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ABSTRAK 

Eka Nur Ardiono, Arrizal. NIM. 210111032, 2016, “Pandangan Tokoh Dan 

Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. Madiun Tentang Wanita Yang 

Bekerja Di Sektor Publik”. Skripsi. Jurusan Syari‟ah, Program Studi 
Ahwal Syahsiyah, STAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi 

Aminuddin, M.Ag. 

Kata Kunci : Wanita, Sektor Publik, HTI. 

 Keberadaan wanita di ruang publik dengan berbagai perannya saat ini 

merupakan tuntutan masyarakat yang melahirkan perdebatan di kalangan umat 

Islam. Dengan dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tentunya 

menuntut seorang wanita dalam kapasitasnya sebagai istri untuk membantu 

suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.Berdirinya Hizbut Tahrir 

adalah dengan membawa misi untuk menegakkan kembali daulah islâmiyah di 

muka bumi. Mereka menginginkan agar dalam setiap langkah kehidupan semua 

makhluk yang ada di muka bumi ini, berdasarkan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan di dalam dalil-dalil shara’. Mereka juga dikenal sebagai salah satu 

kelompok Islam yang fundamentalis. Karena jika kelompok ini memang 

menerapkan kehidupan yang shar‟i di segala lini, tentunya mereka juga memiliki 

konsep tentang perempuan disektor publik. Fakta tersebut menarik perhatian 

penulis untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi.  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah 

pandangan para tokoh dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. Madiun tentang 

wanita yang bekerja di sektor publik? 2. Apa landasan teologis yang membentuk 

pandangan para tokoh dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia tentang wanita Kab. 

Madiun yang bekerja di sektor publik? 

Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian 

lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan dengan juru bicara 

Hizbut Tahrir Indonesia Madiun yaitu bapak Abdul Malik, Ahmad Rifa‟i dan 
Iffah Ainur Rochmah.. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan,1. Para Tokoh dan Aktivis Hizbut 

Tahrir Indonesia Kab. Madiun memandang bahwa wanita yang bekerja di sektor 

publik adalah mubah atau boleh. Kebolehan seorang istri untuk bekerja di sektor 

publik itu sendiri juga berjalan seiring dengan syarat-syarat dan rukun yang harus 

dipenuhi yaitu dengan tugas utama dia sebagai al-umm wa rabbah al-bayt (sebagai 

ibu rumah tangga) telah dia penuhi serta memperoleh izin dari pihak suaminya. 2. 

Landasan kebolehan seorang perempuan beraktivitas di ranah publik menurut 

Para Tokoh dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. Madiun didasarkan kepada 

dalil-dalil shara‟, yakni al-Qur‟an dan hadis atau lebih khusus lagi adalah 

pendapat-pendapat ataupun wacana-wacana yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir. 

 

  



2 

 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pandangan sebagian masyarakat, masih ditemukan adanya 

anggapan bahwa seorang perempuan itu diciptakan sebagai pasangan dari 

kaum adam yang tugasnya hanya dalam ranah domestik. Anggapan tersebut 

kemudian memunculkan pola pikir bahwa perempuan itu tidak perlu 

mendapatkan pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya tugas mereka hanya 

meliputi 3M yakni macak (berhias bagi sang  suami), masak dan manak 

(melayani kebutuhan biologis suami serta melahirkan keturunan). 

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya anggapan tersebut. 

Pertama, berkembangnya paradigma patriarkhi-sentris yang memposisikan 

kaum adam sebagai superior dan kaum hawa sebagai inverior.
1
 Dalam 

paradigma patriarkhi-sentris ada mindset bahwa kepemimpinan keluarga 

diberikan kepada laki-laki karena ia mempunyai keistimewaan menjadi hakim, 

berjihad, mengatur, menjaga dan melarang perempuan keluar rumah. 

Sedangkan seorang perempuan mempunyai kewajiban taat kepada suaminya 

selama tidak bertentangan dengan syariat Allah.
2
 Kedua, faktor politik yang 

belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Ketiga, faktor ekonomi dimana 

sistem kapitalisme global yang melanda dunia, seringkali justru 

                                                           
1
 Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur‟an Dengan Optik Perempuan, 

StudiPemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender Dalam Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 15 
2
 M. Fauzan Zenrif, Di Bawah Cahaya Al-Qur‟an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah, 

(Malang, UIN Press, 2006), 9 
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mengeksploitasi kaum perempuan. Keempat, faktor interpretasi teks-teks 

agama yang justru bias gender.
3
 

Seiring dengan melesatnya arus globalisasi, maka pendidikan perempuan 

menjadi semakin diperhatikan. Tingkat pendidikan mereka saat ini telah cukup 

baik. Tidak jarang ditemui tingkat kecerdasan dan intelektual seorang 

perempuan menyamai atau bahkan lebih baik baik dari pada laki-laki.
4
 Selain 

ditunjang pendidikan, kini kaum perempuan telah menanamkan kesadaran 

dalam diri mereka sendiri untuk lebih mandiri dan menciptakan peluang bagi 

mereka sendiri. Dari sinilah, kemudian kaum Hawa mulai berani tampil di 

hadapan publik dan bersaing secara sehat dengan kaum Adam. Lapangan kerja 

yang dimasuki oleh mereka, hampir tidak ada bedanya dengan lapangan kerja 

yang dimasuki oleh laki-laki. Jika dahulu kita hanya menemui supir bis adalah 

seorang laki-laki, maka saat ini pun kita dapat menemui seorang supir bis 

perempuan sebagaimana supir busway yang ada di daerah ibu kota Jakarta. 

 Dalam era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya 

manusia, keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang esensial. 

Oleh sebab itu, kepedulian yang holistik yang melihat sumber daya perempuan 

dengan peran kekhalifahannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai 

agama dan nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks 

dimensi publik dan domestik sekaligus. Dimensi publik menyangkut aspek 

perempuan di bidang iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan 

                                                           
3
 Abdul mustaqim, Op.Cit, 15 

4
 M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah 

Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 108 
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nasional. Dimensi domestic mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan 

hubungan keluarga yang simestris dan lain-lain.
5
 

Meski bukan sebuah fenomena yang baru lahir, akan tetapi 

permasalahan mengenai perempuan bekerja di ranah publik tampaknya masih 

terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Bagaimanapun, sebagian masyarakat 

masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan 

isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga.
6
 

Anggapan negatif (stereotype) yang kuat di masyarakat masih menganggap 

idealnya suami berperan sebagai pencari nafkah, dan pemimpin yang penuh 

kasih, sedangkan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak.6 
7
Hanya, seiring 

dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya 

dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuat kita tidak bisa menutup 

mata bahwa terkadang istripun dituntut untuk harus mampu juga berperan 

sebagai pencari nafkah. 

Norma yang berlaku dewasa ini, kerja reproduksi adalah tanggung jawab 

perempuan. Atas nama tradisi dan kodrat, perempuan dipandang sewajarnya 

bertanggung jawab dalam arena domestik. Institusi pendidikan maupun media 

massa, mendukung pula pandangan ini. Jarang yang mempertanyakan secara 

terbuka “kodrat” tersebut. Lebih jarang lagi yang memperhitungkan nilai 

ekonomi pekerjaan rumah tangga.
8
 

                                                           
5
Huzaemah Tahido Yanggo, Pandangan Islam Tentang Gender dalam Membincang Feminisme 

Diskursus Gender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah gusti, 1996), 151. 
6
 Amru Abdul Mun'in Salim, Sifat-sifat Istri Shalihah, (Jakarta: Najla Press, 2005), 141 

7
 Umi Sumbulah, dkk, Spektrum Gender, (Malang: UIN Press, 2008), 2 

8
 Ibid, 12. 
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Di sisi lain, bagi perempuan yang bekerja di ranah publik, dalam konteks 

berumah tangga, bagaimanapun mereka juga adalah seorang ibu rumah tangga 

yang sulit lepas begitu saja dari lingkungan keluarga. Karena itu, dalam meniti 

karier, seorang perempuan memiliki beban yang lebih berat dari pada seorang 

laki-laki.
9
 Dilema ini timbul karena adanya pembedaan peranan dan fungsi 

perempuan.
10

 Perempuan yang telah seharian bekerja di luar rumah, ketika tiba 

di rumah, ia juga masih dibebankan pekerjaan rumah atau yang biasa dikenal 

dengan "peran ganda perempuan". 

Dalam khazanah pemikiran Islam, permasalahan perempuan yang 

bekerja di ranah publik pun masih menjadi sebuah dilema dan perdebatan 

dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya. Sebagian 

kelompok beranggapan bahwa seorang wanita itu tidak boleh tampil dalam 

ranah publik karena hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, kodrat 

serta fitrah seorang perempuan. 

Shari‟at Islam memberikan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan 

perempuan untuk menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, haji dan zakat. 

Shari‟at Islam telah memberikan hukum-hukum muamalat yang berhubungan 

dengan persoalan jual-beli, perburuhan, perwakilan, pertanggungjawaban 

berlaku sama untuk perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi dilihat dari sisi 

kodratnya bahwa laki-laki adalah laki laki dan perempuan adalah perempuan 

maka terdapat hukum yang berbeda seperti aurat perempuan, hukum tentang 

kehamilan, hukum tentang persusuan, wanita sebagai ibu dan pengatur rumah 

                                                           
9
 Pandji Anoraga, Psikologi Kerja , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 121 

10
 Ibid, 123 
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tangga dan sebagainya, semuanya dibebankan pada perempuan bukan pada 

laki-laki. Sedangkan kepemimpinan yang mengandung kekuasaan 

pemerintahan, kepemimpinan keluarga, nafkah, jihad, batas aurat laki-laki dan 

sebagainya, hukum-hukum ini dibebankan pada laki-laki tidak pada 

perempuan. 
11

 

Dalam rumah tangga, Allah memberikan peran bagi suami adalah 

sebagai pemimpin rumah tangga dan wajib memimpin, melindungi dan 

memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan peran istri sebagai 

ibu dan pengatur rumah tangga yang bertanggug jawab mengatur rumah 

tangganya di bawah kepemimpinan suami.
12

 Sebagaimana firman Allah yang 

berbunyi:  

                                              

 
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

                                                           
11

 http://hizbut-tahrir.or.id/wanita-di-persimpangan-jalan-kepala-rumah-tangga-perempuan-atau-

ibu-rumah-tangga/ (diakses: 15 januari 2016) 
12

 Ibid  

http://hizbut-tahrir.or.id/wanita-di-persimpangan-jalan-kepala-rumah-tangga-perempuan-atau-ibu-rumah-tangga/
http://hizbut-tahrir.or.id/wanita-di-persimpangan-jalan-kepala-rumah-tangga-perempuan-atau-ibu-rumah-tangga/
http://hizbut-tahrir.or.id/wanita-di-persimpangan-jalan-kepala-rumah-tangga-perempuan-atau-ibu-rumah-tangga/
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yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat 

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena 

Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 

Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.  

