah (nama sesuai abjad),                    1. 
Andito 2. Andi Buana Raja 3. Azhari Akmal Tarigan 4. Danial Iskandar 5. Encef Hanief 
6. Faiz Jawahir 7. Haji Misbah 8. Harun Sikka Songge 9. Hilman Wahyudi, 10.Kun 
Nurachadijat 11.Marbawi 12.Muhammad Sahal 13.Ramdhani 14.Rifki Gusti. Turut hadir 
dan memberikan pencerahan pada acara tersebut Ayahanda Sakib Mahmud, salah 
seorang perumus NDP HMI.
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Bab VII sebelum penutup, yaitu tentang Kemanusiaan Dan Ilmu 
Pengetahuan, nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Ilmu                           
2. Peradaban 3. Pengabdian 4. Sain Dan Teknologi dan 5. Amal Sholeh.

Setelah diskusi panjang, serius dan tentu saja sangat filosofis, 
para peserta pertemuan sepakat untuk memeras nilai-nilai tersebut 
dan akhirnya sampai pada sembilan nilai utama. Adapun 9 nilai utama 
itu adalah, 1. Kebenaran 2. Keadilan 3. Kemerdekaan 4. Kesetaraan                                                    
5. Keterbukaan 6. Progresifitas 7. Ketakwaan 8. Kepedulian 9. Kebahagiaan. 
Andaipun 9 nilai ini ingin dipadatkan sehingga lahir nilai yang benar-
benar menjadi ruh NDP, maka hasilnya adalah 3 nilai utama, 1. Kebenaran 
2. Kemerdekaan dan 3. Keadilan.

Nilai-nilai di atas sejatinya adalah nilai universal yang tak terpaut 
dengan agama tertentu. Nilai-nilai itu adalah kebutuhan intrinsik 
manusia. Artinya, semua manusia membutuhkan nilai-nilai itu – sekali 
lagi tanpa memandang suku dan agamanya. Terusiknya nilai-nilai itu juga 
akan merusak rasa kemanusiaan. Sebut saja nilai keadilan. Siapa manusia 
yang ada di muka bumi ini yang tidak membutuhkan keadilan. Dan siapa 
pula manusia yang tidak marah atau terganggu jika diperlakukan tidak 
adil.

Kendatipun disebutkan bahwa nilai-nilai itu universal tidak terpaut 
dengan agama tertentu, namun ketika nilai itu disentuh dengan dimensi 
ilahiah, maka maknanya menjadi berbeda. Dalam konteks NDP HMI, 
nilai-nilai itu tidak diderivasi dari akal murni manusia seperti yang dianut 
paham eksistensialis ataupun paham humanis (humanisme). Nilai-nilai 
di dalam NDP justru diderivasi dari Al-Qur’an dan hadis. Pada titik inilah 
kita akan melihat bahwa nilai-nilai itu tidak hanya bersentuhan dengan 
dimensi sosial dan budaya, melainkan memiliki nilai-nilai spiritual.

C. NDP HMI dan Corak Keisalaman 

Selanjutnya kita mendiskusikan corak Keislaman NDP HMI. 
Pengalaman penulis ber-HMI menunjukkan bahwa HMI itu memiliki corak 
keislaman yang khas dan unik. Keislaman HMI berbeda dengan model 
Keislaman yang dikembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan 
Islam Indonesia. Agar tidak disalahpahami, penulis menegaskan bahwa 
yang dimaksud corak keislaman itu adalah Islam yang dipersepsi, 
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Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktikkan.10 Dengan kata lain, 
keislaman yang dimaksud adalah Islam pada aspek pemikiran atau tafsir, 
Islam empirik, Islam yang berdialog dan berinteraksi dengan budaya. 
Bukan Islam dalam arti normatif yang termaktub di dalam Al-Qur’an 
dan Hadis (manshush). Islam dalam arti nash atau ayat-ayat Qur’aniyyah 
itu sudah selesai. Al-Qur’an sudah final tidak ada perubahan sedikitpun 
di dalamnya. Sedangakn untuk hadis, kita bersetuju pada hadis dengan 
derajat mutawatir untuk diterima tanpa reserve. Namun kita bisa berdebat 
pada tingkat ahad; seperti sahih dan hasan. Inilah yang disebut Islam 
normatif.

Menurut penulis, Jika kader HMI benar-benar memahami sumber-
sumber pemikiran Keislaman HMI, dapat dipastikan corak keberislaman 
kader itu akan berbeda dengan yang kader-kader dari organisasi lainnya. 
Prof.Agussalim Sitompul membutuhkan 663 halaman untuk menjelaskan 
corak keislaman HMI dalam rentang sejarahnya yang panjang. Tentu tidak 
mudah merumuskan corak keislaman itu mengingat sebagai organisasi 
mahasiswa Islam, HMI tentu sangat dinamis dan progresif. Ada banyak 
faktor yang mempengaruhi pemikiran keislaman HMI, baik itu dinamika 
internal ataupun eksternal.

Merujuk kepada Disertasi Agussalim Sitompul yang kemudian 
diterbitkan dengan judul Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: 
Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1974-1997), Agussalim 
membagi periodesasi perkembangan pemikiran Islam HMI kepada 
tiga periode; Periode 1947-1965, Periode 1966-1984 dan Periode 
1985-1997.11 Pembagian priode ini didasarkan pada tiga hal. Pertama, 
perkembangan sumber-sumber keislaman-keindonesiaan. Kedua, 
perkembangan pengertian pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI. 
Ketiga, Perkembangan aspek-aspek pemikiran keislaman-keindonesiaan 
HMI berikut dengan substansinya. Berangkat dari tiga sudut pandang ini, 
dalam pandangan Agussalim Sitompol, tiga priode di atas adalah fase-
fase perkembangan pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI.12  Studi itu 

10M. Quraish Shihab menulis seri buku yang hemat penulis menarik untuk dibaca 
dan ditela’ah. 1. Islam yang penulis Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam (Jakarta: Lentera 
Hati, 2018). 2. Islam yang Penulis Pahami: Keragaman itu Rahmat (Jakarta: Lentera 
Hati, 2018). 3. Islam yang Disalahpahami: Menepis Perasangka, Mengikis Kekeliruan 
(Jakarta: Lentera Hati, 2018). 

11Agussalim Sitompul, Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran 
Keislaman-Keindonesiaan HMI (1974-1997), Jakarta: Logos Publishing, 2002, h. 287-492

12Agussalim Sitompul, Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa, h. 289
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menunjukkan bahwa corak keislaman HMI ada enam; (1) Substantif, (2) 
Proaktif, (3) Inklusif, (4) Integratif, (5) Modernis dan (6) Ilmiah.13

Sebelum Disertasi Agussalim Sitompul terbit (2002), M. Syafi’i 
Anwar menulis buku yang berjudul Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: 
Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru (1995). 
Menurut Syafi’i Anwar, topologi pemikiran politik Cendikiawan Muslim 
orde baru adalah; 1) Formalistik, 2) Substantivistik, 3) Transformatik, 4) 
Totalistik, 5) Idealistik dan 6) Realistik. Nurcholish Madjid oleh Syafi’i 
Anwar diposisikan sebagai pemikir substantivistik.14 Selanjutnya, pada 
tahun 1995, Budhy Munawwar Rachman menerbitkan artikelnya di Jurnal 
Ulumul Qur’an No 3 Vol VI Tahun 1995 yang berjudul, Dari Tahapan Moral 
ke Priode Sejarah: Pemikiran Neo Modernisme Islam Indonesia. Bagi Budhy 
pemikiran Islam Indonesia yang mau tidak mau pasti bertaut dengan 
pemikiran Islam HMI, dapat dibagi kepada tiga model. Pertama, Islam 
Rasional yang diusung oleh Harun Nasution dengan Teologi Rasionalnya 
dan Djohan Effendi dengan Islam Rasional terutama pada aspek kebebasan 
manusia. Kedua, Islam Peradaban yang diusung oleh Nurcholish Madjid 
dan Kuntuwijoyo. Bukan hal baru jika Cak Nur sangat concern pada 
pemikiran dan peradaban Islam. Beberapa bukunya menggunakan kata 
Peradaban. Sedangkan Kuntowijoyo hadir dengan Paradigma Al-Qur’an 
tentang Ilmu Sosial Profetik yang memiliki kekuatan transformatif. Ketiga, 
Islam Transformatif yang diusung oleh Adi Sasono dan Dawam Rahardjo. 
Para ekonom umumnya cenderung pada gagasan Islam transformatif 
dengan fokus pada pengembangan zakat dan filantropi Islam.15 

Adapun Rafiuddin Afkari dan Ismail Suardi Wekke di dalam bukunya 
Intelektualisme Mahasiswa Islam: Sejarah Kontribusi terhadap Gerakan Islam 
Indonesia  (2018) yang mencoba membuat peta pemikiran intelektualisme 
mahasiswa Islam juga merujuk kepada Agussalim tanpa melakukan 
pengembangan signifikan. Menurut mereka corak pemikiran keislaman 
keindonesiaan HMI itu ada enam hal substantif, proaktif, Inklusif, 
Integratif, modern dan ilmiah. Buku diatas juga memberi ulasan masing-
masing ciri tersebut dengan elaborasi yang lebih luas.16 

13Agussalim Sitompul, Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa, h. 492
14M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik 

Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995, h. 143-240,
15Budhy Munawwar Rachman, “Dari Tahapan Moral ke Priode Sejarah: Pemikiran 

Neo Modernisme Islam Indonesia”, Jurnal Ulumul Qur’an, No 3 Vol VI Tahun 1995, h. 4-29
16Rafiuddin Afkari dan Ismail Suardi Wekke, Intelektualisme Mahasiswa Islam: 

Sejarah Kontribusi terhadap Gerakan Islam Indonesia, Yogyakarta; Deepublish,  2018, 
h. 98-111
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Agussalim menjelaskan karakteristik pemikiran tersebut yaitu: 
Pertama, Dikatakan substantif karena pemikiran Islam HMI hanya 
membicarakan hal-hal yang mendasar dan pokok. Bukan masalah-masalah 
teknis. HMI mementingkann substansi ketimbang teks nash. Fokus pada 
ide atau nilia-nilai yang diyakini tidak berubah. Sedangkan forma atau 
simbol bisa berubah dan karenanya dapat saja diperdebatkan. Keadilan 
adalah substansi dan tidak bisa ditawar. Bentuk keadilan itu, apakah 
dibagi sama, dibagi secara proporsional atau berdasarkan kebutruhan dan 
lainnya, adalah teknis yang bisa didiskusikan. 

Kedua, Proaktif maksudnya konstruktif dan proaktif terhadap berbagai 
masalah yang muncul di masyarakat. HMI adalah organisasi yang tidak 
lagi bertahan dari, tetapi organisasi yang proaktif dan responsif untuk 
sesuatu. Dalam bahasa Cak Nur, saat ini HMI bukan lagi organisasi jalanan 
dengan suara menggelegar, tetapi organisasi yang terkesan tenang namun 
kreatif dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah bangsa.17

Untuk bagian ini, penulis ingin mengutip Cak Nur sebagai berikut:

Setelah 48 tahun menghadirkan dirinya di atas pentas 
kehidupan, bangsa dan negara, HMI banyak menghadapi 
tantangan. Bukan saja karena ia harus menunjukkan 
kemampuan untuk meningkatkan perannya, tapi juga karena 
justru meningkatkan peran itu HMI harus memberi respon 
kepada tantangan zaman yang berbeda dari yang pernah 
ada. Berkenaan dengan ini penulis sering mengemukakan 
bahwa tantangan sekarang tidak lagi lebih banyak sifat fights 
againts atau “berjuang melawan” seperti dahulu sekitar 
awal kehadiran orde baru ketika negara terancam oleh 
berkembangnya idiologi anti-Pancasila dan anti –agama; 
tantangan sekarang lebih banyak menuntut kemampuan 
untuk fight for  atau “berjuang untuk”, yakni, sikap-sikap 
proaktif, positif, bukan rekatif, negatif. Agaknya hanya jika 
HMI mampu melancarkan sikap-sikap proaktif, positif itu 
maka raison d’etre-nya akan tetap bertahan dan kukuh.18 

Ketiga, Inklusif dalam perspektif Agussalim Sitompul adalah, corak 
pemikiran keisalaman-keindonesiaan yang dimajukan HMI didasarkan 
pada kepentingan seluruh bangsa Indonesia, tanpa membedakan agama, 

17Nurcholish Madjid, Mempertegas Misi Perjuangan HMI, dalam HMI dan KAHMI, 
Menyongsong Perubahan Zaman, Menghadapi Pergantian Zaman, Jakarta: MN KAHMI, 
1997, h. 93-111

18Nurcholish Madjid, Mempertegas Misi Perjuangan HMI, h. 98-99
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suku, ras, daerah, dan golongan. Inklusif juga dapat dimaknai terbuka 
terhadap kebenaran yang datangnya dari manapun. Lawannya adalah 
ekslusif. Dengan demikian kader HMI, tidak pernah tertutup dengan 
pemikiran dan kebenaran darimanapun datangnya. 

Keempat, Integratif dipahami menyatu dengan kondisi sosial-politik 
bangsa serta kultur masyrakat Indonesia yang majemuk. Pola berpikir 
integratif inilah yang menjadikan HMI tidak pernah memiliki hambatan 
psikologis dalam memadukan keislaman-keindonesiaan ataupun 
Keisalaman, Keindonesiaa dan Kemoderenan. 

Kelima, Modernis dijelaskan sebagai pemikiran yang mengedepankan 
rasionalitas dan menangkap spirit perkembangan zaman. Agussalim 
Sitompul mengatakan, modernis ini juga berarti berpikir ke depan dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.19

Agaknya perlu dipertegas, dalam sejarah pemikiran HMI, hampir 
tidak satu fase sejarahpun HMI memiliki corak pemikiran yang tekstual, 
literal, formal, atau menggunakan istilah William Lidle, Skripturalis. 
Untuk berpikir melampaui apa yang disebut itu, kader-kader HMI 
harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Kemampuan untuk 
menangkap esensi dan substansi sebuah ajaran, teks, atau nash, pastilah 
membutuhkan nalar, kemampuan berpikir abstrak. Demikian juga jika 
pemikiran itu ingin dikontekstualisasikan seiring dengan perjalanan 
zaman. Juga membutuhkan kecerdasan tinggi, memahami realitas 
dengan tepat. Tentu saja alat bantunya adalah ilmu pengetahuan yang 
luas, sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi bahkan statistik dan lain-
lain. Di sinilah keunggulan HMI yang tidak disadari banyak orang. HMI 
itu anggotanya memiliki dasar keilmuan yang beragam. Interaksi ilmiah 
dengan menggunakan sudut pandang keilmuan yang berbeda membuat 
HMI itu sejak dulunya memiliki perspektif yang sangat kaya.

Namun agar kajian ini terasa adil, ternyata dalam sejarahnya juga 
terdapat kader-kader HMI yang memiliki pola pikir berbeda. Menurut 
Syafi’i Anwar terdapat corak pemikiran totalistik yang menganggap 
bahwa doktrin Islam bersifat total (kaffah),serta mengandung wawasan-
wawasan, nilai-nilai, petunjuk yang bersifat langgeng dan komplit 
yang meliputi semua bidang kehidupan sosial politik, ekonomi, serta 
meliputi segi-segi baik individu, kolektif maupun masyarakat pada 
umumnya. Cara berpikir totalistik sumber ajaran adalah wahyu atau 
Al-Qur’an dan karenanya kehidupan kita harus berdasarkan nilai-

19Agussalim Sitompul, Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa,h.493-503



Jati Diri HMI - Wati | Azhari Akmal Tarigan240

nilai syari’ah. Tokoh pemikiran model totalistik adalah Fuad Amsyari 
seorang dokter yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Dakwah 
Islam HMI Cabang Surabaya.20 Karyanya yang penting adalah Strategi 
Perjuangan Umat Islam Indonesia (1990) dan Masa Depan Umat Islam 
Indonesia (1993). 

Dalam konteks pembaharuan pemikiran Keislaman HMI, kita tidak 
ragu untuk menyebutkan bahwa HMI adalah organisasi pembaharu 
khususnya dalam pemikiran keislaman. Bahkan jika merujuk kepada 
tokoh atau meminjam bahasa Majalah Tempo, lokomotif pembaharuan 
pemikiran Islam Indonesia adalah Nurcholish Madjid yang menakhodai 
HMI selama dua periode. Oleh karena itu, gerakan pembaharuan 
pemikiran Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari HMI. Fakta ini 
tidak terbantahkan dan diakui oleh pengkaji-pengkaji Islam Indonesia. 

Kamal Hasan yang Disertasinya banyak dikritik oleh Cak Nur –karena 
ada kesalahpahamannnya terhadap Cak Nur- menegaskan sebagai berikut:

Pembaharuan juga telah menjadi suatu persoalan yang 
mendesak, kata Nurcholish karena organisasi-organisasi 
Islam Reformis, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis 
(Persatuan Islam) dan yang lainnya telah kehilangan elan 
mereka yang bersifat reformis dan dinamis dan menurut 
perkiraannya, dapat dibedakan- meskipun kurang progresif 
daripada-organisasi-organisasi Islam tradisionalis. Karena 
pembaharua saat ini mencakup pengetahuan tingkat tinggi 
mengenai dunia modern, maka tanggungjawab pembaharuan, 
kata Nurcholish menjelaskan, telah berpindah kepada kelas 
menengah Muslim terpelajar seperti yang diwakili oleh HMI, 
Persami, PII dan GPI.21

Tampaknya Kamal Hasan ingin menjelaskan bahwa pembaharuan 
pemikiran Islam yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid yang selanjutnya 
diamini oleh HMI dan menjadi bagian dari kebijakan HMI sampai pada 
masa-masa setelah Cak Nur menjadi Ketua Umum PB HMI. Kamal 
Hasan menuliskan bahwa dengan didukung oleh tokoh-tokoh puncak 
di HMI kala itu, Nurcholsih Madjid (Ketua Umum HMI yang terpilih 
pada Kongres Solo -VIII dan Malang-IX) memperoleh keuntungan 
besar ketiak dia berhasil membujuk kongres HMI-X (yang diadakan di 

20M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik 
Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995,  h.175

21Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia: Respon Cendikiawan Muslim,  Jakarta: 
Lingkaran Studi Indonesia, 1987, h. 122.
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Palembang pada Oktober 1971) mendukung ide-ide pembaharuan dan 
memasukkannya sebagai bagian dari program masa depan HMI. HMI di 
bawah kepemimpinan Ridwan Saidi (1974-1977), tanpaknya tidak mau 
mengubah komitmennya terhadap ide-ide pembaharuan.22 

Selanjutnya Viktor Immanuel Tanja yang disertasinya banyak 
dirujuk oleh kader-kader HMI –Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan 
Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia- 
dan juga mendapat kritik dari Agussalim Sitompol juga memposisikan 
HMI sebagai organisasi pembaharu pemikiran Islam. Di bagian akhir 
kesimpulannya, Tanja menuliskan sebagai berikut:

Setia kepada cita-citanya, HMI telah membuktikan dirinya 
sebagai sebuah organisasi mahasiswa, Mahasiswa Muslim 
yang mampu menjawab tuntutan kebudayaan rakyat 
Indonesia dan memiliki gagasan-gagasan keagamaan yang 
pluralistik itu. Dengan demikian HMI telah mendasarkan 
pandangan keagamaannya pada ajaran-ajaran Qur’an yang 
relevan. HMI telah menjadi sebuah organisasi muslim yang 
dengan tepat dan pandai menghadapi masalah-masalah 
modernisasi, sekularisasi, dan hubungan antar agama, tiga 
rumusan dasar yang harus dijunjung dalam membawa maju 
proses politik Indonesia dewasa ini yang berakar di dalam 
Pancasila.23

Menariknya tidak ada organisasi mahasiswa lainnya yang dapat 
mengklaim dirinya sebagai organisasi pembaharu sampai saat ini. Juga di 
saat HMI mengalami jeda pemikiran, organisasi lain juga tidak dapat tampil 
menggantikan posisi HMI. Demikianlah, corak pemikiran keislaman yang 
telah disebut Agussalim Sitompul di atas, kendatipun mengalami pasang 
surut seiring dengan perjalanan HMI dari masa ke masa, namun tetap saja 
keseluruhannya menunjukkan watak pembaharuannya.

Jika Agussalim Sitompul menyebut salah satu ciri pemikiran 
keislaman HMI itu adalah modernis, oleh Azyumardi Azra sebenarnya 
HMI telah melampaui itu. HMI tidak saja modernis tetapi neo modernis. 
Azra menuliskan sebagai berikut:

22Kamal Hasan, Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia: Respon Cendikiawan Muslim 
, h. 122

23Viktor Imanuel Tanja, Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kedudukannya di 
Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia, Jakarta: Pustaka Harapan, 
1991, h. 163
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HMI sesungguhnya tidak mempunyai “idiologi keagamaan” 
yang jelas benar. Pandangan dunia (weltanschaung) HMI 
pernah dirumuskan Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin 
Anshari dan Sakib Mahmud atas rekomendasi Kongres ke-9 
HMI di Malang, 3-10 Mei 1969, dalam Nilai-nilai Dasar 
Perjuangan  (NDP) yang belakangan menjadi NIK (Nilai-Nilai 
Identitas Kader-pen) HMI ini, maka idiologi keagamaan HMI 
cenderung ke arah “modernisme” kalau tidak dapat dikatakan 
“neo modernisme” Islam. Pada level praksis, “Modernisme 
Islam”  -yang lebih mementingkan substansi dari literalisme- 
dalam pengamatan saya, tetap menjadi orientasi kader HMI.24 

Kata kunci yang penting untuk diperhatikan, modernisme Islam 
bahkan neomodernisme Islam itu adalah mementingkan substansi 
ketimbang literalisme, esensi dengan formalisme, inti dengan simbol, 
ideal moral dengan legal formal, atau istilah lainnya yang mengacu pada 
makna-makna di atas. Kemampuan HMI dalam menangkap esensi dari 
ajaran Islam, membuat HMI berhasil bahkan dengan sangat gemilang, 
membumikan Keislaman, Kebangsaan atau Keindonesiaan dalam satu 
tarikan nafas. Bahkan oleh Cak Nur sendiri ditautkan dengan Kemodrenan. 
Ini merupakan hal yang luar biasa.

Keislaman dan Keindonesiaan (Kebangsaan) ini sangat penting untuk 
kembali diangkat ke permukaan di saat banyak anak bangsa ini yang 
gagap memposisikan keduanya. Sekelompok kecil anak bangsa ini dengan 
suara yang keras selalu berteriak tentang Islam politik di luar konteks 
NKRI. Isu-isu khilafah yang mereka kembangkan menempatkan Islam itu 
tidak saja terpisah bahkan berhadap-hadapan dengan NKRI, suatu cara 
berpikir yang tidak memiliki preseden historis di dalam HMI. Keislaman 
dan Keindonesiaan HMI bukan lahir kemarin sore, apa lagi dimaksudkan 
untuk mengcounter pemikiran penegakan khilafah di Indonesia. Justru 
sejak awal, tahun 1947, sebagaimana yang direpresentasikan oleh 
Lafran Pane, Ahmad Tirtosudiro dan Dahlan Danuwiharjo dan lainnya, 
keislaman dan kebangsaan dalam satu tarikan nafas. Keduanya tidak 
dapat dipisahkan.

24Azyumardi Azra, “Mengabdi Republik Memberdayakan Umat: Apresiasi atas 
Pemikiran Keislaman dan Kiprah Keindonesiaan HMI”, dalam, Agussalmi Sitompul, 
Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa, h. xxi. Artikel ini juga telah direvis dan 
dimuat kembali dalam, Azyumardi Azra, Mengabdi Republik Memberdayakan Umat: 
Apresiasi atas Pemikiran Keislaman dan Kiprah Keindonesiaan HMI, (Epilog) dalam 
Membingkai Perkaderan Intelektual: Setengah Abad HMI Cabang Ciputat, h. 321-337



Perempuan Dalam Perspektif NDP HMI: Upaya Menemukan... 243

Mempertautkan keislaman dan kebangsaan (nasionalisme) ini 
menjadi mungkin karena HMI berpijak pada substansi ajaran Islam 
bukan pada literalisme atau bentuk-bentuk formalnya. Meminjam 
pandangan Fazlur Rahman, HMI sangat menyadari ajaran Islam itu 
sebagaimana di bawa oleh Nabi Muhammad SAW dan disebarluaskan 
untuk pertama kali kepada bangsa Arab, mengandung ideal moral atau 
nilai fundamental sekaligus legal formal. Legal formal adalah bentuk 
ajaran itu yang sangat terkait dengan situasi dan kondisi saat itu. Legal 
formal itu pada umumnya sangat dipengaruhi oleh tradisi atau adat-
istiadat setempat. Oleh karena itu, ketika melihat ajaran Islam, penting 
untuk menangkap mana yang esensi dan mana yang formal. Contoh 
sederhananya adalah, dalam konteks bernegara, ada bentuk dan ada 
nilai yang menjadi esensi ajaran itu. Bagi HMI, tidak terlalu penting 
apakah bentuk negara itu khilafah, mamlakah (kerajaan), jumhuriyah 
(republik-NKRI). Justru yang paling penting adalah nilai-nilai bernegara 
itu hidup dan menjadi nafas penyelenggaraan negara. Negara harus 
mensejahterakan rakyatnya. Negara harus menegakkan keadilan. Negara 
harus berpijak kepada kemaslahatan dan seterusnya.

Ketika para Bapak dan Ibu bangsa ini telah memilih NKRI, maka 
dalam ijtihad mereka NKRI adalah bentuk negara yang menjamin tegaknya 
nilai-nilai Islam yang universal, keadilan, egalitarianisme, kemaslahatan, 
kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. NKRI menjadi relevan 
di tengah Indonesia yang plural dari berbagai sisi, Suku, Agama dan 
Ras. Kelanjutannya, ini pula alasan mengapa kita menerima Pancasila. 
Karena Pancasila itu sesungguhnya adalah bingkai atau cangkang yang di 
dalamnya ada isi. Justru yang paling penting bagi HMI adalah nilai-nilai 
dari Pancasila yang tak satupun bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. 
Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai ajaran Islam. Siapakah yang 
mengingkari bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ajaran 
dan nilai Tauhid. Siapa yang mengingkari bahwa Keadilan Sosial bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia merupakan, ajaran Islam untuk menegakkan 
zakat, membela orang lemah dan dilemahkan dan membebaskan orang 
yang tertindas.

