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PENGANTAR 
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penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung 
dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dafia dari siunber lain yang relevan 
atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang beke jasama 
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(Studi Tentang Pandangan Mubalig. 
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ABSTRAK 

Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga (Studi tentang Pandangan 
Mubalig) 

I. 

Universitas Negeri Padang 2004 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mubalig (yang saat ini 
banyak dijadikan rujukan utama oleh umat Islam) tentang tindak kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rurnah tangga yang cenderung meningkat. Dalam ha1 ini agama 
seringkali dijadikan masyarakat untuk membenarkan tindak kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga. 

Dengan pendekatan kualitatif data dikumpulkan melalui kvakvancara mendalam 
dengan responden terpilih sebanyak sepuluh orang laki-laki dan perempuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan kedudukan laki-laki sebagai 
pemimpin dalam rumah tangga cenderung mengarah kepada menjadi penguasa dengan 
segala hak-hak istimeivanya,Seksualitas dipahami sebagai hak laki-laki dan kewajiban 
bagi perempuan, sehingga menempatkan perempuan rentan menjadi korban tindak 
kekerasan. Pemahaman yang keliru dan bias gender tentang kaiimat F'ud/zrihuhunnu 
menjadi pembenar bagi tindak kekerasan terhadap perempuan. Sementara a& tiga 
fahqor penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: pertama, 
pemahaman agama yang bias gender, kedua kurangnya pemahaman tentang hak dan 
kewajiban suan~i-istri dalam rumah tangga, dan ketiga sistem patriarkhi dalam 
masyarakat. 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini  adalah bahiva pemahaman 
agama yang bias gender dapat menjadi penyebab te rjadinya tindak kekerasan di &lam 
rumah tangga 
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BAB I 

PENDAHI JLIJAN 

A. Latar Belakang 

Tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan suatu 
l- 

masalah serius yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia meskipun sulit 

mendapatkan angka yang pasti karena "sensitihya" masalah tersebut. Apalagi jika 

tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, lebih sulit untuk 

mendapatkan data yang akurat. Hal ini menyebabkan tindak kekerasan terhadap 

perempuan dalam rumah tangga sampai smt ini merupakan silarz, pandemic yang 

belum mendapat cukup perhatian dari institusi terkait, baik kepolisian, kejaksaan, 

maupun pengadilan. Hal lainnya, upaya penyusunan peraturan perundang-undangan 

untuk perlindungan perempuan sering rnentok karena tidak tersedianya data 

kuantitatif yang memadai sebagai dasar pertimbangan. 

Upaya pengumpulan data kuantitatif tindak kekerasan terhadap perempuan 

sudah dilakukan, namun angka yang diperoleh masih belum optimal bila 

dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya tejadi dart tidak dilaporkan. Sebab 

kekerasan terhadap perempuan masih dianggap tabu untuk dibuka di tingkat publik. 

Artinya masih banyak korhan rnemilih tutup mulut dan menyin~pan persoalan 

kekerasan tersebut rapat-rapat, dari menjadikannya scbagai rahasia keluarga. Hal ini 

terjadi karena para perempuan korban tindak kekerasan justnl akan dipersalahakan 

oleh masyarakat sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya. 

Tidak jarang perempuan/istri korban tindak kekerasan dipaksa untuk kembali kepada 

suami oleh orang tua atau kerabat dekatnya. Demikian- kula "nasehat" yang diberikan 



oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) c e n d e m g  

mendorong perempuan korban tindak kekerasan menerima perlakuan itu sebagai 

akibat kesalahan atau ketidakpatuhannya terhadap suami. Karena suami berkewajiban 

"mendidik" istrinya sebagaimana diperintahkan "agama". Sehubungan dengan itu, 

menurut Wadjidi (1993) '&agama merupaknn istitus: sosial yang sangat menentukan 

seluruli perkembangan masyarakat". Karena itu, hal-ha1 yang berkaitan dengan 

persoalan perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan juga tidak terlepas 

dari pemahaman masparakat terhadap ajaran agama. 

Ajaran Agama Islam yang terdapat di dalam A1 Qur'an dan Hadist ditulis 

dalam bahasa Arab. Oleh karena itu pada uniurnnya umat Islam memahami ajaran 

agamanya melalui tafsir dari ayat atau hadist yang ditulis para ahli tafsir yang banyak 

sedikitnya mengandung bias. Karena itulah, meningkatkan minat untuk mengkaji 

agama agaknya dilandasi adanya kesadaran bahwa dalam banyak kasus proses sosial 

yang meinarjinalkan perenipuan tersebut disengaja atau tidak, melibatkan agalna 

sebagai unsur pembentuk pengetahuan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang 

timpang. Hal ini seringkali dijadikan sumber legitimasi teologis yang tak terbantah 

atas kenyataan yang cenderung merugikan perempuan. 

Sosialisasi nilai-nilai ajaran agama sudah diniulai sejak dini di dalam 

keluarga, yang kemudian dilanjutkan di masyarakat baik melalui sekolah, media 

massa, buku dan ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh para mubalig laki- 

laki dan perempuan. Tingginya minat masyarakat mengikuti maielis taklim dewasa 

ini menjadikan para mubalig sebagai sumber'rujukan utania dalam pemahaman ajaran 

agama. Dengan demikian para mubalig dan mubaligah mempunyai per n penting 



sebagai agen sosialisasi dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran agama terhadap 

umat- Pesan-pesan agama itu disampakan sesuai dengan pemahaman dan pandangan 

mubalig dan mubaligah terhadap ajaran agama. 

Yang menjadi persoalan sekarang adalah, bagaimana para mubalig dan 

mubaligah memahami, menafsirkan, dan menyampa'ikan ajaran agama kepada urnat 

khususnya yang berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga. Bila para mubalig bias memahami, menafsirkan, dan 

menyampaikannya maka mereka akan menyebabkan semakin kuatnya ketidakadilan 

terhadap perempuan. Sebaliknya bila tidak bias mereka akan dapat meminimalisir 

ketidakadilan terhadap peremuan, khususnya yang dapat menimbulkan tindak 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. 

B. Pcrurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah: 

Bagaimana persepsi mubalig dalam memahami ayat ayat Al-Qur'an dan Hadis 

Rasulullah yang cenderung dijadikan alasan oleh sebagian masyarakat untuk 

menjustifikasi tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga?. Untuk 

memandu penelitian ini durumuskan pertanyaan pcnelitian sebagai berikut: 

1.  Bagaimana persepsi mubalig (laki-laki dan perempuan) dalam memahami 

ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah tentang kedudukan laki-laki 

dan perempuan &lam rurnah tangga terkait dengan tindak kekerasan terhadap 

perem puan? 



2. Bagaimana persepsi mubalig (laki-laki dan perempuan) dalam memaharni 

ayat-ayat A1 Qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah yang cendemng dijadikan 

alasan oleh sebahagian masyarakat untuk menjastifikasi tindak kekerasan 

terhadap perempuan di dalam rumah tangga?. 

3. Bagaimana persepsi Mubalig (laki-laki dan $rempuan) tentang faktor-faktor 

penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 

tangga? 



BAB I1 

TTNJAIJAN PIJSTAKA 

Kekerasan menurut Maggi Humm (1989) sebagaimana dikutip Arivia (1 996) 

P adalah bentuk dari pemerkosaan, pemukulan, lnses, pelecehan seksual, dan 

pornograti. Hwnm mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat sering 

dan biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai produk masyarakat 

patiakhal dimana laki-laki mendominasiinstitusi sosial dan tubuh perempuan. 

Sementara kekerasan domestik adalah adalah kekerasan yang te jadi didalam rumah 

tangga dimana biasanya dilakukan oleh suami terhadap istri. 

