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REALITAS PAHIT KAUM WANITA

1. Menjadi objek kezhaliman dalam perundang-undangan di sepanjang
sejarah

2. Ekpsploitasi kondisi Wanita dalam kehidupan dan realitas

3. Eksploitasi Wanita untuk kepentingan propaganda bisnis

4. Eksploitasi musuh terhadap kondisi kekinian kaum Wanita Muslimah

5. Kampanye Pembebasan Wanita Muslimah

6. Banyak intelektual Muslim dan kaum Wanita menjadi korban kampanye
jahat tersebut

7. Sikap ekstrim yang mengantarkan pada pendewaan hak Wanita 

8. Munculnya sikap ekstrim kanan atau kiri terhap Wanita 



BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG WANITA?

• Wanita, sebagaimana laki-laki, adalah manusia seutuhnya (QS. An-
Nisa’: 1, QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Najm: 45) 

• Wanita adalah separuh masyarakat

• Wanita adalah satu dari dua tiang pernikahan

• Wanita adalah separuh keluarga

• Wanita menjadi sumber terciptanya hubungan kekerabatan dan 
sebagai pihak yang paling penting dalam silaturrahim

• Wanita adalah sudara kandung laki-laki

• Wanita adalah asas dalam tarbiyah



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 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
perempuan 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



DELAPAN KAIDAH UMUM KEGIATAN DAN AKTIVITAS WANITA 
DALAM KEHIDUPAN PUBLIK

1. Aktivitas yang mubah
2. Aktivitas tidak bertentangan dengan tabiat dan fitrah Wanita sebagai ibu dan 

pengatur rumah tangga

3. Menetapi hukum-hukum syara’, nilai-nilai Islam, adab-adab agama, dan akhlaq
secara umum

4. Ada sebuah darurat atau minimal kebutuhan untuk beraktivitas di luar rumah
5. Aktivitas dijamin aman bagi Wanita; jiwa dan kehormatannya, di jalan dan di 

tempat kerja/aktivitas

6. Mampu memadukan antara tanggung jawabnya secara utuh di luar rumah dan 
di dalam rumah

7. Ada izin dan kesepahaman dari suami demi kebaikan keluarga

8. Harus mengedepankan kemaslahatan Pendidikan dan pengasuhan anak-anak



DUA MACAM IKHTHILATH

Pertama Ikhthilath Naqish: 

1. Biasa disebut dengan ijtima’. Gambaran Faktanya: Wanita dan pria
berada dalam satu ruangan, namun tempat duduk terpisah dengan
skat kain atau dipisah dengan tempat lewat. Atau laki-laki duduk di 
bagian depan, dan perempuuan duduk di belakang secara terpisah.

2. Pada beberapa kasus, ulama sepakat berpendapat boleh, seperti
dalam kasus shalat jama’ah. Pada kasus lainnya, ulama berbeda
pendapat tentang boleh-tidaknya, seperti pada kasus kuliah, 
seminar, dan kegiatan-kegiatan umum lainnya. 



DUA MACAM IKHTHILATH

Kedua Ikhthilath Kamil: 

1. Biasa disebut dengan Ikhthilath’. Gambaran Faktanya: Wanita dan 
pria duduk berdampingan, berhadapan, berdiri bersebelahan tanpa
ada pemisah. 

2. Pada beberapa kasus, ulama sepakat berpendapat boleh, seperti
dalam kasus thawaf dan transaksi di pasar. Pada kasus lainnya, para 
ulama’ mengatakan haram, seperti dalam kasus walimah, sekolah, 
kuliah, nonton hiburan, dll. 