Tidak berlebihan jika dikatakan, Pancasila adalah ajaran Islam yang 
telah mengkristal dan berinteraksi dengan budaya Indonesia. Tegasnya 
Pancasila adalah Islam yang mengindonesia. Tidak ada kekhawatiran 
sedikitpun, bahwa mengamalkan Pancasila telah mengajarkan ajaran 
Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tanpa harus menyebut 
khilafah –andaipun jika ini ingin dikatakan bentuk ideal dan final ajaran 
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Islam tentang negara- Pancasila sudah cukup untuk mengatakan bahwa 
negara ini adalah Islami dalam arti telah sesuai dengan ajaran-ajaran 
Islam.

D. Syarah NDP tentang Perempuan

Penulis menggunakan kata syarah dalam arti penjelasan. Konsep 
syarah ini pernah penulis jelaskan di dalam buku Islam Mazhab HMI 
yang merujuk kepada tradisi fikih Islam. Untuk menyegarkan ingatan 
kita masing-masing, di dalam tradisi intelektual fikih ada yang disebut 
kitab matan, kitab syarah dan juga hasyiah. Tidaklah mengherankan 
di dalam sebuah kitab fikih atau yang lazim disebut dengan kitab 
kuning, terdapat tiga bahkan lebih pengarang. Disebut matan karena 
berisi materi kajian yang ringkas dan padat. Kata dan kalimatnya sarat 
makna. Penulisnya memiliki kemampuan untuk menjelaskan persoalan 
yang luas itu dalam kalimat-kalimat yang pendek. Karena itulah, pada 
perkembangan berikutnya, generasi selanjutnya, murid-murid sang 
penulis matan mulai memberi syarah, penjelasan terhadap isi kitab 
matan itu. Ketika bertemu Cak Nur tahun 1990-an di Garuda Plaza Hotel, 
penulis sampaikan kepada Cak Nur bahwa buku penulis yang semula 
berjudul Islam Universal adalah syarah terhadap teks NDP yang beliau 
tulis sebelum tahun 1969. Beliau tersenyum mendengar penjelasan 
tersebut. Sembari menyampaikan bahwa NDP HMI itu dokument yang 
paling tua. Boleh saja untuk dirubah atau dikembangkan. Syaratnya 
intelektual levelnya gak boleh turun. Karena persoalan yang dihadapi 
generasi mendatang semakin complicated.

Dengan demikian, penulis konsisten dengan istilah syarah itu. Pada 
sub bab ini, penulis akan mencoba untuk memberi syarah terhadap 
NDP HMI dengan memberi tekan pada aspek perempuan. Dengan 
kata lain, maksud sub bab ini adalah ingin mempertajam atau tepatnya 
mengelaborasi lebih lanjut penjelasan NDP dan kontekstualisasinya 
dengan persoalan perempuan. Sejauh mana NDP HMI dapat dielaborasi 
dan selanjutnya dikembangkan menjadi nilai dasar KOHATI. Lebih jauh 
dari itu, menjadi lebih baik jika NDP HMI dapat dijadikan sebagai kritik 
terhadap ketimpangan, ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan yang 
dialami perempuan?

HMI-Wati sebagai kader HMI sebagaimana saudara kandungnya 
HMI-Wan harus benar-benar memahami NDP dan menginternalisasikan 
nilai-nilainya ke dalam diri. Hanya saja, dalam konteks kajian ini, NDP itu 
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ingin diberi makna baru –untuk tidak menyebut makna keperempuanan. 
Artinya, NDP HMI dapat dikembangkan dan diberi penekanan nilai yang 
pada akhirnya dapat digunakan kader-kader HMI-Wati untuk menopang 
atau menjadi landasan kiprahnya di KOHATI ataupun di luar. Penulis 
akan mencoba untuk memberi tafsir atau syarah baru terhadap NDP 
jika dilihat dari kacamat perempuan. Penulis ingin meletakkan konsep 
perempuan ini dalam kerangka di atas. Artinya, diskursus Perempuan 
dalam NDP HMI harus dikaji dalam konteks modernisme atau neo 
modernisme Islam. Walaupun harus jujur diakui, kerangka modernisme 
Islam ini tidak sepenuhnya tepat digunakan saat ini. Namun sebagai titik 
berangkat dalam menganalisis sesuatu tetap penting. Membaca secara 
cermat mana yang esensi dan literal akan tetap digunakan.

 Berangkat dari perspektif di atas, diskursus perempuan di 
dalam NDP harus diletakkan pada tataran universal. NDP tentu tidak 
akan berbicara perempuan secara detail atau rinci. Oleh karena itu kita 
tidak akan bertemu pembahasan di dalam NDP bagaimana sejatinya 
menjadi perempuan yang saleh, hak dan kewajiban sebagai istri juga 
tanggungjawabnya sebagai ibu. NDP juga tidak akan bicara fikih 
perempuan, shalat, puasa, dan hajinya. NDP akan bicara perempuan 
dalam konteks kemanusiaan universal. Sekali lagi perlu dipertegas, NDP 
HMI sebagai nilai-nilai dasar yang harus terinternalisasi di dalam diri 
setiap kader HMI. Nilai-nilai itu sekaligus menjadi identitas dirinya yang 
akan terefleksi pada pikiran, perilaku, sikap yang sepenuhnya merupakan 
terjemahan atau konkritisasi dari nilai-nilai itu. Kader HMI itu dikenal 
dan menjadi berbeda manakala ia berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai 
itu menjadi perilaku nyata. Jadi tidak sekedar potensi tetapi telah menjadi 
aktual. 

1. Dasar-Dasar Kepercayaan

Pada bab I Dasar-dasar Kepercayaan ada penjelasan yang menarik 
bahwa peradaban sangat terpaut erat dengan kepercayaan yang dianut 
oleh satu masyarakat. Kepercayaan pada gilirannya akan membentuk nilai, 
norma dan akhirnya perilaku. Kepercayaan yang benar akan melahirkan 
nilai, norma dan perilaku yang benar pula. Pada gilirannya akan membawa 
pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 
Sebaliknya kepercayaan yang salah, kepercayaan yang membelenggu, 
membuat ilmu pengetahuan tidak berkembang. Kepercayaan yang benar 
itu adalah Allah SWT. 
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Kepercayaan yang kuat dan teguh kepada Allah akan melahirkan 
sebuah nilai dan norma dalam diri bahwa yang suci hanya Allah sebagai 
“zat” yang wajib disembah. Sikap tunduk dan pasrah hanya kepada Allah 
tidak kepada makhluk atau benda-materi lainnya. Semesta tidak memiliki 
nilai sakral dan karenya terbuka untuk diakses, diteliti dan diobservasi 
sehingga menghasilkan temuan ilmu pengetahuan yang berguna bagi 
manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang alam, manusia 
bahkan tentang relasi dan interaksi manusia sesungguhnya adalah wujud 
dari desakralisasi atau demitologisasi yang hadir sejak kehadiran Islam di 
muka bumi. Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan buah dari tauhid itu 
adalah lahirnya ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. 

Di sisi lain, Kepercayaan kepada Allah SWT sebagai kepercayaan yang 
benar diperoleh melalui wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 
Oleh karena itu, kita juga harus percaya bahwa Nabi Muhammad SAW 
adalah utusan Allah SWT yang membawa risalah dan kita yakini sebagai 
kebenaran. Meragukan Nabi Muhammad SAW pada akhirnya sama 
dengan meragukan wahyu Tuhan yang akhirnya meragukan Tuhan itu 
sendiri. Jika syahadat kepada Tuhan melahirkan ilmu pengetahuan maka 
syahadat Rasul akan melahirkan ilmu tentang akhlak, etika atau moral. 
Akhlak menjadi bingkai bagaimana manusia membangun hubungan 
kepada Allah SWT, hubungan kepada sesama manusia dan juga relasi 
dengan alam semesta. 

Dasar-dasar kepercayaan di dalam NDP HMI bukan sebatas 
mengajarkan tauhid “La Ilaha Illa Allah” sebagaimana dipelajari di 
Madrasah. Apa lagi sebatas percaya kepada Allah dan rukun iman 
lainnya. Lebih dari itu, Tauhid harus memiliki implikasi yang jauh, ilmu 
pengetahuan dan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Tauhid yang 
tidak melahirkan sikap progresif, kreatif dan dinamis dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan, tidak bisa dikatakan tauhid dalam perspektif NDP.  

Selanjutnya kepercayaan kepada Allah SWT akan berbuah keyakinan 
terhadap ajaran-ajarannya baik yang terdapat di dalam Al-Qur’an ataupun 
di dalam Hadis-hadis sahih. Secara spesifik, setiap HMI-Wati di samping 
meyakini Allah SWT sebagai Rabb yang haq, juga meyakini ajaran Allah 
SWT terutama yang berhubungan dengan perempuan adalah kebenaran. 
Demikian juga dengan apa yang dibawa Nabi, apa yang diucapkannya 
dan tentu saja tindak-tanduknya terutama yang berhubungan dengan 
perempuan, juga kebenaran yang harus dijadikan teladan. Tidak ada 
informasi keperempuanan yang harus diikuti kecuali apa yang diajarkan 
Allah SWT dan dijabarkan Rasulnya, melalui hadis-hadis yang sahih. 



Perempuan Dalam Perspektif NDP HMI: Upaya Menemukan... 247

Kemudian mewujud dalam perilaku istri-istri Rasul, Putrinya dan wanita-
wanita saleh yang hadir dalam pentas sejarah.

Hal ini perlu ditegaskan agar HMI-Wati tidak kehilangan keteladanan. 
Bukankah dalam sejarah perjuangan bangsa dan khususnya gerakan 
perempuan yang tampil dalam sejarah, terdapat gerakan-gerakan yang 
tidak berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis. Di dasarkan pada idiologi yang 
tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sampai di sini, “turut Qur’an dan 
Hadis” yang senantiasa dilantunkan dalam acara formal HMI, itu juga 
menjadi jiwa dan spirit bagi KOHATI dalam menata pemikiran dan 
gerakannya. Namun tidak berarti HMI-Wati menjadi tekstualis atau 
skripturalis dalam memahami sumber ajaran Islam. Model pemahaman 
juga dikembangkan berdasarkan model pemahaman HMI terhadap Islam 
itu sendiri. 

Salah satu problema ketuhanan bagi perempuan adalah, munculnya 
pemahaman bahwa “tuhan” selalu saja didefinisikan sebagai “laki-laki”. 
Hal ini menjadi alasan yang kerap juga digunakan untuk meneguhkan 
superioritas laki-laki atas perempuan. Padahal, mempersepsi Allah 
SWT dengan jenis kelamin tertentu atau atribut lainnya, atribut yang 
tidak pernah diinformasikan Al-Qur’an adalah kedustaan. Konsekuensi 
tauhid dan sifat Allah, laisa ka mislih syai’un itu adalah tidak ada atribut 
kemanusiaan apapun yang melekatkan kepada Tuhan.

Justru yang harus dipahami adalah, Allah SWT sebagaimana 
diinformasikannya di dalam Al-Qur’an memiliki asma’ al-husna atau 
dalam bahasa yang berbeda disebut dengan sifat atau karakter. Menariknya 
adalah, Allah SWT tidak hanya memiliki karakter apa yang disebut 
maskulin tetapi Allah SWT juga memiliki karakter feminim.

NDP sesungguhnya menggambarkan HMI-Wati menjadi pribadi 
yang utuh. Memahami eksistensi dirinya sebagai makhluk Allah yang 
memiliki fungsi-fungsi kehambaan dan kekhalifahan. Fungsi kehambaan 
meniscayakan HMI-Wati memiliki kepatuhan kepada Allah SWT yang 
ditunjukkan dengan ibadah yang sangat baik. Kepatuhan kepada syari’at 
yang berkenaan dengan dirinya. Sebut saja misalnya dalam konteks 
menutup aurat dan berakhlak mulia.

Pada sisi lain, HMI-Wati juga menyadari dirinya sebagai khalifah 
Allah SWT yang memiliki tugas mulia yaitu memakmurkan bumi. 
Memakmurkan bumi artinya, menjadikan kehidupan dunia ini menjadi 
lebih baik. HMI-Wati bertanggungjawab untuk menghadirkan kehidupan 
bumi yang lebih damai dan menyejukkan. Apakah ada perbedaan makna 
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khalifah buat laki-laki dan perempuan? Menurut penulis tidak ada 
perbedaan makna khalifah untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan kita 
bisa berkata, makna khalifah yang ditawarkan Al-Qur’an itu sesungguhnya 
berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini penting ditegaskan agar 
kita tidak terjebak pada tafsir-tafsir yang misioginis. Bukankah masih ada 
paham yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin. 
Wanita dilarang beraktivitas di ruang publik. Secara singkat pada bab 
IV buku ini, penulis menjelaskan pandangan Murata yang mengatakan 
bahwa di dalam diri Tuhan ada karakter jalal tetapi juga ada karakter jamal. 
Keduanya seimbang. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Murata, pada 
diri manusia dua karakter ini juga ada.

Dengan demikian, mempersepsi Tuhan sebagai laki-laki sesungguhnya 
tidak tepat. Memang di sini ada problem bahwa apapun yang kita konsepkan 
tentang Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan sampai kapanpun dan 
oleh apapun, tidak pernah bisa didefinisikan oleh dan dengan cara apapun. 
Yang paling tepat adalah memahami idiom sifat Allah SWT, laisa kamislihi 
syai’un dan mukhalafatu li al-hawadis (berbeda dengan makhluk). Namun 
dengan mencermati sifat-sifatnya yang hakikatnya juga merupakan hasil 
konstruksi manusia, bedanya ditopang oleh Wahyu, menjadi lebih mudah 
“memahami Tuhan” dalam konteks menata dan mengatur alam semesta 
ini.

2. Dasar-Dasar Kemanusiaan

Pada bab II Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan kita 
diberikan sebuah persepktif yang amat penting dalam konteks perempuan. 
Salah satu kata-kata yang sering dilontarkan kepada perempuan progresif 
atau umumnya seorang feminis adalah mereka telah melanggar fitrah 
dan kodratnya sebagai wanita. Dalam hal ini fitrah dan kodrat diberi 
makna yang sama. Pada akhirnya fitrah menjelma menjadi belenggu 
yang sulit bagi perempuan untuk diretas sehingga mereka terkungkung 
pada wilayah domestik belaka. Jadilah fitrah pembatas bagi wanita untuk 
mengembangkan potensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. 
Pada titik ini menjadi penting untuk memahami dengan tepat apa yang 
disebut dengan fitrah itu.

Dari segi bahasa kata fitrah memiliki makna yang tidak tunggal. Fitrah 
dapat berarti bentuk asal penciptaan. Fitrah juga bermakna kesuciaan, 
bersih dan tidak ada noda dan dosa. Fitrah juga bermakna kreatif, 
mencipta atau menghasilkan sesuatu. Di dalam Al-Qur’an ada banyak 
kata fitrah yang sebenarnya maknanya tidak keluar dari bentuk awal 
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penciptaan, suci dan bersih tidak ada noda dan dosa. Kata Fathir yang 
juga memiliki akar kata yang sama dengan fitrah bermakna mencipta atau 
berkreasi. Adapu kodrat sebenarnya terambil dari kata qadara yang akar 
katanya adalah q-d-r. Kodrat diberi makna kekuasaan (Tuhan) misalnya 
terdapat pada kata, manusia tidak akan mampu menentang kodrat  atas 
dirinya sebagai makhluk hidup. Makna kedua adalah hukum (alam) seperti 
pada contoh, benih itu tumbuh menurut hukum alamnya. Yang ketiga makna 
kodrat adalah sifat asli, sifat bawaan sebagaimana terlihat pada contoh, 
kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan sifat asli atau sifat bawaan 
kita masing-masing. Makna kata yang terakhir tentu relevan dengan kajian 
ini. Jika disebut kodrat wanita, itu artinya bawaan asli wanita. Masalanya 
nanti adalah apa yang dimaksud sifat asli atau sifat bawaan itu. Apakah 
mencuci dan memaska, sifat bawaan asli. Bukankah bawaan asli itu seperti 
hamil, melahirkan dan menyusui.

Sebenarnya kata fitrah dan kodrat tidak mengandung persoalan 
apapun ketika digunakan dalam konteks yang umum, misalnya takdir 
Ilahi. Kodrat manusia dan lain-lain. Namun begitu kata tersebut diberi 
tambahan perempuan di belakangnya, fitrah perempuan atau kodrat 
perempuan, maka muncul persoalan mana yang disebut fitrah perempuan 
dan kodrat perempuan itu sendiri. 

Selanjutnya yang tidak kalah pentingya untuk diperhatikan bahwa di 
dalam NDP ada yang disebut dengan dhamir atau hati nurani yang darinya 
memancar sekaligus menjadi kecenderungan asasi manusia untuk tunduk 
kepada kebenaran dan suka kepada keindahan dan kebaikan. Sesungguhnya 
yang disebut fitrah itu adalah kebenaran, kebaikan dan keindahan. 
Manusia yang hidup dalam bingkai kebenaran, kebaikan dan keindahan 
adalah mereka yang hidup dalam dan sesuai dengan fitrahnya. Sebaliknya, 
mengabaikan ketiga hal tersebut sama maknanya dengan hidup di luar 
fitrahnya atau hidup di luar desain Allah SWT. Fitrah ini dalam kajian 
filsafat kemanusiaan disebut sebagai penggerak internal manusia untuk 
berkiprah sebagai wujud dari tugas-tugasnya sebagai hamba Allah dan 
juga sebagai khalifah. Perempuan sejatinya memahami fitrahnya dengan 
benar, fitrah yang benar-benar membentuk kesejatiannya. Bukan “fitrah” 
yang dibentuk oleh lingkungannya atau fitrah yang diberikan. 

Jika kita perhatikan NDP Bab II dengan seksama, jelas bahwa manusia 
yang diidealkan NDP adalah manusia yang diliputi semangat mencari 
kebenaran, keindahan dan kebaikan. Dia menyerap segala sesuatu yang 
baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan 
menyatakannya dalam hidup berpradaban dan berkebudayaan. NDP 
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telah menggariskan beberapa karakter “manusia HMI” baik itu HMI-
Wan ataupun HMI-Wati. Kader HMI adalah mereka yang aktif, kreatif 
dan kaya akan kebijaksanaan (wisdom-hikmah). Dia berpengatahuan luas, 
berpikiran bebas, berpandangan lapang dan terbuka, bersedia mengikuti 
kebenaran darimanapun datangnya. Dia adalah manusia toleran dalam 
arti kata yang benar, penahan amarah dan pema’af.

Dalam kesempatan training HMI di beberapa tingkatan, penulis kerap 
mengajak peserta untuk menghitung karakter Kader HMI sebagaimana 
yang tercermin di dalam lagi Hymne HMI. Lagu Hymne itu dengan diksi 
yang sangat padat bagi penulis memuat visi kader HMI. Bagaimana 
seharusnya karakter kader HMI atau dengan bahasa lain, lagu itu memuat 
sifat-sifat mulia yang harus dimiliki kader HMI. Penulis minta mereka 
menghitung karakter yang diinginkan lagu penting itu. Hasilnya, tidak 
banyak kader HMI yang dapat menghitungnya dengan tepat dan benar. 
Adapun karakter kader HMI itu adalah, kader yang bersyukur, ikhlas, yakin, 
selalu berusaha, berorientasi pada kemajuan, selalu berharap hidayah, 
juga taufik, senantiasa Bahagia, tak lupa berdoa, memililki konsistensi 
atau ikrar, komitmen untuk menjunjung tinggi syiar islam, berpedoman 
keapda Al-Qur’an dan Hadis, dan senantiasa berharap keberkahan dari 
Allah SWT.

Apa yang berbeda jika kita memperhatikan manusia HMI seperti yang 
terdapat di dalam NDP HMI dengan Manusia HMI yang terdapat di dalam 
Hymen HMI. Jawabnya adalah, kader HMI di dalam NDP lebih bercorak 
intelektualistik-aktivistik dalam makna peduli dengan masyarakat. 
Memiliki komitmen keummatan yang kuat. Sedangkan Manusia HMI di 
dalam lagu Hymen HMI lebih bersifat teologis-spiritualistik. Jika karakter-
karakter ini dipadukan maka manusia HMI itu adalah insan kamil.

Demikianlah, NDP menyebutnya sebagai insan kamil, manusia yang 
utuh dan tidak mengalami spilit personality. Tidak membedakan antara 
kerja dan ibadah, kerja dan kesenangan dan sebagainya. Akhirnya, muara 
kehidupan manusia adalah kebahagiaan dan keridhaan Allah. Kebahagian 
hanya bisa diperoleh melalui kerja ikhlas. Hidup secara fitrah ialah bekerja 
secara ikhlas yang memancar dari hati nurani yang hanif dan suci.25 

25NDP Bab II
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3. Ikhitiar dan Keharusan Universal

 Ketika mempelajari bab III NDP HMI, pertanyaan yang muncul adalah 
tentang taqdir. Dalam konteks perempuan pertanyaannya adalah, apakah 
menjadi perempuan dengan segala “tugas dan kewajibannya” di wilayah 
domestik itu takdir? Apakah perempuan itu hamil kemudian melahirkan 
dan selanjuntnya menyusui anaknya juga bagian takdir? Menjadi ibu 
rumah tangga, kemudian mengerjakan pekerjaan domestik, mengurus 
rumah, mencuci, memasak, mengurus anak-anak dan tentu saja suami, 
adalah pekerjaan yang sudah ditakdirkan buat perempuan. Bahkan, 
seorang HMI-Wati yang kritis bertanya, apakah menjadi sekretaris itu 
takdir? Menjadi seksi konsumsi ketika ada acara HMI, itu juga takdir bagi 
HMI-Wati?

Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Sama dengan menjelaskan 
bab III NDP HMI, juga tidak mudah. Dikatakan tidak mudah, karena 
di dalam diri kader sudah tertanam dalam waktu yang lama tentang 
konsep takdir itu. Ironisnya konsep takdir yang dipahami itu sebagai 
satu-satunya kebenaran. Takdir yang mengajarkan bahwa hidup adalah 
menjalani takdir dengan damai dan tenang tanpa protes. Takdir sebagai 
sesuatu yang taken for granted. Tidak bisa di rubah. Tentu saja guru-guru 
kita yang mengajarkannya tidak pernah tersadar bahwa takdir Jabariyah 
yang dipelajari itu akan membekas cukup dalam dan akan berpengaruh 
terhadap cara pandang kita terhadap Tuhan, diri dan alam juga berpengaruh 
terhadap etos kerja kita di dunia in. 

Di sini penulis tidak akan menjelaskan lagi apa yang dimaksud 
dengan takdir yang oleh NDP dibahasakan dengan keharusan universal, 
lengkapnya ikhtiyar dan keharusan universal. Penulis lebih tertarik 
jika kita membahas konsep dasar yang berkembang di dalam studi 
Gender. Di antaranya yang penting ditela’ah itu adalah adalah antara 
konsep nature dan nurture. Pada sisi lain, penting juga terlebih dahulu 
untuk membedakan antara gender dan sex yang kerap disalahapahami. 
Dalam studi-studi feminis, jelas bahwa gender adalah sesuatu yang bisa 
berubah dan dapat saja dipertukarkan antar jenis kelamin. Perubahan dan 
pertukaran tersebut menjadi mungkin karena perbedaan tempat, waktu, 
tingkat pendidikan, kondisi fisik, orientasi seksual, dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan gender, salah satu jargon yang digunakan adalah 
“Gender is not something we are; rather, it is something we do”. Adapun Sex 
lebih mengacu kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. 
Sifatnya harus diterima sebagai bentuk penciptaan Allah. Seperti yang 
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dijelaskan Nasaruddin Umar bahwa laki-laki memiliki kumis, memiliki 
dada yang datar, memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. 
Sedangkan perempuan memiliki rahim dan saluran untuk melahirkan, 
memproduksi telur, memiliki vagina, memiliki payudara,  mengalami 
haid dan menopouse.26 Inilah yang disebut dengan sex. Andaipun kita 
ingin menggunakan kata takdir, itulah takdir di mana kita tidak memiliki 
pilihan dan tidak juga memiliki upaya untuk terlahir sebagai laki-laki atau 
perempuan.

Merujuk kepada Moh.Khuzai, Secara etimologi nature diartikan 
sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang 
atau sesuatu. Dapat juga diartikan sebagai kondisi alami atau sifat dasar 
manusia. Dalam kajian gender, term nature diartikan sebagai teori atau 
argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak 
lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks). Perbedaan 
lelaki dan wanita adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul 
perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat 
padanya secara alami. Jadi, seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang 
ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus 
diskriminasi dan mencipatakan hubungan yang serasi. Teori nature akrab 
dengan ilmuwan klasik dan religius. Terkadang teori ini juga dikaitkan 
dengan Rousseau, Kant, dan Hegel, namun yang dianggap sebagai peletak 
dasar teori ini secara ilmiah adalah Charles Darwin dan didukung oleh 
Teori Hereditas.27

Sedangkan nurture Secara etimologi berarti kegiatan perawatan, 
pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan 
yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak. Implikasi dari 
teori ini adalah perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan 
oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan pengaruh faktor 
budaya. Dinamakan nurture karena faktor-faktor sosial dan budaya 
menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis 
kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang 
tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Karena adanya 
faktor budaya di dalamnya, argumen ini seringkali juga disebut sebagai 
konsep culture. Tradisi yang terus berulang kemudian membentuk 

26Nasaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender, h. 37. Lihat juga, Lily 
Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat, Bandung: Mizan, 1991, h. 92

27Moh. Khuza’i, “Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture”, 
dalam Jurnal KALIMAH, Vol. 11, No. 1,  Maret 2013, h. 107-109.
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kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami. 
Perbedaan konstruk sosial dalam masyarakat mengakibatkan relatifitas 
tolok ukur atribut maskulin dan feminim antar budaya. Sifat tertentu 
yang dilekatkan pada suatu gender di suatu komunitas belum tentu sama 
dengan yang lainnya. 