Semenlara itu, Rifka Annisa (1997) meumuskan kekerasan dalarn rumah 

tangga sebagai kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Perilaku kekerasan ini 

mencakup kekerasan fisik; psikologis/emosional, seksual, dan kekersan ekonomi 

(YLKI, 1998). Tindak kekerasan iisik adalah kekerasan secara fisik seperti dipukul, 

dilendang, atau disiksa secara fisik. Kekerasan emosional misalnga direndahkan, 

dihina baik melalui perkataan maupun perbuatan, atau melarang istri bergaul dan 

berhubungan dengan dengan teman-teman atau kerabatya. Sedangkan kekerasan 

seksual adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami padahal istrinya tidak 

meghcndaki. Kekerasan ckonomi adalah tidak memeberi nafkah kepada istri, atau 

memanfaatkan ketergantungan ekonomi istri untuk mengontrol kehidupannya. 

Peneliti terhadap 765 responden yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa 

11 persen perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, setidaknya 

sekali setelah berusia Lc !ahun. Tindak kekcrasan terbayak dilakukan oleh suami, dan 



satu dari empat responden mengalami kekerasan fisik atau seksual dari suarni selarna 

perkawinan. Namun kekerasan seksual lebih banyak dibandingkan kekerasan fisik. 

Selain itu, satu dari tiga responden mengalami kekerasan emosional dari suami 

termasuk penghinaan dan ancaman penganiayaan fisik, (Kompas, 10 Maret 200 1). 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh %KI (1998) menunjukkan bahwa 

agama mempakan alasan yang dipilih oleh suami maupun istri dalam membenarkan 

faktor penyebab kekerasan dan prilaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam realitas 

masyarakat menurut Umar (1997) sulit membedakan mana pesan atau ajaran yang 

bersumber dari dokrin agama dan mana yang bersumber dari mitos. Menurut Sarali 

(1988) sebagaimana dikutip Umar (1999), kehadiran Islam mengakibatkan tejadinya 

perubahan secara radikal sistem patriarkhi yang semula berorientasi sempit menjadi 

luas. Meskipun dalam prakteknya menurut sejumlah perumus muslim masih ada yang 

melenceng dari ideologi urnmah menjadi prakek "kabilah" karena masih terlihat 

adanya praktek penindasan terhadap perempuan. 

Mernisi (1991) sebagaimana dikutip Umar (1999) bewndapat bahwa 

munculnya bentuk-bentuk penyimpangan konsep ummah menyebabkan munculnya 

tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini muncul 

kembali sejak awal Rasulullah meninggal dunia. Salah satu bukti, ada satu riwayat 

yang mengatakan bahwa khalifah Umar pernah memukulistrinya sehingga tcrduduk 

di tanah. Kemudian ada pula sejumlah mufassir seperti Thabari yang membenarkan 

pemuhulan terhadap istri berdasarkan A1 Qur'an surat An-Nisa'ayat 34. Mernisi 

sangat menyesalkan penafsiran Thabari ini karena dianggap tidak sejalan dengan 

kcadilan terhadap perempuan sebagaimana dit7mpilkan oleh Rasulullah yang tidak 



pernah berlaku kasar terhadap istri-istrinya, bahkan Rasulullah menantang segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

Pendapat lain tentang tindak kekerasan terhadap perempuan ini sebagaimana 

dihutip Umar (1999) dikemuklcan oleh Hasan (1993) bahwa perlahwan kasar dan 

keras terhadap kaum perempuan merupakan ciri hasvarakat friba/isme badawalz 

yang disebabkan oleh mitos-mitos israiliat yang memojokkan kaum perempuan. 

Salah satu cerita tentang penciptaan pcrempuan yang hanya untuk melengkapi hasrat 

Adam dan Adam jatuh ke bumi karena Hawa. Cerita seperti inimelahirkan faham 

misoginis (pembencian laki-laki terhadap prempuan). Jadi ajaran Yahudilah yang 

memberikan cerita negatif terhadap perempuan. Yahudi menganggap bahwa 

prempuanlah penyebab utama lahirnya dosa waris. Ajaran ini memberi pcgaruh yang 

cukup besar dalam dunja Arab melalui berbagai media massa, seperti kitab-kitab 

tafsir dan kitab-kita fiqih. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Imaduddin (1993) bahwa dalam ajaran Islam 

secara normatif kedudukan perempuan sama dengan kaum laki-laki. Oleh sebab itu 

seorang suami tidak boleh berlaku kasar atau semene-mena terhadap istrinya karena 

kedudukan suami istri dalam membina rumah tangga adalah sederaiat. Dalam 

konteks hak, masing-masing berhak memutus hubungan andaikata antara keduanva 

telah terjadi konflik yang tidak mungkin diselesaikan tanpa mcrugikan salah satu 

pihak. 

Sehubungan dengan itu, menurut Umar (1999) persoalan kekerasan terhadap 

perempuan yang dikaitkan dengan ajaran agama perlu dikaji kembali. Seharusnya 

umat Islam tidak tervngaruh oleh mitos israiliat kalau memang umat Islam 

! ---- -.. - , - - --. -. - - - ... -- I . .  



berkeyakinan bahwa Islam memberikan tempat terhormat kepada kaurn perempuan. 

Beberapa contoh ayat A1 Qur'an dan hadis-hadis vang sering dipakai dalam 

membicarakan perempuan antara lain: 

1. Qur'an Surat An-Nisa' (4:34) te jemahannya sebagai berikut: 

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin %a@ kaurn wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 

lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta rnereka sebab itu rnaka perempuan yang saleh ialah yang taat 

kepada Allah lagi memelihara din ketika suaminya tidak ada, oleh karena 

Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuz maka nasehatilah mcrcka dan pisahkanlah tempat tidur mareka 

dan pukullah mereka, jika rnereka rnentaatimu maka janganlah kamu 

mencari-can jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 

Tingg.1 lagi Maha Besar". 

2. Hadis-hadis dalam mclayani suami sebagai bcrikut: 

a). Artinya: "Dan Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah bersabda, 

"apabila laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian 

istrinya mcnolak untuk datang lalu suaminya tcrtidur dalam keadaan 

marah kepadanya, maka istrinya dilaknat oleh malaikat sampai subuh" 

(I-IR Ahmad Buchari dan Muslim) dalam Hamidi 11 994) 



b). Artinya: dari Abdullah binti Abi Aufa, Ia berkata Rasulullah SAW 

bersabda, "Demi zat yang diri Muhammad dalam kekuasaanN ya 

tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sebelum ia 

menunaikan hak suaminya seandainya suaminya menghendaki dirinya 

sekalipun ia sedang berada di atas pufig_gmg onta maka ia tidak boleh 

menolaknya (HR Ahmad dan lbnu Majah) dalam Hamidi (1994). 

c). Artinya: dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. 

Bersabda, "kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang untuk 

sujud kepada seseorang, maka tentu aku suruh perempuan untuk sujud 

kepada suaminya". (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan). 

Menurut Umar (1999) ayat-ayat A1 Qur'an dan hadis-hadis seperti di atas 

perlu dianalisis kembali pemaharnannya sehingga ajaran Islam tidak dijadikan kedok 

yang mcmojokkan percmpuan kcpada hal-ha1 yang tidak mcnguntungkan. Hal 

senada dikemukakan oleh seorang tolog Islam dalam Hidayatullah dan Muhhqasa 

(2003) bahwa penafsiran beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit 

menyatakan bahwa wanita diciptakan dari dan untuk laki-laki berimplikasi pada 

relasi wanita dan laki-laki secara timpang. Scmcntara itu, peneliti lain, Syamsudin 

(1998) membuktikan b a h w  sepanjang sejarah, perempuan distereotipkan memeliki 

kedudukan yang iebih rendah daripada laki-laki, bahkan dianggap sebagai 

subbordinat kaum laki-laki. Stereotip ini senantiasa muncul dan dipertahankan oleh 



sebahagian besar masyarakat. Dalam tradisi fiqih, sebahagian ulama juga cenderung 

menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki 



1 agama. Sehingga pada gilirannya dapat mengurangi dan menghapuskan tindak 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rurnah tangga. 