AQWAL ‘ULAMA HANAFIYAH TENTANG 
IKHTHILATH

•
َم ال: )قال السرخسي. 1 َجالَ َويَْنبَِغي ِلْلقَاِضي أَْن يُقَد ِ َعلَى ن َِساَء َعلَى ِحَدٍة َوالر ِ

َجاِل ِعْنَد فِي اْختََِلِط الن َِساِء َمَع الر ِ وَ , ِِلَنَّ النَّاَس يَْزَدِحُموَن فِي َمْجِلِسِه ; ِحَدٍة 
ْحَمِة ِمْن اْلِفتْنَِة َواْلقُْبحِ َما ََل يَْخفَ  ْيَن الن َِساِء َولَِكْن َهذَا فِي ُخُصوَمٍة يَُكوُن بَ ,ى الزَّ

َجالِ .  ا اْلُخُصوَمةُ الَّتِي تَُكوُن بَْيَن الر ِ َمُهنَّ َمَع َوالن َِساِء ََل يَِجُد بُدًّا ِمْن أَنْ فَأَمَّ يُقَد ِ
َجالِ  (الر ِ

فَاَف ََل يُكْ : )قال الحموي الحنفي. 2 َمْفَسَدٍة َرهُ إذَا لَْم يَْشتَِمْل َعلَىَواْلُمْختَاُر أَنَّ الز ِ
ََل تَْخفَى ا فَْضَلا َعْن اْلَكَراَهِة ِِلُُمورٍ َوُهَو َحَراٌم فِي َزَمانِنَ : قُْلت . َكَما فِي اْلفَتْحِ , 

َجالِ َعلَْيك ِمْنَها ا (ْختََِلُط الن َِساِء بِالر ِ



AQWAL ‘ULAMA MALIKIYAH TENTANG 
IKHTHILATH

إلَى َوِليَمِة َوْلتُِجْب إذَا ُدِعيت: )قال ابن أبي زيد القيرواني•
قال ( ُهوٌر َوََل ُمْنَكٌر بَي ِنٌ اْلُمْعِرِس إْن لَْم يَُكْن ُهنَاَك لَْهٌو َمشْ 

أَْي (  بَي ٌِن َوََل ُمْنَكرٌ : )) الفواكه الدواني"النفراوي في شرحه 
َجاِل بِالن ِ , َمْشُهوٌر َظاِهٌر  (َساءِ َكاْختََِلِط الر ِ



AQWAL ‘ULAMA SYAFI’IYAH TENTANG IKHTHILATH

ِ صلى هللا عليه وسلم قَ : َوََل تَِجُب َعلَى اْلَمْرأَِة ِلَما َرَوى َجابٌِر قَاَل :)قال أبو إسحاق الشيرازي• }  اَل َرُسوُل َّللاَّ
ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر فَعَلَْيِه اْلُجُمعَةُ إَلَّ  ِِلَنََّها تَْختَِلُط وَ { َمِريٍض َعلَى اْمَرأٍَة أَْو ُمَسافٍِر أَْو َعْبٍد أَوْ َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاَّلَلَّ

ُجِل  (َوذَِلَك ََل يَُجوُز , بِالرَّ

َجاِل َوذَِلَك َلَ : قَْولُهُ : )لكن تعقبه النووي فقال َزُم ِمْن لَْيَس َكَما قَاَل فَِإنََّها ََل يَلْ ,  يَُجوُز َوِِلَنََّها تَْختَِلُط بِالر ِ
.بَْل تَُكوُن َوَراَءُهْم , ُحُضوِرَها اْلُجُمعَةَ اَِلْختََِلُط 

ْجَماَع َعلَى أَنََّها لَْو َحضَ  ِحيَحةُ َوقَْد ثَبَتَْت ا, َرْت َوَصلَّْت اْلُجُمعَةَ َجاَز َوقَْد نَقََل اْبُن اْلُمْنِذِر َوَغْيُرهُ اْْلِ ِْلََحاِديُث الصَّ
 ِ َجاِل اْلُمْستَِفيَضة ُ أَنَّ الن َِساَء ُكنَّ يَُصل ِيَن َخْلَف َرُسوِل َّللاَّ ِِلَنَّ اْختََِلَط وَ  صلى هللا عليه وسلم فِي َمْسِجِدِه َخْلَف الر ِ