Terlepas dari persoalan di atas, bagi penulis ada hal penting di dalam 
bab ini yang perlu menjadi renungan semua. Adapun kalimat tersebut 
terdapat di dalam teks NDP sebagai berikut:

Manusia yang ikhlas itu dalam satu tarikan nafas adalah 
manusia yang merdeka. Merdeka dalam makna kerja suka 
rela tanpa paksaan oleh apa dan siapapun, kecuali hanya 
karena ingin memperoleh keridhaan Allah SWT. Ruang 
manusia bekerja disebut dengan dunia dan ruang manusia 
mempertanggungjawabkan kerjanya disebut akhirat. Manusia 
lahir sebagai individu dan kembali kepada Allah sebagai 
individu. Jadi individualitas adalah kenyataan asasi yang 
pertama dan terakhir dari pada kemanusiaan.

Konsep ini hemat penulis sangat penting bagi perempuan terutama 
dalam memahami relasi-relasinya, sebagai putri “milik ayahnya”, sebagai 
istri “milik suaminya” dan sebagai Ibu “milik anak-anaknya”. Sampai di 
sini penulis juga ingin mengkritik diri sendiri. Penggunaan kata “milik” 
kendati dalam tanda petik sebenarnya tidak tepat. Secara hakikat kita 
sesungguhnya hanya milik Allah. Apa yang kita peroleh di muka bumi 
ini, katakanlah harta benda dan jabatan, bahkan keluarga kita sendiri, istri 
dan anak-anak, semuanya adalah titipan belaka. Kita adalah orang yang 
dititipkan dengan segala konsekuensinya. Jika penulis menggunakan kata 
“milik” maka kata ini secara maknawi dipahami oleh masyarakat. Artinya 
jika kalimat-kalimat di atas disampaikan kepada masyarakat umum, 
mereka akan paham dan tidak menolak. Anak perempuan miliki ayahnya 
dalam arti ayahnya yang bertanggungjawab terhadap putrinya. Menjaga 
dan melindungi putrinya sampai ia menikah. Bahkan di dalam Fikih Islam 
ayah diposisikan sebagai wali mujbir yaitu wali yang memiliki hak paksa 
untuk menikahkan anaknya kepada laki-laki manapun yang diinginkan 
ayahnya. Andai sang ayah menggunakan haknya dan menikahkan 
anaknya- dan anak tidak setuju, perkawinan tetap sah. Pada saat menjadi 
istri, ia menjadi milik suaminya, sehingga suaminya memiliki hak mutlak 
untuk melepaskan (thalaq) atau tidak. Bahkan dalam konstruk bangunan 
hukum Islam yang konservatif, suami juga memiliki hak-hak “paksa” dan 
menentukan. Kita tentu masih ingat pernyataan yang mengatakan, jika 
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seorang istri hendak puasa sunnat, maka ia harus meminta izin suaminya. 
Seorang istri tak diizinkan meninggalkan rumahnya tanpa izin suaminya. 
Sebaliknya, bolehkah suami meninggalkan rumah tanpa izin istrinya?

Sekali lagi, penggunaan kata “milik” tidak berarti penulis setuju 
dengan konsep itu. Namun untuk menyederhanakan masalah, kata itu 
masih mungkin digunakan. Intinya, ada penempatan relasi yang salah 
ketika menempatkan perempuan dalam hubungannya dengan ayah, suami 
dan anak-anaknya. Perempuan menjadi kehilangan kemerdekaannya dan 
hak asasinya sebagai individu. Ironisnya atribut-atribut baru itu dibentuk 
bukan oleh wahyu atau nash, melainkan dibentuk oleh tradisi, budaya 
yang berkembang pada masyarakat tertentu. Kondisi semakin parah, 
karena “idiologi patriarkhi” itu terbentuk dalam proses sejarah yang 
panjang, sehingga cukup dalam tertanam dalam benak masyarakat.

Kita tentu banyak membaca kisah-kisah anak-anak perempuan yang 
sejak kecilnya telah dipingit, kebebasannya dibatasi bahkan dirampas oleh 
ayahnya. Apakah atas nama kehormatan ayah, tuntutan adat dan tradisi 
atau bahkan distigma sebagai bagian dari perintah agama.28 Perempuan 
sejak lahir sampai dewasa tidak “memiliki kebebasan” dan berbeda dengan 
laki-laki. Kondisi tidak bebas itu bukanlah kondisi alamiah melainkan lebih 
kepada bentukan sosial atau konstruksi sosial. Kondisi ini terkadang lebih 
buruk ketika adat atau tradisi ikut menguatkan posisi perempuan. Oleh 
karena itu, rumahnya kemudian rumah tangganya adalah ruang pertama 
baginya untuk dapat keluar dari “pingitan” itu sebelum ia berjuang pada 
ruang-ruang sosial untuk melakukan pembebasan terhadap kaumnya. 
Sejarah gerakan perempuan menunjukkan betapa banyak perempuan 
yang berhasil keluar dari ruang sempit “rumah” dan “rumah tangganya” 
untuk selanjutnya bergerak dan berjuang membebaskan kaumnya. 

Namun sampai di sini, catatan yang penting untuk diperhatikan 
adalah, kendatipun kemerdekaan pribadi itu asasi, tidak bermakna 
kemerdekaan yang tak berbatas, selalu ada dan dimana saja. Batas 
kemerdekaan itu suatu kenyataan yang tidak bisa ditolak. Batasan 
ini sesungguhnya lahir karena ada hukum yang menguasai alam dan 
masyarakat itu sendiri, di luar dirinya. Hukum-hukum itu ternyata tidak 
tunduk kepada kemauan manusia melainkan tunduk kepada kemauannya 
Allah SWT. Inilah yang disebut dengan sunnatullah, sebuah kehendak 
Allah yang bersifat universal dalam istilah lain disebut dengan takdir.

28Silahkan lihat kembali, .......Fatima Mernissi....
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Kemerdekaan atau kebebasan Wanita itu bagaimanapun adanya 
harus diperjuangkan, namun bagi aktivis, feminis atau pejuang wanita, 
harus juga memiliki kesadaran bahwa ada qadar atau apa yang disebut 
Fatima Mernissi sebaga had. Namun had yang dimaksud bukan had dalam 
pingitan itu. Tegasnya batasan yang dimaksud atau had itu bukan berasal 
dari konstruksi sosial dan lebih-lebih konstruksi budaya atau tradisi. Had 
itu harus bermakna sunnatullah yang telah ditetapkan Allah. Sunnatullah 
yang berupa keharusan universal. Sifatnya post pectrum jadi tidak ada 
takdir sebelum peristiwa itu terjadi.

Apa yang harus dilakukan manusia ketika berhadapan dengan adanya 
keharusan universal atau taqdir itu? Pastinya bukan hubungan penyerahan, 
karena penyerahan sama artinya ia mengingkari kemerdekaan yang 
dimilikinya. Berhadapan dengan keharusan universal itu, meniscayakan 
manusia untuk berusaha atau dalam istilah lain disebut dengan ikhtiar. 
Adanya keharusan universal tidak membuatnya menundukkan diri lebih 
lagi bersedia diperbudak. Taqdir baginya adalah batas akhir ketika tidak 
ada lagi upaya yang dapat dilakukan kecuali menerima taqdir itu sendiri. 
Dengan kata lain, taqdir adalah batas akhir, di mana semua usaha manusia 
sebagai wujud kemerdekaannya terhenti sama sekali.

Penulis teringat sejarah perjalanan HMI-Wati pada masa-masa 
formatif HMI. Pada saat itu diceritakan betapa sedikit sekali HMI-Wati 
yang terlibat di dalam kepengurusan PB HMI. Bahkan mereka tidak 
memiliki kesempatan untuk terlibat di dalam training-training HMI. 
Paling banter dilibatkan untuk materi keputrian. Yang menarik adalah 
alasannya, HMI-Wan pintar-pintar. Apakah ada orang yang pintar terutama 
di Medan training HMI, dalam proses sekali jadi. Bagi siapa yang punya 
pengalaman sebagai trainer, ukuran kemahiran mengelola forum dan 
mengendalikan dinamika itu sangat tergantung dengan jam terbang. Itu 
artinya apakah HMI-Wati memiliki kesempatan atau diberi kesempatan 
untuk mengembangkan talentanya. Jika tidak, maka sampai kapanpun 
HMI-wati tidak akan terlatih di forum training. 

Sampai di sini menjadi mudah untuk dipahami, mengapa ruang 
kebebasan itu penting agar seseorang memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan talentanya. Potensi hanya bisa dimunculkan jika 
ada ruang yang disiapkan untuk munculnya potensi itu. Namun harus 
disadari, kesempatan tidak pula selamanya diberikan. Tidak selamanya 
nasi dihidangkan di hadapan kita untuk selanjutnya kita menyantapnya 
sedemikian rupa. Ada kalanya, kebebasan itu diperjuangkan bahkan 
diperebutkan. Untuk makan enak, terkadang kita harus berusaha 
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mendapatkannya. Demikianlah, penulis tidak ingin mengatakan bahwa 
KOHATI lahir sesungguhnya adalah bagian dari perebutan ruang untuk 
berekspresi atau ruang beraktualisasi. KOHATI bukan hadiah dari 
HMI-Wan tetapi sebuah perjuang untuk lebih dapat –meminjam Khalil 
Ghibran-mengukir nama besar.

4. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan

Pada Bab IV, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan, jelas 
bahwa NDP sangat menekankan pentingnya menjadi pribadi yang 
utuh, disebut dengan human totality. Bagi kader HMI, khususnya HMI-
Wati tidak ada aktivitas atau kegiatan duniawi dan kegiatan ukhrawi. 
Demikian juga tidak ada pemisahan antara aktivitas ekonomi dan moral 
manusia. Dalam bahasa NDP, kepribadian yang pecah (spilit personality) 
berlawanan dengan kepribadian kesatuan (human totality) yang homogen 
dan harmonis pada dirinya sendiri. 

Dalam konteks perempuan, pertanyaan mendasar adalah apakah 
perempuan itu makhluk domestik secara total atau juga merupakan 
makhluk publik. Apakah perempuan itu memiliki peran tunggal atau 
peran ganda. Kelanjutannya adalah, apakah peran ganda berkonsekuensi 
logis terhadap beban ganda. Disisi lain, laki-laki tidak memiliki peran 
ganda. Laki-laki telah diposisikan sebagai makhluk yang hanya berperan 
di publik dalam upaya-upaya produktif. Pada mulanya perempuan 
hanya memiliki peran tunggal, domestik dengan beban bahwa seluruh 
pekerjaan domestik menjadi tanggungjawab dan sekaligus kewajibannya. 
Laki-laki sama sekali tidak memiliki kewajiban di rumahnya. Laki-laki 
menempatkan dirinya sebagai sosok yang mendapat pelayanan terbaik di 
rumahnya.

Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, laki-laki bekerja di 
ranah publik dan perempuan di ranah domestik. Pembagian kerja secara 
seksual ini sesungguhnya adalah pembagian kerja secara hierarkis. 
Artinya, pekerjaan laki-laki yang disebut sebagai kerja produktif dinilai 
tinggi dan sangat penting sedangkan kerja perempuan sebenarnya adalah 
kerja reproduktif yang merupakan subordinasi dari kerja laki-laki dan 
dipandang sebagai kerja yang bernilai rendah dan bahkan dalam hal 
tertentu dipandang bukan sebagai kerja. Sebabnya karena jika kerja laki-
laki yang produktif itu melahirkan sesuatu dan bernilai kapital, maka 
tidak demikian halnya dengan kerja perempuan. Masalahnya adalah ketika 
perempuan memasuki wilayah publik dan merupakan hasil dari gerakan 
feminis, maka kerja-kerja domestik yang dilakukan perempuan sama 
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sekali tidak berkurang. Inilah yang disebut dengan peran ganda sekaligus 
beban ganda. Ironisnya sebagian orang menyebutnya peran ganda dan 
beban ganda adalah fitrah, kodrat dan pengorbanan perempuan. Seolah-
olah mereka berkata, jika perempuan bekerja di publik maka tidak boleh 
meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Kodrat dipahami sebagai kerja 
domestik dan kerja reproduktif. Menarik apa yang dikatakan  Simone de 
Beauvoir dalam the Second Sex yang mengartikan “pengorbanan” itu adalah 
bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan karena perempuan 
bekerja tetap diharapkan memainkan peran sebagai istri dan ibu.29

Dalam perspektif NDP bab IV, sebagai makhluk Tuhan yang 
setara sesungguhnya tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan 
dalam posisinya sebagai hamba dan khalifah. Dalam tingkat tertentu, 
perempuan memiliki fungsi-fungsi reproduktif yang memang tidak bisa 
diperankan oleh laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui sebagai 
kerja reproduktif hanya bisa dilakukan wanita. Namun kerja-kerja 
domestik, memasak, mencuci, membersihkan rumah tangga dan lain-
lain, itu sejatinya bukan hanya kerja perempuan. Apa lagi jika ada yang 
mengatakan sebagai kerja yang bersifat fitrah. Artinya pekerjaan domestik 
juga sesungguhnya dapat dikerjakan oleh laki-laki. Hanya saja ketika 
budaya kita yang patriarki telah memapankan pola pembagian kerja yang 
berdasarkan jenis kelamin tersebut, persoalannya semakin sulit. Kondisi 
ini diperparah, karena sebagian wanita melihatnya sebagai bagian dari 
kodratnya yang harus diterimanya dengan penuh keikhlasan.

Semangat yang dapat ditangkap dari NDP, sebenarnya perempuan 
memiliki peluang yang sama untuk dapat bekerja di ruang publik. 
Kendatipun dalam memilih kerja tersebut perempuan harus 
mempertimbangkan dengan seksama kondisi dirinya yang memiliki 
fungsi-fungsi reproduktif. Berkaitan dengan kerja domestik di rumah 
tangga, dalam perspektif agama yang menganut nilai-nilai bilateral, kerja 
domestik dapat saja dimusyawarahkan dengan pasangan atau suami. 
Sebaliknya pandangan yang mengatakan bahwa perempuan hanya dapat 
bekerja sesuai dengan kodratnya, maka hal ini bertentangan dengan nilai-
nilai ketuhanan dan juga kemanusiaan itu sendiri. Justru dalam pandangan 
Islam, yang menjadi persoalan sesungguhnya bukan jenis pekerjaan tetapi 
bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Dalam bahasa agama pekerjaan 

29Lihat Umi Sumbulah, Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi, 
Malang: UIN Malang Press, 2008, h.54.  
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itu akan bernilai jika dilakukan dengan ikhlas, ihsan dan itqan. Ikhlas 
menekankan pada aspek spiritualitas. Ihsan pada kerja dengan kualitas 
terbaik sedangkan itqan adalah kerja yang efesien sekaligus efektif. 

Selanjutnya, penting dicatat hakikat hidup adalah kerja atau amal 
perbuatan. Oleh karena itu tidak ada yang disebut nilai sebelum mewujud 
dalam kerja konkrit. Dan sesungguhnya kerja itu adalah bukti keberadaan 
manusia. Dalam salah satu artikelnya yang lain, Cak Nur pernah 
mengatakan bahwa eksistensi manusia terlihat pada kerjanya. Bukan 
sebatas slogan, ungkapan-ungkapan yang heroik sekalipun ataupun 
jargon-jargon kosong. Dengan demikian, kecintaan kepada Tuhan sebagai 
kebaikan, keindahan dan kebenaran yang mutlak dengan sendirinya 
memancar dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan alam 
dan masyarakat, mewujud dalam apa yang disebut dengan amal saleh. 

5. Individu dan Masyarakat

Tidak kalah menariknya pada Bab V: Individu dan Masyarakat, 
tergambar bahwa Manusia sebagai makhluk sosial. Ungkapan ini tentu 
sudah biasa kita dengar. Makhluk yang sejak awal penciptaannya telah 
didesain untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah 
manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa. 
Bahasa menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan, 
pemikiran bahkan juga perasaan. Tentu kita sepakat untuk mengatakan 
bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kemanusiaannya  dengan baik 
tanpa berada di tengah sesamanya (masyarakat) dalam bentuk-bentuk 
hubungan tertentu. Masyarakat adalah ruang terbaik untuk mewujudkan 
hak asasinya untuk bersyarikat dan berkumpul. Masyarakat juga menjadi 
media untuk menjadikan dirinya sebagai pribadi yang bermanfaat bagi 
orang lain. 

Hanya saja, ia juga harus menyadari bahwa kehidupan masyarakat 
adalah kehidupan yang beragam. Bukan kehidupan yang monolitik, 
melainkan kehidupan yang penuh warna dan corak. Al-Qur’an sejak awal 
telah menjelaskan sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Hujarat ayat 
10, bahwa Manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, Allah juga 
menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling 
mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian Al-Qur’an 
memberikan penegasan, perbedaan Suku, Agama dan Ras (SARA) itu 
bukan jalan kemuliaan. Bukan faktor penentu seorang mulia atau tidak. 
Kemuliaan tetap ditentukan oleh prestasi iman dan amal saleh yang 
membuat manusia menjadi orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya 
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yang paling mulai di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara 
kamu. Tegas sekali Al-Qur’an memberi garis prestasi dan prestise. Orang 
mulia karena prestasi bukan karena prestise. 

Penjelasan di atas menegaskan bahwa perempuan harus diberi ruang 
yang terbuka untuk dapat mengaktualisasikan talenta di tengah-tengah 
masyarakat. Mengembangkan potensi dan kreatifitasnya. Harapannya 
tentu saja perempuan dapat “memproduksi” sesuatu yang bermanfaat 
bagi manusia. Dengan demikian perempuan tidak boleh diasingkan 
di dalam ruang privat, lebih-lebih disebabkan oleh alasan-alasan yang 
bersifat teologis. Seakan-akan yang memberikan batasan-batasan itu 
adalah Al-Qur’an. Padahal sesungguhnya, agama tidak pernah memberi 
batasan-batasan yang ketat dan rigid. Al-Qur’an hanya memberi prinsip-
prinsip moral yang sebenarnya kemanfaatannya akan kembali kepada 
perempuan itu sendiri. 

Jika kita merujuk Al-Qur’an sebagaimana dijelaskan oleh Ahsin 
Sakho Muhamad di dalam bukunya, jelas bahwa selain menyebut sifat-
sifat yang berkaitan dengan naluri dan kebiasaan kaum wanita, Al-Quran 
lebih jauh mengetengahkan daya tarik seksual anggota tubuh wanita. Al-
Qur’an juga memberi gambaran tentang sensualitas perempuan dengan 
sastra yang tinggi. Al-Qur’an sesungguhnya sedang memberi gambaran 
sifat bidadari surga yang cantik jelita yang dijanjikan oleh Allah kepada 
mereka yang beriman dan beramal saleh. Sampai di sini, penulis harus 
berhenti sejenak. Tidak berarti penyebutan bidadari surga itu sebagai 
pertanda hanya laki-laki yang diganjar Allah SWT dengan bidadari, 
sehingga perempuan yang salehah tidak mendapatkan ganjaran setimpal. 
Jadi apakah laki-laki atau perempuan yang saleh dan salehah di dunia 
tetap akan memiliki pasangan di surga, pasangan terbaik. Bahkan penulis 
menyatakan, bagi keluarga yang saleh, pasangan terbaik itu bukanlah 
orang lain tetapi merupakan pasangannya di dunia. Kesalehan mereka dan 
keberhasilannya membentuk keluarga, menjadikan Allah mengekalkan 
kebersamaan mereka di surga.30 

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, penyebutan sensualitas 
perempuan sesungguhnya adalah upaya Al-Qur’an untuk menjelaskan 
keunikan makhluk Allah yang menjadi pasangan pria. Dengan demikian, 
Pada dasarnya, semua anggota tubuh wanita mempunyai segi keindahan 
tersendiri, mulai dari rambut sampai kaki. Bisa dipahami bahwa jumhur 
ulama menganggap semua anggota tubuh sebagai aurat kecuali muka 
dan kedua telapak tangannya. Bahkan, banyak ulama menganggap bahwa 

30Lihat kembali Surah Ar-Ra’d ayat 20-25.
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semua anggota tubuh perempuan adalah aurat. Karena itulah, perempuan 
harus menutup auratnya bukan dalam makna pengekangan apa lagi 
pemingitan. 

Beberapa hal yang disinggung Al-Qur’an adalah: 

1. Mata. Dalam Al-Qur’an ada lima ayat yang menjelaskan mata bidadari 
surga, yaitu Surah ad-Dukhan: 54, Surah ath-Thuur: 52, Surah ar-
Rahman: 56, Surah al-Waqi’ah: 22 dan Surah ash-Shaffat: 37. 

Di dalam surah al-Dukhan ayat 54, Allah SWT berfirman

“Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka (orang-orang 
bertakwa) bidadari yang bermata jelita.” 

Dalam surat al-Waqi’ah, setelah menjelaskan kejelitaan mata 
mereka, Allah mengumpamakan mereka bagaikan mutiara yang 
tersimpan baik. Dari segi kata (hur) adalah bentuk jamak (plural) 
dari kata (hawraa’) artinya putih yang ada pada kelopak mata begitu 
bersih mengkilat, sedangkan warna hitamnya demikian legam menawan, 
sehingga jika mata tersebut kena seberkas cahaya yang lemah pun 
memantulkan kerlipan yang begitu indah laksana intan mutiara. Kelopak 
mata mereka bundar memikat dengan bulu –bulu mata yang lembut.31

2.  Kulit. Selanjutnya yang disinggung Al-Qur’an adalah, kulit. Dalam Al-
Qur’an seidaknya ada dua ayat yang menjelaskan tentang kulit bidadari 
surga. Pertama dalam surah ash-Shaffat: 49 yang artinya, “Seakan-
akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik”. 
Berkenaan dengan ayat ini, Imam Baidhawi menjelaskan pengertian 
ayat tersebut bahwa kulit mereka berwarna putih bercampur dengan 
sedikit kekuningan, bersih dan bening. Warna kulit demikian adalah 
warna kulit yang paling bagus. Ayat kedua yang menjelaskan kulit 
bidadari surga ada pada surah ar-Rahman: 58. “Seakan-akan bidadari 
itu permata yaqut dan merjan”. Masih mengutip Al-Baidhawi yang 
menjelaskan bahwa kulit mereka bening, bersih, putih bercampur 
dengan kekuning-kuningan disertai dengan kemerah-merahan bagian 
atas dari pipi mereka.32 

31Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h. 73. Ahsin Sakoh merujuk  
al-Mu’jam al-Wasith: I/205.

32Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h. 75
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3. Payudara. Barangkali satu ayat saja yang menerangkan bentuk 
payudara bidadari di surga sebagaimana yang terdapat pada surah 
Al-Naba’: 33. Kata wa kawa’iba atraba atau kata ka’ib (kawa’ib) 
mengandung arti payudara atau gadis tersebut payudaranya montok, 
padat, berisi. Penjelasan ini dikutip Ahsin Sakho dari MU’jam Al-
Washit II/957.  Bidadari di surga adalah simbol keindahan wanita. 
Allah sengaja menjelaskan hal ini untuk menggambarkan betapa 
cantik dn moleknya tubuh mereka. Itulah kesenangan dan kenikmatan 
yang Allah berikan kepada mereka yang masuk surga. Adapun kata 
“atraba” pada kalimat “wa kawa’iba atraba” berarti umur mereka 
sebaya33. Ayat ini menegaskan bahwa penghuni surga akan memiliki 
pasangan yang umurnya sebaya.

4. Keperawanan. Keperawanan perempuan adalah masalah yang 
menarik dibicarakan terutama bagi kaum lelaki. Al-Qur’an lagi-lagi 
ingin menampilkan persoalan yang spesifik ini pada salah satu ayatnya 
di surah ar-Rahman ayat 56: “Didalam surga itu ada bidadari-bidadari 
yang sopan menundukkan pandangan mereka, tidak pernah disentuh oleh 
manusia sebelum mereka (penghuni surga yang menjadi suami mereka) 
dan tidak pula oleh jin”. 

5. Betis. Bagian tubuh yang juga disinggung Al-Qur’an adalah betis 
yang merupakan salah satu daya tarik yang cukup kuat bagi kaum 
lelaki. Oleh karena itu, tidak heran jika wanita banyak merindukan 
betis indah yang sedap dipandang. Tidak heran pula ada kontes 
betis indah. Dalam surah an-Naml ayat 44 Allah berfirman: “Maka 
tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan 
disingkapkannya kedua betisnya”.
Gambaran Al-Qur’an tentang perempuan sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas, sesungguhnya adalah bagian apa yang disebut fitrah. 
Fitrah dalam makna bentuk awal penciptaan. Perempuan ditampilkan 
dengan sangat menarik. Oleh sebab itu, di dalam surah Al-...dijelaskan Al-...dijelaskan 
bahwa Manusia dalam hal ini laki-laki juga diberikan syahwat untuk 
tertarik kepada wanita. Tidak berhenti disitu, Al-Qur’an juga mengatur 
institusi agar hubungan laki-laki dan perempuan menjadi boleh, 
perkawinan. Dengan demikian, keindahan tubuh wanita yang disebut 
Al-Qur’an tidak pernah dimaksudkan untuk dijadikan komoditas. Tubuh 
perempuan dapat dinikmati sebagaimana juga tubuh laki-laki dapat 
dinikmati perempuan selama keduanya dalam ikatan yang suci, ikatan 
perkawinan yang halal dan diberkahi Allah SWT. 