2. Lembaga Kajian Islam untuk mengembangkan kajian-kajian dan tafsir A1 Qur'an 

dan hadis-hadis Rasulullah yang mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan. P 

3. Pusat Studi Wanita untuk mengembangkan penelitian-penelitian lanjutan tentang 

perempuan dan agama, serta mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat. 



BAB IV 

METODE PENELITTAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatdh penelitian kualitatif yang 

dilaksanakan dalam bentuk studi kasus. Metode ini dianggap lebih tepat dalam 

menjawab pertanyaan Itow clan why sebagaimana pertanyaan penelitian ini yaitu; 

bagaimana persepsi mubalig (laki-laki dan perempuan) dalam memahami ayat-ayat 

A1 Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah mengenai kekerasan terhadap perempuan 

dalam rurnah tangga dan mengapa demi kian'?. 

Sehubungan dengan ha1 di atas, Yin (1996) mcngatakan bahwa studi kasus 

merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan sesuatu penelitian 

berkenaan dengan ( I )  how dan why, (2) peneliti memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti, (3) bila fokus penelitian terletak 

pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata. 

B. Setting dan Subyek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan subyek penelitian para mubalig 

laki-laki dan perempuan) yang berdomisili di Kota Padang sebanyak 10 orang yang 

dipilih secara purposiv (P~rrposivc sampling) . Pemilihan responden lebih banyak 

didasarkan atas pertimbangan (1) Kedudukan dalam lembaga keagamaan, (2) 

Kepopulerannya &lam masyarakat, ( 3 )  Strata sosial jamaah pendengar ceramah para 

mubalig. Pertimbangan pertarna dan kedua diambil karena diasumsiksn pengajian 



I mubalig yang berada pada posisi (punya kedudukan dan poluler) &an lebih banyak 

diikuti oleh umat. Sedangkan pertimbangan ketiga, diasumsikan jamaah dengan stara 

sosial yang lebih rendah akan menerima pengajian yang disampaikan mubalig 

sebagaimana adanya. Karena itu, degan ketiga kiteria tersebut, mubalig yang bias 

gender dan tidak bias gender akan sama-sama lfunya pengaruh yang signifikan 

terhadap pendengamya. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari para subyek penelitian, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, 

laporan penelitian terdahulu, dan dari sumbcr informasi Yang relevan 

D. Teknik dan AIat Penumpulan data 

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para 

subyek pcnelitian yang dilakukan oleh pcneliti, dibantu dengan alat perekam dan 

pedoman wawancara. 

E. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan analisis data kualitati f 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998) dengan tahapan sebagai 

beri kut; 

1. Reduksi data 



Data yang telah dihumpul kan mclalui wawancara, dibuatkan 

transkripsinya dan diberi kode (koding data) sehingga dapat ditemukan 

kategori dan tema-tema yang muncul dari data tersebut 

2. Display atau penyajian data P 

Data yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori dan ema yang 

muncul dilihat persamaan-persamaan, perbcdaan-perbedaan antara satu 

sama lain kemudian diperbandingkan dan dianalisis dengan perspehif 

gender 

3. Penarikan kesimpulan 

Data yang sudah direduksi dan didisplay dan sudah dianalisis, 

disimpulkan satu persatu yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil 

penelitian 

F. Keterbatasan Penelitian 

Karena jumlah sarnpel yang sangat terbatas, maka hasil penelitian ini tidak 

dimaksudkan untuk menggeneralisasi persepsi para rnubalig tentang tindak kekerasan 

terhadap percrnpuan di dalam rumah tangga. Persepsi mubalig yang dirnaksudkan 

dalam penelitian ini hanya terkait dengan persepsi yang disampaikan oleh sampel 

penelitian ini. 



BAB V 

HASTL DAN PEMBAHASAN 

A. Pemimpin atau Penguasa? 

Jastifikasi kedudukan lab-laki sebagai peFnimpin terhadap perempuan di 

dalam rurnah tangga sebagaimana yang dipahami selama ini tercanturn dalam Al- 

Qur'an Surat An-Nisa' (4:34) yang te jemahannya sebagai berikut: 

"Kaum laki-laki itu adalah pemimp~n bagi kaurn ~vanita, oleh karena 
Allah telah melehihkan sehahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-lala) telah mcnafkahkan 
sebagian dari harta mereka sebab itu maka perempuun yung suleh ialah 
yang taat kepada Allah la@ memelihara Jiri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ~vanita-~vanita yang kamu 
khawatirkan nu.yuz maka nasekarilulz mereka dan pisahkanlal? lernpul 
fidur rnereka dan pukullah rnereka, jika mereka mentaatimu maka 
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesunggulitiva Allah maha tinggi lagi Maha Besar". 

Sebagaimana yang dipahami masyarakat secara urnum, menurut tafsir 

Departemen Agama Republik Indonesia kata qamw1amun diterjemahkan sebagai 

"pemimpin", sementara Abdullah Yusuf Ali sebagaimana dikutip Umar (1999) 

menerjemahkan kata yang sama detigan "pelindung" (proteefor rnuinrainers), yang 

sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda. Dalam bahasa sehari-hari yang 

dipahami kebanyakan masyarakat, pemimpin itu adalah yang selalu "menentukan" 

apa saja terhadap yang dipimpinnya. Karena itu, tidak jarang pemimpin dalarn tradisi 

kebanyakan tnasyarakat metnpunyai legititnasi yang kuat utituk melakukan berbagai 

ha1 terhadap yang dipimpinnya, meskipun dalam ha1 yang kurang menguntungkan 

bagi orang yang dipimpinnya. Demikian juga halnya pemahaman masyarakat 
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terhadap posisi laki-lak~ sebagai pemimpin dalam rurnah tangga. Laki-laki atau suami 

dengan posisinya sebagai pemimpin cenderung dipahami sebagai seorang yang dapat 

mengambil sikap, keputusan, dan melakukan apa saja menurut keinginanya terhadap 

orang-orang yang dipimpinnya yang dalam ha1 ini adalah istrinya. 

Sehubungan dengan itu, para mubalig beendapa t  bahwa laki-laki sebagai 

pemimpin terhadap perempuan, berarti bahwa laki-laki diberi hak, dan sekaligus 

kewajiban terhadap orang-orang yang dipimpinnya (istri). Sebagaimana yang 

dituturkan responden, laki-laki menjadi pemimpin, karena Allah telah memberi 

kelebihan pada laki-laki atas perempuan, dan laki-lakilah yang menafkahi perempuan. 

Dalam ha1 ini terdapat dua faktor yang menjadi syarat laki-laki menjadi pemimpin 

bagi perempuan yaitu mempunyai kelebihan, dan menafkahi perempuan. Salah 

seorang responden menguraikan tentang kelebihan yang dimiliki (laki-laki) sebagai 

pemimpin terhadap perempuan yang dipimpinnya diantaranya: (1) kekuatannya, (2) 

fikiran, (3) hikrnah yang dia miliki, (4) kesantunan, ( 5 )  cinta kasihnya, ( 6 )  

pengayomannya, (7) lebih pandai, dalam menghadapi semua masalah tentang 

kehidupan. Sementara tentang faktor yang kedua, responden berpendapat 

sebagaimana kutipan berikut: 

". . . kalau begitu seorang laki-laki hams memiliki pendapatan lebih dari 
pada seorang perempuan?,.Sebenarnya benar, ya. Lalu seorang laki-laki 
yang punya pendapatan lebih kecil dari pada perempuan tidak boleh 
kawin?. Salah!.Selama perempuan mau berbagi haknya.." 