 

Di samping itu, peranan seorang perempuan di dalam pendidikan 

anaknya sangatlah besar, karena berkualitas atau tidaknya seorang anak 

ditentukan dari pendidikan yang diterima oleh seorang anak. Pendidikan tidak 

hanya berasal dari sekolah-sekolah formal saja, akan tetapi justru pendidikan 

pertama yang diterima oleh seorang anak adalah berasal dari rumahnya. Karena 

keluarga juga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak 

kualitas manusia, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan oleh 

pembentukan pribadi dalam keluarga.
13

 

Dengan bekerjanya seorang perempuan di luar rumah, berarti ia telah 

mencampuri apa yang menjadi kekhususan laki-laki. Hal tersebut berarti pula 

merampas kesempatan kaum laki-laki dalam tugasnya serta menghilangkan 

peranannya sebagai pemimpin atas wanita.
14

  

 

Di sisi lain ada sebagian kelompok yang membuka pintu selebar-

lebarnya bagi seorang perempuan untuk keluar rumah tanpa adanya ikatan dan 

norma dan melepaskan pengawasan terhadapnya agar dia bisa berbuat sesuai 

                                                           
13

 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 39 
14

 Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Menjaga Citra Wanita Islam (terj.), (Jakarta: Darul Haq, 2003), 

104 
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kehendaknya tanpa syarat dan batasan, sebagaimana keadaan perempuan di 

Barat.
15

 

Sejalan dengan peranan seorang perempuan di dalam rumah tangga 

sebagai salah satu orang yang memiliki andil dalam menciptakan generasi yang 

berkualitas hingga nantinya akan membawa sebuah kemajuan bagi negara, 

terdapat sebuah organisasi politik Islam. Organisasi politik Islam ini berjuang 

keras agar Islam menjadi pusat tatanan dalam segala lini kehidupan, mulai dari 

kehidupan individu, kehidupan berumah tangga sampai dengan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Organisasi politik Islam ini adalah Hizbut Tahrir. 

Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 

1953 diQuds, Palestina. Organisasi ini memang berorientasi pada politik 

dengan mengusung tema sentral yakni tegaknya khilafah. Tegaknya khilafah 

yang dipandang sebagai lambang supremasi politik Islam, menjadi titik poin 

paling penting bagi upaya menghilangkan dominasi Barat atas Islam.
16

 

Hizbut Tahrir memiliki tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam 

dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti 

mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dar al-Islam dan di 

dalam lingkungan masyarakat Islam, juga menjadikan seluruh aktivitas 

kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan 

seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah 

naungan daulah Islam. Daulah ini adalah daulah-khilafah yang dipimpin oleh 

seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar 

                                                           
15

Asyraf Muhammad Dawabah, Muslimah Karier (terj.), (Sidoarjo: Mashun, 2009), 2 
16

 Umi Sumbulah, Konfigurasi Fundamentalisme Islam, (Malang: UIN Press, 2009), 104 
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dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan 

pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta 

mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan 

jihad.
17

 

Di samping permasalahan Khilafah, salah satu tema yang menjadi 

sorotan Hizbut Tahrir adalah kedudukan wanita dan pria di hadapan syariah. 

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam tidak memperhatikan masalah 

kesetaraan dan keunggulan antara pria dan wanita, karena kedudukan seorang 

wanita sama dengan kedudukan seorang pria. Islam hanya memandang bahwa 

di sana terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan solusi.
18

 

HTI khusus Muslimahnya juga konsen terhadap persoalan perempuan 

dan kebijakannya diakomodir oleh ketuanya. Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh ketuanya dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas para 

anggotanya di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Persoalan perempuan 

dibahas khusus oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dimana 

MHTI ini merupakan bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia. 

Dalam artikelnya dijelaskan Islam memang membolehkan perempuan 

bekerja, namun bukan sebagai tulang punggung keluarga.  Perempuan 

memiliki tugas utama sebagai istri pendamping suami, dan ibu pendidik 

generasi. Tugas utama ini sangat penting dalam membangun keluarga yang 

memiliki ketahanan yang tangguh. Tugas utama ini akan menjadi tidak 

optimal, bahkan akan terabaikan ketika perempuan diberi beban sebagai 

                                                           
17

 http://id.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir// (diakses: 16 januari 2016). 
18

Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pergaulan Dalam Islam, terj.: M. Nashir dkk, (Jakarta: Hizbut 

tahrir Indonesia, 2009), 119 

http://id.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir/
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penggerak ekonomi utama, apalagi dibebani untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi, tidak hanya keluarga, namun juga dunia. 

Dan penetapan tugas utama perempuan dalam keluarga ini tidak berarti 

Islam merendahkan perempuan, apalagi menindas perempuan. Inilah bentuk 

pemuliaan perempuan sesuai dengan karakteristiknya sebagai perempuan.  

Dengan pembagian peran yang diberikan Allah SWT yang menciptakan laki-

laki maupun perempuan, fungsi keluarga akan dapat terwujud dengan optimal.  

Keluarga akan dapat berjalan sempurna karena masing-masing dapat 

menjalankan peran alami yang diberikan Allah. Dengan demikian akan 

terbentuk keluarga yang kuat, yang melahirkan generasi berkualitas. Keluarga 

yang kuat inilah yang akan membentuk masyarakat yang kuat pula. 

Kesejahteraan keluarga juga akan diraih karena Islam juga menetapkan 

sistem ekonomi yang menjanjikan kesejahteraan tiap individu warga 

negaranya. Islam memiliki mekanisme penjaminan kesehateraan individu 

secara bertingkat  yang mengharuskan Negara untuk memenuhi kebutuhan 

mendasar setiap  individu rakyatnya. Karena itu akan terwujud masyarakat 

yang sejahtera dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyyah yang menjalankan 

apa yang diperintahkan Allah, tidak hanya dalam sistem ekonominya, namun 

juga seluruh aspek kehidupan.
19

 

Kota Madiun memiliki karakteristik yang unik terkait dengan 

dinamika gerakan keagamaan, Madiun merupakan kota yang sedang mulai 

maju sehingga banyak pula gerakan atau kelompok-kelompok keagamaaan 

                                                           
19

  http://id.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir// (diakses: 16 januari 2016). 

http://id.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir/


11 

 

 

yang berkembang. yang banyak melahirkan sejumlah tokoh dan aktivis, dan 

kemudian melahirkan gerakan Islam fundamentalis seperti Hizbut Tahrir dan 

sebagainya. Ideologi Hizbut Tahrir dunia dan yang diterapkan mengadopsi 

apa saja yang digunakan sebagai ideologi berfikir oleh Hizbut Tahrir secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan uraian singkat tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti pandangan para aktivis HTI di Madiun tentang perempuan yang 

memiliki aktivitas diranah pubik melalui penelitian yang berjudul 

“Pandangan Tokoh dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. Madiun 

Tentang Wanita yang Bekerja di Sektor Publik”. Karena sebagaimana 

pemaparan di atas, Hizbut Tahrir merupakan salah satu organisasi politik 

keislaman yang memiliki cita-cita dan semangat untuk menegakkan syariat 

Islam di segala sector kehidupan. Di samping itu, mereka juga dikenal 

sebagai organisasi politik keislaman yang telah banyak mewarnai khazanah 

keilmuan keislaman tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga dalam 

lingkup dunia. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pandangan para tokoh dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia 

Kab. Madiun tentang wanita yang bekerja di sektor publik? 

2. Apa landasan teologis yang membentuk pandangan para tokoh dan aktivis 

Hizbut Tahrir Indonesia tentang wanita Kab. Madiun yang bekerja di 

sektor publik? 

C. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk memahami pandangan tokoh dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di 

Kab. Madiun tentang wanita yang bekerja di sektor public 

2. Untuk menjelaskan mengenai landasan ideologi yang dapat melahirkan 

pola piker dari para tokoh dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di Kab. 

Madiun tentang wanita yang bekerja di sector publik. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara teoretis, dapat menambah khazanah keIslaman tentang perempuan 

yang bekerja di ranah publik dalam hukum Islam maupun pandangan 

aktivis Hizbut Tahrir Indonesia, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi 

penelitian yang sejenis dengannya di masa yang akan datang. 

2. Secara praktis, dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan yang bekerja di sektor 

publik. 

E. Kajian Pustaka 

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka dirasa sangat penting 

untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian 

serupa yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut agar dapat mengetahui dan 

lebih memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang 

sangat substansial dengan hasil penelitian yang lain. Adapun penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Nur Hidayati dengan judul Konsep  Keluarga  

Sakinah Perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang (UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2009). Penelitian ini lebih mengarah pada upaya yang ditempuh 

oleh kelompok Hizbut Tahrir Malang dalam membentuk keluarga sakinah. 
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Pernikahan yang dilakukan oleh tiap anggota HT Malang tidak melalui 

proses pacaran dan betul-betul memilih pasangan karena agamanya. Masing-

masing anggota keluarga senantiasa memegang komitmen, membangun 

hubungan persahabatan dan komunikasi yang baik serta dibangun untuk 

membentuk keluarga sakinah wa bina al-dakwah.
20

 

Kedua, skripsi dari Husein Ridho dengan judul Pandangan Hizbut Tahrir 

Indonesia Tentang Progam Keluarga Berencana (KB), skripsi ini membahas 

tentang pandangan HTI mengenai KB dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

larangan melakukan KB bahwa HTI tidak setuju dengan aturan pemerintah 

yaitu KB karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, HTI hanya 

memperbolehkan melakukan KB dengan cara „azl.21
 

Ketiga , skripsi dari Ivan Mudzakir dengan judul Nikah Sirri Menurut 

Pendapat Hizbut Tahrir Indonesia. Skripsi ini menjelaskan bahwa semua 

tokoh HTI tidak setuju dengan nikah sirri karena sudah ada dalam nash al-

Qur‟an dan juga diperbolehkan asal tidak melanggar syarat dan rukun 

nikah.
22

 

Dari hasil kajian pustaka dan menelaah hasil-hasil penilitian di atas, 

bahwa penelitian yang penyusun  lakukan agak berbeda dengan skripsi-

skripsi diatas, Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

yang ada sebelumnya seperti yang telah disebutkan diatas meskipun 

                                                           
20

 Nur Hidayati, “Konsep  Keluarga  Sakinah Perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang”,  
(Skripsi Jurusan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009) 

21
 Husein Ridho, “Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Progam Keluarga 

Berencana (KB)”,  (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2014) 
22

Aghis Mustghfar , “Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Progam Keluarga 

Berencana (KB)”,  (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2010) 
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subyeknya sama-sama pandangan HTI tapi Penelitian ini difokuskan terhadap 

pandangan HTI terhadap wanita yang bekerja disektor publik. 