َجاِل إذَا لَْم يَُكْن َخْلَوةا لَْيَس بَِحَراٍم  .(الن َِساِء بِالر ِ

َماُم أَْحَمُد , هُ أَْهُل َعَرفَةَ اْجتَِماُع النَّاِس بَْعَد اْلعَْصِر ِللدَُّعاِء َكَما يَْفعَلُ : )قال البجريمي. 5 ; أَْس بِِه ََل بَ : قَاَل اْْلِ
َماُم َماِلٌك  َوقَاَل . انِيٌّ َرْحمَ , َوُهَو بِْدَعةٌ َحَسنَةٌ : قَاَل النََّوِويُّ . َوفَعَلَهُ اْلَحَسُن َوَسبَقَهُ اْبُن َعبَّاٍس , َوَكِرَههُ اْْلِ

َجاِل َكَما ُهَو ُمَشاَهٌد اْْلنَ الشَّْيُخ الطُّوِخيُّ بُِحْرَمتِِه ِلَما فِيِه ِمْن اْختََِلِط الن َِساِء بِال (ر ِ



ا َسَماُع أَْهِل اْلَوْقِت فََحَرامٌ : )قال ابن حجر الهيتمي• َكَراِت بََِل َشك ٍ فَِفيِه ِمْن اْلُمنْ أَمَّ
َجاِل بِالن َِساءِ  (َكاْختََِلِط الر ِ

عَْصِر ُهَو اْجتَِماُع النَّاِس بَْعَد الْ وَ , التَّْعِريُف بِغَْيِر َعَرفَةَ : )قال الخطيب الشربيني. 7
ِ فَ , يَْوَم َعَرفَةَ ِللدَُّعاِء ِللسَّلَِف فِيِه ِخََلٌف  ُل َمْن ُعِرَف بِ " ِفي اْلبَُخاِري  اْلبَْصَرِة اْبِن أَوَّ

كْ َوَمْعنَاهُ أَنَّهُ إذَا َصلَّى اْلعَْصَر يَْومَ " َعبَّاٍس  َراَعِة  َعَرفَةَ أََخذَ فِي الدَُّعاِء َوالذ ِ ِر َوالضَّ
ِ تَعَالَى إلَى ُغُروِب الشَّْمِس َكَما يَْفعَلُ  ,أَْهُل َعَرفَةَ إلَى َّللاَّ

َكِرَههُ وَ , ْد فَعَلَهُ اْلَحَسُن َوَجَماَعاٌت َوقَ , أَْرُجو أَنَّهُ ََل بَأَْس بِِه : َوِلَهذَا قَاَل أَْحَمُد 
بَْل , اْلبَِدعِ هُ بِْدَعةا لَْم يُْلِحْق بِفَاِحِش َوَمْن َجعَلَ : َجَماَعةٌ ِمْنُهْم َماِلٌك قَاَل اْلُمَصن ُِف 

َجالِ : يَُخف ُِف أَْمَرهُ  .(َحِشَها  بِالن َِساِء َوإَِلَّ فَُهَو ِمْن أَفْ أَْي إذَا َخََل َعْن اْختََِلِط الر ِ



AQWAL ‘ULAMA HANABILAH TENTANG IKHTHILATH

َجاِل أَْن يَْمنََع اْختََِلَط الر ِ ُب َعلَْيِه أَنَّ َوِليَّ اِْلَْمِر يَجِ : َوِمْن ذَِلَك : فَْصٌل : ) قال ابن القيم•
َجالِ , َواْلفَُرجِ , بِالن َِساِء فِي اِْلَْسَواِق  َرى أَ : قَاَل َماِلٌك رحمه هللا َوَرِضَي َعْنهُ . َوَمَجاِمِع الر ِ