Selanjutnya dikatakan responden bahwa: ". . . sekarang kan berbeda, laki-laki 

menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Terjadi kerancuan dong. 

. . . Rumusan Alqur'an jelas bahwa Allah melebihkan mereka (laki-laki) dan laki-laki 



itu yang menaflcahi perempuan. Nafkah itukan bisa dari perempuark, karenanya laki- 

laki hams berfikir bahwa uang itu hams digunakan sebaik-baiknya untuk 

menyelesaikan masalah istrinya, tidak untuk foya-foya.. . ". 

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa responden cukup terbuka dalam 

memaknai fahor kedua (tentang nafkah), akan fetapi, responden sesungguhnya 

sepakat bahwa dalam keadaan tidak dapat memenuhi syarat yang kedua yaitu nafkah, 

tidak mengurangi hak laki-laki sebagi pemimpin di dalam rumah tangga. Dengan kata 

lain, tidak berarti bahwa ketika yang menafkahi keluarga adalah perempuan, maka 

kepemimpinan keluarga beralih pada perempuan. Inilah yang disebutnya dengan 

te jadinya kerancuan Sekaitan dengan ha1 itu, responden lain menyatakan bahwa;" 

Ibarat sebuah kapal, dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin ada dua nakhoda". 

Yang dimaksudkan responden adalah bahiva dalam ha1 perempuan mempunyai 

kelebihan dari laki-laki khususnya ekonomi, tidak membuka peluang bagi perempuan 

untuk menggantikan laki-laki menjadi penlimpin dalam rumah tangga. 

Sebaliknya menanggapi faktor kedua yang menjadikan seorang laki-laki 

sebagai pemimpin tersebut, seorang responden yang lain menuturkan: 

"Salah satu syarat wajib kawin bagi laki-laki adalah rnampu secara 
ekonomi. Bila ia tidak mampil sebaiknya tidak kawin. Maka ia harus 
puasa. Puasa dalarn pengertian lahlriah, yaitu puasa Senin-Kamis 
sehingga dapat mengendalikan nafsunya, dan puasa dalam pengertian 
menahan nafsunya untuk kawin. . . . karena ha1 ini akan berakibat tidak 
baik terhadap keluarga yang akan dibentuli" 

Pandangan responden tersebut secara mutlak mewajibkan laki-laki untuk 

memenuhi kapasitas kepemimpinann~a dengan mempunyai ekonomi yang memadai 

sebelum kawin. Hal ini menyiratkan bahwa dalam keadaan bagima?apun, tanggung 



jawab ekonorni keluarga berada di tangan lab-laki. Dan kalaupun perempuan bekerja 

sifatnya sebagai pelengkap. Meskipun demikian, ia menarnbahkan bahwa tuntutan 

kemampuan ekonomi terhadap laki-laki khususnya dalam kewajibannya memberi 

makan, ada standarnya secara bertahap yaitu setara dengan dua kaleng susu, bila lebih 

mampu meningkat menjadi empat kaleng susu, d m  lebih mampu lagi meningkat 

menjadi sepuluh kaleng susu. Dengan mengetahui standar ini maka menimbulkan 

kesadaran bagi perempuan untuk mengukur kemampuan ekonomi suaminya, 

sehingga tidak menuntut lebih dari kemampuan yang ada. Sebaliknya laki-laki juga 

hams jujur memberikan naflcah sesuai kemampuan yang sebenamya dimiliki. Karena 

tidak jarang tejadi dalam masyarakat, meskipun secara ekonomi laki-lalu mampu 

untuk memebrikan yang lebih baik pada keluarganya, mereka tidak memberikannya. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan b a h w  sebagai pemimpin dalam rumah 

tangga laki-laki haruslah memenuhi kapasitas sebagaimana yang telah dikemukakan 

di atas. Sehinga dalam kepemimpinannya ia dapat membawa kebaikan dan 

kesejahteraan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Bila tidak, maka keutuhan 

sebuah rumah tangga akan senantiasa dibayangi oleh pertihian dan kehancuran. 

Dengan demikian, berdasarkan pandangan kedua responden di atas, hanya 

laki-lakilah yang berhak menjadi pemimpin, dan perempuan menjadi yang dipimpin. 

Akan tetapi, mengutip U~nar (1999) tentang tafsir Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 34 

yang artinya: 

"Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, oleh karena Allah telah 
memberikan kelebihan di anlara mereka di atas s e b a h a ~ a n  vanv lain, dan 
karena mereka telah menafkahkan sebahagian harta mereka" 



dan Abduh dalam Umar (1999) tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki 

terhadap perempuan. Karena ayat tersebut menyatjkan "oleh karena Allah telah 

memberikan kelebihan diantara mereka di atas sebahagian yang lain". Artinya, 

dengan tafsir yang demikian memberi petunjuk tidak semua laki-laki diberi 

kelebihan oleh Allah, hanya sebahagian saja. Kare& itu tidak tertutup kemungkinan 

sebahagian yang lain yang diberi kelebihan oleh Allah adalah perempuan. Namun 

demikian kebanyakan responden (laki-laki) dalam ha1 tidak terpenuhinnya unsur- 

unsur yang yang menjadi syarat seorang menjadi pemimpin, lab-laki tetap pada 

posisi yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 34. 

Dalam ha1 ini perempuan karena kelebihan yang dia miliki terutama ekonominya 

haruslah dengan ikhlas membatu keluarga (suami) dengan tidak mengurangi hak 

suaminya sebagai pemimpin. Namun ada diantara mubalig perempuan yang 

menyatakan bahwa cukup banyak dalam masyarakat saat ini laki-laki tidak 

mempunyai kapasitas sebagai pemimpin. Karena perempuanlah yang mempunyai 

kelebihan dan menafkahi keluarga. Mereka beqxndapat dalam kondisi yang 

demikian agar tidak tejadi konflik di dalam mmah tangga maka keduanya hams 

saling menahan diri. Artinya, perempuan jangan merasa besar kepala karena 

kelebihannya, dan laki-laki harus "tahu diri" sehingsa tidak memaksakan statusnya 

sebagai pemimpin. 

Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap tafsiran ayat tersebut, yang nyata 

secara empiris di dalam masyarakat, pemimpin seringkali- diidentikkan dengan 

penguasa. Secara prinsip pemimpin berbeda dengan penguasa. Pemimpin lebih 

banyak diikat dan berbuat sesuai dengan nilai-rilai kebaikan untuk orang yang 



dipimpinnya, dan bahkan inereka memaknainya sebagai suatu amanah yang mesti 

mereka pertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki seorang pemimpin sebagimana yang telah dikemukan di atas. Sementara 

penguasa cenderung mengutamakan kepentingannya dari pada kepentingan orang 

yang dikmasainya. Bahkan tidak jarang pemimpin yang penguasa menempatkan 

dirinya sebagai atasan yang dapat berbuat sesuai yang diinginkannya terhadap orang- 

orang yang berada di bawah kekuasaannya. Pada gilirannya kepemimpinan (laki-laki) 

yang cenderung sebagai penguasa di dalam rumah tangga acapkali menjadi penyebab 

timbulnya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk 

kekuasaan dan kontrol sistem patriarkhl (kekuasaan laki-laki) terhadap perempuan 

menurut Nadia (1998) adalah: 

1. Penpiksaan emosi, membuat istri selalu bersalah, dan memojokkan 

posisinya dalam rumah tangga 

3. Penyiksaan secara ekonomi, memkuat istri tergantung secara ekonomi, 

tidak boleh beke rja, keuangan dipegang suami, dl1 

3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangan hanya sebagai 

obyek seksual 

4. Ancaman, mengancam akan menyi ksa, mem bunuh, ke kuasaan dan 

keputusan ada pada laki-laki 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang patriarkhis dalam 

rumah tangga dapat menimbulkan berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap 

perempuan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikhis, 

kekerasan ekonomi, clan kekerasan seksual. 