33Ahsin Sakho Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, h. 75
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Ajaran Al-Qur’an tentang jilbab, hijab atau apapun nama yang 
diberikan, sesungguhnya dalam konteks perlindungan tubuh perempuan 
dari segala bentuk eksploitasi yang dilakukan manusia serakah. Dalam 
kacamata feminisme, tubuh perempuan seringkali dipandang dalam 
kerangka budaya dominan. Dalam arus budaya dominan ini, budaya 
patriarkilah yang memiliki kontribusi besar dalam otoritas mendefinisikan 
tubuh perempuan, hingga masuk ke dalam ranah dominasi agama. Dalam 
Islam, misalnya, anggapan bahwa tubuh perempuan adalah aurat yang 
bisa membangkitkan nafsu seks lawan jenis hingga saat ini masih diyakini 
sebagai kebenaran. Inilah yang nampaknya kemudian melahirkan konsep 
jilbab, cara berpakaian yang dianggap mampu menyembunyikan tubuh 
perempuan dari kekhawatiran bangkitnya libido laki-laki dan gangguan 
seksual pada perempuan.

6. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Berbicara keadilan sosial-ekonomi bagi perempuan merupakan 
satu hal yang kontradiktif. Di satu sisi perempuan adalah korban dari 
ketidakadilan itu sendiri. Korban dari ketidaksetaraan. Korban dari 
penindasan. Demikianlah, salah satu alasan gerakan perempuan yang 
secara malu-malu disebut gerakan feminisme muncul. Sejarah gerakan 
perempuan adalah sejarah menegakkan keadilan dan penghapusan 
segala bentuk ketidaksetaraan. Namun di sisi lain, HMI apakah HMI-
Wan atau HMI-Wati, termasuk alumni memiliki misi kekhalifahannya 
untuk menegakkan keadilan; keadilan sosial dan keadilan ekonomi. 
Dengan demikian, penegakan keadilan bagi HMI-Wati bukan saja untuk 
kemanusiaan tetapi juga untuk menyelamatkan kaumnya sendiri.

Di dalam NDP, tegas dinyatakan bahwa negara adalah entitas yang 
paling bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah 
masyarakat, maka sesungguhnya implisit di dalamnya negara harus 
dikelola oleh orang-orang yang berintegritas. Mereka yang di dalamnya 
terdapat komitmen kuat untuk menegakkan keadilan. NDP dengan 
tegas menyatakan bahwa negara atau pemerintahlah yang pertama-tama 
berkewajiban menegakkan keadilan. Maksud semula dan fundamental 
dari pada didirikannya Negara dan pemerintahan ialah guna melindungi 
manusia yang menjadi warga negaranya dari pada kemungkinan perusakan 
terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia. 

Persoalannya adalah bagaimana HMI-Wati menegakkan keadilan itu? 
Paling tidak ada dua cara yang berbeda efektifitasnya. Pertama, HMI-
Wati melalui KOHATI bergerak melakukan literasi, advokasi terhadap 
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masyarakat. Hal yang pertama dilakukan adalah perlunya aktivitas 
penyadaran terhadap perempuan dan masyarakat pada umumnya 
tentang apa yang mejadi haknya. Dalam konteks Perempuan, literasi 
Hak-Hak Kesehatan Reproduksi menjadi niscaya. KOHATI benar-
benar diberdayakan dan difungsikan sebagai motor penyadaran di 
masyarakat. Mau tidak mau, KOHATI harus banyak belajar dari LSM atau 
lembaga-lembaga yang telah mapan bergerak dalam pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan.

Untuk melakukan tugas ini HMI-Wati perlu melakukan apa yang 
disebut dengan aksi sosial sebagaimana yang ditawarkan oleh Anne 
Lockley, Lies Marcos, Kharisma Nugroho dan Abby Gina, “ Aksi Kolektif 
Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia.” Adapun yang dimaksud 
dengan Aksi kolektif perempuan adalah aktivitas formal maupun 
informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan 
untuk membawa perubahan positif ke dalam kehidupan perempuan. 
Ada juga yang menyebutkan bahwa aksi kolektif adalah proses bekerja 
untuk memengaruhi perubahan melalui pembentukan dan pemeliharaan 
organisasi secara sukarela dan sekaligus keputusan kelompok untuk 
bergerak secara kolektif.34 Riset di atas menunjukkan keberhasilan 
aksi sosial yang bersifat kolaboratif ternyata dapat mempengaruhi 
kebijakan lokal mulai dari tingkat desa sampai ke Kabupaten. Dan 
tidak tertutup kemungkinan bahwa aksi itu juga dapat memengaruhi 
kebijakan di tingkat nasional.  Khusus dalam konteks ekonomi aksi 
kolektif menyentuh aspek-aspek aset keuangan dan sumber daya yang 
mencakup pendapatan dan tabungan, kemampuan untuk meminjam, 
mengakses pasar, meningkatkan masukan produktif, termasuk peralatan 
dan perlengkapan. Namun aspek ini belum sepenuhnya menunjukkan 
keberhasilan yang diinginkan. Namun paling tidak, pengauatn ekonomi 
dapat dilakukan dengan literasi keuangan di masyarakat. Pada gilirannya 
akan terbangun keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Indikator 
sederhananya adalah, ketika perempuan memiliki akses dan hak untuk 
memutuskan hal-hal terkait dengan masalah ekonomi keluarga dan sosial 
masyarakatnya untuk kebaikan bersama.35 

34Anne Lockley, Lies Marcos, Kharisma Nugroho dan Abby Gina, “ Aksi Kolektif 
Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia” dalam Jurnal Perempuan  100, 2019, 
h. 31

35Lihat lebih luas Anne Lockley, Lies Marcos, Kharisma Nugroho dan Abby Gina, “ 
Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia” h. 29-54. 
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Cara yang paling efektif dalam menegakkan keadilan di tengah-
tengah masayrakat adalah, bagaimana HMI-Wati memasuki lembaga-
lembaga eksekutif atau legislatif. Perubahan yang menarik dalam bidang 
politik perempuan pada era Reformasi adalah diterimanya usul berkenaan 
dengan keterwakilan perempuan sebanyak 30 % dalam berbagai lembaga 
politik yang ada. Berkenaan dengan hal ini penulis ingin mengutip Aditya 
Perdana dan Delia Wildianti sebagai berikut:

Setelah kouta perwakilan perempuan berhasil 
diselamatkan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik serta 
diimplementasikan oleh partai politik dalam setiap pemilu 
sesudahnya (2004 hingga kini), lalu apa yang terjadi? Hasil 
pemilu 2014 misalnya, masih belum mampu menghadirkan  
30 Persen perempuan dalam setiap level lembaga perwakilan 
(DPR, DPRD dan DPD). Belum banyak perempuan yang 
mampu terpilih menjadi kepala daerah, baik di level propinsi 
ataupun di level Kabupaten-Kota. Tidak banyak pula pula 
perempuan perempuan yang mampu memegang pucuk 
pimpinan tertinggi dari partai politik di Indonesia. Meskipun 
demikian, gerakan perempuan telah berhasil mendorong 
banyak perubahan undang-undang dan menginisiasi 
kebijakan baru yang lebih berpihak kepada perempuan, 
seperti UU PKDRT, UU Kewarganegaraan, ataupun aturan 
pemerintah yang lebih memiliki perspektif gender.36 

Sampai di sini, sebenarnya ada pertanyaan yang menarik untuk 
diajukan? Jika dahulu Indonesia memiliki perempuan-perempuan perkasa 
meminjam istilah Peter Carey, kemana perempuan-perempuan perkasa itu 
hari ini? Bahkan pertanyaan yang lebih menukik dapat diajukan, Setelah 
KOHATI berdiri tahun 1966 dan setelah 54 berlalu, kemanakah HMI-Wati 
itu kini berada? Bagaimana mungkin kouta 30 % tidak dapat terpenuhi?

Pentingnya merebutan “kekuasaan politik” bagi perempuan dan 
dalam konteks KOHATI adalah karena lembaga politik merupakan media 
yang paling efektif untuk melakukan perubahan-perubahan politik dan 
sosial. Tentu saja sarananya adalah melalui peraturan dan perundang-
undangan bahkan juga melalui kebijakan-kebijakan. Kendati Aditya 
Perdana dan Delia Wildianti menyebut suasana yang menyedihkan karena 
tidak terpenuhi kouta perempuan, namun capaian-capain dalam bentuk 
perundang-undangan seperti PKDRT dan Kewarganegaraan adalah 

36Aditya Perdana dan Delia Wildianti, “Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 
Tahun Reformasi di Indonesia” dalam Jurnal Perempuan 100, Tahun 2019, h.84
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contoh menarik dari hasil gerakan perempuan melalui parlemen seperti 
yang diperankan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).37

Hakikatnya penegakan keadilan dalam bidang ekonomi mewujud 
dengan pemerataan kekayaan diantara anggota masyarakat. Keadilan 
menuntut setiap orang dapat memperoleh bagian yang wajar daripada 
kekayaan atau rejeki. Instrument yang dapat digunakan adalah zakat, 
infaq, dan sadaqah. Dapat juga dengan pemberdayaan wakaf produktif. 
Distribusi ini diharapkan dapat memberdayakan dalam bentuk suntikan 
modal bagi usaha-usaha kecil dan menangah. KOHATI dapat berperan 
dalam mendorong tumbuh-suburnya ekonomi kreatif di tengah-tengah 
masyarakat, yang perempuan menjadi pelakunya. 

7. Ilmu Pengetahuan

Informasi Al-Qur’an tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi dimaksudkan untuk memudahkan manusia termasuk wanita 
untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan kekayaan 
semesta buat kesejahteraan manusia. Belakangan ini muncul kritik yang 
cukup tajam terhadap model pembangunan yang sangat kapitalistik. 
Model pembangunan yang mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan 
dimensi keberlanjutannya. Akibatnya alam memukul balik manusia dalam 
bentuk berbagai macam bencana yang bertubi-tubi. Tidak berlebihan, jika 
pengelolaan alam yang “bersifat kelaki-lakian” itu lebih disebabkan oleh 
ketidakhadiran wanita di dalamnya. Lagi-lagi penulis harus berhenti di 
sini. Maksudnya bukan mempersalahkan wanita. Tentu tidak. Bisa jadi 
absennya wanita dalam proses pemanfaatan alam disebabkan wanita tidak 
memiliki kapasitas atau bisa juga disebabkan karena wanita dalam waktu 
yang panjang tidak diberi akses kepada pendidikan yang layak. Bukankah 
kita pernah memasuk priode dimana pendidikan wanita sangat dibatasi.

Sebelum lebih lanjut menela’ah Ilmu Pengetahuan dan perempuan, 
penulis ingin mengajukan salah satu kesimpulan di dalam NDP yang hemat 
penulis memiliki nilai filosofis bahkan mengandung nilai spiritual tinggi, 
yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan: Adapun bunyi kesimpulan itu 
sebagai berikut:

Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan 
menemukan kebenaran-kebenaran itu. Dengan menggunakan 
kekuatan inteligensinya dan dengan dibimbing oleh hati 
nuraninya, manusia dapat menemukan kebenaran-kebenaran 

37Aditya Perdana dan Delia Wildianti, “Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 
Tahun Reformasi di Indonesia” h. 83-84.
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dalam hidupnya. Sekalipun relatif, namun kebenaran-
kebenaran itu merupakan tonggak sejarah yang pasti dilalui 
oleh manusia dalam perjalanan menuju Kebenaran Mutlak. 
Dan keyakinan akan adanya Kebenaran Mutlak itu sendiri pada 
suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka 
telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri. 
Jadi, ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal saleh. 
Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat 
berjalan di atas kebenaran-kebenaran yang menyampaikannya 
kepada kepatuhan tanpa reserve kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Dengan Iman dan kekuasaan ilmu pengetahuan manusia 
mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi.

Di dalam kesimpulan di atas, kata “kebenaran” yang asal katanya 
benar atau di dalam Bahasa Arab disebut al-haq atau al-stawab, di ulang 
sebanyak 9 kali, dan empat kali diulang menjadi “kebenaran-kebenaran”. 
Jelas bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh dan digunakan manusia 
baik untuk mengelola hidupnya ataupun sebagai sarana perjalanannya 
menuju yang maha al-haq, mestilah pengetahuan yang benar. Pengetahuan 
yang benar sesungguhnya sangat terkait dengan metode, metodologi dan 
epistemologi. Tentu penulis tidak bermaksud untuk mengkaji persoalan 
metodologis ini. Hanya saja pengetahuan yang benar adalah pengetahuan 
yang diperoleh dengan metode yang benar. Pertanyaannya adalah apakah 
pengetahuan yang kita peroleh saat ini adalah pengetahuan yang benar. 
Sejatinya semua pengetahuan yang kita punya, termasuk ilmu pengetahuan 
yang berkenaan dengan agama sekalipun, harus dipertanyakan kembali 
kebenarannya. Gunanya tentu saja agar pengetahuan itu lebih meyakinkan 
kita. Ilmu pengetahuan sepanjang diproduksi oleh manusia, tetap saja 
mengandung kemungkinan salah. Salah satu sebab kesalahan yang sering 
muncul karena ada bias yang kemudian disebut dengan bias patriarki.

Beberapa dekade ini muncul apa yang disebut dengan metodologi 
feminis atau paling tidak feminisme sebagai pendekatan. Feminisme 
muncul sebagai metode karena selama ini pengetahuan yang dihasilkan 
sangat bercorak laki-laki. Di dalam artikelnya yang berjudul, Ilmu 
Pengetahuan Perempuan, Elli Nur Hayati menuliskan sebagai berikut:

Dalam wacana sosial, sejarah pembangunan ilmu pengetahuan 
adalah ajang pergulatan wacana, mereka dikumpulkan, 
dianalisis dan disimpulkan berdasarkan kacamata rezim 
ilmuwan yang androsentris, berpusat pada laki-laki. Produk 
pengetahuan yang dihasilkannya pun menjadi sangat 
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maskulin, karena memang berangkat dari pemikiran, 
gagasan dan pengalaman hidup laki-laki. Ketika rumusan 
pengetahuan tersebut kemudian dipergunakan sebagai acuan 
untuk membaca gejala-gejala yang tanpak dalam kehidupan 
sehari-hari, tanpaklah kesenjangan mencolok antara laki-laki 
dan perempuan.38 

Masih menurut Elli Nur Hayati dengan mengutip Reinharz 
menegaskan:

Selama berabad-abad wacana ilmu pengetahuan sosial telah 
dibangun berdasarkan pengalaman, ekspresi pemikiran, 
dan persepsi laki-laki tentang dunia bahkan riset tentang 
masalah perempuanpun seringkali dirancang, diinterpretasi 
dan dianalisis berdasarkan cara pandang yang maskulin, 
tidak berakar pada pengalaman hidup perempuan itu 
sendiri. Pengalaman hidup, ide, pemikiran, serta kebutuhan 
perempuan selama ia relatif absen dari riset ilmu sosial 
karena kita hidup dalam dunia yang mengutamakan nilai-
nilai, perspektif, dan pengetahuan yang maskulin sebagai 
kebenaran yang objektif.39

Berangkat dari realitas tersebut, apa yang bisa dilakukan perempuan 
dan juga laki-laki yang memiliki kepedulian terhadap “kebenaran” dan 
perempuan itu sendiri. Tentu saja dalam tradisi ilmiah yang mungkin 
dan memang harus dilakukan adalah mengkritik temuan-temuan ilmu 
pengetahuan yang bias jender tersebut. Inilah yang banyak dilakukan 
oleh feminis-feminis muslim seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud 
Muhsin, Asghar Ali Engineer, Rifa’at Hasan dan lain-lain. Kritik yang 
diberikan terhadap teori-teori yang selama ini berkembang akan memberi 
pembanding terhadap apa yang sudah ada. Sehingga para pembaca dan 
pengkaji belakangan bisa melihat dengan jernih, mana pengetahuan yang 
benar dan mana yang keliru.

38Elli Nur Hayati, Ilmu Pengetahuan Perempuan, dalam Jurnal Perempuan no 48, 
Tahun 2006,  h.9 

39Elli Nur Hayati, Ilmu Pengetahuan Perempuan, h. 9-10
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8. Penutup

Hemat penulis, penutup NDP yang isinya menjelaskan bahwa 
ternyata kehidupan itu sesungguhnya amat sederhana, beriman, berilmu 
dan beramal adalah benar. menjadi doktrin dan sekaligus dogma. Cak Nur 
benar ketika membuat kesimpulan yang seperti itu. Setiap kata di dalam 
kesimpulan itu tidak bisa berdiri sendiri dan diberi makna yang terpisah. 
Kalimat itu harus dibaca dalam satu tarikan nafas.

9. Syarah NDP: Perspektif Perempuan

Apa yang penulis jelaskan di atas adalah upaya sederhana untuk 
memberi perspektif perempuan terhadap teks-teks NDP. Dalam berbagai 
kesempatan penulis menyatakan bahwa penulis termasuk orang yang 
tidak setuju untuk merubah apa lagi mengganti NDP dengan apapun. 
Bukan berarti NDP sempurna. Namun yang harus disadari adalah, 
NDP itu hakikatnya adalah kumpulan ayat-ayat yang membentuk cara 
pandang manusia terhadap Tuhan, Manusia dan Alam. Lebih kurang 113 
ayat termuat di dalam naskah NDP. Sebagai teks, nash, kebenaran NDP 
tidak perlu dipertanyakan sepanjang berlandaskan Al-Qur’an. Kendati 
demikian, tetap saja NDP terbuka untuk dikembangkan atau ditambah. 
Dan ini kerja-kerja intelektual yang tidak ringan. Misalnya, bisa jadi ada 
ayat-ayat di dalam NDP yang perlu ditambahkan karena ada esensi ayat 
yang penting untuk dimasukkan. Tentu hal ini boleh dan memang harus 
dilakukan kader-kader HMI.

Di antara pilihan yang ada, bagi penulis yang paling mungkin 
dilakukan adalah memberi syarah dengan perspektif yang baru. Katakanlah 
memahami NDP dengan menggunakan perspektif perempuan. Karena 
bisa jadi, selama ini NDP yang disampaikan kepada peserta training baik 
itu LK 1, LK 2 atau LK 3 dan traning khusus lainnya adalah NDP dalam 
perspektif laki-laki. Pada titik ini, HMI-Wati menerima kerugian ganda. 
Di satu sisi, HMI dan KOHATI tidak mempersiapkan apa yang disebut 
naskah Nilai-Nilai Dasar KOHATI (NDK) dan kemudian, NDP yang 
diberikan kepada mereka juga ternyata NDP yang bias jender.

Penulis ingin memperjelas bagian yang terakhir ini. Bayangkan (dugaan 
penulis) hal ini sebenarnya terjadi di banyak tempat. Seorang pemateri 
NDP dengan bersemangat menjelaskan makna kekhalifahan manusia di 
muka bumi. Lalu pada titik itulah ketika menyinggung apakah perempuan 
bisa jadi pemimpin, ia langsung mengutip hadis-hadis misoginis. Lalu 
memberi tekanan yang kuat bahkan kuat sekali, bahwa perempuan itu 
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memiliki fitrah dan kodrat yang membuatnya menjadi tiang negara 
yang tegak di dalam rumah tangganya. Artinya, secara kodrati, wilayah 
perempuan memang berputar antara sumur, dapur dan kasur.

Bisa jadi sang penceramah lebih maju sedikit. Baginya perempuan 
boleh saja menjadi pemimpin sepanjang ia tidak meninggalkan tugas 
dan kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan 
anak-anaknya. Dengan mudah kita menemukan kerancuan di sini. Sang 
penceramah tidak bisa membedakan mana yang kodrat menjadi seorang 
Ibu, dan mana tugas Ibu yang memasak, mencuci dan lainnya sebenarnya 
adalah bentukan budaya itu sendiri. Jika hasil dari konstruk budaya, maka 
tidak tepat mengaitkannya dengan fitrah dan kodrat.

Sampai di sini, bagi penulis, perempuan dalam hal ini KOHATI harus 
merampas kuasa laki-laki – dalam hal ini HMI-Wan untuk menguasai 
NDP HMI, itupun jika kita sepakat bahwa NDP adalah pedoman Islam 
HMI ataupun yang penulis katakan, NDP sebagai Islam Mazhab HMI.

E. Jati Diri KOHATI

Sebelum berbicara lebih jauh tentang jati Diri KOHATI penulis ingin 
mengajak pembaca menyanyikan dan memperhatikan mars KOHATI di 
bawah ini. Mencermati setiap kata dan bait yang ada di dalam liriknya.

Mars KOHATI
Wahai HMI-wati semua

Sadarlah Kewajiban Mulia
Pembina, Pendidik Tunas Muda

Tiang Negara Jaya
Himpunkan kekuatan segera
Jiwai Semangat Pahlawan
Tuntut Ilmu Serta Amalkan

Untuk Kemanusiaan
Jayalah KOHATI

Pengawal Panji Islam
Derapkan Langkah Perjuangan

Kuatkan Iman
Majulah Tabah Hmi-wati

Harapan Bangsa
Membina Masyarakat Islam Indonesia
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Sebagaimana yang tercermin pada sub judul di atas, Jati Diri KOHATI 
yang maknanya sama dengan jati diri KOHATI, adalah bagian yang sangat 
penting dirumuskan dengan baik. Istilah Jati Diri sebenarnya tidak dikenal 
di dalam dokument KOHATI. Padahal ini sangat penting bagi organisasi 
besar seperti HMI. Bisa jadi selama ini “jati diri” itu sudah ada, namun 
tak pernah disebut secara eksplisit dan tidak pula dirumuskan dengan 
jelas dan tegas. 

Penulis teringat kepada Cak Nur ketika hendak merumuskan NDP. 
Sebenarnya pada saat itu Cak Nur sedang berpikir, apa yang membuat 
organisasi ini berbeda dengan organisasi kepemudaan lainnya. Perbedaan 
yang dimaksud bukan sekedar berbeda lebih-lebih jika perbedaan itu 
bersifat simbolik. Perbedaan itu harus sesuatu yang esensial dan sekaligus 
juga berfungsi sumber nilai. Jika dipertanyakan apa beda HMI dengan 
organisasi kemahasiswaan lainnya, jawabnya adalah perbedaan pada nilai-
nilai yang diyakini sekaligus menjadi pandangan hidup seorang kader. 
Perbedaan itu bukan sesuatu yang dilekatkan dari luar, melainkan sesuatu 
yang menyatu (inherent) dalam diri setiap kader. Ada kesan kuat, jika Cak 
Nur tidak merumuskan Islam Universal itu sebagaimana yang terdapat di 
dalam NDP, maka akan sulit bagi kader HMI dan pemikir Islam modern 
untuk menghubungkan keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan. 
Namun lebih dari itu, NDP sesungguhnya telah membentuk jati diri HMI. 
Jati diri itu sekaligus menjadi pembeda dengan kader-kader organisasi 
kemahasiswaan lainnya di Indonesia.

Jika NDP membentuk jati diri kader HMI termasuk HMI-Wati, apakah 
HMI-Wati yang tergabung di dalam KOHATI tidak memerlukan penciri 
yang lebih spesifik?. Disebabkan HMI-Wati juga akan berinteraksi dengan 
beragam perempuan dengan berbagai idiologi yang mendasarinya, maka 
HMI-Wati juga sejatinya memiliki jati diri yang lebih spesifik. Jati diri 
HMI-Wati yang dimaksud di sini adalah penciri, pembeda dan akhirnya 
menjadi karakter khas nya HMI-Wati. Jati Diri HMI-Wati itu digali dari 
beberapa sumber. Pertama, Sejarah gerakan perempuan Indonesia sejak 
masa yang paling awal, masa kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde 
baru dan era reformasi. Bagaimanapun juga kelahiran KOHATI tentu 
tidak bisa dipisahkan dari gerakan perempuan Indonesia pada umumnya. 
Kedua, Digali dari spirit atau ruh kelahiran KOHATI tahun 1966 dan 
tentu saja memiliki ketersambungan dengan sejarah HMI tahun 1947. 
Ketiga, Pemikiran Nurcholish Madjid sebagai perumus NDP HMI dan 
NDP itu sendiri. Agaknya tidak berlebihan, rujukan pemikiran keislaman 
HMI secara hirarki adalah Al-Qur’an dan Hadis sebagaimana dinyatakan 
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dengan tegas di dalam Hymne HMI. “Turun Qur’an dan Hadis”. Setelah 
merujuk Al-Qur’an dan Hadis, maka yang dirujuk itu adalah, teks-teks 
NDP HMI yang berjumlah 8 bab. Setelah itu dokumen-dokumen HMI 
lainnya, AD/ART, PDK dan ketentuan-ketentuan lainnya. Tidak kalah 
pentingnya adalah pedoman perkaderan HMI dan KOHATI. Kemudian 
merujuk kepada khazanah pemikiran ulama, pakar, ahli dari berbagai 
macam aliran dan genre. Tegas bahwa HMI itu sangat terbuka dengan 
berbagai ragam pemikiran. Yang diperlukan tentunya adalah kemampuan 
kader HMI untuk memilih dan memilah pemikiran-pemikiran itu dan 
mencari yang relevan bagi HMI.

Penulis memilih kata Jati Diri sesungguhnya dipengaruhi oleh 
buku yang ditulis oleh Etin Anwar yang berjudul Gender and Self in Islam 
(Routledge, 2006). Buku ini selanjutnya diterjemahkan dan diterbitkan 
Mizan pada tahun 2017 dengan judul Jati Diri Perempuan dalam Islam. 
Tentu buku ini bukan satu-satunya buku yang membahas Jati Diri. Namun 
setidkanya sependek pengetahuan penulis, buku ini komprehensif, 
karena berdasarkan dari sebuah riset. Buku ini penting terlihat dari 
pujian yang diberikan kepada penulisnya. Diantaranya adalah Nadirsyah 
Hosen yang mengatakan bahwa teks keagamaan dapat memberdayakan 
jati diri perempuan bukan memperdayakannya. Penulis terkesan dengan 
kata memberdayakan dan memperdayakan. Implisit di dalamnya bahwa 
selama ini, sebagian orang cenderung menggunakan teks-teks suci untuk 
memperdayakan perempuan. Perempuan tidak berdaya dihadapan teks 
dan dituntut untuk patuh dan tunduk pada teks. Pada hal teks suci itu 
memiliki makna lain yang lebih progresif dibanding makna yang diberi 
oleh mereka yang berniat untuk memperdaya perempuan. Artinya, 
sebenarnya bukan teks itu yang memperdayakan perempuan, melainkan 
tafsir terhadap teks itu yang subjektif dan bias gender, yang membuat 
perempuan tidak berdaya. Perempuan seolah dipaksa untuk patuh 
terhadap tafsir yang diposisikan sebagai teks. Ironinya, perempuan tidak 
memiliki tafsir yang membanding tafsir yang ada sehingga tafsir yang bias 
itu menjadi eksis dan memonopoli kebenaran.