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang 

berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas yaitu 

pandangan HTI terhadap wanita yang bekerja disektor publik. 

2. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normative 

hukum Islam dengan metode analisisnya menggunakan teori 

fungsionalisme struktural. Pendekatan historis yang dimaksud adalah 

pendekatan yang digunakan untuk melihat sejarah dari gerakan HTI, 

dengan kata lain, yang melatarbelakangi masing-masing pendapat dari 

aktivis yang menyebabkan lahirnya pandangan bahwa wanita memiliki 

peran dalam ranah domestik dan publik. Sedangkan pendekatan normatif 

adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat dasar dari pandangan 

masing-masing. 

3. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data di sini adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 
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Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil 

penguji.
23

 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan 

menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan 

dengan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Madiun yaitu bapak Abdul 

Malik, Ahmad Rifa‟i dan Iffah Ainur Rochmah. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa 

informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan 

lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.
24

 Berkaitan dengan hal ini 

maka data sekunder yang digunakan dalam penlitian ini berupa 

literatur-literatur ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan tidak lupa pula 

fatwa-fatwa tokoh Islam dan cendekiawan muslim yang berkaitan 

dengan wanita yang bekerja di sector publik. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
23

Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV. Citra Media, 

2003), 57. 
24

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.   
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a. Wawancara atau interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
25

 Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan dengan juru bicara Hizbut Tahrir 

Indonesia Madiun yaitu Abdul Malik, Ahmad Rifa‟i dan Iffah Ainur 

Rochmah.  

Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah interview bebas, inguided interview, dimana pewawancara bebas 

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan 

dikumpulkan.
26

 Sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang benar-

benar valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya.
27

 Adapun dokumen-dokumen yang 

dimaksud disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan 

dengan presepsi para tokoh dan aktifis Hizbut Tahrir Indonesia Madiun 

mengenai perempuan yang bekerja disektor publik. 

                                                           
25

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), 186.   
26

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002), 132.   
27

Burhan Ash-Shofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.  



17 

 

 

5. Metode Pengolahan Data 

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh di lapangan 

selama penelitian, maka akan diolah berdasarkan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Classifying (Pengklasifikasian Data) 

Pada tahap ini, peneliti membaca dan menelaah secara 

mendalam seluruh data-data, baik yang berasal dari wawancara , 

observasi atau yang lainnya yang berkaitan dengan pandangan para 

tokoh dan aktifis Hizbut Tahrir Indonesia Madiun tentang wanita yang 

bekerja disektor publik, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan 

kebutuhan, karena dari beberapa informan penelitian tentunya tidak 

sama (berbeda-beda) dalam memberikan informasi. Dari sinilah 

kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh 

dengan cara memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan 

kebutuhan.
28

 

b. Verifying 

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan atas data-

data yang telah diperoleh berkaitan dengan pandangan para tokoh dan 

aktifis Hizbut Tahrir Indonesia Madiun tentang wanita yang bekerja 

disektor publik, agar validitas datanya dapat diakui oleh pembaca. 

Dalam hal ini, peneliti menemui pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu 

informan-informan waktu pertama kali wawancara, kemudian peneliti 

memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah 

                                                           
28

 Ibid.,247 



18 

 

 

data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan atau 

tidak.
29

  

c. Concluding 

Tahap ini adalah tahap akhir, dimana peneliti sudah 

menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan/ menarik 

point-point penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara 

ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang pandangan para tokoh dan 

aktifis Hizbut Tahrir Indonesia Madiun tentang perempuan yang 

bekerja disektor publik
 30

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan dalam lima bab, semuanya itu merupakan 

suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagi berikut: 

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi dari penelitian yang terdiri dari 

latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Peran Wanita. Meliputi peran wanita di 

dalam sector publik, Pendapat Ulama Tentang Wanita yang Bekerja di Sektor 

                                                           
29

 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), 82.  
30

 Ibid., 252. 
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Publik, Dasar Hukum Kebolehan Wanita Bekerja di Sektor Publik, Wanita 

dan Kode Etik di Sektor Publik. Bab ini berfungsi untuk memaparkan 

landasan teori dalam penelitian ini. 

Bab III: pandangan tokoh dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. 

Madiun tentang wanita yang bekerja di sektor publik. Bab ini memaparkan 

uraian data tentang profil Hizbut Tahrir Indonesia Kab Madiun dam 

memaparkan hasil wawancara dan pengumpulan data lainnya. 

Bab IV: pandangan tokoh dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. 

Madiun tentang wanita yang bekerja di sektor publik. Bab ini adalah inti dari 

pembahasan yang berisi analisis pandangan tokoh dan aktivis Hizbut Tahrir 

Indonesia Kab. Madiun tentang wanita yang bekerja di sektor publik. 

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian, kemudian ditutup dengan saran-

saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN WANITA MENURUT FIQH 

 

A. Peran Wanita di Dalam Sektor Publik 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “publik” diartikan dengan 

orang banyak (umum).
31

 Wanita adalah manusia yang berkelamin seks lawan 

dari lakilaki. Secara pisik dan psikis, perempaun dapat dikenali dengan 

mudah, sehingga semua orang dapat membedakan antara laki-laki dan wanita 

dengan mudah pula. 

Secara sosial, wanita dapat dikenali dengan berbagai norma yang 

melekat secara khusus, baik kultur maupun hukum dan agama. Jenis anak 

manusia yang bernama wanita, ternyata memilki sejarah unik dari waktu ke 

waktu. Yang dimaksud adalah pandangan masyarakat sezaman tentang wanita, 

mulai dari pandangan yang buruk sampai kepada pandangan yang baik di 

mana wanita dipersepsikan sebagi makhluk yang memiliki potensi dan hak 

yang sama dengan laki-laki. Pada kurun agraria di mana masyarakat lebih 

banyak menggantungkan hidupnya pada pekerjaan bercocok tanam, anak 

gadis wanita harus memikul beban sebagai “bunga” dalam rumah tangga. 

Karenanya anak gadis harus dipingit dirumah agar tidak terjerumus pada 

perbuatn yang menghilangkan kehormatannya, dan kehormatan keluarga.
32

 

 

                                                           
31

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi 

ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 902. 
32

Abdullah A.Djawas, Dilemma Wanita Karier Menuju Keluarga Sakinah (Cetakan 

pertama, Yogyakarta: Ababil, 1996), 25. 
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Pandangan seperti di atas hampir dijumpai pada seluruh etnik di 

pelosok Nusantara, tidak terkecuali pada masyarakat Sulawei Selatan. Bagi 

masyarakat Bugis, anak gadis yang melanggar kehormatan sebagai anak 

wanita dikenakan sanksi sosial, baik oleh keluarganya maupun oleh 

masyarakat luas. Sebagai langkah pereventif, diterapkanlah pembatasan 

aktifitas secara ekstrim bagi anak wanita dengan tidak sekolah dan tetap 

tinggal di rumah saja, yang pada gilirannya menjadi sebuah kultur yang 

dipandang baik.  

Pada kurun industrialisasi, persaingan hidup sangat ketat sehingga 

banyak orang baik laki-laki maupun wanita mencari kesempatan unruk 

menambah ilmu untuk melengkapi kapasitas dirinya. Tujuannya adalah 

mendorong menangkap peluang berkarier lebih sukses untuk mengumpulkan 

uang sebanyak-banyaknya. Diera ini, orang lebih banyak berada di luar rumah 

jika dibandingkan di rumah. Rumah pada umunya hanya dijadikan sebagai 

tempat transit dan istirahat dari rutinitasnya.
33

 

Pada kurun informasi dan komunikasi gaya hidup wanita semakin 

menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. John Naisbit bersama 

isterinya Patricia Aburdence dalam bukunya Megatrends 2000 menyatakan 

bahwa abad kedua puluh adalah abad wanita. Menurutnya, di Amerika serikat, 

lebih dari setengah jumlah pejabat, manajer, dan profesional di lima puluh 

bank komersial terbesar adalah wanita. Hampir semua bidang profesi, seperti 

                                                           
33

 Ibid.,.27. 
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dokter, pengacara, eksekutif dan lainnya diduduki oleh wanita secara 

signifikan.
34

 

Apa yang dikemukakan oleh John Naisbit adalah hal yang tak 

terbantahkan. Wanita di abad ke 21 ini telah jauh meninggalkan budaya pingit 

dan tinggal di rumah seperti zaman lampau. Wanita sudah memilki 

kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di luar rumah (ruang 

publik) dengan berbagai tujuan. Yang pasti, wanita telah memasuki dunia 

kerja dengan potensi sumber daya manusia yang cukup baik akibat mereka 

telah memperoleh kesempatan seluasluasnya mengenyam pendidikan dan 

bersekolah setinggi mungkin demi karier. Saat ini wanita diidentikkan dengan 

dunia kerja, yang pada glirannya memunculkan istilah wanita karier, yang 

banyak berkiprah di luar rumah. 

Di Indonesia, tidak sulit menemukan wanita berkarier di berbagai 

bidang pekerjaan di luar rumah. Pekerjaan-pekerjaan ini menarik bagi wanita 

karena mendatangkan menghasilkan uang, baik berupa gaji tetap, honor dan 

lainnya. Bidang komunikasi, informasi, jasa, manufakturing adalah bidang 

yang banyak digeluti wanita dalam bekerja. Di samping itu, bidang politik 

sudah mulai banyak diperankan oleh wanita, mulai dari tingkat rendah hingga 

jabatan elit, seperti menteri dan gubernur. 

Perkembangan baru dunia wanita yang mengglobal ini, mau tidak mau 

akan bersinggungan dengan berbagai nilai, norma, hukum dan agama. Islam 

                                                           
34

 John Naisbit & Patricia, The New Directions For the 1990’s Megatrends 2000, 

terj. Drs.FX Budijanto “Sepuluh Langkah Baru untuk Tahun 1990an Megatrends 2000”, (Jakarta: 
Binarupa Aksara, 1990) 209. 
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sebagai agama dunia, dan mayoritas di Indonesia tidak terlepas dari fakta tak 

terbantahkan ini. Ujungnya adalah akan melahirkan sikap umat Islam yang 

berbeda antara yang ekstrim, liberal dan moderat.  