Sementara itu Al-Qur'an menyebut perempuan dengan Annisa' atau 

Ummahat, artinya sama dengin lbu, lkutan Bagi Umat (Abidin, 2003). Al-Qur'an 

menempatkan perempuan pada posisi Azwajan, pasangan, mitra setara, sumber 

sakinah. Agama Islam sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa mubalig baik 

laki-laki maupun perempuan menempatkan peremfiuan menjadi mitra setara bagi 

jenis kelamin laki-laki, dan laki-laki menjadi pelindung bagi perempuan. Artinya satu 

sama lain baik lahiriah maupun batiniah mempunyai kelebihan. Konsep Azwajan 

mengandung makna pasangan dengan kedudukan setara. Artinya tidak punya arti 

sesuatu kalau pasangannya tidak ada atau tidak berfungsi, dan tidak jelas eksistensi 

sesuatu kalau tidak ada yang setara di sampingnya. Karena itu tidak ada pembenaran 

terhadap te jadinya tindakan kekerasan oleh laki-laki tcrhadap perempuan di dalarn 

rumah tangga bila mereka menyadari dirinya adalah pasangan dari yang lain. 

Pernyataan Al-Qur'an dalam surah An-Nisa (4): 34 yang seolah-olah 

membedakan status laki-laki dan perempuan menurut Hidayatullah (2003) semestinya 

tidak dipahami secara literal-normatif semata namun juga perlu dipahami secara 

kontekstual-historikal. Kesadaran akan kesetaraan kedudukan laki-lah dan 

perempuan apada gilirannya akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan di dalam rurnah tangga. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Imaduddin (1993) bahwa dalam ajaran Islam 

secara normatif kedudukan perempuan sama dengan kaum laki-laki. Oleh sebab itu 

seorang suami tidak boleh berlaku kasar atau semena-mena terhadap istrinya karena 

kedudukan suami istri &lam mem bina rumah tangga adalah sederaj at. Dalam 

konteks hak, masing-masing berhak memutus hubungan andaikata antara keduanya 



telah terjadi konflik yang tidak mungkin diselesaikan tanpa memgikan salah satu 

pihak. 

Kedudukan perempuan dalam perkawina.n Islam sangat kuat. Hal ini karena 

perempuan diberi hak ta'lik talak, yaitu perempuan dapai menceraikan suaminya bila 

suaminya melakukan hal-ha1 yang merugikan dan dengancam kehidupan perempuan 

sepeti tindak kekerasan, diabaikan secara ekonomi, clan ditinggalkan tanpa kabar 

berita dalam waktu tertentu. Hanya saja, menurul salah seorang responden 

kebanyakan perempuan tidak mengerti dan mengetahui hak tersebut, dan kebanyakan 

mubalig tidak menyampaikannya secara baik dan adil. 

Bahkan dalam cukup banyak kasu., mubalig lebih cenderung menyampaikan 

kewajiban-kewajiban perempuan dalam kehidupan rumah tangga dibandingkan 

dengan menyampaikan hak-hak yang patut mereka peroleh. Maksudnya, dalam 

cukup banyak pengajian mubalig cenderung mengkaji perempuan yang tidak 

membayarkan kewajibannya pada suami, sementara kecvajiban suami tidak pernah 

dikaji. Misalnya kata salah seorang mubalig perempuan; " perempuan yang menolak 

ajakan suaminya untuk berhungan seksual dapat kutukan, tapi bagaimana bila laki- 

laki yang tidak memberikan naflcah bathin tersebut kepada istrinya?, jarang ada 

mubalig yang membahasnya" 

Meskipun demikian, ada mubalig yang berpandangan bahwa dalam Islam 

kewajiban adalah lebih dahulu daripada hak. Akan tetapi tidak berarti bahwa 

kewaj iban perempuan lebih dahulu dari pada kewajiban laki-laki. Artinya tidak ada 

hak laki-laki tanpa ada kewajibannya, dan demikian pula tidak a& hak perempuan 

tanpa ada kcwajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetraan kewajiban 



dan hak laki-laki dan perempuan dalarn rumah tangga. Bila demikian maka tindak 

kekerasan terhadap perempuan dalam rurnah tangga menjadi kecil kemungkinan akan 

terjadi. 

Terkait dengan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rurnah tangga 

sebagaimana diuraikan di atas, pada urnurnnya fiublig perempuan lebih sensitif 

terhadap berbagai hak laki-laki yang dalam realitas kehidupan masyarakat cendemng 

menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sedangkan mubalig laki-laki 

terkesan lebih berpihak pada kedudukan laki-laki sesuai tafsiran ayat sebagaimana 

yang dipahami selama ini. Namun demikian beberapa dari mubalig laki-lab telah 

cukup sensitif terhadap berbagai kemungkinan tentang kedudukan laki-laki dalam 

kondisi masyarakat yang bembah. Artinya, mereka setuju perlu adanya penafsiran 

dan pemaknaan yang lebih mengedepankan keadilan bagi kedua pihak. 

R. Kcwajihan dan Flak Seksual Suami-lstri 

Berdasarkan pengamatan dan beberapa "diskusi" yang pernah penulis lakukan 

dengan sejumlah orang laki-laki dan perempuan, diperoleh kesan bahwa seksualitas 

dalam rurnah tangga adalah hak bagi laki-laki dan kewajiban bagi perempuan. C d x p  

banyak hadis yang dikemukakan sebagai dasat penciapat mereka. Misalnya Hadis 

yang menyatakan bahwa bila seorang istri menolak dia-jak oleh suaminya ke tempat 

tidur, maka ia akan dikutuk malaikat samai pagi bila suaminya tersinggung karena 

perilakunya tersebut. Ada juga yang mengemukakan bahwa dalarn keadaan 

bagaimanapun perempuan wajib melayani suami dengan mengutip hadis yengan 

menyatakan bahwa sedang di atas ylnggung onta sekalipun, seorang istri hams 



melayani suaminya bila suaminya berkehendak. Pemahaman yang sama dijurnpai 

baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Pemaharnan mereka tentang hak-hak 

dan kewajiban seksual diperoleh dari para mubalig. 

Di antara hadis-hadis yang sering dijadikan rujukan oleh para mubaligdalam 

menyampaikan pengajian yang terkait dengan hak-hsk dan kewajiban seksual suami- 

istri di dalam rumah tangga adalah: 

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah bersabda, "apabila 

laki-lah (suami) mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istrinya menolak untuk 

datang lalu suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya, maka istrinya 

dilaknat oleh malaikat sampai subuh" (HR Ahmad Buchari dan Muslim) &lam 

Hamidi (1994) 

Hadis berikutnya yang juga sering dirujuk adalah yang artinya: dari Abdullah 

binti Abi Aufa, Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang diri 

Muhainmad dalam kekuasaanNya tidaklah seorang perempuan menunaikan hak 

Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya seandainya suaminya menghendaki 

dirinya sekalipun ia sedang berada di atas punggung onta maka ia tidak boleh 

menolaknya (HR Ahrnad dan Ibnu Majah) dalam Hamidi (1994). 