Apa makna jati diri? atau bagaimana konsep jati diri itu sesungguhnya? 
Hemat penulis, pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab agar kita 
memiliki paham yang sama bukan saja arti kata Jati Diri tetapi juga tujuan 
buku ini hadir di tengah-tengah kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita 
sering mendengar beberapa kalimat atau pernyataan. Misalnya, jati diri 
bangsa. Kehilangan jati diri bangsa. Seseorang yang sedang mencari jati 
diri. Anak itu tidak menemukan jati dirinya dan kalimat-kalimat lainnya.



Jati Diri HMI - Wati | Azhari Akmal Tarigan272

Penulis akan menelusuri arti kata jati diri ini dari akar katanya. 
Meminjam tradisi yang mapan di dalam dalam studi fikih, terdapat makna 
istilahan dan lughatan atau makna etimologi dan makna terminologi. 
Sebenarnya kata jatdiri adalah satu kata yang telah memiliki makna baru. 
Kendatipun dasar kata ini bisa dipisah, jati dan diri. Kata jati berasal dari 
kata zat dalam bahasa Arab yang bermakna inti, zat, diri atau eksistensi. 
Diri dalam bahasa Arab disebut al-nafs, maknanya diri atau lebih tegasnya 
keakuan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jati diri adalah 
ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Bisa 
pula berarti identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau 
spiritualitas. 

Sedangkan menurut para ahli, jati diri adalah sesuatu yang 
menggambarkan secara esensial tentang seseorang seperti karakter, sifat, 
watak, kepribadian dan moralnya. Sebagian orang berpendapat bahwa arti 
jati diri adalah suatu manifestasi ideologi hidup seseorang. Jati diri sendiri 
merupakan bagian dari sifat seseorang yang muncul dengan sendirinya 
mulai dari kecil, kemudian sifat bawaan kadang juga terpengaruh dengan 
faktor lingkungan tempat seseorang hidup dan dibesarkan. 

Ada teori yang menjelaskan asal terbentuknya jativdiri. Menurutnya, 
Jati diri terbentuk dari perasaan, pikiran, dan tindakan yang kita lakukan 
sehari-hari. Kemudian hal tersebut menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut 
lama-kelamaan akan menjadi karakter. Setelah terbentuk karakter maka 
terbentuklah jati diri. Dengan demikian, untuk membentuk jati diri 
(baru) maka hal yang harus dilakukan adalah, mengubah perasaan, 
pikiran, dan tindakan ke arah yang lebih baik. Namun untuk mengubah 
jati diri bukan hal yang mudah. Terlebih lagi jika jati diri yang dimaksud 
sudah mendarah daging dalam diri. Namun jika kita bicara jati diri dalam 
konteks organisasi akan jauh lebih mudah. 

Jika kita merujuk kepada Hymne HMI, yang salah satu baitnya 
adalah Turut Qur’an dan Hadis, maka jelas bahwa jati diri HMI-WATI itu 
memang harus digali dari Al-Qur’an dan Hadis. Di dalam HMI, apapun 
itu, semuanya harus merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadis. Sejak awal, 
HMI telah memposisikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber utama dan 
pertama dalam organisasi. Al-Qur’an dan Hadis menjadi spirit atau ruh 
dan sekaligus menjadi landasan nilai organisasi. Juga menjadi landasan 
operasional organisasi. Artinya, apapun aktivitas organisasi tidak boleh 
bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis.
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Bagaimana menemukan rumusan jati diri HMI-Wati di dalam Al-
Qur’an? Hemat penulis kita dapat memulainya dengan mengkaji konsep 
perempuan dalam Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur’an 
dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita juga dapat menggalinya 
dari “diri KOHATI” sendiri sebagaimana terdapat di dalam Konstitusi, 
aturan-aturan serta pedoman yang ada di dalam HMI dan KOHATI. 
Kaitannya dengan Al-Qur’an dan Hadis, penulis telah menjelaskannya 
pada bab IV dari buku ini. Berikut ini, penulis akan mencoba menelaahnya 
dari dokument KOHATI. 

Di dalam Pedoman Dasar KOHATI (PDK) yang diputuskan di Kongres 
Ambon, kita menemukan satu konsep atau naskah yang disebut dengan 
landasan gerakan KOHATI. Ada beberapa landasan yang disebut dan bagi 
penulis yang terpenting adalah, landasan filosofis, landasan teologis dan 
landasan historis. Di dalam PDK tersebut belum dijelaskan apa yang 
dimaksud dengan landasan Gerakan KOHATI. Demikian juga makna dari 
landasan filosofis, teologis dan historis. Landasan historis telah penulis 
singgung pada bab II dari buku ini. Landasan filosofis dan Teologis akan 
penulis singgung pada kajian bab ini.

1. Landasan Filosofis

Di dalam landasan Filosofis, terdapat empat paragraf yang menjelaskan 
arti kata perempuan dan wanita serta aspek epistimologis, ontologis, 
dan axiologis. Pada akhirnya di dalam landasan filosofis, PDK ingin 
menegaskan tentang pilihan organisasi ini menggunakan kata Perempuan 
ketimbang Wanita. Kata wanita bermakna pejoratif, merendahkan 
martabat perempuan sebagai “sesuatu yang dinafsui”. Berbeda dengan 
perempuan yang bermakna sang pemelihara bagaikan seorang Ibu yang 
menjaga dan memelihara anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah 
ini cukup untuk menjelaskan makna filosofis perempuan itu. Seharusnya 
KOHATI tidak terjebak pada persoalan ontologi, epistemologi dan 
axiologi yang memang populer di dalam kajian filsafat, khususnya filsafat 
ilmu. Bagi penulis, justru yang paling penting adalah filsafat perempuan 
bahkan filsafat feminisme. Untuk memperkaya KOHATI dalam persoalan 
filsafat perempuan.
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Landasan filosofis itu semestinya dibangun dari eksistensi perempuan 
itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Perempuan yang memiliki 
fungsi kehambaan dan kekhalifahan sekaligus. Namun ada hal yang 
paling penting dari itu, kesadaran kesetaraan dihadapan Allah dan setara 
di hadapan manusia.40 Menarik mencermtai apa yang dituliskan oleh Etin 
Anwar sebagai berikut:

Ketika jadi diri material laki-laki maupun perempuan 
dikonstruksi sesuai dengan sistem gender yang ada, 
pengalaman diri mereka yang nyata menemui inkonsistensi, 
kontradiksi dan penerimaan yang bias. Pemahaman kaum 
muslim yang berpikiran gender hierarkis tentang bagaimana 
jati diri material seharusnya berprilaku dalam kehidupan 
privat dan publik sering bertentangan dengan apa yang 
dianjurkan Al-Qur’an dalam hal kesetaraan diri dihadapan 
Allah dan sesama manusia sebagai individu-individu yang 
tidak bisa diganggu-gugat dan bertanggungjawab secara 
moral atas perbuatannya sendiri (QS Al-An’am [6]:164, 
QS Ghafir [40]:17 dan QS Thaha [20]:15). Kesetaraan diri 
di tingkatan ontologis membuktikan kesamaan bentuk 
manusia tanpa memandang gender, ras, dan etnisitas. Karena 
Al-Qur’an mempersepsikan kesetaraan manusia sebagai 
agen yang bermoral, keberanekaragaman ekspresi diri dan 
berbagai kategori aksidental lainnya terlahir dari lingkungan 
dan terkait dengan lokalitas tempat laki-laki dan perempuan 
hidup serta berinteraksi satu sama lainnya.41

Kesadaran akan kesetaraan ini bukan sebatas pemahaman dan 
pengetahuan bagi perempuan khususnya HMI-Wati. Namun lebih dari 
itu, kesadaraan kesetaraan ini akan melahirkan satu sikap yang progresif 
dan dinamis. Dengan kata lain, yang diinginkan adalah implikasi dari 
kesadaran kesetaraan itu. Perempuan memiliki hak untuk menentukan 
dan memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya, bukan lagi ditentukan 
atau dikendalikan oleh laki-laki. Perempuan juga dapat mengembangkan 
kreatifitasnya sendiri, berinovasi dan sampai pada akhirnya, perempuan 
juga memiliki hak untuk memproduksi ilmu pengetahuannya sendiri 
sebagai bandingan terhadap pengetahuan yang dihasilkan laki-laki yang 

40Lihat, Husein Muhammad dan Mamang Muhammad Hairuddim Mencintai Tuhan 
Mencintai Kesetaraan, Inspirasi dari Islam dan Perempuan, Jakarta: Quanta, 2014. h. 
27-39.

41Etin Anwar, Jati Diri Perempuan dalam Islam, h.254
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cenderung bias. Dalam konteks membangun kepentingan bersama dengan 
laki-laki, perempuan memiliki kekuatan negosiasi yang sama dengan 
perempuan. Berdiri sama tegak dan duduk sama rendah. Penempatan 
perempuan yang selama ini menjadi makmum, sesungguhnya adalah 
bentukan budaya atau tradisi yang ada dimasyarakat. Dalam proses 
negosiasi dan musyawarah itu pula, perempuan dan laki-laki akan 
melahirkan sesuatu yang berharga untuk kebaikan dan kemaslahatan 
bersama.

2. Landasan Teologis

Sebagaimana yang telah disebut di atas, PDK tidak menjelaskan 
apa yang dimaksud dengan landasan teologis. Jika boleh diberi makna, 
landasan teologis bisa diartikan sebagai Dalil-dalil Al-Qur’an (seharusnya 
Hadis juga ikut) yang menjadi titik berangkat atau dasar KOHATI untuk 
bergerak, beraktivitas, dalam rangka mencari Ridha Allah SWT. Orientasi 
gerakan KOHATI hakikatnya adalah implementasi dari perintah Allah 
SWT sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur’an. 

Naskah Landasan Teologis terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an. Adapun 
ayat-ayat dimaksud adalah berkenaan dengan hal-hal di bawah ini:

1. Hakikat Penciptaan Manusia (Q.S. Al-Mukminun: 12-14,                             
Q.S. Al-Hajj :5.

2. Kedudukan Manusia yang terdiri dari :

(i) Penerima perjanjian primordial. (QS. Al- A’raf :172).

(ii) Jin dan Manusia diciptakan Allah untuk menyembah kepada-Nya.

(iii) Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi sebagai khalifah-
Nya (QS. Al Baqarah :30), (Surat Al-An’am 165).

(iv) Manusia diciptakan dari substansi yang sama untuk 
berkembang biak dan saling tolongmenolong serta menjaga 
hubungansilaturrahmi. (QS Al-Nisa’ 1).

(v) Kesetaraan kedudukan manusia baik perempuan maupun laki-
laki sebagai manusia di hadapanAllah, (Al-Hujrat: 13). 

(vi) Kesetaraan penilaian terhadap makna kerja (amal saleh) laki-laki 
danperempuan. (Q.S. An-Nahl : 97), (QS: AL-Ahzab 35), (QS: 
Al-Ahzab 36), (Q.S At-taubah 71-72 ).
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3. Isu Regenerasi dan Penjagaan Moralitas.

(i) Laki-laki dan perempuan secara sunnahtullah diciptakan untuk 
hidup saling berpasangan (Ar- Rum: 21).

(ii) Pembunuhan  anak (aborsi) merupakan suatu perbuatan yang 
secara prinsip tidak dikehendaki oleh Allah.(al-an’am: 151) , At-
Takwir: 8-9, Al-Isra: 31,

(iii) Menguji keimanan dengan perbuatan baik dan penjagaan 
moralitas akan memberikan keuntungan jangka panjang. (Al-
Mu’minun: 1- 6).

(iv) Manusia memiliki potensi untuk menyucikan jiwa atau 
mengotorinya. (Al-Syams: 7-10).

(v) Nilai Strategis Perempuan dalam Masyarakat (Al-Naml: 23, 32, 
33)

Landasan teologis yang telah dirumuskan KOHATI dan telah pula 
dimuat di dalam naskah PDK dari satu Munas ke Munas KOHATI, 
tetap saja landasan teologis itu tidak pernah diberi penjelasan-
penjelasan tentang argumentasi pilihan ayat, arti dan tafsir ayat 
serta nilai-nilai yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut. Sehingga 
pembaca tidak pernah bisa menangkap apa sesungguhnya yang ingin 
disampaikan KOHATI lewat kumpulan-kumpulan ayat-ayat tersebut. 
Tentu tidak mungkin pula menyerahkan penafsiran ayat-ayat tersebut 
kepada setiap kader KOHATI atau HMI-Wan. Tidak ada pilihan lain 
harusnya ayat-ayat tersebut diberi tafsir dan diberi simpul sehingga 
dapat diperpegangi para kader.

Kita bisa membandingkan dengan NDP HMI. Andai saja cukup 
dengan mencantumkan ayat-ayat tersebut –lebih kurang 113 ayat, niscaya 
Cak Nur tidak bersusah-susah untuk merumuskan NDP dengan dibantu 
oleh Ayahanda Sakib Mahmud dan Endang Saifuddin Anshari. Faktanya 
tidak demikian. Ayat-ayat tersebut dibaca dan dipahami, kemudian 
ditangkap inti atau sari patinya. Selanjutnya dirangkai menjadi satu 
konsep yang memuat pandangan dunia HMI tentang Tuhan, Manusia 
dan semesta.

Sepintas penulis bisa menangkap, sebagaimana yang juga telah 
penulis jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, KOHATI 
ingin mendasarkan gerakannya pada nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis. 
Tidak seperti gerakan perempuan lainnya, yang kerap mendasarkan nilai 
gerakannya pada ajaran filsafat tertentu. Hal ini tentu sangat mudah kita 
baca melalui gerakan-gerakan feminis yang pernah tanpil dan sampai saat 
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ini masih eksis. Sebut saja misalnya feminisme sekuler, feminisme liberal, 
feminisme marxis, semuanya tentu berlandaskan filosofi atau nilai yang 
tidak bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Bahkan bisa jadi, gerakan 
feminis yang mengklaim dirinya sebagai feminisme muslim namun dalam 
pemikiran dan gerakannya tidak sepenuhnya bersumber pada ajaran-
ajaran Al-Qur’an dan Hadis. 

Jika demikian, rumusan KOHATI tentang nilai dasar atau landasan 
gerakannya adalah bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Pertama, 
Sebagaimana tercermin pada ayat-ayat di atas, dalam pandangan KOHATI 
perempuan itu dalam posisinya sebagai abdun dan khalifah adalah sama 
dihadapan Allah SWT. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaan 
kepada Allah SWT. Jika demikian, KOHATI tidak saja menolak segala 
bentuk penindasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan yang 
melanda perempuan. Bukan saja menolak tetapi juga ikut serta dalam 
memperjuangkan keadilan dan kesetaraan itu sendiri. 

Kedua, Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, sama halnya dengan 
pria, HMI-Wati akan berjuang agar tidak terjadi diskriminasi dalam dunia 
kerja. Perempuan dan laki-laki harus diberi ruang yang sama untuk 
mendapatkan akases terhadap lapangan kerja. Bagi pandangan KOHATI, 
kerja bukan sebatas media untuk mencari nafkah, mengembangkan karir, 
talenta dan skill. Lebih dari itu, seperti apa yang dikatakan Cak Nur, 
kerja adalah bentuk keberadaan seseorang di mata Tuhan. Harga atau 
nilai seseorang sesungguhnya sangat tergantung pada kerja-kerja yang 
dilakukannya.

Ketiga,  KOHATI menyadari bahwa laki-laki dan perempuan secara 
sunnatullah diciptakan Allah SWT berbeda. Tidak mungkin laki-laki 
dan perempuan itu sama. Namun perbedaan yang ada lebih pada fungsi 
masing-masing sebagaimana yang telah ditegaskan Allah SWT di dalam 
Al-Qur’an. Misalnya fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda. Perbedaan 
fungsi tetap dalam rangka mencapai tujuan yang satu, melanjutkan dan 
membentuk generasi yang beriman, berilmu dan beramal saleh serta 
berakhlak mulia.

Keempat, KOHATI sangat menyadari dalam aktivitasnya baik sebagai 
hamba ataupun khalifah, dengan ranah kerja di rumah atau di masyarakat, 
sangat memungkinkan dirinya atau jiwanya untuk terkotori. Dalam 
bahasa NDP jiwa yang semula nurani (disinari karena kesuciannya) dapat 
berubah menjadi zhulmani (gelap dan terkotori). Tarikan hawa nafsu dan 
godaan syetan adalah tantangan tersendiri bagi KOHATI –sejatinya bagi 
semua manusia- untuk tetap bertahan dalam kesuciannya. Di sebabkan 
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tugas mulianya dalam mendidik generasi bangsa, KOHATI harus tetap 
memastikan jiwanya dalam keadaan bersih dan suci. Tidak mungkin 
sama dengan wanita suci sekelas Khadijah, Aisyah, Fatimah atau Rabi’ah, 
namun HMI-Wati dapat mendekatinya dengan tetap berusaha untuk 
mempertahankan kesuciaannya dan senantiasa meningkatkan kualitasnya.

Kelima, Sebagai khalifah Allah SWT, ladang pengabdian yang di 
dalam NDP di sebut sebagai amal saleh bagi HMI-Wati itu amatlah luas. 
Sesunguguhnya tidak ada batas pada dirinya untuk berkiprah dalam 
bidang manapun yang ia inginkan. Persoalannya adalah apakah ia memiliki 
skill, keterampilan, pengetahuan untuk bekerja pada bidang itu. Apakah 
ia memiliki kekuatan mental untuk melakukan pekerjaannya. Pada saat 
terjadi pembatasan pada wilayah kerja perempuan, itu bukan karena 
persoalan sex atau jenis kelamin. Melainkan pekerjaan itu mensyaratkan 
kualifikasi khusus yang tidak bisa terpenuhi. Menariknya, kualifikasi 
khusus ini juga terbuka. Laki-laki yang tidak dapat memenuhinya, juga 
tidak berhak atas pekerjaan tersebut. 

Kelima poin yang telah penulis rumuskan adalah contoh sederhana, 
bagaimana menderivasi pesan-pesan atau nilai-nilai dasar dari ayat-ayat 
Al-Qur’an yang oleh KOHATI telah dijadikan landasan teologisnya.  Tentu 
saja, contoh rumusan yang penulis berikan, belum sesuai dengan apa 
yang diinginkan KOHATI. Karena memang lebih baik dan cocok, jika yang 
merumuskannya adalah kader KOHATI yang memiliki kemampuan lebih. 
Oleh karena itu, Kita sebenarnya menunggu kader KOHATI yang mampu 
merumuskan landasan teologis, landasan nilai, nilai-nilai dasar, apapun 
namanya, untuk menjadi sumber nilai bagi KOHATI dalam merumuskan 
gerakannya di tengah-tengah gerakan perempuan nasional dan dunia.

Terlepas dari itu, ayat-ayat yang dipilih KOHATI sebagaimana 
tercantum di dalam PDK, sesungguhnya masih kurang. Beberapa isu 
perempuan di dalam Al-Qur’an hemat penulis masih perlu diangkat. 
Sebut saja misalnya, semangat persamaan hak dan tanggungjawab dalam 
perkawinan, penjagaan hak perempuan berupa mas kawin atau nafkah 
bahkan juga tempat tinggal sebagai hak yang ditetapkan Allah buat 
perempuan dan menjadi kewajiban laki-laki. Sebagaimana juga kewajiban 
perempuan terhadap laki-laki yang juga telah manshush (ada nashnya). 
Tidak kalah pentingnya juga berkenaan dengan ayat-ayat politik, yang di 
dalam Al-Qur’an tidak ada diskriminasi untuk itu. Kewajiban menegakkan 
keadilan, kesetaraan terutama berkenaan dengan persoalan perempuan 
juga memiliki dasar normatif yang tegas di dalam Al-Qur’an.
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Dengan menangkap intisari ayat-ayat yang berbicara tentang 
perempuan di atas, KOHATI tentu dapat merumuskan jati dirinya 
secara lebih kuat dan kokoh. Lebih penting dari itu, jati diri tersebut 
direkonstruksi dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Untuk merumuskan konsep-konsep tersebut, sehingga diperoleh 
PDK atau secara spesifik landasan nilai perempuan (KOHATI) diperlukan 
kerja keras, kerja cerdas dan juga kerja ikhlas dalam menuntaskannya. 
Bagi penulis, hal ini amat penting untuk segera dituntaskan. Kita berharap 
KOHATI tidak sama seperti organisasi perempuan pada era ORBA, yaitu 
“ibuisme” dalam HMI.
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A. Pendahuluan

Berbeda dengan buku-buku lainnya, buku ini tidak akan 
menyimpulkan apa yang telah penulis bahasa pada bab-bab 
terdahulu. Buku ini tidak dimaksudkan untuk menjawab rumusan 

masalah sebagaimana Disertasi atau Tesis. Buku ini mencoba menautkan 
beberapa persoalan yang melingkupi KOHATI. Pada bab satu penulis 
menjelaskan sejarah gerakan perempuan sebagai latar belakang makro 
kelahiran KOHATI. Selanjutnya pada bab dua penulis menulis sejarah 
KOHATI. Bab ini lebih memberikan perspketif internal kelahiran KOHATI. 
Pada bab Tiga penulis mencoba mengungkap pemikiran Cak Nur sebagai 
Ikon HMI dalam pemikiran Islam. Bahkan lebih dari itu, sebagai penggagas 
dan penyusun NDP HMI, pemikiran Cak Nur tentang perempuan harus 
disingkap. Syukur-syukur dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi KOHATI 
dalam merumuskan landasan geraknya. Bab Empat penulis merujuk Al-
Qur’an untuk mengetahui narasi besar Al-Qur’an tentang perempuan. 
Pada bab lima penulis mencoba memberi syarah atau penjelasan NDP 
HMI terhadap perempuan sekaligus mencoba merumuskan jati diri HMI 
Wati. Sebagai bab penutup, bab enam akan menawarkan Nilai-Nilai Dasar 
KOHATI (NDK). Tentu saja NDK ini perlu dikaji dan ditela’ah kembali 
khususnya oleh kader-kader HMI-Wati. Bagaimanapun penulis mencoba 
memahami dengan membaca beberapa buku tentang KOHATI, namun 
penulis tidak pernah mengalami KOHATI sedikitpun. Oleh karena itu, 
mereka yang pernah mengalaminya, berinteraksi dengannya, adalah pihak 
yang bertanggunjawab untuk merumuskannya.
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B. Nilai-Nilai Dasar KOHATI

1. Dasar – Dasar Persamaan Laki-Laki dan Perempuan

Laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah SWT. Baik dalam 
kapasitasnya sebagai hamba (‘abdun) ataupun sebagai khalifah. Sebagai 
hamba Allah SWT, laki-laki dan perempuan harus tunduk dan pasrah 
kepada Allah. Sikap memasrahkan diri kepada Allah SWT disebut dengan 
Islam dan orangnya disebut muslim. Wujud dari sikap pasrah ditunjukkan 
dengan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah SWT, baik itu dalam 
bentuk ibadah mahdah, shalat, puasa, zakat dan haji ataupun ibadah-
ibadah yang bernuansa sosial; membantu orang lain, memberdayaan 
masyarakat dan membebaskan orang-orang lemah dan tak berdaya, 
termasuk perempuan dari ketertindasannya. Tidak kalah pentingnya 
adalah menegakkan keadilan gender di tengah-tengah masyarakat.

Dalam posisinya sebagai hamba Allah SWT, Perempuan dan juga laki-
laki dituntut untuk beribadah dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, 
dan semua diorientasikan kepada Allah SWT. Allah memperhatikan amal 
ibadah manusia perempuan dan laki-laki tanpa ada perbedaan sedikitpun, 
dan karenanya Allah SWT memberikan balasan berupa kehidupan yang 
layak, lagi baik, sejahtera lahir dan batin, membalas seluruh kebaikan 
dengan balasan yang sama ataupun balasan terbaik. Semua itu balasan 
atas prestasi ‘ubudiyah yang telah ditorehkan. Kebaikan yang dilakukan 
manusia laki-laki dan perempuan, membuat alam semesta turut 
bersukacita dan di akhirat nanti mendapatkan pahala yang jauh lebih baik 
daripada apa yang mereka kerjakan.1 

Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, perempuan sebagaimana laki-
laki juga telah diberi amanah oleh Allah SWT untuk mengelola bumi 
dan memanfaatkan segala isinya untuk kemakmuran semesta. Khalifah 
bermakna wakil Tuhan di bumi. Khalifah juga bermakna orang yang 
diberi kepercayaan (istikhlaf) untuk mengelola alam dengan segala 
isinya. Bersamaan dengan tugas dan tanggungjawab itu, Allah SWT 
juga telah menganugerahkan manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan 
dan tekhnologi yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola semesta. 
Sumber daya alam tidak akan dapat maksimal dan optimal dimanfaatkan 
tanpa ilmu pengetahuan. Dengan demikian, untuk mendukung 
aktivitas kekhalifahannya, perempuan sebagaimana laki-laki harus 
senantiasa meningkatkan kapasitas dirinya dengan ilmu pengetahuan. 
Dengan demikian hak untuk memperoleh ilmu, mengembangkan dan 

1Q.S. Al-Nahl [27]:97
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menggunakannya untuk kepentingan seluruh makhluk adalah hak yang 
sama diberikan Allah kepada makhluknya, perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan perempuan dan laki-laki dihadapan Allah SWT adalah 
satu bentuk revolusi Al-Qur’an terhadap tatanan kehidupan manusia 
di bumi. Jauh sebelum Islam datang, kecenderungan masyarakat adalah 
menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Perempuan 
merupakan subordinat dari laki-laki. Karenanya nilai terhadap kedua 
jenis makhluk Tuhan ini dipandang berbeda. Laki-laki lebih mulai karena 
kelebihan yang dianggap taken for granted, sedangkan perempuan adalah 
pelengkap, pendamping bagi laki-laki. Nilai perempuan adalah separoh 
dari nilai laki-laki. Pandangan yang seperti ini mendapat protes yang 
sangat keras di dalam Al-Qur’an.