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada 

masa awal islam, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa islam 

membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Para wanita boleh 

bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah, baik secara 

mandiri atau bersama orang lain dengan lembaga pemerintah atau swasta, 

selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta 

selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari 

dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan 

lingkungannya.
35

 

Pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi 

cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam 

peperangan-perperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama 

seperti Ummu salamah ( isteri Nabi), Shafiyah, Laila al-ghafariah, Ummu 

sinam al aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat 

dalam peperangan. Ahli hadis Imam bukhari membukukan bab-bab dalam 

kitab Shahih-Nya yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, 

seperti bab keterlibatan wanita dalam Jihad, bab peperangan wanita di lautan, 

bab keterlibatan  wanita merawat korban, dan lain-lain. Disamping itu para 

wanita dimasa Nabi saw. Aktif pula dibidang pekerjaan. Ada yang bekerja 

                                                           
35

 ibid.,  275. 
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sebagai perias pengantin, seperti Ummu salim binti Malhan yang merias 

antara lain Shafiyah binti Uyay isteri Nabi saw. Ada juga yang menjadi 

perawat atau bidan, dan sebagainya.
36

 

Dalam bidang perdagangan, nama isteri nabi yang pertama khadijah 

binti khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga 

Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah 

datang kepada nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual–beli. 

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi di masa rasulullah saw dan 

sahabat menyangkut menyangkut keikutsertaan wanita diberbagai bidang 

usaha dan pekerjaan.
37

 

Sebagaimana agama yang sempurna Islam tidak hanya melingkupi dan 

mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan dirinya 

sendiri,sesame manusia dan alam termasuk di dalamnya tentang bekerja yang 

tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang 

dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk 

menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara 

kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji) 

dalam dunia ekonomi, bekerja secara disiplin dan etos yang tinggi 

pruduktivitas yang tinggi. Semakin tinggi produktivitas semakin besar 

kemungkinannya bagi masyarakat itu untuk mecapai kesejahteraan dan 

kemampuan.
38

 

                                                           
36

 M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an., 276. 
37

 M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an., 279. 
38

 Siti Muriah, Wanita Dalam Bingkai Islam, (Bandung: Angkasa t.th) ,  185. 
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Islam tidak hanya mewajibkan kepada kaum wanita untuk hanya 

berdiam diri di rumah dan hanya berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan 

domestik, Islam sangat menghargai usaha manusia, sekaligus sangat 

membenci umatnya yang menyukai jadi penganggur.
39

 Dengan kemajuan 

tekhnologi yang semakin canggih dan pengatahuan semakin terbuka, semakin 

mempermudah wanita untuk melakukan apa saja dan menjadi manusia 

produktif. Wanita merupakan mitra yang sejajar dengan laki-laki. Wanita di 

izinkan melaksanakan peran ganda bahkan merangkap beberapa peran asalkan 

mampu membagi waktu. Ia mendapat imbalan atas segala usaha yang 

dilakukannya. Wanita boleh bekerja berusaha dan melakukan apa saja yang 

dibolehkan oleh al-Qur‟an.40
 

Bekerja bagi wanita, di samping haknya untuk mengekspresikan 

keahliannya sebagai sarana untuk beramal sholeh, juga merupakan kebutuhan 

dasar bagi wanita yang secara psikologis membutuhkan cara aktualisasi dan 

prestasi. Dalam rizki dan karir juga tidak dikenal adanya pengistimewaan jenis 

kelamin tertentu. Tuhan selalu menggariskan keadilan dan menjanjikan 

sesuatu yang lebih baik bagi yang lebih berjerih payah. 
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 A.Choliq Mi‟roj ,Muslimah Berkarir,Terhadap Fiqih dan Realitas, (Yogyakarta: Qudsi 

Media, 2004) 37. 
40

 Lily Zakiah Munir, Memposisikan Kodrat (Bandung: Mizan, 1999),118. 
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Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri 

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah 

mereka kerjakan.
41

 

 

Ayat di atas terlihat memberikan keleluasaan untuk berkarir dalam 

semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya.
42

 

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan orang lain. 

Karena “ada” dan “berguna”nya manusia apabila berkiprah untuk orang lain, 

sebagaimana fiman Allah : 

                        

 
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal. (QS: Al-Hujurat: 13)
43

 

 

Dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap 

orang,termasuk kaum wanita,mereka mempunyai hak untuk bekerja dan 

menduduki jabatan-jabatan tertinggi.
44

 Begitu juga dalam hal kepemimpinan, 

seseorang pemimpin tidaklah mutlak hanya bagi lelaki, karena Islampun 

                                                           
41

 Departemen Agama RI, al-Quran Tajwid dan Terjemahanya, 
42

Huzaemah Tahiddo, Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer  (Jakarta: Al-Mawardi 

Prima, 2002) 155. 
43

 Departemen Agama RI, al-Quran Tajwid dan Terjemahanya, 
44
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memberikan hak pada kaum wanita untuk menjadi pemimpin sebagaimana 

pemberi hak pada lelaki. Mengenai hal ini disebutkan dalam al-Qur‟an at-

Taubah: 71: 

                             
Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71)
45

 

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur‟an tidak melarang 

wanita untuk memasuki berbagai propesi berperan sesuai keahliannya, bahkan 

memimpin sekalipun asalkan dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-

hukum atau aturan yang telah di tetapkan dan terpeliharanya kriteria-kriteria 

sebagai pemimpin.
46

 

Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan, Nabi pernah bersama 

Ummu Sulaim, Rufaidah al-Aslamiyah dan beberapa wanita Anshar memberi 

air dan mengobati mereka yang terluka dalam peperangan. sebagimana hadist 

di bawah ini: 
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Tapi kenyataannya, Nabi tidak melarang wanita beraktivitas, ini 

artinya, nash-nash yang melarang wanita keluar atau beraktivitas di luar 

rumah, tidak bersifat mutlak, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi jika 

wanita sudah mengabaikan kewajiban, tidak bisa jaga diri dan kehormatan, 

dan justru menimbulkan kemaksiatan, maka keberadaan wanita di rumah lebih 

baik daripada di luar rumah.
47

 

Menurut Imam Syafi‟I dan sebagian ulama hanafiyah dalam kaidah 

ushuliyah mengatakan”Al-ashlu fil asyaa' al-ibahah.” Maksudnya, semua yang 

bentuknya boleh dilaksanakan dan mempunyai manfaat bagi manusia, selama 

tidak ada dalil yang melarang perbuatan tersebut, maka itu boleh.  

Karena Dilihat dari fungsinya bekerja adalah suatu aktifitas yang 

membawa kemaslahatan bahwa yang terbaik bagi seseorang adalah makan 

dari hasil usahanya sendiri, bukan dengan meminta. Perintah zakat, infaq dan 

sadaqah berarti mendorong untuk bekerja. Tanpa bekerja maka seseorang 

tidak akan bias mengeluarkan zakat atau memberikan sadaqah. Dalam surat 

al-Nahl, ayat 97 disebutkan secara tegas bahwa untuk meciptakan kehidupan 

yang baik (hayatan thayyibah) dipersyaratkan peran aktif setiap orang 

beriman, lelaki dan wanita (secara eksplisit disebutkan lelaki dan wanita), 

tentu dengan melakukan aktifitas- aktifitas yang positif (amalan shalihan).
48

 

B. Pendapat Ulama Tentang Wanita yang Bekerja di Sektor Publik 
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Banyak perempuan yang bekerja pada zaman sekarang yang menuntut 

keluar dari rumah dan mengosong- kannya di sebagian waktu. Menurut ulama 

Hanafiyyah, jika ia bekerja tanpa rida suami maka tidak wajib diberi nafkah, 

tetapi jika ia bekerja dengan ridanya, nafkah tetap wajib. Rida suami pada 

suatu waktu tidak otomatis menjadi keridaan di setiap waktu dan tempat, 

baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong nushuz dan gugur 

nafkahnya.
49

 

Hanafi menegaskan bahwa, jika seorang istri adalah seorang wanita 

pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah 

manakala suaminya memintanya untuk menetap di rumah akan tetapi istrinya 

tidak menurutinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh 

madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidakbolehan istri keluar 

rumah tanpa izin suaminya.
50

 

Bahkan Syafi‟i dan Hambali lebih menegaskan bahwa, jika istri keluar 

rumah dengan izin suami tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah 

hak nafkah bagi sang istri tersebut. Serta jika seorang suami meminta kepada 

istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya, dan sang istri tidak memenuhi 

permintaannya, maka sang istri juga tidak berhak atas nafkah suami.
51

 

Hanya saja istri yang berkarier harus ikut memikul dari nafkah jika 

suami menuntut, karena pekerjaan perempuan didasarkan perhitungan 

kemaslahatan suami. Tentunya, tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja 
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dan segala permasalahannya menyita banyak energi istri. Ia pulang ke rumah 

dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya. Ia butuh orang yang 

menghilangkan kepayah annya dan menenangkan jiwanya. 

Jika pasangan suami-istri rida bahwa harta mereka menyatu maka tidak 

ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung 

nafkahnya maka bagi suaminya pahala. Jika mereka berbeda pendapat, istri 

harus menanggung sebagian nafkah sebagian kompensasi kesepian, dan suami 

membiarkan status demikian karena „urf dan kondisi lingkungan. 

kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa tugas wanita adalah 

melayani suami dan urusan rumah tangga sehingga dengan demikian wanita 

yang baik adalah wanita yang berada di dalam rumah serta mengurusi suami 

dan anak-anaknya. Pendapat itu didasari oleh pemahaman mereka terhadap 

ayat-ayat Alquran dan Hadis. Akan tetapi, jika ditelisik kembali pemahaman 

itu tampaknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara ayat 

Alquran yang menjadi dasar adalah surat al-Ahzâb ayat 33 sebagai berikut: 

                             
 

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan 
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Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. 

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai 

ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.s. al-Ahzâb: 33)
52

 

 

Dalam menafsirkan ayat di atas para Mufasir berbeda pendapat terutama 

mengenai kata “وقرن” yang menjadi kata kunci ayat ini. Ulama Madinah dan 

sebagian ulama Kufah membacanya sebagai “waqarna” yang berarti 

“tinggallah dirumah kalian dan tetaplah berada di sana”. Sementara ulama-

ulama Basrah dan sebagian ulama Kufah membaca “waqirna” yang berarti 

tinggallah di rumah kalian dengan tenang dan hormat. Kata dapat dibaca 

“waqarna” atau “waqirna”53
 

Pendapat yang kedua ini didukung oleh Ibn Kathîr dan Jalal al-Dîn al-

Suyûtî. 
54

 Jika dibaca dengan model pertama, dengan baris fathah pada huruf 

qâf, maka dengan tegas perempuan diserukan untuk menetap dirumah. Kalau 

dibaca dengan model kedua, baris kasrah pada huruf qâf maka perempuan 

diserukan untuk bersenang-senang tinggal di rumah. Menurut Nasaruddin, 

pengertian pertama terkesan lebih tegas dari pada pengertian kedua. 