Berdasarkan urawancara dengan para mubalig dapat dikemukakan bahwa 

sebahagian mubalig setuju dengan hadis-hadis tersebut. Mereka juga menyatakan 

sering menjadikan hadis tersebut sebagai rujukan/contoh dalam menyampaikan 

pengajian terkait dengan masalah seksual dalam rurnah tangga. Hal itu menurut 

mereka sangat terkait dengan kedudukan laki-laki di dalam rumah tangga. Sedangkan 

kedudukan laki-laki tersebut juga terkait dengan dua keutamaan laki-laki yaitu 



Artinya: Aisyah berkata: kadang-kadang Rasul tidur-tidut di atas dua pahaku 

sebelum dia menggauli aku clan bertanya " apakah kesehatanmu fit 

rohani clan jasmani?" (Dari aisyah diriwayatkan attarrnidzi) 

Artinya: c'Rasul menggaulihu di kala hatiku tenangV@ari Zainab diriwayatkan 

A1 hakim) /* 

Ketiga hadis tersebut menunjukkn kepada umat bahwa nabi Muhammad 

dalam ha1 seksualitas sangat menghonnati percmpuan. Namun menurut responden 

hadis-hadis seperti ini sangat jarang dipakai dan disampaikan oleh para mubalig 

terutama mubalig "tradisional". Menurut responden ha1 ini terjadi karena pada 

umumnya mubalig itu adalah laki-laki dan mereka juga pada umumnya mempunyai 

istri lebih dari satu. 

Dari ketiga hadis tersebut juga dapat diketahui bahwa sesungguhnya hak 

seksual itu bukanlah hak laki-laki semata, tetapi juga merupakan hak dari perempuan. 

Salah seorang mubalig mengatakan bahwa "tidak ada hak laki-laki tanpa ada 

kewajibannya terhadap perempuan". Maksudnya adalah bahwa suami mempunyai 

hak seksual terhadap istrinya karena ia (suami) mempunyai kewajiban seksual 

terhadap istrinya. Oleh karena itu menurut responden tidak benar pemahaman yang 

ada dalam masyarakat bahwa seksualitas dalam rumah tangga menjadi hak b a a  

suami sebaliknya menjadi kewajiban bagi istri. Karena pemahan yang demikian 

menyebabkan dominasi laki-laki secara seksual terhadap perempuan, dan bahkan 

dalam cukup banyak rurnah tangga, perempuan hanya dijadikan sebagai obyek 

seksual oleh suaminya. 



Kelompok kedua yang dapat dikatakan sebagai kelompok moderat melihat 

dan memahami ayat dan hadist yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap 

perempuan secara lebih fleksibel dan cenderung melihatnya dari konteks terjadinya 

beberapa peristiwa atau berita tentaang tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam 

memahami ayat dan hadis mereka cenderung lebiKL'kaya" makna. Artinya mereka 

lebih sering melihat suatu persoalan dengan mengaitkannya dengan konteks masa 

laludan masa kini. 

Mereka setuju bahwa sesunguhnya kehadiran Islam mengakibatkan 

terjadinya perubahan secara radikal sistem patriarkhi yang semula berorientasi 

sempit menjadi luas. Meskipun dalam prakteknya menurut sejumlah perumus muslim 

masih ada yang melenceng dari ideologi ummah menjadi praktek "kabilah" karena 

masih terlihat adanya prabek penindasan terhadap perempuan (Umar, 1997). Mernisi 

(1 99 1) sebagaimana di kutip Umar (1 999) berpendapat bahwa munculnya bentuk- 

bentuk penyimpangan konsep ummah menyebabkan munculnya tindak kekerasan 

terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini muncul kembali sejak awal 

Rasulullah meninggal dunia. Salah satu buhi, ada satu riwayat yang mengatakan 

bahwa khalifah Umar pernah memukul istrinya sehingga terduduk di tanah. 

Kemudian ada pula sejumlah mufassir seperti I'habari yang membenarkan 

pemulculan terhadap istri berdasarkan A1 Qur'an surat An-Nisa'ayat 34. Mernisi 

sangat menyesalkan penafsiran Thabari ini karena dianggap tidak sejalan dengan 

keadilan terhadap perempuan sebagaimana ditampilkan oleh Rasulullah yang tidak 

pernah berlaku kasar terhadap istri-istrinya, bahkan Rasulullah menantang segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan. 



Sebahagian besar responden menyatakan bahwa meskpun kewenangan 

melakukan pemuMan ada pada lala-laki (Surat Annisa' 34) yaitu dengan adanya 

kalimat "Yadhribuhunna", tidak harus dan bahkan mereka mengatakan tidak boleh 

dipahami dengan memuhd secara lahiriah. Diantara mereka mengemukakan 

beberapa argumen diantaranya, pukullah mentalny%dengan agama. Artinya adalah 

berilah perempuan-perempuan yang disangka nusyuz tersebut nasehat agama, dan 

tumbuhkan kesadarannya akan kewajibannpa sebagai istri yang saleh yaitu yang taat 

kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. 

Responden lain mengatakan bahwa kata-kata "pukullah" dapat diartikan 

dengan memukul dalam arti lahiriah. Tetapi dalam ha1 ini hams ada syaratnya 

diantaranya tidak boleh memukul muka, tidak boleh menyebabkan luka fisik, dan ada 

juga responden yang menyatakan bahwa ada riwayat yang menyampaikan boleh 

dipukul, tapi dengan sikat gigi. Artinya, tidak melahmkan tindak kekerasan baik fisik, 

maupun psikis. 

Pcndapat lain tentang tindak kekcrasan terhadap perempuan ini sebagaimana 

dihutip Umar (1999) dikemukakan oleh Ilasan (1993) bahwa perlakuan kasar dan 

keras terhadap kaum perempuan merupakan ciri masyarakat triba/isrnc badirwah 

yang disebabkan oleh mitos-mitos israiliat yang memojokkan kaum perempuan. 

Salah satu ccrita tentang penciptaan perempuan yang hanya untuk mclcngkapi hasrat 

Adam dan Adam jatuh ke burni karena Hawa. Cerita seperti inimelahirkan faham 

misoginis (pembencian laki-laki terhadap prem puan ). Jadi ajaran Yahudilah yang 

memberikan cerita negatif terhadap perempuan. Yahudi menganggap b a h m  

prempuanlah penyebab utama lahirnya dosa waris. Ajaran ini memberi pegaruh yang 



cukup besar dalam dunia Arab melalui berbagai media massa, seperti kitab-kitab 

tafsir dan kitab-kitab fiqih. Kitab tafsir dan kitab-lutab fiqih ini dijadikan rujukan 

oleh masyarakat Islam termasuk masyarakat Islam di Indonesia. 

Sepanjang sejarah, perempuan distereotipkan memililu kedudukan lebih 

rendah dari pada laki-laki, bahkan dianggap sesagai subordinat dari lab-lab. 

Stereotip ini senantiasa muncul dan dipertahankan oleh sebahagian masyarat. Dalarn 

tradisi fiqih, sebahagian ulama juga cenderung menempatkan kedudukan perempuan 

lebih rendah dari pada laki-laki. Narnun di kalangan modernis Islam belakangan 

muncul suatu kesadaran bahwa Al-;Qur'an memberikan kedudukan yang setara 

antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dimaksud dapat dilihat dalam Al-Qur'an 

Surah Al-Hujarat 13 yang artinya: 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lah-  
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling tolong-menolong. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang 
paling bertaqwa di antara kamu. Sesung,ouhnya Allah lagi inaha 
mengetahui lagi maha mendengar. 