يَّاغِ فِي قُعُوِد الن ِسَ  َم إلَى الصُّ الشَّابَّةَ تَْجِلُس إلَى َوأََرى أَََل يَتُْرَك اْلَمْرأَةَ , اِء إلَْيِهْم ِلْْلَِماِم أَْن يَتَقَدَّ
ا اْلَمْرأَةُ اْلُمتََجالَّةُ َواْلَخاِدُم الدُّونُ  يَّاغِ فَأَمَّ  يُتََّهُم َمْن تَْقعُُد َوَلَ , الَّتِي ََل تُتََّهُم َعلَى اْلقُعُوِد , الصُّ

مَ . اْنتََهى , فَِإن ِي ََل أََرى بِذَِلَك بَأْساا : ِعْنَدهُ  يَمةٌ َواْلِفتْنَةُ بِهِ , اُم َمْسئُوٌل َعْن ذَِلَك فَاْْلِ ِِ  َع

َماِم ِرَجاٌل َونَِساٌء : )قال ابن قدامة• جَ فَاْلُمْستَ , إذَا َكاَن َمَع اْْلِ اُل بِقَْدِر َما َحب  ُ أَْن يَثْبَُت ُهَو َوالر ِ
َساَء فِي َعْهِد إنَّ الن ِ } : قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ . ْسِليِمِه َويَقُْمَن ُهنَّ َعِقيَب تَ , يََرى أَنَُّهنَّ قَْد اْنَصَرْفَن 

ِ صلى هللا عليه وسلم ُكنَّ إذَا َسلََّم ِمْن اْلَمْكتُ  ِ , وبَِة قُْمَن َرُسوِل َّللاَّ صلى هللا َوثَبََت َرُسوُل َّللاَّ
 ُ َجاِل َما َشاَء َّللاَّ ِ صلى هللا عليه وسلم قَ فَِإذَا قَ , عليه وسلم َوَمْن َصلَّى ِمْن الر ِ اَم اَم َرُسوُل َّللاَّ

َجاُل  ْهِريُّ فَنََرى { . الر ِ ُ أَْعلَُم , قَاَل الزُّ َرَواهُ . اِء ْي يَْبعَُد َمْن يَْنَصِرُف ِمْن الن ِسَ ِلكَ , َوَّللَاَّ
ْخََلَل بِذَِلَك ِمْن أََحِدِهَما يُفْ . اْلبَُخاِريُّ  َجاِل بِالن َِساءِ َوِِلَنَّ اْْلِ (ِضي إلَى اْختََِلِط الر ِ



Safar Wanita Dan Domisili Tanpa Mahram

• Yang dimaksud dengan safar adalah meninggalkan tempat tinggal ke
menuju sebuah tempat tertentu dalam jarak yang membolehkan qashar

• Boleh hukumnya seorang Wanita melakukan safar dengan disertai
mahramnya, jika safarnya adalah safar wajib/mandub/mubah. Dan tetap
haram jika safarnya haram. 

• Para ulama berbeda pendapat tentang safar Wanita tanpa mahram. 
Berdasarkan zhahirnya hadits, mayoritas fuqaha’; Hanafiyah, Malikiyah, 
dan Hanabilah: Haram. 

• Sebagian ulama, seperti ‘Atha’, Ibn Sirin, Malik, al-Auza’i, dan as-Syafi’i: 
Boleh dengan syarat aman jiawa dan kehormatannya. (an-Nawawi, Syarh
Muslim, 9/104)

• Ibn Hajar mengatakan: Pendapat yang masyhur di kalangan Syafi’iyah: 
Wajib disertai suami, atau mahram, atau rombongan Wanita yang 
terpercaya. (Fath al-Bari, 4/91-92)



• Sedangkan domisili seorang Wanita di sebuah kota atau
negeri tanpa mahram, hukumnya boleh dengan syarat aman
jiwa dan kehormatannya. 



بالصوابأعلموهللا