Kebanyakan kitab tafsir memperkenalkan bacaan versi pertama dengan 

penekanan kepada perempuan untuk menetap di dalam rumah. Contoh kitab 

tafsir tersebut antara lain, Tafsîr al-Munîr,
55

 Tafsîr al-Marâghî,
56

 Tafsîr Ibn 
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Kathîr,
57

 dan tidak terkecuali kitab tafsir kontemporer seperti al-Asas fi al-

Tafsîr li Fayd al-Hawâ.
58

 

Menurut al-Qurtubî, ayat tersebut bermakna perempuan Islam secara 

umum diperintahkan untuk menetap di dalam rumah, walaupun ia mengakui 

bahwa sebenarnya redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri nabi 

Muhammad Saw, tetapi para perempuan selain mereka juga dicakup dalam 

perintah tersebut.
59

 Bisa jadi, ini disebabkan karena istri- istri Nabi adalah 

Umm al-Mu‟minîn (ibu orang-orang Mukmin) yang menjadi teladan bagi 

seluruh perempuan Muslim. Oleh karena itu, perintah kepada istri Nabi 

Muhammad Saw Juga bermakna perintah kepada seluruh perempuan Muslim. 

Selanjutnya, al-Qurtubî menegaskan bahwa perempuan hanya boleh keluar 

rumah bila dalam keadaan darurat. Tak jelas apa yang dimaksud dengan 

darurat dalam keterangan tersebut. Menurut Ibn Kathîr, ayat di atas 

mengandung arti bahwa perempuan tidak dibenarkan keluar rumah kecuali 

ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama. Itu pun dengan syarat dapat 

memelihara kesucian dan kehormatannya. Sedangkan Muhammad Qutb 

beranggapan bahwa ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk 

bekerja. Hanya saja, lanjut dia, Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam 

membenarkan mereka bekerja karena darurat dan bukan menjadikannya dasar. 

Makna darurat di sini ialah pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang 

dibutuhkan masyarakat atau atas dasar kebutuhan pribadi, karena tidak ada 

                                                           
57

Ibn Kathîr, Tafsîr Ibn Kathîr, juz III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1986). 
58

 Faid al-Hawâ, al-Asas fi al-Tafsîr, juz VIII, (Misr: Dâr al-Salâm, 1999) 4435. 
59

 Al-Qurtubî, al-Jâmi‟ li Ahkâm al-Qur‟ân, jilid I, 15. 



33 

 

 

yang membiayai hidupnya dan/atau yang menanggung biaya hidupnya tidak 

mampu mencukupi kebutuhannya. 

Al-Maududi, sebagai salah satu pemikir Muslim Pakistan kontemporer 

menganut paham yang hampir serupa dengan pandangan ulama-ulama 

sebelumnya. Ia menegaskan bahwa tempat wanita adalah di rumah, mereka 

tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada 

di rumah dengan tenang dan hormat. Sehingga mereka dapat melaksanakan 

kewajiban rumah tangga. Adapun jika ada hajat keperluannya, maka boleh 

saja ia keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan 

memelihara rasa malu.
60

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa para ahli tafsir me miliki 

keragaman pendapat dalam menafsirkan ayat 33 surah al- Ahzâb,  ada yang 

melarang secara ekstrem, ada juga yang membolehkan perempuan bekerja di 

luar rumah.
61

 

dengan pelbagai persyaratan. Kalau dianalisis, sebenarnya ayat tersebut 

secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi yang dalam banyak hal 

memiliki kekhususan.  

Syekh Muh}ammad Al-Ghaza>li>, salah seorang ulama kontenporer 

yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja 

wanita. 

1. Wanita tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki 

oleh wanita dan pria. 
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2. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi wanita, 

seperti pendidikan dan bidan. Bahkan Muh}ammad Al-Ghaza>li> 

mengutip pakar hukum Islam, Kamaludin Ibn Al-H{uman, “Suami 

tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang 

sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan wanita, seperti 

menjadi bidan”. Namun tentu saja ketika bekerja, wanita harus tampil 

dengan sikap dan pakaian terhormat. 

3. Wanita bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. 

Terlihat di pedesaan dimana istri membantu suamu dalam usaha 

pertanian dan semacamnya. 

4. Bahwa wanita perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, jika tiadak ada yang menjamin kebutuhannya, atau 

kalaupun ada namun tidak mencukupi.
62

 

 

Ada juga beberapa fatwa ulama tentang istri yang bekerja:
63

 

1. Fatwa „Abdul „Azi >z bin Baz. 

Diantara fatwanya sebagai ketua umum pada kantor penelitian 

ilmiah, fatwa, dakwah dan bimbingan Kerajaan Arab Saudi, adalah: 

a. Wanita yang bekerja di sektor pekerjaan laki-laki adalah perkara 

yang bahaya bagi masyarakat Islam karena dapat enimbulkan 
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perzinaan dan dekadensi moral. Allah menciptakan wanita 

dengan struktur khusus untuk pekerjaan didalam rumah. 

b. Suami bertugas berusaha dan mencari nafkah, sedangkan istri 

bertugas mendidik anak dan menciptakan rasa kasih sayng, 

menyusui dan mendidik anak-anaknya. 

c. Pekerjaan yang sesuai dengan kodrat wanita diantaranya adalah 

sebagai pendidik untuk anak-ananya yang masih kecil, sebagai 

tata usaha sekolah, dokter atau perawat. Berkumpulnya antara 

laki-laki dan wanita dalam ikatan pekerjaan dan berpergian akan 

mengakibatkan terjerumusnya mereka kedalam masalah yang 

bertentangan dengan perintah Allah. 

2. Fatwa „Abdul H{ami >d Kasyk 

Apabila wanita diperlukan untuk bekerja dan pekerjaannya 

sangat membutuhkan keahliannya serta sesuai dengan kodrat, adab 

sopan santun dalam berbicara, berpakaian dan ia juga sangat 

membutuhkan biaya untuk kehidupannya maka ia boleh melakukan 

pekerjaan diluar rumah. 

3. Fatwa „Abul A„la al-Maududi > 

Jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, 

kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga, kurang baik 

bagi seorang istri yang pergi keluar rumah tanpa disertai mahromnya 

sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita itu seharusnya 

tinggal di dalam rumah tangganya.Akan tetapi syari‟at Islam 
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memberikan toleransi terhadap wanita apabila wanita memiliki 

keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari nafkah 

karena sudah janda atau suami tidak mampu lagi menanggung biaya 

hidup keluarganya. 

Namun toleransi tersebut tidak boleh dijadikan sebagai 

kebebasan yang liar sehingga ia dapat bekerja dan mengabaikan tugas 

utamanya sebagai seorang istri. 

4. Fatwa Muh}ammad„Abdulla>h al-Kha>tib 

Islam mebolehkan wanita untuk bekerja dengan tempat dan 

pekerjaan yang sesuai dengan karakternya, namun melarang seorang 

istri yang bekerja untuk membantu nafkah suami karena nafkah 

sudah kewajiban suami. 

Selain itu pekerjaan yang dibolehkan bagi wanita tidak boleh 

bertentangan dengan fisik, waktu dan pikirannya karena karakter wanita 

berbeda dangan laki-laki.
64

 

C. Dasar Hukum Kebolehan Wanita Bekerja di Sektor Publik 

Islam memberi hak bekerja bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja 

bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satu pun pekerjaan yang dihalalkan agama 

diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Sebab 

didalam Sharī‟ah Islam tidak ada pekerjaan yang diharamkan atas wanita dan 

diperbolehkan bagi pria. Islam tidak membedakan dalam perbuatan Sharīah 

(tashri‟) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, 
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wanita yang bersuami tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, 

aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki wanita agar 

memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami 

istri.
65

 

Hal tersebut dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur‟ân, di antaranya dalam 

QS.Ali Imrân: 195, Allah berfirman : 

                                            
  . 

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 

yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) 

sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang 

yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada 

jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan 

kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam 

surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi 

Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik
66

 
 

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sebab turun ayat 195 dari surah 

li Imr n ini adalah adanya pertanyaan yang berkembang saat itu tentang 
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peran perempuan dalam aktivitas amal saleh. Akhirnya, Ummu Salamah 

bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah aku tak mendengar 

sama sekali Allah menyebut-nyebut tentang perempuan berkenaan dengan 

hijrah,”67
 lalu turunlah ayat di atas yang memberi jawaban tegas bahwa tidak 

ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh ganjaran 

pahala dari setiap aktivitas amal saleh yang dilakukan seseorang dengan 

ikhlas. Tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah SWT sekecil apapun 

aktivitas amal saleh yang dilakukannya itu.
68

 

Al-Qur‟an mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam 

konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak 

dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh lebih besar 

dari perempuan, mengingatr seorang laki-laki harus menanggung atau mencari 

nafkah untuk keluarga sendiri, serta saudara-saudaranya. 

 Kedudukan wanita dalam Islam dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat 71, 

firman Allah : 
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   Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
69

 

 

 Ayat diatas dapat dipahami, bahwa pria dan wanita saling tolong 

menolong, terutama dalam suatu rumah tangga dan mempunyai tugas dan 

kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma‟ruf nahi munkar. Namun 

ada perintah Allah yang ditujukan kepada masing-masing individu, yakni 

hubungan vertikal seperti mengerjakan shalat, puasa, dll. 

 Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelskan 

dalam surat an-Nisa>‟ ayat 124,  

                  
 

Artinya: dan apabila diturunkan suatu surat, Maka di antara mereka 

(orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara kamu yang 

bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?" Adapun orang-orang yang 

beriman, Maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.
70

 

 

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa karya wanita dalam bentuk apapun 

dilakikannya adalah menjadi miliknya dan bertanggung jawab atas kerjanya 
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itu, diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung pada pihak pria 

namun pada amalnya. 

Menurut tafsir Depertemen Agama, isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah, 

dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara‟. Perintah ini 

juga meliputi seluruh mukminat.
71

 

Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Kasir menjelaskan bahwa perempuan mukmin 

lebih baik banyak tinggal di rumah, dan boleh keluar jika itu diperlukan, 

misalnya ke masjid untuk shalat sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh Rasul SAW. Menurut Rasul, SAW perempuan yang banyak 

berdiam di rumah meperoleh pahala jihad bagaikan mujahid di perang sabil 

yang dilakukan oleh laki-laki.
72

 

Dua penafsiran di atas menunjukkan bahwa bagi perempuan mukmin pada 

prinsipnya tidak dilarang bersentuhan dengan sektor publik kalau hal itu 

memang benar-benar diperlukan dan tidak melanggar tuntunan syara‟ agar 

perempuan selamat dari kejahatan dan fitnah. Dalam berbagai hadisnya, Rasul 

SAW telah menetapkan sejumlah pembatasan dan syarat tetentu tentang 

kiprah perempuan dalam berbagai aktifitas ayang dibutuhkan di sektor publik, 

misalnya melakukan perjalanan jauh. 