Allah SWT membungkam mulut orang-orang yang berkata bahwa 
laki-laki lebih superior dan perempuan. Al-Qur’an menjelaskan dengan 
sangat gamblang kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui dua 
argumentasi pokok yang tidak terbantahkan dengan cara apapun. Pertama, 
baik itu laki-laki atau perempuan sama-sama diciptakan dari jiwa yang 
satu (nafsin wahidah).2 Perempuan tidak pernah berhutang satu tulang 
rusukpun kepada laki-laki. Dan karenanya laki-laki sesungguhnya tidak 
pernah kehilangan tulang rusuknya. Penegasan Al-Qur’an bahwa laki-laki 
dan perempuan diciptakan dari nafsin wahidah ingin mempertegas bahwa 
kesetaraan itu sejatinya bukan sesuatu yang perebutkan oleh perempuan, 
karena keseteraan itu sesuatu yang inheren pada diri setiap makhluk. 
Artinya perempuan dan laki-laki adalah setara sejak masa penciptaan.

Perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan persamaan hakikatnya 
adalah mengambil kembali apa yang sesungguhnya menjadi hak 
perempuan. Sesuatu yang sangat berharga karena pemberian Tuhan 
berupa kesetaraan yang telah dirampas laki-laki. Merebut kesetaraan 
adalah dengan cara mendefinisikan kembali jati diri perempuan yang 
tentu saja harus dilakukan perempuan itu sendiri. Laki-laki tidak memiliki 
hak untuk mendefinisikan perempuan dan lewat definisi itu pula laki-
laki sesungguhnya ingin mengontrol perempuan. Akhirnya apa yang 
boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, layak dan tidak layak, 
semuanya dikonseptualisasikan laki-laki. Di sinilah, perempuan harus 
dapat membuat wacana tandingan, melawan narasi yang tidak adil sejak 
lama.

2Q.S. an-Nisa [4]:1
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Kedua, setelah penciptaannya yang pertama, dari jiwa yang satu, 
min nafsin wahidah, pada penciptaan manusia selanjutnya, laki-laki dan 
perempuan yang menjadi pasangan suami dan istri, sesungguhnya kedua-
duanya sama-sama berkontribusi dalam kelahiran manusia berikutnya. 
Penempatan atau memposisikan perempuan sebagai “tempat” atau 
dalam bahasa metafora Al-Qur’an menempatkan perempuan sebagai 
“sawah dan ladang”, tidak boleh dipahami secara literal. Sayangnya dalam 
sejarah pemikiran Islam yang panjang, penegasan Al-Qur’an bahwa istri-
istrimu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah 
tanah itu bagaimana saja kamu kehendaki,3 telah dijadikan dalil bahwa 
laki-laki dapat menuntut kebutuhan seksualnya kapan dan dimanapun ia 
kehendaki tanpa perlu memperhatikan kondisi, perasaan, keinginan dan 
kesiapan perempuan itu sendiri. Menolaknya akan melahirkan kutukan 
malaikat sepanjang malam. Menjadikan perempuan sebagai objek seksual 
sangat tidak tepat dan bertentangan dengan etika Al-Qur’an yang di dalam 
ayat yang sama, menegaskan ada hubungan antara kenikmatan sexual 
yang harus dirasakan bersama dengan kemestian beramal yang baik dan 
melakukan hubungan sexsual itu yang sah dalam kerangka ketakwaan 
kepada Allah SWT.4

Argumen yang kedua ini hendak mendalilkan dalam konteks 
reproduksi generasi baru manusia, baik laki-laki dan perempuan sama-
sama memiliki peran yang sama besar, tanpa harus meninggikan yang 
satu dan merendahkan yang lain.5 Ternyata para filosof zaman lampau 
telah pula berargumentasi, andai perempuan tak lebih sebagai tempat 
menanam benih, niscaya tidak akan ada anak yang mirip salah satu orang 
tuanya. Faktanya ada bahkan banyak anak mirip dengan ibunya. Argumen 
yang sederhana, untuk menolak anggapan perempuan bukan sebatas 
sawah dan ladang.

2. Dasar-Dasar Kepemimpinan

Perempuan sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Pernyataan ini 
tidak mengandung sedikit keraguan apapun, sebagaimana pernyataan 
bahwa laki-laki juga khalifah Allah di muka bumi. Khalifah juga 
mengandung arti Istikhlaf, bahwa Allah SWT memberikan kepercayaan 
kepada perempuan dan laki-laki untuk mengelola sesuatu, baik berupa 

3Q.S. Al-Baqarah [2]:223
4Q.S. an-Nisa [4]:29
5Q.S. al-An’am [6]:2
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jabatan atau harta benda.6 Allah juga mengangkat seseorang tanpa ada 
kekhususan untuk laki-laki, berupa jabatan yang dalam bahasa al-Qur’an 
disebut dengan tamkin.7 Allah yang memberi jabatan  (al-mulka) bagi 
orang-orang yang Dia kehendaki dan juga akan mencabut jabatan dan 
kepercayaan itu dari orang-orang yang tidak dikehendaki.8 Kekuasaan 
yang Allah berikan hakikatnya adalah amanah yang bermasa. Bukan kekal 
dan karenanya manusia tidak diperkenankan untuk menyombongkan 
dirinya. Kepemimpinan adalah kesempatan berkuasa, kesempatan 
untuk membuat yang terbaik, yang bermanfaat bagi manusia sekarang 
dan akan datang.9 

Khalifah Allah di muka bumi menunjukkan bahwa perempuan 
wajib dan ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam untuk 
kesejahteraan semua makhluk, apakah manusia, hewan dan tumbuh-
tumbuhan. Tegasnya, perempuan memiliki tugas dan tanggungjawab 
untuk memakmurkan bumi, mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian 
semua penghuni semesta. Memakmurkan bumi disebut juga dengan 
istilah al-Isti’mar, yaitu menjadikan manusia sebagai pemakmur dibumi.10 
Memakmurkan berarti menjadikan bumi ini ramai, sejahtera, aman, 
dan damai. Agar bumi ini aman dan damai, manusia harus mengusung 
nilainilai ketuhanan. Dalam bahasa yang berbeda, khalifah Allah SWT 
memiliki visi dan misi mewujudkan Islam sebagai rahmatan li al-alamin.

Untuk memudahkan kerja-kerja kekhalifahan, Allah SWT juga telah 
membantu manusia untuk menyukseskan tugasnya. Bentuk-bentuk 
“pertolongan” Allah dalam wujud mempersilakan semua manusia laki-laki 
dan perempuan untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi ini untuk 
kehidupan dan kesejahteraan penduduk bumi.11 Tidak kalah pentingnya 
dan menjadi kunci kemakmuran bumi, Allah SWT telah Menundukkan 
(taskhir) semua yang ada dibumi untuk kepentingan manusia. Artinya 
keuntungan yang dimiliki manusia di satu sisi manusia memiliki ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk mengelola alam, di sisi 

lain, Allah SWT juga telah menundukkan alam untuk mudah dikelola 
manusia.12

6Q.S. An-Nur [24]:55 dan Q.S. Al-Hadid [57]:7
7Q.S. Al-Hajj [22]:41
8Q.S. Ali Imran [3]:6
9Q.S. Muhammad [47]:22
10Q.S. Hud [11]:61
11Q.S. al-Baqarah [2]:29
12Q.S. Ibrahim [14]:32-33 dan Q.S. al-Jatsiyah [45]:12-13).
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Pertolongan Allah kepada manusia yang memudahkannya 
menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah, maka manusia harus 
menjalankan tugas kekhalifahannya dengan baik dan benar. Allah sangat 
menekankan bahwa tugas kekhalifahan itu harus dilaksanakan dengan 
adil.13 Perintah untuk berlaku adil ini sangat jelas dan tegas di dalam Al-
Qur’an. Bersamaan dengan itu, khalifah Allah dilarang mengikuti hawa 
nafsunya yang cenderung akan membuatnya berlaku tidak adil. Allah 
mewasitkan Nabi Dawud dalam menjalankan tugas kekhalifahannya 
dengan menegakkan keadilan, memutuskan hukum dengan benar dan 
tidak mengikuti hawa nafsu semata. Sebab, hal itu akan membuat dia 
tersesat.14 Mengapa harus adil, karena sesungguhnya keadilan adalah 
kebutuhan intrinsik manusia yang sangat penting. Keadilan merupakan 
nilai universal dan sekaligus menjadi karakter alam yang adil, seimbang 
atau tawazun.

Allah menempatkan perempuan sebagai khalifah, maka secara 
normatif tidak ada dikotomi ruang aktivitas domestik dan publik. 
Perempuan sesungguhnya memiliki peran ganda yang inherent di dalam 
dirinya. Namun pada sisi lain, Allah SWT tidak pernah menetapkan 
perempuan memiliki beban ganda lebih-lebih beban yang berlipat-lipat. 
Karena hal itu bertentangan dengan karamat al-insaniyyah (kemuliaan 
manusia sebagai mahkluk Tuhan). Dengan demikian, pemisahan atau 
dikotomi domestik dan publik, sesungguhnya adalah bentukan budaya 
manusia. Artinya, manusialah terlepas apakah laki-laki atau bisa jadi 
perempuan, yang memperkecil ruang lingkup kiprah perempuan yaitu 
wilayah domestik. Sedangkan wilayah publik diserahkan kepada laki-laki. 
Dampak dari dikotomi ini terus berlanjut kepada marginalisasi kerja-kerja 
domestik karena dianggap tidak dapat menghasilkan kapital. Kerja-kerja 
domestik bukanlah kerja dan berbeda dengan kerja publik yang dilakoni 
laki-laki, dan itulah kerja yang sesungguhnya karena menghasilkan 
kapital. Cara pandang ini benar-benar tertanam ke dalam diri laki-laki dan 
perempuan sehingga terbentuklah satu pola pikir, perempuan itu adalah 
makhluk kelas dua dan merupakan subordinat laki-laki.

Allah SWT sesungguhnya telah memuliakan manusia (karamat al-
insaniyyah) dan karenanya tidak ada satupun makhluk yang merendahkan 
makhluk Tuhan. Kemuliaan yang diberikan Allah dapat dilihat dalam 
bentuk, Allah menempatkan manusia di atas makhluk lainnya di muka 
bumi ini. Karena itulah, bentuk “takrim” atau derajat kemulian manusia 

13Q.S. An-Nur[24]:55 dan Q.S. al-Hajj[22]:41.
14Q.S. Shad [38]: 26
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(Bani Adam) sehingga manusia dapat  berlayar dilautan melalui kapal laut, 
mengarungi darata dengan tekhnologi transportasi yang diciptakannya 
serta menikmati makanan yang berbeda dari seluruh makhluknya.15 
Dengan demikian, Allah SWT memuliakan manusia, laki-laki dan 
perempuan, sejak ia terlahir juga ketika hidup dan sampai akhirnya ia 
meninggalkan dunia yang fana ini. 

 Sebagai makhluk yang sama-sama mulia perempuan dan laki-laki 
harus bekerjasama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita dan tujuan 
bersama, cita khalifah mewujudkan kemakmuran bumi bagi semesta. 
Dalam kerja sama mau tidak mau akan terjadi apa yang dimaksud dengan 
pembagian kerja. Hanya saja pembagian kerja tidak boleh berdasarkan 
jenis kelamin, seks atau hirarki gender. Pembagian kerja sejatinya harus 
didasarkan pada kemampuan masing-masing individu. Namun harus 
diperhatikan, sebagai perempuan yang memiliki fungsi reproduksi, jenis 
kerja yang dipilih dengan penuh kebebasan juga harus memperhatikan 
apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi.

Posisi perempuan sebagai wakil Tuhan, khalifah Allah di muka bumi, 
memiliki dua implikasi penting bagi perempuan. Pertama, kekhalifahan 
perempuan berimplikasi pada kepemimpinan wanita di dunia atau 
setidaknya di negara, provinsi, kabupaten-Kota atau kecamatan dan desa. 
Kedua, kepemimpinan di dalam rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan kepemimpinan publik tidak ada halangan 
bagi perempuan untuk menjadi pemimpin negara di level atau tingkatan 
apapun. Pendapat sebagian orang yang mengatakan perempuan tidak 
boleh menjadi pemimpin, umumnya berdasarkan hadis Nabi yang 
berbunyi, Barang siapa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita, 
maka tunggulah kehancurannya. Hadis ini harus dipahami konteksnya dan 
tidak dapat diberlakukan secara general. Tidak kalah pentingnya, hadis ini 
bukan sebagai takhshis terhadap ayat-ayat kekhalifahan yang telah stubut 
di dalam Al-Qur’an. 

Implikasi dari penempatan perempuan sebagai khalifah Allah 
SWT berimplikasi kepada kepemimpinan rumah tangga. Al-Qur’an 
sesungguhnya tidak pernah menyatakan bahwa kepemimpinan laki-
laki di dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang given dan taken for 
granted. Kepemimpinan laki-laki di rumah tangganya bersifat kondisional 
dan temporer. Ketika laki-laki memenuhi syarat-syarat yang dalam Al-
Qur’an disebut syarat qawamah (kepemimpinan) dan kemampuan 
memberi nafkah. ketika laki-laki tidak memiliki kemampuan memimpin 

15Q.S. al- Isra’ [17]:70
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dengan sebab satu dan lain hal, maka perempuan dapat melanjutkan 
kepemimpinan di rumah tangganya. Kepemimpian perempuan di rumah 
tangganya tidak berarti bahwa laki-lakinya memiliki derjat yang rendah. 
Sama maknanya ketika laki-laki menjadi pemimpin, bukan berarti 
perempuan atau istri memiliki kedudukan yang rendah. Kepemimpinan 
di dalam rumah tangga lebih mengacu kepada kebutuhan pragmatis agar 
kehidupan rumah tangga berlangsung dengan baik. Penegasan Al-Qur’an 
bahwa relasi laki-laki dan perempuan haruslah dalam rangka “ma’ruf” 
sebagaimana yang terdapat di dalam frasa mu’asharah bi al-ma’ruf, 
mengandung arti bukan saja antara suami dan istri harus terbangun 
komunikasi yang harmonis, saling pengertian, saling menghargai dan 
menghormati tetapi juga berdasarkan nilai-nilai budaya atau adat istiadat. 
Namun penting dicatat, ‘uruf yang dimaksud adalah ‘uruf sahih (nilai yang 
sesuai dengan syari’at) bukan ‘uruf fasid (nilai tradisi yang salah). 

Pada akhirnya buah dari kekhalifahan itu adalah wujudnya peradaban 
yang agung. Peradaban (civilization, hadharah) sebagai sebagai unsur-
unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah. Lewat tangan-tangan 
lembut perempuan, akan lahir ilmu pengetahuan yang tidak saja 
membuat kemajuan dan kesejahteraan manusia tetapi juga penegtahuan 
yang membahagiakan dan mendamaikan. Hadirnya seni dan kesenian 
yang mempertemukan manusia pada keindahan universal dan mengikat 
rasa kemanusiaan serta terbangunnya tata kehidupan dunia yang 
mendamaikan. 

3. Peran dan Fungsi Perempuan

Menjadi fitrah manusia bahwa setiap laki-laki memiliki keterkaitan 
dengan perempuan demikian pula sebaliknya, perempuan juga memiliki 
keterkaitan dengan laki-laki. Ketertarikan itu berkembang lebih lanjut 
dalam bentuk saling suka dan saling cinta bahkan lebih dari itu keinginan 
untuk hidup bersama. Menolak adanya fitrah saling suka itu sama artinya 
mengingkari sunnatullah.Di sini Agama telah mengatur dengan dan 
memfasilitasi dengan institusi perkawinan. Perkawinan adalah cara yang 
paling sehat, aman dan berkah untuk menyalurkan hasrat sexsual dan 
membangun kehidupan bersama dalam ikatan yang sah lahir dan batin.

Perkawinan adalah tanda-tanda kebesaran Allah (ayat-ayat 
Allah). Allah mempertemukan laki-laki dan perempuan  dalam ikatan 
perkawinan yang sangat kuat (mistaqan ghalizha) dengan tujuan agar 
terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang 
samara ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana potret 
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generasi mendatang. Hanya dari keluarga yang sehat dan bahagia, akan 
lahir generasi yang tanggung. Sebaliknya keluarga yang rapuh, hanya 
melahirkan anak-anak yang lemah.

Untuk terciptanya keluarga yang samara, sehat dan kuat, laki-laki 
sebagai suami dan perempuan sebagai istri harus membangun landasan 
rumah tangganya di atas landasan tauhid. Selanjutnya mereka berdua 
harus menyadari tugas dan fungsinya masing-masing. Pembagian tugas 
dan fungsi sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga tidak bermakna 
adanya hierarki dalam keluarga. Keduanya setara dengan tugas dan fungsi 
dan berbeda-beda. Karena berdasarkan keseteraraan itulah, keduanya 
harus saling menghormati dan menghargai. Posisi laki-laki sebagai kepala 
keluarga bukanlah sesuatu yang taken for granted dan bersifat abadi. 
Status terhormat itu karena laki-laki memiliki kelebihan yang menopang 
kepemimpinannya, sebagaimana perempuan juga memiliki kelebihan yang 
menopang tugas-tugasnya sebagai ibu. Laki-laki juga bertanggungjawab 
untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dua alasan inilah maka laki-
laki sebagai qawwam (pelindung dan pengayom).16 

Dalam kehidupan keluarga, perempuan akan mengalami tiga kondisi 
sekaligus, walaupun proses menjadinya bertahap. Ada fase dari satu 
kondisi kepada kondisi yang lain. Perempuan menjadi anak kecil yang 
terus bertumbuh di dalam keluarganya. Mendapatkan perawatan dan 
penjagaan dari ayah bundanya. Diperkenalkan dengan Rabb sang maha 
pencipta dan juga dikenalkan kepada Nabi Muhammad sebagai teladan 
dalam kehidupan. Orang tua yang baik sangat memperhatikan asupan 
gizi ruhani bagi anak-anaknya – sebagaimana tidak kalah pentingnya gizi 
jasmani- mengenal Allah dan mencintai Rasulnya, Mengenal manusia 
dan mempelajari wataknya dan juga memahami alam dengan media ilmu 
pengetahuan. Fasilitas tak berbatas yang diberikan ayah bunda kepada 
dirinya, kenikmatan yang tidak pernah berhenti, membuat anak tak 
sedikitpun diizinkan Allah untuk menyombongkan diri dihadapan ibunya. 
Posisinya sebagai anak membuatnya untuk patuh kepada orang tuanya, 
menunjukkan akhlak yang baik dan senatiasa membantu orang tuanya.  

Anak yang beranjak remaja dan akhirnya menjadi dewasa akan 
memasuki tahapan kehidupan selanjutnya. Posisi sebagai anak yang tidak 
pernah bisa diubah, bertambah dengan posisi baru sebagai istri, ketika ia 
telah mengikatkan cinta kasihnya kepada pasangannya dengan ikatan yang 
kuat (mistaqan ghaliza). Sungguh Allah SWT menciptakan manusia itu 
berpasang-pasangan yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut dengan azwaj. 

16Q.S. an-Nisa’ [4]:34
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Laki-laki adalah pasangan bagi perempuan dan sebaliknya perempuan 
adalah pasangan bagi laki-laki. Dari pasangan-pasangan ini akan lahir 
generasi penerus, laki-laki dan perempuan yang akan melanjutkan estafet 
kepemimpinan di muka bumi ini.

Menjadi istri di satu sisi, dan pada saat yang sama tetap menjadi 
anak baik dari orang tuanya, menuntut peran-peran baru, peran yang 
berbeda sewaktu ia menjadi anak bagi ayah-bundanya. Sebagai pasangan, 
bersama pasangannya (suami) harus bekerja keras untuk mewujudkan 
perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.17 Al-Qur’an dan 
Hadis Nabi menuntun para perempuan untuk menjadi istri yang salehah 
sebagaimana suami juga harus memastikan dirinya menjadi suami yang 
saleh. Al-Qur’an menegaskan wanita yang baik hanya untuk laki-laki 
yang baik. Sebaiknya laki-laki yang baik hanya untuk perempuan baik. 
Karenanya laki-laki dan perempuan harus berusaha untuk menjadikan 
dirinya menjadi orang baik bahkan terbaik dari makhluk Allah lainnya.

Al-Qur’an memberikan contoh perempuan-perempuan yang 
menghiasi diri dengan akhlak yang baik maupun perempuan yang 
memiliki perangai buruk. Allah menceritakan kisah istri Nabi Ibrahim 
dalam Al-Qur’an,18 Kisah Aisyah istri Fir’aun sebagai sosok pemberani 
yang berterusterang dengan keimanannya, walaupun dalam tekanan 
suaminya yang sangat bengis. Ia rela mengorbakan nyawanya demi 
keimanannya.19 Al-Qur’an juga bercerita tentang Ratu Balqis.20 Dia 
adalah ratu yang bijak dari negeri Saba’ di Yaman. Kekuasaannya luas 
dan kekayaannya berlimpah. Dia dan kaumnya menyembah matahari. 
Namun, pada akhirnya dia rela masuk islam di hadapan Nabi Sulaiman. 
Tidak kalah menariknya kisah putri Syekh Madyan pada masa Nabi Musa. 
Mereka menjadi penggembala kambing yang berperilaku baik dan santun. 
Akhirnya, salah atu dari keduanya menjadi istri Nabi Musa.21 Tidak kalah 
pentingnya adalah istri-istri Nabi Muhammad (Nisa’ Nabi) yang semuanya 
mempunyai peran yang menonjol dalam kehidupan Nabi. Mereka menjadi 
contoh bagi kaum perempuan di manapun sampai kapanpun. Mereka 
memilih tetap menjadi istri Nabi dengan segala kesederhanaan dan tidak 
memilih gaya hidup yang glamor.22 Al-Qur’an juga dengan lugas dan 
tegas mengkisahkan hadis al-ifk yang melibatkan istri Nabi, Aisyah binti 

17Q.S. Ar-Rum [30]:21
18Q.S. Hud[11]:71-73 dan Q.S. adz-Dzariyat [51]:29-30
19Q.S. Al-Qashash [28]:9 dan Q.S. at-Tahrim [66]:11
20Q.S. an-Naml [27]:44
21Q.S. al-Qashas [28]:25-27
22Q.S. al-Ahzab [33]:28-30.
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Abu Bakar, istri tercinta nabi Muhammad sepeniggal Siti Khadijah, yang 
terkena hasutan dan fitnah oleh orang munafik madinah. Dia dituduh 
serong dengan salah seorang sahabat Nabi. Namun, pada akhirnya Allah 
sendiri yang membebaskan tuduhan keji itu.23 Peristiwa itu menegaskan 
bahwa dalam kondisi yang bagaimanapun memperlakukan perempuan 
dengan cara yang baik. Tidak menuduh perempuan melakukan kekejian 
sampai ada bukti yang meyakinkan atau tidak ada bukti yang menguatkan 
peristiwa itu benar adanya. Demikianlah, apapun penjelasan Al-Qur’an 
tentang perempuan, mengandung nilai dan pelajaran yang sangat penting. 

Al-Qur’an juga memberi contoh yang terang dan jelas tentang 
perempuan yang memiliki perangai tidak terpuji. Ada kisah istri Nabi Nuh 
dan Nabi Luth yang ternyata berkhianat kepada suaminya. Mereka memilih 
jalan hidup yang berbeda dari suami dan kelak akan masuk neraka.24 
Selanjutnya, istri Abu lahab yang ikut bekerja sama dengan suaminya 
Abu Lahab untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Dia 
dan suaminya menjadi orang celaka, dan di akhirat kelak akan mendjadi 
penghuni neraka.25 Kisah-kisah istri para Nabi dengan perangai yang 
buruk adalah contoh yang sangat nyata bahwa setiap istri adalah individu 
yang merdeka dalam menentukan sikap dan posisinya. Menjadi wanita 
istri yang salehah itu adalah pilihan sadar setiap perempuan sebagaimana 
ketika ia memilih menjadi istri yang jahat dan buruk juga merupakan 
pilihan sadarnya. Suami pada titik ini tidak dapat memberi hidayah 
kepada istrinya, kecuali dikehendaki Allah SWT.

Al-Qur’an memberikan tuntunan yang sangat jelas bahwa kriteria 
istri shalihah itu adalah qanitah, istri yang selalu taat dan patuh kepada 
suaminya sepanjang dalam kebaikan bersama. Kepatuhan yang dibangun 
atas dasar kesadaran. Suami juga akan mendengar dan mematuhi 
istrinya sepanjang untuk kebaikan bersama dan dalam rangka keta’atan 
kepada Allah SWT. Selanjutnya istri salehah itu adalah mereka yang 
selalu menjaga dirinya sendiri dari bentuk pergaulan yang tidak wajar, 
melampaui batas dengan lelaki lain, terutama pada saat suami tidak 
berada di rumah. Disamping itu, istri yang Salehah juga menjaga harta 
benda suaminya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebaik-baiknya 
istri ialah jika memandangnya, engkau senang; jika engkau menyuruhnya dia 
menurut; dan jika engkau pergi, dia menjaga dirinya dan hartamu.

23Q.S. an-Nur [24]:11-14.
24Q.S. at-Tahrim [66]:10.
25Q.S. al-Lahab [111]:1-3.
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Sebaliknya perempuan yang ‘nusyuz adalah mereka yang merasa 
lebih tinggi dari suaminya yang mengakibatkan ia tidak lagi mematuhi 
imamnya. Mengatasi istri yang nusyuz,  Al-Qur’an memberikan petunjuk 
kepada para suami untuk tetap mengingatkan istri-istrinya dengan cara-
cara yang bijak dan tahapan-tahapan, memberikan nasihat dengan bijak 
dan disampaikan dengan baik, kemudian jika tidak ada perubahan maka 
suami bisa menghukumnya dengan pisah ranjang dan terakhir jika tidak 
berubah, suaminya dapat melakukannya dengan memberi hukuman 
namun tetap memperhatikan etika dan kesantunan. 