Selanjutnpa cukup banyak ayat dan hadis pang menyampaikan tata cara 

bergaul yang baik antara suami dan istri. Diantaranya adalah sebuah hadis: Artinya: 

Dan dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik orang 

diantara kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah 

orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluargaku". (Hadis Riwayat 

Tirmidzi). Hadis ini sebenarnya sangat patut untuk disampaikan dan d i h ~ p a s  

maknanya secara lebih luas kepada para laki-laki yang menjadi pemimpin di dalam 

keluarga. Sehingga keccnderungan (laki-laki) meniru perbuatan Rasulullah hanyr 



terbatas pada hal-ha1 yang menguntungkan dirinya sendiri dapat dihindari. Seperti 

jastifikasi laki-laki untuk beristri lebih dari satu. 

Hadis berikutnya adalah, yang artinya: Dan dari Abu Hurairah.ra, ia berkata: 

Rasulullah saw, bersabda, :"Sesempurna-sempurna iman orang mukmin adalah yang 

paling sempurna imannya dan orang pilihan di an& kamu ialah orang yang baik 

terhadap istrinya". (Hadis Riwayat Ahrnad dan Tirmidzi). 

D. Faktor Penyebab timbulnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan 

Sepanjang peradaban manusia, perempuan lebih banyak memainkan peran 

sosial, ekonomi, politik yang tidak signifikan, dibandingkan dengan peran laki-laki. 

Secara struktural maupun fungsional mereka selalu terpinggirkan baik di wilayah 

publik maupun wilayah domestik. Dominasi peran lab-laki terhadap perempuan 

menurut Asghar sebagaimana dikutip oleh Anshor (2001) dibenarkan oleh norma- 

norrna kitab suci yang ditafsrkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka. 

Norma-norma kitab suci diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan 

sikap mental yang berlaku. Interpretasi yang bias terhadap makna Al-Qur'an 

menghasilkan pemaharnan yang rancu, dan bahkan mengakibatkan adanya 

penyimpangan tehadap makna yang sesunguhnya. 

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sarat dengan budaya 

patriarki. Dalam tradisi masyarakat Arab ketika itu perempuan dipandang sebagai 

manusia kelas dua, tidak berharga, dan tidak memiliki hak-apapun atas dirinya. 

Kehadiran Muhammad sebagai Rasulullah adalah dengan misi Kahrncrtan 

Lil-akumiin, yang.selanjutnya Rasulullahnya menyataka bahwa kedatangannya 



adalah juga dalam rangka memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia. Hal ini 

sangat terkait dengan latar belakang atau kondisi masyamkat jahiliah temtama dalam 

meperlakukan perempuan yang jauh dari akhlak mulia. 

Kaitannya dengan posisi perempuan dalam Islam dapat dilihat bahwa ada 

banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjGkkan pandangan yang egaliter. 

Kesetaraan laki-laki dan perempuan ini dapat dilihat dalam beberapa aspek di 

antaranya sebagaimana yang dikatakan Umar (1999) yaitu: 

I. Laki-laki dan perempzran sama-sama sehagai hamha 

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada 

Tuhan, sebagaiman disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Zariyat ayat 56, yang 

artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku". Dalam kapasitasnya sebagai manusia hamba Allah, tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah taqwanya 

kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 

13 yang artinya: 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berlmngsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa 
diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". 

Kekhususan-kekhsususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti 

seorang suarni setingkat lebih tinggi di atas isteri (Al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 

228), laki-laki pelindung bag  perempuan ( Al-Qur'an Sural al-Annisa' ayat 34), 

berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (Al-Qur'an Surat al-Annisa' ayat 3), 



dan beberapa ayat lainnya. Semua itu tidak menyebabkan lai-laki menjadi hamba 

utama. 

Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-lalu dan perempuan masing-masing akan 

mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya, 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat al-Nafil ayat 97, yang artinya: 

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka ke jakan". 

2 .  Luki-kuki biz perempuun sehugui X-l?u/$uh di burnr 

Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam .Al-Qur'an 

Surat al-An'am ayat 165 yang artinya: 

" Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di butni dan 
Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagaian (yang lain) beberapa 
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. 
Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat sibaan-Nya, dan sesungguhnya 
Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Dalam ayat lain kata khalifah juga ditemukan yaitu dalam Al-Qur'an Surat al- 

Baqarah ayat 30. Kata khalifah dalarn kedua ayat tersebut tidak menunjuk kepada 

salah sau jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan n~empunyai fungsi yang sama 

sebagai khal ifah. 

3. Laki-laki darz perenzpzian rnerzcrima pcrjaizjian prinzodial - 

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima 

perjanjian primodial dengan Tuhan sebagaimana disebukan dalam Al-Qur'an Surat 



mengkhianati din kamu sendiri, karena itu Allah mengampuni dan 
memberi maaf kepadanu" 

5 .  .Laki-laki dan perernpuan herpolensi meraih pre.slu.ri 

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara laki- 

laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalamPtiga ayat yaitu dalarn Al-Qur'an 

Surat Ali-imran ayat 195, Al-Qur'an Surat al-Annisa' ayat 124, dan Al-Qur'an Swat 

al-Anhl ayat 97. 

Lebih lanjut Umar (1999) menjelaskan bahwa ayat-ayt tersebut 

mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan 

bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir 

profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan 

perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, 

dalam kenyataannya konsep ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih 

terdapt sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang suit diselesaikan. 

Terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam rurnah tangga, 

berdasarkan analisis pendapat-pendapat ahli dan hasil wawancara dengan mubalig, 

dapat dikelompokhn fabor-fak-tor yang menyebabkan te rjadinya tindak kekerasan 

terhadap perempuan di &lam rumah tangga yaitu: 

I .  Yemul7aman a g a m  yang hias gender 

Ajaran Islam yang diturunkan dalam bahasa Arab membutuhkan tafsiran bagi 

pemeluk-pemeluknya yang tidak memahami bahasa Arab. Sebagaimana diuraikan di 

atas, kedatangan Islam adalah Kalzrnatan Iil'afarniin, dan kedatangan Muhammad 

adalah dalam rangka memperbaiki akhlak dan h d i  pekerti manusia zaman jahiliah 



yang menempatkan dan memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi. Karena 

itu dapat ditarik makna bahwa Islam mempunyai nilai-nilai universal yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi 

dalam kenyataan masyarakat Islam cuhup banyak sikap, dan perlahuan terhadap 

perempuan yang tidak mencerminkan kesetaraan i t J  Pemahaman agama yang bias 

gender menurut Anshor (2001) bisa terjadi karena penafsiran terhadap teks yang 

dilakukan secara sepotong-sepotong, dan tidak utuh. Atau bisa juga karena kekeliruan 

dalam menginterpretasikan teks, karena hanya memahmi teks secara tekstual dan 

mengabaikan konteks sosial-historisnya. Fahqor lain yang cuLup dominan adalah 

pi kiran-pki ran keagamaan di pengaruhi oleh budaya patriarla. Tafsir ayat dan hadis- 

hadis pang bias gender tersebut dijadikan rujukan oleh sebahagian besar masyarakat, 

yang diperhuat melalui risalah-risalah yang disampaikan oleh para mubalig yang 

dalam cukup banyak kasus juga bias gender. Misalnya masalah nztsyuz atau durhaka 

yang menjadi salah satu syarat laki-laki pada akhimya dapat "memukul" perempuan. 

Dalam ha1 ini, mubalig mempunyai peran yang sangat penting terhadap 

pembentukan pemaharnan masyarakat tentang ajaran Islam. Artinya, mubalig yang 

sensitif gender akan menyampaikan risalah secara lebih add, dan kntis terhadap 

tafsiran ayat dan hadis yang bias gender, sehingga pemahaman masyarakat terhadap 

ajaran Islam juga semakin sensitif gender. Sehingga melahirkan masyarakat yang 

mengahui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi te jadinya ketidakadilan dan 

tindak kekerasan terhadap perempuan. 