Banyak juga Hadis Nabi yang membolehkan perempuan bekerja di luar 

rumah, diantaranya: 
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ما بسلع , عن معاد بن سعد اخر ان جارىة لكعب بن مالك كانت ترعى غ
ها : فقام– م .فسئل ال ص, حجر, فادركها فدحها, فا صيبت شاة م

ا  .كلو

Dari Mu„âdh ibn Sa„ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka„ab ibn 
Mâlik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala‟, lalu ada seekor 
kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelihnya 

dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau 

menjawab, “Makan saja!” (H.r. al-Bukhârî)
73

 

 

Dari Hadis di atas jelaslah bahwa Nabi membiarkan perempuan aktif 

dalam profesi peternakan. Bahkan, Nabi pernah memberikan petunjuk dalam 

praktik jual beli. Beliau bersabda bahwa apabila kamu ingin membeli atau 

menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang kauinginkan untuk membeli 

atau menjualnya, baik kemudian kamu diberi atau tidak. Yang dimaksud 

Hadis tersebut adalah perempuan hendaknya jangan betele-tele dalam proses 

tawar-menawar.
74

 

Secara historis, apa yang dilakukan Nabi merupakan reformasi yang luar 

biasa untuk menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki, meskipun 

dalam awal sejarah Islam, kaum perempuan memperoleh kemerdekaan dan 

suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin kuat sehingga di 

antara mereka mencatat prestasi gemilang, bukan saja di dalam sector 

domestik, tetapi juga di ruang publik. 
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Peluang berusaha bagi perempuan yang dilatarbelakangi seting sejarah 

sosial tersebut semakin tampak jelas dalam beberapa Hadis Nabi tentang 

usaha dalam bidang ekonomi. Hadis Nabi Muhammad Saw. Yang dapat 

dijadikan rujukan terhadap peluang untuk mendiri kan perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

ن اه حب  العبد امؤمن احرفا  

Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba Mukmin yang mampu 

membuat perusahaan. (H.r.Tabrânî, al-Hakîm, Ibn Uday, Bayhaqî)
75

 

 

Hadis ini ditujukan bukan hanya bagi laki-laki melainkan perempuan.
76

 

Dalam usaha lain juga dikenal Sahabat Nabi Ummu Mubâshir (bercocok 

tanam/menanam korma) lewat Hadis Nabi berikut ini: 

حل؟ امسلم ام كافر؟)عن جابر ان ال صلى اه علي علي وسلم  دا ال فقلت بل (من غرس 
ا يغرس مسلما غرسا وا يزرع زرعا قياءكل م انسانا وا دابتة وا شيء اا )مسلم فقال 

 (رو مسلم)كانت ل صدقة 

Dari Jabir dikatakan bahwa Nabi Saw. bertemu dengan Ummu Mubâshir 

perempuan Ansâr di dalam kebun kurma miliknya. Lalu Nabi berkata 

kepadanya, “Siapa yang menanam pohon kurma ini, orang Islam atau orang 
kafir?”Lantas Ummu Mubâshir berkata, “Orang Islam”. Rasulullah 

bersabda, “Tidaklah sorang Muslim menanam tumbuhtumbuhan lalu hasilnya 
dimakan oleh manusia, hewan atau sesuatu yang lain kecuali hal itu menjadi 

sedekah bagi yang menanamnya.” (H.r. Muslim)77
 

 

Demikian pula peluang dalam industri rumah tangga (home industry). 

Berikut ini antara lain Hadis Nabi mengenai hal ini: 
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ى –عن سهل بن سعد قال جاءت امراة بردة  ل تدرى ما الردة فقال نعم  فقال سهل 
ا , الشملة د بيدى اكسوكها فاخد سوج ى حا شيتهاقالت يارسول اه اي نسجت  م

ا واها ازر ,  حتجا اليها–م .ص-رسول اه   (رو البخرى)فخرجا الي

Dari Sahl ibn Sa„ad dikatakan tentang datangnya seorang perempuan 
dengan membawa burdah (kain lurik/selendang). Dia berkata, “Tahukah 
kalian apakah burdah itu? Ada yang menjawab, “Ya, ia adalah kain lurik 
yang disulam pada bagian pinggirnya.” Perempuan itu berkata, “Ya 
Rasulullah, selimut itu aku sulam dengan tanganku sendiri yang akan aku 

pakaikan untukmu”. Lantas Nabi Saw. Mengambilnya sebagai suatu 
kebutuhannya. Kemudian Nabi keluar kepada kami dengan kain lurik tersebut 

yang beliau pakai sebagai selimut. (H.r. al-Bukhârî)
78

 

 

Selain itu, semua Ayat dan Hadis yang menyatakan keutamaan derajat 

manusia selalu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, 

Alquran menggunakan istilah yang netral dalam pengungkapan tersebut, 

seperti dalam firman Allah berikut ini: 

                   

 
Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.s. al-Isrâ: 70) 

 

Kata bani> a>dama pada ayat di atas mencakup laki-laki dan perempuan. 

Peningkatan harkat dan martabat serta rezeki yang mereka peroleh terkait 

dengan prestasi yang mereka lakukan. Ayat-ayat yang menyatakan prestasi 

                                                           
78

Al-Bukhârî, Sahîh al-Bukhârî, juz XIX, 298. 



44 

 

 

kemanusiaan sering dikaitkan dengan usaha-usaha setiap orang. Dengan 

demikian, ayat-ayat tersebut secara implisit menganjurkan perempuan untuk 

melakukan upaya-upaya aktif untuk mencapai prestasi tersebut.
79

 

Di zaman Nabi, prestasi dan kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh 

seorang perempuan cukup dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan 

semua kebutuhannya akan diusahakan oleh suami. Namun, sekarang zaman 

sudah berubah dan kesejahteraan hidup tidak lagi bertumpu pada keluarga 

tetapi pada individu. Oleh karena itu, dengan sendirinya perempuan 

mendapatkan kesempatan, untuk melakukan kegiatan sebagaimana halnya 

laki-laki. Tentu saja, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama, baik 

laki-laki maupun perempuan. 

Selain itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam 

masyarakat, tidak ditemukan Ayat atau Hadis yang melarang kaum perempuan 

aktif di dalamnya. Sebaliknya, Alquran dan Hadis banyak mengisyaratkan 

kebolehan perempuan aktif menekuni pelbagai profesi. Dalam Alquran 

dinyatakan sebagai berikut: 
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Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah 

Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Q.s. al-Taubah : 71)
80

 

 

Kata pada ayat di atas menurut M. Quraish Shihab mencakup kerjasama, 

bantuan, dan pe nguasaan. Sedangkan ”menyuruh mengerjakan yang makruf 

”mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik 

terhadap penguasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum 

perempuan pada masa permulaan Islam memegang peranan penting dalam 

kegiatan politik. Alquran dalam surah al-Mumtahanah [60] ayat 12 

                                          
 

Artinya: Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang 

beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan 

menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan 

membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan 
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antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan 

yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan 

kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (Q.s. al-Mumtahanah: 12)
81

 

 

Istri-istri Nabi, terutama „A‟ishah, telah menjalankan peran politik 

penting. Selain „Â‟ishah, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam 

urusan politik, mereka banyak terlibat di medan perang, dan tidak sedikit 

diantara mereka gugur di medan perang, seperti Ummu Salamah (istri Nabi), 

Safiyah, Laylah al-Ghaffariyah, dan Ummu Sinam al-Aslamiyah. Sedangkan 

kaum perempuan yang aktif di dunia politik dikenal, misalnya: Fâtimah bint 

Muhammad (Rasulullah), „Â‟ishah bint Abû Bakr, Atikah bint Yazîd ibn 

Mu„âwiyah, Ummu Salamah bint Ya„qûb, al-Khayzaran bint A‟tak, dan lain 

sebagainya. 

Demikian pula dalam bidang ekonomi, perempuan bebas memilih 

pekerjaan yang halal, baik di dalam maupun di luar rumah secara mandiri atau 

kolektif, di lembaga pemerintah atau swasta, selama pekerjaan itu dilakukan 

dalam suasana terhormat, sopan, dan tetap menghormati ajaran agamanya. 

Di dalam Alquran dan Hadis, dengan demikian, tidak ditemukan larangan 

yang tegas bagi perempuan untuk memilih profesi, baik profesi itu dikerjakan 

secara sendiri atau secara kolektif, baik di lembaga-lembaga pemerintah 

maupun di lembaga-lembaga swasta, selama pekerjaan itu halal dan dilakukan 

dalam suasana terhormat, dan mencega hal-hal yang dapat menimbulkan 

kemudaratan.
82
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D. Wanita dan Kode Etik di Sektor Publik 

Dalam ayat 31 surat An-Nur, ditemukan kode etik bagi perempuan 

ketika berada di ranah publik. Kode etik tersebut diperlukan karena di ranah 

publik itulah seorang perempuan akan bertemu dengan berbagai karakter, 

yang berpotensi buruk bagi perempuan itu sendiri. Untuk menhindari resiko 

tersebut, maka sepatutnya ketetapan Allah SWT dalam ayat tersebut 

dibumikan dalam pergaulan social perempuan saat ini. Firman Allah tersebut 

adalah: 
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Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-

putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-

putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan 

mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, 

atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 

wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan 

janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang 

mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
83

 

 

Ayat tersebut di atas memberi pengertian bahwa sebenarnya 

perempuan tidak dilarang berkiprah di ranah publik asal jelas dan halal 

tujuannya. Dengan demikian, perempuan dengan keadaan yang 

mengharuskan ia keluar rumah, misalnya mencari nafkah dan mengabdikan 

sumber dayanya untuk kepentingan orang banyak adalah wajib 

memperhatikan kode etik yang ditetapkan oleh Allah SWT pada ayat 31 surat 

An-Nur tersebut. 

Resiko yang paling berbahaya dihadapi bagi perempuan jika berada di 

ranah publik adalah anak manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Hal itu 

disebabkan, ranah publik itu domain utama laki-laki. Dalam Islam, laki-laki 

harus keluar rumah mencari nafkah. Laki-lakilah pencari nafkah utama bagi 

keluaganya. Kendati demikian, dalam keadaan tertentu, perempuan pun bisa 
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mencari nafkah, misalnya ketika ia menjadi single parent bagi anaknya, atau 

dalam sebuah keluarga satusatunya pencari nafkah bagi orang tuanya yang 

telah renta adalah anak perempuannya. Kode etik bagi perempuan di ranah 

publik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mendapat izin dari walinya, yaitu Ayah atau suaminya untuk sebuah 

pekerjaan yang halal seperti menjadi tenaga pendidik para siswi, atau 

menjadi perawat khusus bagi pasien wanita. 

2. Memelihara pandangan kepada lawan jenisnya. 

Pandangan dalam berintraksi antar sesama manusia adalah perlu 

bagi tiap orang. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah pandangan 

syahwat dan birahi, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Fuqaha 

menjelaskan pandangan semcam ini agar segera diulur, tidak dibiarkan 

berlanjut lama. Dalam jumlah kuantitas, mereka mengatakan, pandangan 

syahwat yang halal adalah yang pertama, yang kedua masih dapat 

ditoleransi, sedangkan pandangan yang ketiga sudah haram hukumnya. 

