
PERGAULAN WANITA-
PRIA

(HUKUM-HUKUM DAN ADAB)



POSISI WANITA DAN PERAN
SOSIALNYA DARI SUDUT PANDANG

ISLAM
• Allah ciptakan laki-laki dan perempuan agar 

keduanya saling melengkapi
• Banyak sekali aktivitas dan tugas yg harus dipikul oleh

kaum laki-laki dan perempuan secara berserikat
• Kemudian, Allah khususkan masing-masing dg 

aktivitas dan tugas tertentu sesuai dg perannya; agar 
manusia mendapat kebahagiaan di dunia dan
akhirat

• Islam tidak pernah mengenal istilah
“persamaan/kesetaraan gender”



TOPIK SEPUTAR WANITA

• Namun, topik tentang wanita menempati posisi yg
luas dalam pemikiran sosial, perundang-undangan, 
agama, dan politik sejak dua abad silam. 

• Topik wanita banyak menjadi topik perbincangan
dan diskusi di berbagai forum, disebabkan oleh
pandangan rendah dan kezhaliman sosial dalam
sejarah (Barat) terhadap kaum wanita, serta objek
yang akan dimainkan dari kaum peremuan di era 
modern ini; apakah dengan niat baik atau buruk. 



POSISI DAN PERAN WANITA DI 
MASYARAKAT

• Sebagai: Ibu, Istri, sdr. Perempuan, family 
mahram (bibik, ponakan, cucu), family non 
mahram (sepupu, dll), pendidik, pembantu, 
pengasuh, murdhi’ah, pegawai, tetangga, 
pelajar, dosen, penulis, dll. 



PENGARUH CARA PANDANG
TERHADAP PENGATURAN INTERAKSI

ANTARA PRIA DAN WANITA

• Manusia (pria & wanita) memiliki gharizah an-nau’ (naluri
cenderung kepada an-nau’), di antara manifestasinya adalah
tertarik kepada lawan jenis

• Pembangkit naluri sifatnya eksternal: (1) Fakta fisik (2)
Pemikiran/angan-angan/bayangan

• Interaksi lawan jenis, memandang lawan jenis, atau apa saja
yang berkaitan dengan naluri nau’, dapat membangkitkan
naluri ini

• Islam memandang “interaksi antara laki-laki dan perempuan”
dengan sudut pandang “mempertahankan dan melestarikan
keturunan”, bukan sudut pandang “aspek seksualitas”. Aspek
sesksualitas dinilai sebagai perkara niscaya, bukan sebagai
pengarah pemenuhan seksual.



FALSAFAH PENGATURAN INTERAKSI
ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

• Interaksi antara laki-laki dan perempuan berpotensi membangkitkan naluri seksual
pada masing-masing atau salah satunya. Namun bukan berarti bahwa hal itu
bersifat otomatis setiap terjadi interaksi. 

• Oleh karena itu, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk memisahkan laki-laki
dari perempuan (begitu sebaliknya) secara total. 

• Sebaliknya harus ada interaksi dan ta’awun antara keduanya. Sebab, ta’awun
merupakan perkara dharuri bagi semuah masyarakat dan dan kehidupan umum. 

• Akan tetapi, interaksi dan ta’awun ini tidak akan mungkin kecuali dengan aturan yg
mengatur interaksi yg bersifat seksual dan mengatur interaksi secara umum antara
mereka. 

• Dan aturan ini wajib berangkat dari falsafah bahwa interaksi antara keduanya
adalah sebuah pandangan untuk melestarikan manusia, bukan pemenuhan hasrat
seksual. 

• Dan aturan tersebut hanya terwujud jika akidah Islam sebagai asas dan hukum
syara’ sebagai standarnya, termasuk hukum-hukum yg akan melahirkan nilai-nilai
moral: SISTEM PERGAULAN ISLAM



SISTEM PERGAULAN ISLAM

• Islam memandang pri dan wanita sebagai manusia yg memiliki naluri, 
perasaan, kecenderungan, dan akal

• Islam membolehkan bagi pria dan wanita menikmati kelezatan meski dalam
jumlah besar, dengan syarat dilakukan dg cara yg dapat menjaga
komunitas dan masyarakat serta mengantarkan manusia mewujudkan
kenyamanan kehidupan manusia

• Islam membatasi hubungan yg bersifat seksual dalam pernikahan dan milk 
al-yamin (ketika masih ada). Sebaliknya, Islam memandang semua
hubungan yg bersifat seksual di luar nikah merupakan kejahatan. 