Selanjutnya dalam konteks sebagai Ibu, disamping fitrahnya 
melahirkan anak, ibu juga bersama ayah, memiliki kewajiban untuk 
mendidik anak-anaknya sebagaimana yang telah diajarkan Al-Qur’an. Oleh 
karena itu, kendatipun Al-Qur’an menitahkan kepada Luqman al-Hakim, 
namun hakikatnya, nasehat-nasehat itu adalah nasehat setiap orang tua 
kepada anak-anaknya. Nasehat yang mesti dan wajib diperdengarkan 
kepada anak-anaknya. Orang tua yang tidak menyampaikan wasiat ini 
sama artinya tidak meneruskan nasehat dan pesan Allah SWT kepada 
putra-putrinya. Adapun nasehat-nasehat tersebut adalah, jangan 
mensyarikatkan Allah SWT, Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, 
Bersyukur kepada keduanya, Jangan ikuti kehendaknya yang menyimpang 
dari jalan Allah namun harus tetap menjaga hubungan baik selama mereka 
masih ada di dunia, carilah tokoh panutan, ikuti perjalanan hidup orang-
orang yang selalu kembali kepada Allah, Ajari keyakinan akan hari akhir 
dan Hari pembalasan, Laksanakan shalat, Tegakkan Amar makrufdan nahi 
munkar, Bersabarlah atas semua musibah yang menimpa, Jangan bermuka 
sombong, Jangan berjalan dengan angkuh dan berjalanlah secara wajar, 
dan berbicaralah dengan suara yang lembut. 

4. Perempuan dan Ilmu Pengetahuan.

Perempuan memiliki kewajiban menuntut ilmu pengetahuan 
sebagai perwujudan dari keta’atan terhadap perintah Allah SWT. Surah 
Al-‘Alaq yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan ummatnya 
untuk menuntut ilmu, tidak pernah dikhususkan kepada laki-laki. 
Kendatipun sejarah kelam perempuan, pernah terjadi di mana menuntut 
ilmu merupakan hak esklusif laki-laki. Kewajiban menuntut ilmu bagi 
perempuan menjadi suatu keniscayaan. Sebagai khalifah Allah di muka 
bumi, tugas-tugas kekhalifahan itu hanya akan mudah dan mungkin 
dilaksanakan ketika perempuan memiliki ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pada saat yang sama, penguasaan ilmu pengetahuan diperlukan 
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agar nikmat Allah SWT yang sangat kaya dapat dimanfaatkan untuk 
kemakmuran manusia dan semesta secara bersama-sama.

Argumentasi lain adalah Al-Qur’an menjelaskan bahwa orang-orang 
yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan Allah tinggikan beberapa 
derjat.26 Ilmu adalah jalan untuk memperoleh ketinggian di sisi Allah, 
jauh lebih penting dari penghargaan apapun yang diberikan manusia, 
sepanjang ilmu tidak pernah dipisahkan dari iman. Ilmu yang dituntun 
iman akan menghadirkan sikap yang penuh rendah hati (tawadhdhu’) 
kendatipun ilmu dan tekhnologi yang dihasilkannya membuatnya 
namanya melambung tinggi terukir dengan hurup besar, di catat di 
altar peradaban manusia-manusia agung. Tetap ia merasa tak memiliki 
apapun dibanding ilmu Allah. Tidak akan pernah sirna dan habis ilmu 
Allah dicatat manusia, andaipun ia menggunakan ranting kayu yang ada 
di dunia ini sebagai penanya dan air laut sebagai tintanya. Dari bibir sang 
penemu ilmu, meluncur kalimat indah, Ya Tuhan Kami, tidak ada ilmu 
kami, tak ada pengetahuan yang kami miliki kecual apa yang telah engkau 
ajarkan kepada kami.Engkaulah yang maha perkasi dan maha agung. 

Mencari, menemukan, mengembangkan Ilmu pengetahuan adalah 
cara terbaik untuk terus menyaksikan kebesaran Allah yang tiada 
berbatas. Semakin ia masuk ke dalam pencarian ilmu pengetahuan, 
semakin dirasakannya kekerdilan dirinya. Sungguh tidak ada yang pantas 
dibanggakan pada diri manusia. Oleh karena itu, kesombongan hanya 
muncul dari orang-orang yang tidak bertauhid. Sejarah manusia yang 
merasa dirinya besar, sebagaimana yang digambarkan Allah SWT di 
dalam Al-Qur’an adalah mereka yang sama sekali tidak bertauhid. Mereka 
yang kafir dalam makna menutup qalbunya dari melihat kebenaran yang 
sebenarnya terbentang luas tidak saja pada alam raya tetapi juga yang 
tanpak jelas di dalam dirinya.27  

Perempuan yang menyadari kebesaran Allah SWT, sangat memahami 
alam semesta sebagai ayat-ayat Allah dan telah pula ditundukkan (taskhir) 
buat manusia, harus disingkap dan harus pula ditemukan rahasianya agar 
dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misteri alam semesta hanya terjadi 
ketika ilmu tidak mampu menjelaskannya. Menjadi tugas perempuan 
dan juga laki-laki, untuk membongkar dan menemukan kunci-kunci 
keghaiban itu. Sebabnya adalah yang boleh menempati kedudukan yang 
maha ghaib hanyalah Allah SWT, bukan makhluknya yang lain. Sepanjang 
semesta ini masih diselimuti misteri, dilingkupi keghaiban-keghaiban 

26Q.S. al-Mujadalah [58]:11
27Q.S. Fussilat [41]:53
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yang sebenarnya semu, maka manusia tidak akan mencapai puncak 
tauhid. Dalam konteks ilmu pengetahuan dan tekhnologi, makna la ilaha 
illa Allah, adalah tidak ada ilmu pengetahuan yang terpatri di semesta ini  
kecuali ilmu yang melekat pada zat Allah. Pikirkanlah olehmu ciptaan-
ciptaan Allah yang terbentang di semesta dan jangan pernah engkau 
pikirkan zat Allah SWT. 

Secara pragmatis, ilmu pengetahuan harus digali dan dikembangkan 
perempuan, karena ilmu itu adalah alat perjuangan bagi perempuan 
untuk mewujudkan keadilan di muka bumi. Dikatakan demikian, 
tentu tidak semua, namun tidak juga bisa dipungkiri ada banyak ilmu 
pengetahuan yang dihasilkan laki-laki untuk kepentingan laki-laki tanpa 
pernah memikirkan dan mempertimbangkan, sengaja atau tidak sengaja, 
kepentingan perempuan yang ada di dalamnya. Dominasi laki-laki dalam 
bidang ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat mendefinisikan dan 
mengkonsepsikan perempuan sesuai dengan subjektifitasnya, harus 
disudahi dengan menghadirkan wacana tandingan yang lebih seimbang 
sebagaimana watak kosmis yang sebenarnya.

5. Spiritualitas Perempuan

Seorang perempuan yang berjuang dalam kehidupan spiritualitas 
Islam, maka dia akan mampu mendapatkan akses pada seluruh 
kemungkinan, menjadi wakil Tuhan (khalifah Allah) di bumi dan sekaligus 
menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya. Perempuan  merupakan 
ungkapan rahasia dari Allah SWT. Sungguh kreatifitas Tuhan terungkap 
paling jelas pada perempuan. Demikian dijelaskan para sufi dan para 
pengkaji spiritualitas. Hakikatnya bukanlah perempuan secara kasat mata 
(inderawi) saja, melainkan perempuan yang mesti dibaca secara substansi.

Hakikat kemanusiaan sejatinya terletak pada nafs nya.28 Penggiat 
spiritualitas meyakini bahwa nafs adalah unsur feminism. Bukan hanya 
sebatas nafs sebagai  keperempuanan (feminism), melainkan feminism 
sebenarnya mencakup zat (esensi Ilahi). Karena aspek feminism merupakan 
bentuk di mana Tuhan paling dapat dikenali. Namun masalahnya adalah, 
terbuka peluang yang sangat besar bahwa nafs dapat saja menyerahkan 
dirinya kepada hal-hal yang paling rendah, seperti materi, jabatan dan 
hal rendah lainnya. Akhirnya nafs tersebut dikendalikan oleh materi itu. 
Sejatinya, nafs itu harus menyerahkan dirinya pada yang lebih tinggi, 
yaitu Allah SWT.29

28Q.S. as-Syams [91]:7-10
29Q.S. al-Fajr [89]:27-30
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Dari sini menjadi mudah untuk memahami bahwa nafs yang 
ingin menguasai, mengendalikan, mendominasi, meninggikan diri, 
mempertuhankan diri, adalah sifat-sifat feminim negatif. Jiwa-jiwa 
yang disebut dengan nafs al-bahimiyyah jiwa kebinatangan dan nafs al-
lawwamah, yang sesungguhnya cenderung menjerumuskan manusia 
ke tempat yang rendah penuh kehinaan.30 Sebaliknya, nafs yang tidak 
terpaut dengan materi duniawi, nafs yang selalu bertarung dan ingin 
menundukkan al-bahimiyyah adalah nafs al-muthmainnah, nafs yang 
penuh damai dan senantiasa ingin selalu bersama Tuhan adalah nafas al-
muthhma’innah. Inilah yang dimaksud dengan sifat  yang damai bersama 
tuhan adalah sifat feminism positif.

Perjuangan perempuan sebagaimana juga laki-laki dan akhirnya 
menjadi perjuangan manusia adalah menjadikan jiwa (al-nafs) menjadi 
al-muthmainnah. Dalam bahasa yang berbeda, Al-Qur’an menjelaskan 
bahwa yang akan menghadap Allah adalah bukan fisik yang kuat, sehat, 
cantik, melainkan qalbun salim (jiwa, qalbu yang tenang dan damai).31 
Qalbun yang salim hanya diperoleh dengan banyak melakukan kebaikan-
kebaikan, keindahan dan kebenaran sesuai dengan fitrah manusia. Di 
dalam hadis Nabi, Rasul pernah ditanya sahabat, Ya Rasulullah, apakah 
yang dimaksud dengan pahala dan apa pula yang dimaksud dengan 
dosa? Nabi menjawab, pahala adalah sesuatu yang membuat jiwamu 
damai, tenang bahagia, tidak takut apa lagi resah. Sedangkan dosa adalah 
segala yang membuatmu gelisah, resah, tidak tenang dan engkau takut 
jika perbuatanmu diketahui orang lain.” Melakukan sesuatu yang sesuai 
dengan fitrah kemanusiaan, dipastikan akan membawa ketenangan dan 
kedamaian itu sendiri.

Perempuan yang mengorientasikan hidupnya kepada kebenaran, 
kebaikan, dan keindahan bukan saja ia telah menuruti kata hatinya yang 
penuh cahaya (hati nurani) atau hidup sesuai dengan fitrah, namun lebih 
dari itu ia sedang berusaha untuk meniru sifat-sifat Tuhan.32 Sesungguhnya 
sifat-sifat Allah atau dengan bahasa yang berbeda, al-asma’ al-husna itu 
sesungguhnya terkumpul pada keindahan, kebenaran dan kebaikan Allah 
SWT.33 Bagaimana mungkin seorang ibu yang tuntutan peran rahman 
dan rahimnya sejak janin mulai bersemai di “rahim”, bisa merasakan 
dan memberikan kasih sayang kepada sang janin kemudian menjadi bayi 
dan anak manusia, tanpa mampu meresapi sifat rahman dan rahim Allah 

30Q.S. Yusuf [12]:53 dan Q.S. at-Tin [95]:5
31Q.S. as-Syu’ara [26]:89 dan Q.S. as-Shaffat [37]:84
32Q.S. ar-Rum [30]:30
33Q.S. al-A’raf [7]:180 dan Q.S. al-Hasyr [59]:23-24
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SWT. Sesungguhnya sampai di sini, menjadi mudah untuk memahami 
mengapa surga di bawah telapak kaki ibu. Jawabnya, Ibu hakikatnya 
adalah perwujudan sifat Allah yang maha agung, rahman dan rahim itu 
sendiri. 

C. Kesimpulan

Hubungan laki-laki dan perempuan dalam relasi mereka dengan 
realitas metakosmik hakikatnya sejajar. Namun sebagaimana yang banyak 
di ulas di dalam buku ini, pada tataran kosmik atau pada level biologis, 
psikologis dan sosial, lali-laki dan perempuan itu berbeda. Perbedaan 
yang tidak menjadikan satu lebih mulia dari yang lain. Perbedaan yang 
tidak membuat yang satu lebih tinggi dari yang lain. Oleh karena itu, 
perbedaan itu adalah lebih bersifat fungsional yang keduanya harus 
berbagi tugas, saling melengkapi, menguatkan dan menutupi kekurangan. 
Tugas-tugas kekhalifahan tidak akan sukses tanpa perpaduan kualitas 
jalaliyah dan jamaliyah. Bersamaan dengan itu, kerjasama pada tataran 
kosmik yang sejatinya harus harmonis sebagaimana alam semesta yang 
diciptakan secara harmonis akan membawa keduanya kepada falah dan 
kesuksesan dalam mengemban tugas-tugas kemanusiaan (kekhalifahan) 
dan kehambaan. Pada saat perempuan dan laki-laki berhasil menjalankan 
tugas kekhalifahan dan membawa kepada kemakmuran, keadilan dan 
kesejahteraan manusia, maka hal itu akan menjadi jalan keduanya untuk 
mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT.

Wa Allahu A’lam bi Al-Shawab

Bi Allahi al-Taufiq wa Al-Hidayah,
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LAMPIRAN AYAT-AYAT NILAI-NILAI 
DASAR KOHATI-NDK

A. Dasar-Dasar Persamaan Laki-Laki dan Perempuan

1. Q.S. an-Nahl [16]:97

ُهْم َنْجِزَينَّ
َ
َول َبًةۚ  ٗه َحٰيوًة َطّيِ ُنْحِيَينَّ

َ
ل
َ
ى َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

ٰ
ْنث

ُ
ْو ا

َ
ٍر ا

َ
ْن ذَك  َصاِلًحا ّمِ

َ
 َمْن َعِمل

٩٧ - 
َ

ْون
ُ
َيْعَمل اُنْوا 

َ
َما ك ْحَسِن 

َ
ِبا ْجَرُهْم 

َ
ا

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang 
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

2. Q.S. an-Nisa’ [4]:1

َزْوَجَها ِمْنَها  َق 
َ
َخل وَّ اِحَدٍة  وَّ ٍس 

ْ
نَّف ْن  ّمِ ْم 

ُ
ك

َ
ق

َ
َخل ِذْي 

َّ
ال ُم 

ُ
َربَّك ْوا 

ُ
اتَّق النَّاُس  يَُّها 

َ
 يٰٓا

َّ
ْرَحاَمۗ  ِان

َ
ا

ْ
َوال ِبٖه   

َ
ْون

ُ
َساَۤءل

َ
ت ِذْي 

َّ
ال  َ ّٰ

وا الل
ُ
َواتَّق ِنَساًۤءۚ   ِثْيًرا وَّ

َ
ا ك

ً
ِرَجال ِمْنُهَما   

َّ
 َوَبث

ْم َرِقْيًبا - ١
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ان

َ
َ ك ّٰ

الل

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
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3. Q.S. al-Baqarah [2]:223

َ ّٰ
الل وا 

ُ
َواتَّق ْمۗ  

ُ
ِسك

ُ
ْنف

َ
ِلا ُمْوا  ّدِ

َ
َوق ُتْمۖ  

ْ
ِشئ نّٰى 

َ
ا ْم 

ُ
ك

َ
َحْرث تُْوا 

ْ
أ
َ
ف ْمۖ  

ُ
ك

َّ
ل َحْرٌث  ْم 

ُ
 ِنَساۤؤُك

ُمْؤِمِنْيَن - ٢٢٣
ْ
ال ِر  َوَبّشِ ْوُهۗ  

ُ
ق

ٰ
ل مُّ ْم 

ُ
نَّك

َ
ا ُمْوٓا 

َ
َواْعل

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan 
saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) 
untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu 
(kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada 
orang yang beriman.

4. Q.S. an-Nisa’ [4]:29

َعْن اَرًة  ِتجَ  
َ

ْون
ُ
َتك  

ْ
ن

َ
ا ٓا 

َّ
ِال َباِطِل 

ْ
ِبال ْم 

ُ
َبْيَنك ْم 

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
ا ْوٓا 

ُ
ل
ُ
ك

ْ
َتأ ا 

َ
ل َمُنْوا 

ٰ
ا ِذيَْن 

َّ
ال يَُّها 

َ
 يٰٓا

ْم َرِحْيًما - ٢٩
ُ
 ِبك

َ
ان

َ
َ ك ّٰ

 الل
َّ

ْمۗ  ِان
ُ
َسك

ُ
ْنف

َ
ْوٓا ا

ُ
ُتل

ْ
ا َتق

َ
ْمۗ  َول

ُ
ْنك َتَراٍض ّمِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu.

5. Q.S. al-An’am [6]:2

٢ - 
َ

ْنُتْم َتْمَتُرْون
َ
مَّ ا

ُ
ى ِعْنَدٗه ث َسمًّ  مُّ

ٌ
َجل

َ
اۗ َوا

ً
َجل

َ
ى ا ضٰٓ

َ
مَّ ق

ُ
ْن ِطْيٍن ث ْم ّمِ

ُ
ك

َ
ق

َ
ِذْي َخل

َّ
ُهَو ال

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan 
ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-
Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya.
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B. Dasar-Dasar Kepemimpinan

1. Q.S. an-Nur [24]:55 dan Q.S. al-Hadid [57]:7

َما
َ
ك ْرِض 

َ
ا

ْ
ال ِفى  ُهْم  نَّ

َ
ِلف

ْ
َيْسَتخ

َ
ل ِلٰحِت  الصّٰ وا 

ُ
َوَعِمل ْم 

ُ
ِمْنك َمُنْوا 

ٰ
ا ِذيَْن 

َّ
ال  ُ ّٰ

الل  َوَعَد 

ُهْم نَّ
َ
ل ُيَبّدِ

َ
َول ُهْم 

َ
ل اْرَتٰضى  ِذى 

َّ
ال ِدْيَنُهُم  ُهْم 

َ
ل َننَّ  ِ

ّ
ُيَمك

َ
َول ْبِلِهْمۖ 

َ
ق ِمْن  ِذيَْن 

َّ
ال  

َ
ف

َ
ل

ْ
 اْسَتخ

ٰۤىَِٕك ول
ُ
ا
َ
َر َبْعَد ٰذِلَك ف

َ
ف

َ
اۗ َوَمْن ك ًـٔ  ِبْي َشْي

َ
ْون

ُ
ا يُْشِرك

َ
ْمًناۗ َيْعُبُدْوَنِنْي ل

َ
ْنۢ َبْعِد َخْوِفِهْم ا  ّمِ

٥٥ - 
َ

ْون
ُ
ِسق

ٰ
ف

ْ
ُهُم ال

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, 
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah 
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia 
akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan 
Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam 
ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan 
tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa 
(tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang 
fasik. 

ْم
ُ
ِمْنك َمُنْوا 

ٰ
ا ِذيَْن 

َّ
ال

َ
ف ِفْيِهۗ  ِفْيَن 

َ
ل

ْ
ْسَتخ مُّ ْم 

ُ
ك

َ
َجَعل ا  مَِّ ْوا 

ُ
ْنِفق

َ
َوا َوَرُسْولِٖه   ِ

ّٰ
ِبالل ِمُنْوا 

ٰ
 ا

ِبْيٌر - ٧
َ
ْجٌر ك

َ
ا ُهْم 

َ
ل ْوا 

ُ
ق

َ
ْنف

َ
َوا

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai 
penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang 
besar.

2. Q.S. al-Hajj [22]:41

َمْعُرْوِف
ْ
ِبال َمُرْوا 

َ
َوا وَة 

ٰ
الزَّك َتُوا 

ٰ
َوا وَة 

ٰ
ل الصَّ اُموا 

َ
ق
َ
ا ْرِض 

َ
ا

ْ
ال ِفى  ُهْم  نّٰ

َّ
ك مَّ  

ْ
ِان ِذيَْن 

َّ
ل
َ
 ا

ُمْوِر - ٤١
ُ
ا

ْ
ِ َعاِقَبُة ال

ّٰ
ِرۗ َوللِ

َ
ُمْنك

ْ
َوَنَهْوا َعِن ال

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang 
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makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali 
segala urusan.

3. Q.S. Ali Imran [3]:6

حَِكْيُم - ٦
ْ
َعِزيُْز ال

ْ
ا ُهَو ال

َّ
َه ِال

ٰ
ِال ٓا 

َ
يََشاُۤءۗ  ل  

َ
ْيف

َ
ْرَحاِم ك

َ
ا

ْ
ْم ِفى ال

ُ
ُرك ِذْي ُيَصّوِ

َّ
ُهَو ال

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. 
Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

4. Q.S. Muhammad [47]:22

ْم - ٢٢
ُ
ْرَحاَمك

َ
ا ُعْوٓا  ّطِ

َ
َوُتق ْرِض 

َ
ا

ْ
ال ِفى  ِسُدْوا 

ْ
ُتف  

ْ
ن

َ
ا ْيُتْم 

َّ
َتَول  

ْ
 َعَسْيُتْم ِان

ْ
َهل

َ
ف

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di 
bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

5. Q.S. Hud [11]:61

ْم .1
ُ
ك

َ
َشا

ْ
ن
َ
ْيُرٗهۗ ُهَو ا

َ
ٍه غ

ٰ
ْن ِال ْم ِمّ

ُ
ك

َ
َ َما ل ّٰ

ْوِم اْعُبُدوا الل
َ
 ٰيق

َ
ال

َ
َخاُهْم ٰصِلًحاۘ  ق

َ
ُمْوَد ا

َ
ى ث

ٰ
 َوِال

ْيٌب - ٦١ جِ
ُّ

ِرْيٌب م
َ
ْي ق ِ

 َربّ
َّ

ْيِهۗ ِان
َ
مَّ تُْوبُْوٓا ِال

ُ
اْسَتْغِفُرْوُه ث

َ
ْم ِفْيَها ف

ُ
ْرِض َواْسَتْعَمرَك

َ
ا

ْ
َن ال ِمّ

dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, 
“Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain 
Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian 
bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-
Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” 

6. Q.S. al-Baqarah [2]:29

ىُهنَّ َسْبَع َسوّٰ
َ
َماِۤء ف ى السَّ

َ
ِال ى  مَّ اْسَتوٰٓ

ُ
ْرِض َجِمْيًعا ث

َ
ا

ْ
ا ِفى ال ْم مَّ

ُ
ك

َ
ل َق 

َ
ِذْي َخل

َّ
 ُهَو ال

ْيٍء َعِلْيٌم  - ٢٩
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
 ࣖ َسٰمٰوٍتۗ  َوُهَو ِبك

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu 
kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 
tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
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7. Q.S. Ibrahim [14]:32-33 dan Q.S. al-Jatsyiah [45]:12-123

ِمَن ِبٖه  ْخرََج 
َ
ا
َ
ف ًء  َماۤ ِء  َماۤ السَّ ِمَن   

َ
ْنَزل

َ
َوا ْرَض 

َ
ا

ْ
َوال ٰمٰوِت  السَّ َق 

َ
َخل ِذْي 

َّ
ال  ُ ّٰ

لل
َ
 ا

َر
َّ

ْمِرٖه َۚوَسخ
َ
ِبا َبْحِر 

ْ
ل ا ِفى  ِلَتْجِرَي  َك 

ْ
ل
ُ
ف

ْ
ال ُم 

ُ
ك

َ
ل َر 

َّ
ْم َۚوَسخ

ُ
ك

َّ
ل ا 

ً
ِرْزق  الثََّمٰرِت 

َ
ْيل

َّ
ال ُم 

ُ
ك

َ
ل َر 

َّ
َوَسخ ىَِٕبْيِنۚ  اۤ َد َمَر 

َ
ق

ْ
َوال ْمَس  الشَّ ُم 

ُ
ك

َ
ل َر 

َّ
َوَسخ  ٣٢  - ْنٰهَر 

َ
ا

ْ
ال ُم 

ُ
ك

َ
 ل

٣٣ - َهاَرۚ   َوالنَّ

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air 
(hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan 
berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah 
menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-
Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-
menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam dan 
siang bagimu.

ْضِلٖه
َ
ف ِمْن  ْبَتُغْوا 

َ
َوِلت ْمِرٖه 

َ
ِبا ِفْيِه  ُك 

ْ
ل
ُ
ف

ْ
ال ِلَتْجِرَي  َبْحَر 

ْ
ال ُم 

ُ
ك

َ
ل َر 

َّ
َسخ ِذْي 

َّ
ال  ُ ّٰ

لل
َ
 ا

ْنُه ّمِ َجِمْيًعا  ْرِض 
َ
ا

ْ
ال ِفى  َوَما  ٰمٰوِت  ِفى السَّ ا  ْم مَّ

ُ
ك

َ
ل َر 

َّ
- ١٢ َوَسخ  ۚ

َ
ُرْون

ُ
ْشك

َ
ت ْم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
 َول

١٣ - 
َ

ُرْون
َّ
ك

َ
َتف ْوٍم يَّ

َ
ق ِ

ّ
ل ٰيٍت 

ٰ
ا

َ
 ِفْي ٰذِلَك ل

َّ
ِۗان

Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat 
berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari 
sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.
Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 
untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang-orang yang berpikir.