3. Memelihara diri dari perbuatan zina. 

Dalam ayat tersebut di atas seorang perempuan harus mewanti zina 

atas dirinya dengan ungkapan Allah SWT “memelihara alat kelamin”. 

Tak ada beda perempuan yang sudah kawin atau yang belum kawin. 

Semuanya harus memperhatikan pembatasan etik yang kedua ini ketika 

berada di ruang publik, karena di ruang inilah segala sesuatu serba 

mungkin terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu 
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berzina bagi perempuan lajang, atau berselingkuh bagi prempuan yang 

sudah kawin sangat berpotensi terjadi akibat kiprah di ranah publik. 

4.  Etika berpakaian. 

Dalam Islam berpakaian bagi perempuan telah ditetapkan dengan 

jelas. Fungsi pakaian bagi perempuan menutup aurat 

keperempuanannya. Satu di antara etika berpakaian bagi perempuan 

ketika hendak berada di ranah publik adalah memakai kerudung lebar 

yang dapat menutupi kepala hingga dada. Inilah etika pemakaian 

krudung yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada perempuan 

mukmin. Berkerudung tidak dengan cara seperti ini tentulan belum 

memenuhi perintah Allah SWT. 

Dalam ayat 59 surat Al-ahzab disebutkan etika berpakaian lainnya di 

ranah publik adalah memakai jilbab. Menurut Departemen Agama, yang 

disebut jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat 

menutup kepala, muka dan dada.10 

Firman Allah tersebut adalah: 

                        

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu 
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supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di 

ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
84

 
 

Ayat di atas menunjukkan bahwa jilbab bukan hanya sebatas dalam 

arti pisik, melainkan jilbab itu sendiri merupakan identitas perempuan 

mukmin. Dengan berjilbab, seorang perempuan sudah dapat dinyatakan 

dan di nilai oleh seseorang bahwa ia mukmin/ muslimah. Perempuan 

diberi berbagai pembatasan oleh syara‟belumlah final. Menurut ayat di 

atas, pakaian hanyalah sebata media, namun tujuan terakhirnya adalah 

perempuan dapat terhindar dari kekerasan seksual dan kejahatan lain 

yang merugikan dirinya.  

Sehubungan dengan tujuan terakhir jilbab bagi perempuan, keliru 

jika jilbab ini dijadikan sebagai trend fashion oleh perempuan-

perempuan masa kini. Berjilbab bagi perempuan yang berkiprah di ranah 

publik harus disadari bahwa itu adalah perintah agama yang dipastikan 

memberikan efek perlindungan bagi kehormatan dan keselamatan 

perempuan dari berbagai resiko yang berpotensi terjadi. 

5.  Etika berhias. 

 Berhias bagi perempuan adalah sebuah bakat alam yang 

dianugerahkan Allah SWT. Secara umum, tiap perempuan suka berhias. 

Salah satu caranya adalah memakai barang perhiasan sebagai asesori 

(pelengkap) penampilannya. Sebagian besar wanita karier 

mengalokasikan penghasilannya untuk barang-barang ini, yang pada hari 

ini semakin banyak ragamnya.  
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 Bagi perempuan, Allah SWT telah memberi penggarisan bahwa 

berhias itu ada pada ranah domestik dan publik. Dalam ayat 31 surat An-

Nur, kedua ranah tersebut harus diperhatikan oleh perempuan di mana 

dirinya sedang berada. Ketika ia berada di dalam rumah, maka perhiasan 

itu bisa nampak seluruhnya bagi suaminya dan seluruh anggota 

keluaganya (mahramnya). Tetapi ketika ia di ranah publik, maka 

prhiasan yang sama tidak boleh tampak kecuali yang biasa kelihatan. 

M.Quraish Shihab menjelaskan, perhiasan yang boleh tampak karena 

ada dua sebab, yaitu yang biasa dan karena kebutuhan. Menurut 

pendapat jumhur fuqaha‟, ada dua anggota tubuh yng boleh kelihatan 

dari perempuan di ranah publik, yaitu muka dan kedua telapak tangan. 

Dapat dipastikan, menurut kebiasaan, di kedua anggota tubuh ini ada 

perhiasan yang biasa dikenakan, yaitu gelang, cincin, dan perhiasan di 

bagian hidung bagi orang-orang India. Bagitu juga anggota tubuh kaki, 

menurut Abu Hanifah, boleh tampak, terlebih jika memang itu 

dibutuhkan ketika bekerja. Karena itu gelang kaki sebagai kebiasaan 

berhias bagi perempuan Arab dahulu boleh juga ikut tampak. Hanya saja 

dalam ayat etika bergelang hias tidak diperkenangkan menjadi pemicu 

syahwat dan tabarruj jahiliyah. Menurut Ibnu Kasir,13 al-tabarruj al-

jahiliyah yang sangat dilarang bagi peempuan ketika berada di ranah 

publik adalah tingkah perempuan di depan laki-laki dengan aurat 
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terbuka, sehingga segala perhiasannya kelihatan, yang seharusnya tidak 

dinampakkan.
85

 

Sedangkan diantara persyaratan yang telah ditetapkan para ulama 

fiqih bagi wanita karir adalah : 

1. Persetujuan Suami 

Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan 

istri untukbekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa 

persetujuan suamibagi wanita karir merupakan syarat pokok yang 

harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin 

bagi wanita. Dalam QS. An-Nisa : 34, Allah SWT berfirman : 

                                              

 
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka 
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(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka 

(laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab 

itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah 

Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di 

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 

mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 

besar
86

 

 

Di antara petunjuk Rasulullah tentang kepergian wanita 

menuju masjid adalah sabda berikut ini. 

عها   ادا استاءدنت امراة احدكم فا م

Artinya : “Apabila istri salah seorang kamu minta izin (untuk pergi 
ke masjid), maka janganlah di cegah”. (HR.Bukhari)  
 

Berdasarkan hadis itu dapat dikatakan bahwa sekalipun 

hendak pergi ke masjid, istri harus meminta izin terlebih dahulu 

kepada suami, apalagi jika dia hendak pergi bekerja. 

2. Menyeimbangkan Tuntutan Rumah Tangga dan Tuntutan Kerja 

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja di 

luar rumah karena tuntuntan kebutuhan primer rumah tangganya, 

tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan 

rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan, baik dari 

segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang 

istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya 

atau bahkan memengaruhi kesehatannya. 

3. Pekerjaan Itu Tidak Menimbulkan Khalwat 
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 Yang dimaksud khalwat adalah berduannya laki-laki dan 

wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang di dalamnya besar 

kemungkinan terjadi khalwat, akan menjerumuskan seorang istri ke 

dalam kerusakan, misalnya seorang istri yang menjadi sekretaris 

pribadi seorang direktur. 

4. Menghindari Pekerjaan yang Tidak Sesuai dengan Karekter 

Psikologis Wanita Selain itu, istri harus dapat menjauhi pekerjaan-

pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat 

merusak harga dirinya. Dengan demikian, wanita tidak boleh 

bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil 

menyanyi atau menari. 

5. Menjauhi Segala Sumber Fitnah 

 Dalam hal ini, keluarnya wanita untuk bekerja harus 

memegang aturan- aturan berikut ini : 

a. Wanita yang bekerja harus memakai pakaian yang dibolehkan 

syara‟, berdasarkan QS.al-Ahzab : 59 Allah berfirman : 

                         

 
Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu 
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mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.
87

 

 

b. Wanita yang bekerja harus merendahkan suaranya, dan berkata 

baik. 

c. Wanita yang bekerja tidak boleh memakai wewangian sebab di 

antara yang dapat menjadi sumber fitnah adalah aroma wewangian. 

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah 

SAW bersabda : 

ساء ماظهر رح وخفي لون  طيب الرجل ما ظهر رح وخفي لون وطيب ال

Artinya : “Wewangian laki-laki adalah yang jelas aromanya, tetapi 

samar warnanya. Dan wewangian wanita adalah yang jelas 

warnanya, tapi samar aromanya”. (HR. Tirmidzi dan Abu 
Hurairah)

88
 

 

d. Wanita karir harus menundukkan pandangan agar terhindar dari 

kemaksiatan dan godaan setan. Allah telah memerintahkan kaum 

laki- laki dan wanita untuk menundukkan pandangan dalam QS.an-

Nûr  : 30-31, yaitu : 
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30.  Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; 

yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 

31.  Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 

padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 

atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 

Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 

lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau 

wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 



58 

 

 

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 

aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah 

kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman 

supaya kamu beruntung.
89

 

 

Rasulullah bersabda : 

ساء ة اضر على الرجال من ال اس فت  ماتركت بعدى ى ال

“Tidaklah kutinggalkan fitnah setelah masaku yang lebih 
berbahaya bagi lelaki selain fitnah yang ditimbulkan wanita”. 
(HR.Muslim)

90
 

 

e. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan.  

   Artinya, Pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan 

sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani 

lelaki bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang 

direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhalwat 

(berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi 

mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk 

menghidangkan minum-minuman keras - padahal Rasulullah Saw. 

Telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya, dan 

menjualnya. Atau menjadi pramugari di kapal terbang dengan 

menghidangkan minum- minuman yang memabukkan, bepergian 

jauh tanpa disertai mahram, melakukan aktivitas-aktivitas lain yang 

diharamkan oleh Islam, baik yang khusus untuk wanita maupkhusus 

untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya. 
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BAB III 

PANDANGAN TOKOH DAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA 

KAB. MADIUN TENTANG WANITA YANG BEKERJA DI SEKTOR 

PUBLIK 

A. Profil Hizbut Tahrir  

1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir Madiun 

Hizbut Tahrir adalah organisasi partai politik Islam yang dakwahnya 

berpijak pada wacana seputar keharusan mengembalikan khilafah sebagai 

sistem pemerintahan. Partai ini didirikan oleh seorang Syaikh kelahiran 

Ijzim, sebuah perkampungan yang terletak di daerah Haifa, Palestina, yaitu 

Taqiyuddin an-Nabhani (w.1977).
91

 Atas kerja keras beliau untuk 

mengembalikan sistem pemerintahan dibawah pimpinan seorang khalifah, 

maka pada tahun 1952 berdirilah Hizbut Tahrir sebagai corong politik 

untuk tujuan diatas. Dengan konsentrasi penuh ia memimpin partai, 

menerbitkan buku dan brosur-brosur yang secara keseluruhan merupakan 

sumber pengetahuan pokok partai.
92

 Sepeninggal Nabhani, Hizhib dipimpin 

oleh Abdul Qadim Zallum.
93

  

Hizbut Tahrir masuk di kota Madiun pada tahun 2005, setelah 

sebelumnya seorang warga Madiun yang bernama Budi Santoso (Alm) 

mengikuti baiat (suatu ritualitas) untuk menjadi anggota Hizbut Tahrir di 
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Semarang. Setelah itu beliau menyampaikan ajaran ini kepada teman-

temannya di Madiun, di antaranya Bapak Harsono. Bermula dari sinilah 

ajaran Hizbut Tahrir menyebar di Madiun, dengan kontak melalui keluarga 

dan teman. 