• Pada selain interaksi yg bersifat seksual, Islam mengatur interaksi pria-wanita
dg sangat detil, sehingga menjamin terjadinya ta’awun yg baik, dan di saat
yg sama menjamin naluri ini terbatas pada jalannya yg alami dan
mengantarkan pada tujuan naluri diciptakan oleh Allah. 



PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN
KHUSUS

• Allah mensyari’atkan hukum-hukum khusus dalam kehidupan
khusus, di antaranya kewajiban meminta izin bagi siapa saja yg
hendak masuk

• Dalam kehidupan khusus, wanita hanya boleh berkumpul bersama
sesama wanita atau laki-laki yg memilki hubungan mahram. 

• Haram hukumnya kehadiran laki-laki non mahram (meski masih
kerabat) di kehidupan khusus perempuan, kecuali keadaan-
keadaan yg dikecualikan oleh syara’ (jamuan makan, silatur
Rahim, dll) dengan syarat seorang wanita disertai mahram dan
menutup auratnya



KEHIDUPAN PUBLIK

• Berdasarkan nash-nash al-Qur’an dan Sunnah, dalam kehidupan kaum Kaum
Muslim secara umum, telah terbukti bahwa kaum laki-laki terpisah dari kaum wanita; 
baik dalam kehidupan khusus di dalam rumah maupun dalam kehidupan public 
seperti di pasar, di jalan, dll. 

• Pemisahan ini bersifat umum. Tidak ada yg terkecualikan selain apa yg dijelaskan
oleh syara’ bolehnya pertemuan/berkumpulnya laki-laki dan perempuan baik
dalam kehidupan khusus mapun umum.

• Apa yg dikecualikan oleh syara’ dapat disimpulkan dalam kaidah: 

1. Aktivitas yg mubah bagi wanita dan meniscayakan berkumpul, bukan bercampur
= boleh berkumpul dalam batas-batas tertentu, dan haram bercampur baur.

2. Aktivitas yg mubah bagi wanita dan meniscayakan berkumpul dan bercampur = 
boleh berkumpul dan bercampur dalam batas-batas tertentu



STUDI KASUS DI KAMPUS-KAMPUS
DAN DUNIA PENDIDIKAN

•Bolehkan seorang wanita Muslimah masuk
Univ/sekolah yg di dalamnya terjadi ikhthilath, 

di tengah-tengah masyarakat yg tidak ada
alternative lain? 

• Jawabannya harus dirinci



RINCIAN JAWABAN

> Menurut Dr. Muhammad Mushthafa az-Zuhaili (lihat: al-Ma’alim al-
Mu’ashirah lil al-Mar’ah wa al-Usrah, hal. 151-155): 

• Ikhthilath secara Bahasa: bercampur, saling menyatu, saling
melekat/menempel

• Ikhthilath secara istilah: Bercampurnya wanita dengan pria adalah
berkumpulnya dua lawan jenis yg tidak ada hubungan mahram sehingga
bisa saling memandang atau berbicara. 

• Beberapa tingkat ikhthilath: (1) Ikhthilath naqish, misalnya: mahasiswa duduk 
di bagian depan, dan mahasiswi duduk di bagian belakang, atau
mahasiswa duduk di bagian sebelah kanan, sementara mahasiswi di bagian
sebelah kiri dengan adanya pemisah. (2) Ikhthilat kamil, misalnya: duduk di 
satu Bangku (bangku agak panjang misalnya)



• Ikhthilath Naqish: Dalam beberapa kasus lebih tepat
disebut dg ijtima’. Para ulama berbeda pendapat tentang
hukum ikhthilath jenis ini. sebagian mengharamkan secara
mutlak. Dan sebagian membolehkan dengan syarat
adanya pemisahan antara lawan jenis, meski masih dalam
satu ruangan. 

• Ikhthilat Kamil: Jika bersifat permanen (terus menerus) 
hukumnya haram. Jika bersifat incidental dan
meniscayakan terjadinya ikhthilath hukumnya boleh. (lihat: 



Wallah A’lam