8. Q.S. an-Nur [24]:55 dan Q.S. al-Hajj [22]:41

َما
َ
ك ْرِض 

َ
ا

ْ
ال ِفى  ُهْم  نَّ

َ
ِلف

ْ
َيْسَتخ

َ
ل ِلٰحِت  الصّٰ وا 

ُ
َوَعِمل ْم 

ُ
ِمْنك َمُنْوا 

ٰ
ا ِذيَْن 

َّ
ال  ُ ّٰ

الل  َوَعَد 

ُهْم نَّ
َ
ل ُيَبّدِ

َ
َول ُهْم 

َ
ل اْرَتٰضى  ِذى 

َّ
ال ِدْيَنُهُم  ُهْم 

َ
ل َننَّ  ِ

ّ
ُيَمك

َ
َول ْبِلِهْمۖ 

َ
ق ِمْن  ِذيَْن 

َّ
ال  

َ
ف

َ
ل

ْ
 اْسَتخ

ٰۤىَِٕك ول
ُ
ا
َ
َر َبْعَد ٰذِلَك ف

َ
ف

َ
اۗ َوَمْن ك ًـٔ  ِبْي َشْي

َ
ْون

ُ
ا يُْشِرك

َ
ْمًناۗ َيْعُبُدْوَنِنْي ل

َ
ْنۢ َبْعِد َخْوِفِهْم ا  ّمِ

٥٥ - 
َ

ْون
ُ
ِسق

ٰ
ف

ْ
ُهُم ال
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Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, 
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah 
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia 
akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan 
Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam 
ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan 
tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa 
(tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang 
fasik.

َمْعُرْوِف
ْ
ِبال َمُرْوا 

َ
َوا وَة 

ٰ
الزَّك َتُوا 

ٰ
َوا وَة 

ٰ
ل الصَّ اُموا 

َ
ق
َ
ا ْرِض 

َ
ا

ْ
ال ِفى  ُهْم  نّٰ

َّ
ك مَّ  

ْ
ِان ِذيَْن 

َّ
ل
َ
 ا

ُمْوِر - ٤١
ُ
ا

ْ
ِ َعاِقَبُة ال

ّٰ
ِرۗ َوللِ

َ
ُمْنك

ْ
َوَنَهْوا َعِن ال

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang 
makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali 
segala urusan.

9. Q.S. Shad [38]:26

َهٰوى
ْ
ِبِع ال

َّ
ا َتت

َ
َحّقِ َول

ْ
ْم َبْيَن النَّاِس ِبال

ُ
اْحك

َ
ْرِض ف

َ
ا

ْ
ًة ِفى ال

َ
ٰنَك َخِلْيف

ْ
 ٰيَداٗوُد ِانَّا َجَعل

ِبَما اٌب َشِدْيٌد ۢ
َ

ُهْم َعذ
َ
ِ ل

ّٰ
 َعْن َسِبْيِل الل

َ
ْون

ُّ
ِذيَْن َيِضل

َّ
 ال

َّ
ۗ ِان ِ

ّٰ
َك َعْن َسِبْيِل الل

َّ
ُيِضل

َ
 ف

َساِب - ٢٦ حِ
ْ
ُسْوا َيْوَم ال

َ
 ࣖ ن

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena 
akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan.”

10. Q.S. al-Isra’ [17]:70

ٰنُهْم
ْ
ل ضَّ

َ
ٰبِت َوف ّيِ

َن الطَّ ٰنُهْم ّمِ
ْ
َبْحِر َوَرَزق

ْ
َبّرِ َوال

ْ
ٰنُهْم ِفى ال

ْ
َدَم َوَحَمل

ٰ
ْمَنا َبِنٓيْ ا رَّ

َ
ْد ك

َ
ق

َ
 َول

ا - ٧٠
ً

ِضْيل
ْ
َتف َنا 

ْ
ق

َ
َخل ْن  ِثْيٍر مَِّّ

َ
ى ك

ٰ
 ࣖ َعل
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Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut 
mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang 
baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami 
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

C. Peran dan Fungsi Perempuan

1. Q.S. an-Nisa’ [4]:34

ِمْن ْوا 
ُ
ق

َ
ْنف

َ
ا ِبَمٓا  وَّ َبْعٍض  ى 

ٰ
َعل َبْعَضُهْم   ُ ّٰ

الل  
َ

ل ضَّ
َ
ف ِبَما  َساِۤء  ِ

ّ
الن ى 

َ
َعل  

َ
اُمْون وَّ

َ
ق  

ُ
َجال لّرِ

َ
 ا

َ
ْون

ُ
اف خَ

َ
ت ِتْي 

ّٰ
َوال  ۗ ُ ّٰ

الل َحِفَظ  ِبَما  َغْيِب 
ْ
ل
ّ
ِل ٰحِفٰظٌت  ٌت 

ٰ
ِنت

ٰ
ق ِلٰحُت  الصّٰ

َ
ف ْمَواِلِهْمۗ  

َ
 ا

ا
َ

ل
َ
ف ْم 

ُ
َطْعَنك

َ
ا  

ْ
ِان

َ
ف   ۚ َواْضِرُبْوُهنَّ َمَضاِجِع 

ْ
ال ِفى  َواْهُجُرْوُهنَّ  ِعُظْوُهنَّ 

َ
ف ُشْوَزُهنَّ 

ُ
 ن

ِبْيًرا - ٣٤
َ
ا ك َعِليًّ  

َ
ان

َ
َ ك ّٰ

 الل
َّ

ِان اۗ 
ً

ْيِهنَّ َسِبْيل
َ
َعل َتْبُغْوا 

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah 
dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka 
yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, 
karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu 
khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 
pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, 
Mahabesar.

2. Q.S. ar-Rum [30]:21

ًة َودَّ ْم مَّ
ُ
 َبْيَنك

َ
ْيَها َوَجَعل

َ
ُنْوٓا ِال

ُ
ْسك

َ
ت
ّ
ْزَواًجا ِل

َ
ْم ا

ُ
ِسك

ُ
ْنف

َ
ْن ا ْم ِمّ

ُ
ك

َ
َق ل

َ
 َخل

ْ
ن

َ
ٰيِتٖهٓ ا

ٰ
 َوِمْن ا

٢١ - 
َ

ُرْون
َّ
ك

َ
َتف ْوٍم يَّ

َ
ق

ّ
ِل ٰيٍت 

ٰ
ا

َ
ِفْي ٰذِلَك ل  

َّ
َرْحَمًةۗ ِان وَّ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
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3. Q.S. Hud [11]:71-73 dan Q.S. adz-Dzariat [51]:29-30

٧١  - ْوَب 
ُ
َيْعق ِاْسٰحَق  َراِۤء  وَّ َوِمْن  ِبِاْسٰحَقۙ  ْرٰنَها  َبشَّ

َ
ف ْت 

َ
َضِحك

َ
ف اۤىَِٕمٌة 

َ
ق ُتٗه 

َ
 َواْمَرا

٧٢ - َعِجْيٌب  َشْيٌء 
َ
ل ا 

َ
ٰهذ  

َّ
ِان اۗ 

ً
َشْيخ َبْعِلْي  ا 

َ
ٰهذ وَّ َعُجْوٌز   

۠
َنا

َ
َوا لُِد 

َ
َءا ٰتٓى 

َ
ٰيَوْيل ْت 

َ
ال

َ
 ق

َحِمْيٌد ِانَُّه  َبْيِتۗ 
ْ
ال  

َ
ْهل

َ
ا ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل ُتٗه 

ٰ
َوَبرَك  ِ

ّٰ
الل َرْحَمُت   ِ

ّٰ
الل ْمِر 

َ
ا ِمْن  َتْعَجِبْيَن 

َ
ا ْوٓا 

ُ
ال

َ
 ق

ْيٌد - ٧٣ جِ
َّ

م

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya 
kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishak (akan lahir) 
Yakub.
Dia (istrinya) berkata, “Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan 
anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-
benar sesuatu yang ajaib.”
Mereka (para malaikat) berkata, “Mengapa engkau merasa heran tentang 
ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat dan berkah Allah, dicurahkan 
kepada kamu, wahai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha 
Pengasih.”

ِلِكۙ
ٰ

ذ
َ
ْوا ك

ُ
ال

َ
ْت َعُجْوٌز َعِقْيٌم - ٢٩ ق

َ
ال

َ
ْت َوْجَهَها َوق

َّ
َصك

َ
ٍة ف ُتٗه ِفْي َصرَّ

َ
ِت اْمَرا

َ
َبل

ْ
ق
َ
ا
َ
 ف

َعِلْيُم ۔ - ٣٠
ْ
حَِكْيُم ال

ْ
ِانَّٗه ُهَو ال ِكۗ   َربُّ

َ
ال

َ
ق

Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk wajahnya 
sendiri seraya berkata, “(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul.”
Mereka berkata, “Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah 
Yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui.”

4. Q.S. al-Qashash [28]:9 dan Q.S. at-Tahrim [66]:11

ٗه
َ

ْو َنتَِّخذ
َ
َعَنٓا ا

َ
ْنف  يَّ

ْ
ن

َ
ى ا ْوُهۖ َعسٰٓ

ُ
ُتل

ْ
ا َتق

َ
َكۗ ل

َ
ْي َول ِ

ّ
ُت َعْيٍن ل رَّ

ُ
 ق

َ
ُت ِفْرَعْون

َ
ِت اْمَرا

َ
ال

َ
 َوق

٩ - 
َ

ا يَْشُعُرْون
َ
ُهْم ل ًدا وَّ

َ
َول

Dan istri Fir‘aun berkata, “(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku 
dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia 
bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak,” sedang mereka 
tidak menyadari.
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ْت َرّبِ اْبِن ِلْي ِعْنَدَك َبْيًتا
َ
ال

َ
ۘ ِاْذ ق

َ
َت ِفْرَعْون

َ
َمُنوا اْمَرا

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
ل
ّ
ا ِل

ً
ُ َمَثل ّٰ

 َوَضَرَب الل

١١ - ِلِمْيَنۙ  ْوِم الظّٰ
َ
ق

ْ
ال ِمَن  ِنْي  ِ

جّ
َ

َوَعَمِلٖه َون  
َ

ِفْرَعْون ِمْن  ِنْي  ِ
جّ
َ

ِة َون َجنَّ
ْ
ِفى ال

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri 
Fir‘aun, ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah 
rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir‘aun dan 
perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim,”

5. Q.S. an-Naml [27]:44

ِانَّٗه  
َ

ال
َ
ق ْيَهاۗ 

َ
َساق َعْن  ْت 

َ
َشف

َ
وَّك جًَّة 

ُ
ل َحِسَبْتُه  ْتُه 

َ
َرا ا  مَّ

َ
ل
َ
ف رَْحۚ  الصَّ اْدُخِلى  َها 

َ
ل  

َ
 ِقْيل

ِ
ّٰ
ْيٰمَن للِ

َ
ُسل َمَع  ْمُت 

َ
ْسل

َ
َوا ِسْي 

ْ
َنف ْمُت 

َ
َظل ْي  ِ

نّ ِا ْت َرّبِ 
َ
ال

َ
ۗە ق َواِريَْر 

َ
ْن ق ّمِ ٌد  رَّ َ  َصرٌْح مُّ

٤٤ - ِمْيَن 
َ
ٰعل

ْ
ال   َرّبِ 

Dikatakan kepadanya (Balqis), “Masuklah ke dalam istana.” Maka ketika 
dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang besar, 
dan disingkapkannya (penutup) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata, 
“Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca.” Dia (Balqis) 
berkata, “Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. 
Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam”.

6. Q.S. al-Qashas [28]:25-27

َما ْجَر 
َ
ا ِلَيْجِزَيَك  َيْدُعْوَك  ِبْي 

َ
ا  

َّ
ْت ِان

َ
ال

َ
ق اْسِتْحَياٍۤءۖ  ى 

َ
َعل َتْمِشْي  ِاْحٰدىُهَما  َجاَۤءْتُه 

َ
 ف

ْوِم
َ
ق

ْ
ال ِمَن  جَْوَت 

َ
ن  ۗ

ْ
ف خَ

َ
ت ا 

َ
ل  

َ
ال

َ
ق َصَصۙ 

َ
ق

ْ
ال ْيِه 

َ
َعل صَّ 

َ
َوق َجاَۤءٗه  مَّا 

َ
ل
َ
ف َناۗ 

َ
ل ْيَت 

َ
 َسق

ِويُّ
َ
ق

ْ
ال َجْرَت 

ْ
 َخْيَر َمِن اْسَتأ

َّ
ِان ِجْرُهۖ 

ْ
َبِت اْسَتأ

َ
يٰٓا ِاْحٰدىُهَما  ْت 

َ
ال

َ
ق ِلِمْيَن - ٢٥   الظّٰ

ْي ُجَرنِ
ْ
َتأ  

ْ
ن

َ
ا ٰٓى  َعل ٰهَتْيِن  اْبَنَتيَّ  ِاْحَدى  نِْكَحَك 

ُ
ا  

ْ
ن

َ
ا ِرْيُد 

ُ
ا ْيٓ  ِ

ِانّ  
َ

ال
َ
ق  ٢٦  - ِمْيُن 

َ
ا

ْ
 ال

ْيٓ ْيَكۗ َسَتِجُدنِ
َ
ُشقَّ َعل

َ
 ا

ْ
ن

َ
ِرْيُد ا

ُ
ِمْن ِعْنِدَكۚ َوَمٓا ا

َ
ْتَمْمَت َعْشًرا ف

َ
 ا

ْ
ِان

َ
ٰمِنَي ِحَجٍجۚ ف

َ
 ث

ا
َ

ل
َ
َضْيُت ف

َ
ْيِن ق

َ
َجل

َ
ا

ْ
َما ال يَّ

َ
 ٰذِلَك َبْيِنْي َوَبْيَنَكۗ ا

َ
ال

َ
ِلِحْيَن - ٢٧ ق ُ ِمَن الصّٰ ّٰ

 َشاَۤء الل
ْ

 ِان

Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, 
kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, “Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang 
Engkau turunkan kepadaku.”
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Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan 
itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya ayahku 
mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)
mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya 
dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, 
“Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang 
zalim itu.”
Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! 
Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang 
paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang 
yang kuat dan dapat dipercaya.”
Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin 
menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku 
ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan 
tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah 
(suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. 
Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

7. Q.S. al-Ahzab [33]:28-30

ْيَن
َ
َتَعال

َ
ف َتَها 

َ
َوِزْين نَْيا  الدُّ َحٰيوَة 

ْ
ال  

َ
ُتِرْدن ْنُتنَّ 

ُ
ك  

ْ
ِان ْزَواِجَك 

َ
ا ِ

ّ
ل  

ْ
ل

ُ
ق النَِّبيُّ  يَُّها 

َ
 يٰٓا

اَر ٗه َوالدَّ
َ
َ َوَرُسْول ّٰ

 الل
َ

ْنُتنَّ ُتِرْدن
ُ
 ك

ْ
ا - ٢٨ َوِان

ً
نَّ َسَراًحا َجِمْيل

ُ
ْحك َسّرِ

ُ
نَّ َوا

ُ
ْعك َمّتِ

ُ
 ا

َمْن ِبّيِ  النَّ ٰيِنَساَۤء   ٢٩  - َعِظْيًما  ْجًرا 
َ
ا نَّ 

ُ
ِمْنك ِت 

ٰ
ُمْحِسن

ْ
ِلل َعدَّ 

َ
ا  َ ّٰ

الل  
َّ

ِان
َ
ف ِخَرَة 

ٰ
ا

ْ
 ال

ِ
ّٰ

الل ى 
َ
َعل ٰذِلَك   

َ
ان

َ
َوك ْيِنۗ 

َ
ِضْعف اُب 

َ
َعذ

ْ
ال َها 

َ
ل  

ْ
ٰضَعف يُّ َنٍة  َبّيِ

مُّ اِحَشٍة 
َ
ِبف نَّ 

ُ
ِمْنك ِت 

ْ
 يَّأ

 يَِسْيًرا ۔ - ٣٠

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan 
kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan 
kepadamu mut‘ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”
Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, 
maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa 
yang berbuat baik di antara kamu.
Wahai istri-istri Nabi! Barangsiapa di antara kamu yang mengerjakan 
perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipatgandakan dua 
kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu, mudah bagi Allah.
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8. Q.S. an-Nur [24]:11-14

ٌك
ْ
ِاف آ 

َ
ٰهذ ْوا 

ُ
ال

َ
ق وَّ َخْيًراۙ  ِسِهْم 

ُ
ْنف

َ
ِبا ُت 

ٰ
ُمْؤِمن

ْ
َوال  

َ
ُمْؤِمُنْون

ْ
ال َظنَّ  َسِمْعُتُمْوُه  ِاْذ  ٓا 

َ
ْول

َ
 ل

ِعْنَد ٰۤىَِٕك  ول
ُ
ا
َ
ف َهَداِۤء  ِبالشُّ تُْوا 

ْ
َيأ ْم 

َ
ل ِاْذ 

َ
ف ُشَهَداَۤءۚ  ْرَبَعِة 

َ
ِبا ْيِه 

َ
َعل َجاُۤءْو  ا 

َ
ْول

َ
ل ِبْيٌن - ١٢   مُّ

ِخَرِة
ٰ
ا

ْ
َوال نَْيا  الدُّ ِفى  َوَرْحَمُتٗه  ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل  ِ

ّٰ
الل  

ُ
ْضل

َ
ف ا 

َ
ْول

َ
َول  ١٣  -  

َ
ِذُبْون

ٰ
ك

ْ
ال ُهُم   ِ

ّٰ
 الل

اٌب َعِظْيٌم - ١٤
َ

ِفْيِه َعذ ْضُتْم 
َ
ف
َ
ا َمٓا  ِفْي  ْم 

ُ
ك َمسَّ

َ
 ل

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk 
bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan 
mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa 
di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang 
diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).
Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka 
terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu 
dan berkata, “Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata.”
Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat 
saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu 
dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu 
di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan 
oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu).

9. Q.S. at-Tahrim [66]:10

َعْبَدْيِن َت  حْ
َ

ا ت
َ
انَت

َ
ك ْوٍطۗ 

ُ
ل َت 

َ
اْمَرا ُنوٍْح وَّ َت 

َ
اْمَرا ُروا 

َ
ف

َ
ِذيَْن ك

َّ
ل
ّ
ِل ا 

ً
َمَثل  ُ ّٰ

 َضَرَب الل

ا
َ

اْدُخل  
َ

ِقْيل وَّ ا  ًـٔ َشْي  ِ
ّٰ

الل ِمَن  َعْنُهَما  ُيْغِنَيا  ْم 
َ
ل
َ
ف اَنٰتُهَما 

َ
خ

َ
ف َصاِلَحْيِن  ِعَباِدَنا   ِمْن 

اِخِلْيَن - ١٠ اَر َمَع الدَّ النَّ

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri 
Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh 
di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada 
kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu 
mereka sedikit pun dari (siksaan) Allah; dan dikatakan (kepada kedua 
istri itu), “Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang 
masuk (neraka)”.
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10. Q.S. al-Lahab [111]:1-3

َناًرا ى 
ٰ
َسَبۗ - ٢ َسَيْصل

َ
ٗه َوَما ك

ُ
َمال ٰنى َعْنُه 

ْ
غ

َ
ا َمٓا   ١ -  ۗ َتبَّ َهٍب وَّ

َ
ل ِبْي 

َ
ا َيَدآ   َتبَّْت 

َهٍبۙ - ٣
َ
َذاَت ل

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia! 
Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).

D. Perempuan dan Ilmu Pengetahuan

1. Q.S. al-Mujadalah [58]:13

ُ ّٰ
الل َسِح 

ْ
َيف َسُحْوا 

ْ
اف

َ
ف َمٰجِلِس 

ْ
ال ِفى  ُحْوا  سَّ

َ
َتف ْم 

ُ
ك

َ
ل  

َ
ِقْيل ِاَذا  ا  َمُنْوٓ

ٰ
ا ِذيَْن 

َّ
ال يَُّها 

َ
 يٰٓا

ْوُتوا
ُ
ا ِذيَْن 

َّ
َوال ْمۙ 

ُ
ِمْنك َمُنْوا 

ٰ
ا ِذيَْن 

َّ
ال  ُ ّٰ

الل ِع 
َ
َيْرف ُشُزْوا 

ْ
ان

َ
ف ُشُزْوا 

ْ
ان  

َ
ِقْيل َوِاَذا  ْمۚ 

ُ
ك

َ
 ل

١١ - َخِبْيٌر   
َ

ْون
ُ
َتْعَمل ِبَما   ُ ّٰ

َوالل َدَرٰجٍتۗ  َم 
ْ
ِعل

ْ
ال

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 
kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

2. Q.S. Fussilat [41]:53

َك ِف ِبَرّبِ
ْ
ْم َيك

َ
َول

َ
ۗ ا َحقُّ

ْ
نَُّه ال

َ
ُهْم ا

َ
َبيََّن ل

َ
ى َيت ِسِهْم َحتّٰ

ُ
ْنف

َ
اِق َوِفْيٓ ا

َ
ف

ٰ
ا

ْ
ٰيِتَنا ِفى ال

ٰ
 َسُنِرْيِهْم ا

ْيٍء َشِهْيٌد - ٥٣
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
ى ك

ٰ
نَّٗه َعل

َ
ا

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) 
Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah 
bagi mereka bahwa Al-Qur’an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi 
kamu) bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
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E. Spiritualitas Perempuan

1. Q.S. as-Syams [91]:7-10

ىَهاۖ - ٩
ّٰ
َح َمْن َزك

َ
ل
ْ
ف
َ
ْد ا

َ
ٰوىَهاۖ - ٨ ق

ْ
ُجْوَرَها َوَتق

ُ
َهَمَها ف

ْ
ل
َ
ا
َ
ىَهاۖ - ٧ ف َما َسوّٰ ٍس وَّ

ْ
 َوَنف

ىَهاۗ - ١٠ ْد َخاَب َمْن َدسّٰ
َ
َوق

demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya,
maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,
sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),
dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.

2. Q.S. al-Fajr [89]:27-30

اْدُخِلْي
َ
ف ًةۚ  - ٢٨  ْرِضيَّ َراِضَيًة مَّ ِك  َرّبِ ى 

ٰ
ِال اْرِجِعْيٓ   ٢٧ - ُةۙ  ُمْطَمىِٕنَّ

ْ
ال ُس 

ْ
ف النَّ ُتَها  يَّ

َ
 يٰٓا

ِتي - ٣٠  ࣖࣖ ِفْي ِعٰبِدْيۙ - ٢٩ َواْدُخِلْي َجنَّ

Wahai jiwa yang tenang!
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai-Nya.
Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku,
dan masuklah ke dalam surga-Ku.

3. Q.S. Yusuf [12]:53 dan Q.S. at-Thin [95]:5

ْوٌر
ُ
ف

َ
غ ْي  ِ

َربّ  
َّ

ِان ْيۗ  ِ
َربّ َرِحَم  َما  ا 

َّ
ِال ْوِۤء  ِبالسُّ  ۢ اَرٌة  مَّ

َ
ا

َ
ل َس 

ْ
ف النَّ  

َّ
ِان ِسْيۚ 

ْ
َنف ُئ  َبّرِ

ُ
ا  َوَمٓا 

ِحْيٌم - ٥٣ رَّ

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena 
sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali 
(nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

 َساِفِلْيَنۙ - ٥
َ

ل
َ
ْسف

َ
مَّ َرَدْدٰنُه ا

ُ
ث

kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,
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4. Q.S. as-Syu’ara’ [26]:89 dan Q.S. as-Shaffat [37]:84

ٍب َسِلْيٍمۗ  - ٨٩
ْ
ل

َ
َ ِبق ّٰ

ى الل
َ
ت
َ
ا َمْن ا

َّ
ِال

kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,

ٍب َسِلْيٍمۙ - ٨٤
ْ
ل

َ
ِاْذ َجاَۤء َربَّٗه ِبق

(Ingatlah) ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci,

5. Q.S. ar-Rum [30]:30

ِق
ْ
ل  ِلخَ

َ
ا َتْبِدْيل

َ
ل ْيَهاۗ 

َ
َطَر النَّاَس َعل

َ
ِتْي ف

َّ
ِ ال

ّٰ
ِفْطَرَت الل اۗ 

ً
يِْن َحِنْيف ِقْم َوْجَهَك ِللّدِ

َ
ا
َ
 ف

٣٠ - ۙ
َ

ُمْون
َ
َيْعل ا 

َ
ل َر النَّاِس 

َ
ث
ْ
ك

َ
ِكنَّ ا

ٰ
َول ُمۙ  ّيِ

َ
ق

ْ
يُْن ال ٰذِلَك الّدِ  ۗ ِ

ّٰ
الل

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); 
(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut 
(fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama 
yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,

6. Q.S. al-A’raf [7]:180 dan Q.S. al-Hasyr [59]:23-24

ِمْيَن - ٨٠
َ
ٰعل

ْ
َن ال َحٍد ِمّ

َ
ْم ِبَها ِمْن ا

ُ
ك

َ
اِحَشَة َما َسَبق

َ
ف

ْ
 ال

َ
تُْون

ْ
َتأ

َ
ْوِمٖهٓ ا

َ
 ِلق

َ
ال

َ
ْوًطا ِاْذ ق

ُ
َول

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, 
“Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan 
oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).

اُر َجبَّ
ْ
َعِزيُْز ال

ْ
ُمَهْيِمُن ال

ْ
ُمْؤِمُن ال

ْ
ُم ال

ٰ
ل ْوُس السَّ دُّ

ُ
ق

ْ
َمِلُك ال

ْ
ل
َ
ا ُهَوۚ  ا

َّ
َه ِال

ٰ
ٓا ِال

َ
ِذْي ل

َّ
ُ ال ّٰ

 ُهَو الل

ْسَماُۤء
َ
ا

ْ
ُه ال

َ
ُر ل ُمَصّوِ

ْ
َباِرُئ ال

ْ
اِلُق ال خَ

ْ
ُ ال ّٰ

 - ٢٣ ُهَو الل
َ

ْون
ُ
ا يُْشِرك ِ َعمَّ

ّٰ
ُرۗ ُسْبٰحَن الل ّبِ

َ
ُمَتك

ْ
 ال

حَِكْيُم  -  ٢٤
ْ
َعِزيُْز ال

ْ
ْرِضۚ َوُهَو ال

َ
ا

ْ
ٰمٰوِت َوال ٗه َما ِفى السَّ

َ
ُح ل ُحْسٰنىۗ يَُسّبِ

ْ
  ࣖ  ال

Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang 
Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, 
Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, 
Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.



Lampiran Ayat-Ayat Nilai-Nilai Dasar KOHATI-NDK 313

Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk 
Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi 
bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.
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