2. Kwangnya pcmakaman tentang hak dan kcwajiban dalam keluarga 

Pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri di 

dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci terpenting tenvujudnya keluarga 

yang bahagia atau keluarga sakinah. Dalam cuhvp banyak kasus, tindak kekerasan 

terhadap perempuan di dalarn rumah tangga terjaoi karena masing-masing pihak 

belum dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, di samping 

adanya pemahaman yang keliru dan bias gender tentang apa yang menjadi hak dan 

kewajiban suami dan istri. 

Sebagaimana yang diuraikan di atas, tdsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis- 

hadis tentang hak dan kewajiban suami dan istri dan risalah yang disampaikan 

mubalig dalam cukup banyak kasus masih bias gender. h4isalnya pmahaman tentang 

hak dan kewajiban seksual dalam rumah tangga yang cenderung dipahami semata- 

mata sebagai hak laki-laki dan kewajiban bagi perempuan. Karena dipaharni sebagai 

hak, maka tidak jarang laki-laki dapat memaksakan kehendanya untuk mendapatkan 

hak tersebut. yang dapat berujung pada timbulnya tindak kekerasan baik berupa 

kekerasan fisik, psikhis, seksual maupun ekonomi. 

Tidak jarang kekeliman dalam pemahaman tentang hak seksual ini 

menyebabkan penderitaan bagi perempuan. Misalnya laki-laki yang merasa tidak 

puas dengan istrinya dapat mencari perempuan lain dengan dalih bahwa istrinya tidak 

dapat menjalankan kewajibannya. I-Ial ini juga merupakan implikasi dari 

pemahaman masyarakat yang bias gender terhadap ajaran Islam: 

Di sisi lain pemaharnan masyarakat bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam 

rumah tangga tidak jarang dalam realitacnya menempatkan laki-laki lebih banyak 



sebagai penguasa. Sebaliknya juga terjadi semacam "perebutan kekuasaan" antara 

laki-laki dan perempuan ketika perempuan lebih marnpu secara ekonomi. Hal oleh 

salah seorang responden disebutnya sebagai sebuah kerancuan di dalam keluarga. 

Kenyataan ini dapat memperburuk keadaan rumah tangga, karena di satu sisi 

perempuan merasa lebih karena mampu secara. eLGnomi, dan disisi lain laki-laki 

merasa "kehilangan harga din" karena ketidakrnarnpuan ekonominya. Kondisi ini 

pada gilirannya juga dapat menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan terhadap 

perempuan, karena sudah te rjadi ketegangan psikologis terutama pada laki-Iaki. 

Lemahnya pemahaman tentang hak dan kekvajiban suami dan istri dalam 

rumah tangga dewasa ini menurut beberapa responden juga sangat terkait dengan 

tidak berfungsinya secara optimal lembaga-lernbaga terkait dengan perkawinan, 

seperti KAU, dan BP4. Menurut prosedurnya, setiap orang yang akan melakukan 

perkawinan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan pra nikah selam 10 hari dengan 

materi yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Kemudian 

pada saat pernikahan juga dilakukan nasehat perkawinan. Hanya saja dalam 

realitasnya kedua proses tersebut tidak be jalan sebagaimana mestinya. 

3.  Sistem yatriurkhi da/am rnaqarakat 

Sampai saat ini kehidupan masyarakat khususnya perempuan masih lebih 

banyak didominasi oleh lab-laki. Dalam cukup banyak aspek kehdupan lab-laki 

menjadi penentu, dan juga mendominasi. Misalnya masih mudah dijumpai di dalam 

masyarakat adanya ketimpangan dalam pembagian kekayaan, kekuasaan, dan 

prevelese antara laki-laki dan perempuan yang rnenguntungkan kaum laki-lski. 



Perbedaan posisi perempuan dan laki-laki ternyata menciptakan ketidakadilan 

dalam bentuk subbordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotip yang 

merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan. Keyakinan 

bahwa kodrat perempuan itu halus, posisinya di bawah laki-laki, melayani, 

menjadikan perempuan sebagai milik laki-laki y$ng dapat diperlakukan sesuai 

kemauan laki-laki, termasuk dengan cara kekerasan. Hak istimewa yang dimiliki laki- 

laki sebagi konstruksi sosial masyarakat, menempatkan laki-laki mempunyai kuasa 

lebih tinggi dari pada perempuan baik di dalam keluarga, maupun masyarakat. Pola 

hubungan demikian membentuk sistem yang disebut patriarkhi. 

Salah satu hadis yang sering di-rmnakan oleh laki-laki (suami) untuk 
menjastifikasi kedudukannya yang lebih tinggi dan rnempunyai hak istimewa 
terhadap perempuan (istri) di dalam rumah tangga diantaranya adalah hadis berikut 
ini, 

Artinya: dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. Bersabda, 
"kalau seandainya a h  (holeh) rnenyuruh seseorang untuk sujud kepada 
seseorang, maka tentu aku suruh perempuan untuk sujud kepada 
suaminya". (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan). 



BAB VI 

KESTMPIJLAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Sepanjang penelitian yang dilakukan dafit ditarik kesimpulan sebagai 

beri kut: 

1. Ada dua kategori pendapat tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin 

di dalam rumah tangg. Pertama, secara fitrahnya laki-laki memperoleh 

kedudukan sebagai pemimpin bagi perempuan di dalam rumah tangga 

karena laki-laki diberi kelebihan oleh Allah, clan karena laki-lakilah yang 

menafkahi pcrempuan. Mvndisi ini bcrlaku mutlak bagi laki-laki. Kedua, 

kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga haruslah 

memenuhi syarat-syarat bah~va dia (laki-laki) mempunyai kelebihan ( I )  

kekuatan, (2) fikiran, (3) hikmah, (4) kesantunan, (5) cinta kasih, 

(6)pengayoman, (7) pandai daripada perempuan, dan memberi nafkah 

perempuan berupa makana dan pakaian sesuai dengan kemampuannya. 

2. Dalam banyak kasus, kepemininan lalti-laki cenderung bergeser maknanya 

mejadi kekuasaan. ldealnya dia sebagai penlimpin dengan minimal tujuh 

kelebihannya. kenyataanya cenderung menjadi penguasa yang 

mendominasi. Kondisi ini tidak jarang menempatkan perempuan pada 

posisi subordinat yang rentan terhadap tindak kekergan 

3. Seringkali hak seksual dipahanii semata-mata menjadi hak laki-laki dan 

menjadi kewajiban bagi istri. Pemahan ini m~nyebabkan laki-laki dapat 



memaksakan kehendak seksualnya kepada perempuan, dan dalam keadaan 

demikian perempuan menjadi "korban" tindak kekerasan seksual. 

4. Penafsiran yang bias gender dan penafsiran lahiriah terhadap kalimat 

FVadi~ribul~zmna pada surat Annisa' ayat 34, dij adi kan pembenaran bagi 

laki-laki untuk "mengajari" istrinya yang dianggap nusyuz atau durhaka 

dengan melakukan tindak kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga 

5. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan tejadinya tindak 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rurnah tangga adalah: (1) 

pemahaman agama yang bias gender, (2) kurangnya pemahaman tentang 

hak dan kewajiban dalam keluarga, (3) sistem patriarkhi dalam 

masyarakat . 

B. Saran 

Sesuai hasil penelitian, maka pada kesempatan ini penulis menyarankan: 

1. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau dan LDDI Surnatera Barat 

menfasilitasi para mubalig agar dapat menjadi agen sosialisasi ajaran 

agama yang sensitif gender 

2. KUA dan BP4 mengoptimalkan pendidikan pranikah dan nasehat 

perkawinan yang sensitif gender bagi setiap pasangan calon penganten 
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