Adapun perbedaan pendapat pada saat ini tidak seperti pada saat 

pertama kali Hizbut Tahrir masuk di Madiun, dalam hal ini masyarakat 

tidak berelebihan menanggapi organisasi ini. Bisa dikatakak bahwa 

masyarakat menerima dengan baik Hizbut Tahrir sebagai bagian dari 

masyarakat di Madiun. 

1. Letak Geografis 

Kantor Hizbut Tahrir Madiun terletak 10 kilometer dari kota 

Madiun, yang beralamat di Jl. Cendrawsih, Kelurahan Nambangan Lor, 

Kecamatan Mangunharjo, Kodya Madiun, Kode Pos 63139. Perbatasan 

Desa ini adalah dari arah barat bertabatsan dengan Kelurahan Taman, dari 

arah timur berbatasan dengan kelurahan Manis Rejo, dari arah utara 

berbatasan dengan kelurahan Klegen, dari arah selatan berbatasan dengan 

kelurahan Banjarejo. Kantor Hizbut Tahrir letaknya sangat strategis dan 

mudah dijangkau oleh kendaraan umum, karena jalannya merupakan jalur 

transportasi Madiun-Ponorogo.  

2. Susunan Organisasi Hizbut Tahrir Madiun 

Struktur organisasi Hizbut Tahrir Madiun. Adapun susunan 

Organisai tersebut adalah sebagai berikut : 
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Susunan Pengurus Hizbut Tahrir Madiun 

Kodya Madiun 

Periode 2013-2016 

JABATAN NAMA PEJABAT 

1 Ketua YAYA AHYANI 

2 Wakil Ketua AHMAD RIFAI 

3 Sekretaris Khas RUBIANTO 

4 Sekretaris Tabligh (Dakwah) ABDUL MALIK 

5 Sekretaris Tarbiyah (Pendidikan Agama) JOKO SAID 

6 Sekretaris  Ta‟lim (Pengajaran) NARWOKO 

7 Sekretaris Mal (Keuangan) NARWOKO 

8 Sekretaris Mal Tambahan (Keuangan Tambahan) NARWOKO 

9 Sekretaris Al-Wasiyyah NARWOKO 

10 Sekretaris Tahrik Jadid & Pengorbanan Lainnya NARWOKO 

11 Sekretaris Waqfi Jadid NARWOKO 

12 Sekretaris Waqfi Jadid Tambahan (untuk Ahmadi 

Baru) 

NARWOKO 

13 Sekretaris Isya‟at (Publikasi0 GUNAWAN S 

14 Sekretaris Audio Visual GUNAWAN S 

15 Sekretaris Umur Kharijiyyah (Hubungan 

Masyarakat) 

ACH. SUMANI 

16 Sekretaris Umur Ammah (Urusan Umum) ACH. SUMANI 
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17 Sekretaris Dhiafat (Pelayanan Tamu) ACH. SUMANI 

18 Sekretaris Jaidad (Harta Benda) GUNAWAN S 

19 Sekretaris Waqf-e-Nou (Anak Wakaf) JOKO SAID 

20 Sekretaris Ziro‟ah (Pertanian) GUNAWAN S 

21 Sekretaris Sanai wa Tijarah (Industri dan 

Perdagangan) 

GUNAWAN S 

22 Muhasib (Akuntan) OLA MAULA 

23 Amin (Bendahara) OLA MAULA 

24 Auditor Lokal OLA MAULA 

25 Sekretaris Rista Nata (Pengaturan Pernikahan) YAYA AHYANI 

26 Sekretaris Ta‟lim al-qur‟an & Waqf Ardli JOKO SAID 

 

Adapun untuk jumlah anggota Hizbut Tahrir Madiun ± berjumlah 80 

orang. Sedangkan penyebarannya selain di kota Madiun, yakni tersebar di 

Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Nganjuk. Untuk kawasan se-Indonesia, Hizbut 

Tahrir tersebar di setiap kota besar. 

3. Aktivitas Sosial, Kegiatan Sehari-hari dan Kegiatan Rutin Hizbut Tahrir di 

Madiun  

a. Aktivitas Sosial Hizbut Tahrir Madiun  

Aktivitas yang pernah dilakukan Hizbut Tahrir Madiun adalah sebagai 

berikut : 

1) Bakti Sosial. 
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2) Menyalurkan zakat kepada warga kurang mampu (mustahiq) 

3) Donor darah rutin setiap tiga bulan sekali 

4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat 

b. Kegiatan Sehari-hari Hizbut Tahrir Madiun 

 Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Madiun 

antara lain : 

1) Menjalankan ibadah sholat lima waktu berjamaah di masjid 

2) Dars al-qur‟an setiap subuh 

3) Dars hadits setiap ba‟da maghrib 

4) Ta‟lim al-qur‟an  

c. Kegiatan Rutin Hizbut Tahrir Madiun  

 Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Madiun antara 

lan sebagai berikut : 

1) Pengajian rutin setiap malam Minggu 

2) Pengajian gabungan sebulan sekali 

3) Pertemuan organisasi kepemudaan setahun sekali 

4) Pertemuan jamaah setahun sekali untuk tingkat wilayah dan 

nasional di Jakarta atau ditentukan tempatnya 

4. Sarana Prasarana Hizbut Tahrir di Madiun 

 Sepantasnya setiap oraganisasi atau kelembagaan mempunyai 

sarana prasarana karena hal itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk 

mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir 
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Madiun. Sedangkan untuk mengetahui sarana prasarana yang dimiliki 

Hizbut Tahrir secara jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

No. Nama Sarana Prasarana Jumlah Keterangan 

1 Masjid 1 Digunakan untuk beribadah 

sholat serta melakukan kegiatan 

keagamaan seperti Dars al-quran 

dan ta‟lim al-quran.  

2 Mushola 1 Sama seperti diatas, bedanya 

mushola terletak pada masing-

masing anggota, sedangkan 

masjid sebagai tempat sentralnya. 

3 Kantor / Perpustakaan 1 Digunakan untuk administrasi 

atau tempat referensi keagamaan 

Jemaat Ahmadiyah. 

4 Rumah Misi 1 Rumah untuk tinggal mubaligh 

beserta keluarga 

 

2. Tujuan Berdirinya Hizbut Tahrir 

Hizbut Tahrir bertujuan membebaskan umat Islam dari dominasi 

faham, pemikira, system hukum, dan negaa kufur menuju faham, pemikiran, 

system hukum, dan negara Islam dengan menerapkan shari‟at Islam secara 

kaffah dan mengemban dakwah keseluruh dunia. Tujuan ini tidak lain 

berarti bahwa umat Islam kembali pada kehidupan Islam didalam Darul 
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Islam, yakni Negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh 

persoalan kehidupan umat diatur  dengan shari‟at Islam dalam sebuah 

Daulah Khilafah. Ini merupakan satu-satunya metode untuk membangkitkan 

umat Islam.
94

 

Disamping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat 

Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola piker yang cemerlang. 

Hizbut Tahrir berusaha untuk membangkitkan posisi umat ke masa kejayaan 

dan keemasannya seperti dulu, dimana umat akan mengambil alih kendali 

Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan Negara kholifah akan 

kembali menjadi Negara nomer satu di dunia sebagaimana yang terjadi pada 

masa silam yakni memimpin dunia dengan hukum-hukum Islam.
95

 

Hizbut Tahrir merasa saat ini di negeri-negeri Islam berada ditingkat 

keadaan politik yang paling buru, karena pada hakekat masih dikuasai 

Negara-negara bara walaupun Nampak pemerintahannya itu berdiri sendiri. 

Masyarakat tunduk dibawah kepemimpinan berfikirdemokrasi kapitalis 

dengan ketundukan yang membabi buta diterapkan ditengan-tengah 

masyarakat system demokrasi dalam aspek pemerintahan dan 

ketatanegaraan.
96

 

3. Perkembangan dan konsep pemikiran Hizbut Tahrir 

Dakwah mereka tergolong dalam salah satu Jamaah Islamiyyah yang 

membawa pemikiran Ahlu al-Sunnah Wa al-Jamaah. Tujuan mereka 
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terfokus kepada penerapan kehidupan Islami dengan jalan, terlebih dahulu, 

menegakkan negara Islam di Negara-negara Arab, kemudian di Negara-

negara Islam lainnya. Baru setelah itu tugas dakwah dilancarkan ke negara-

negara bukan Islam melalui umat Islam yang sudah terbentuk.
97

 

Ciri utama Hizbut Tahrir ialah konsentrasinya yang sangat besar 

kepada aspek tsaqafah (keilmuan) dan menjadikannya sebagai landasan 

pembentukan pribadi muslim dan umat Islam. Selain itu, Hizbut Tahrir 

berupaya keras mengembalikan kepercayaan terhadap Islam melalui 

aktivitas keilmuan disatu sisi dan melalui jalur politik disisi lain. Hal itu 

terumuskan seperti berikut:
98

 

1) Melalui aktivitas tsaqafah dengan cara mendidik berjuta-juta 

manusia secara massal dengan tsaqafah dan ilmu-ilmu Islam. Karena 

itu Hizbut Tahrir harus tampil ditengah-tengah massa untuk 

berdiskusi, berdialog, tanya jawab dan semacamnya sehingga 

bersenyawa dengan Islam. 

2) Sedangkan melalui aktivitas politik mereka rumuskan dengan cara 

merekam dan menginventarisasi segala kejadian dan peristiwa. 

Kemudian dijadikannya pembicaraan yang mengacu kepada 

kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih 

kepercayaan massa. 
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Dalam mencapai tujuannya Hizbut Tahrir, ada beberapa tahap yang harus 

dilalui, yaitu:
99

 

1) Pertama; tahap tatsqif (pengkaderan, pembinaan dan pembangunan 

ideologi). Tahap ini ditujukan hanya untuk anggota. Individu 

dianggap kosong dari tsaqafah tertentu. 

2) Kedua; tahap tafa‟ul (interaksi) antara anggota partai dengan 

masyarakat umum. Dalam tahap ini, masyarakat diperkenalkan 

dengan ideologi partai sampai ideologi partai mereka menjadi 

ideologi mereka. 

3) Ketiga; tahap istilamul hukmi (penerimaan kekuasaan). Tahap ini 

partai mengambil alih kekuasaan dari penguasa yang tidak sehaluan 

dengan ideology partai. Dengan dukungan penuh umat, partai 

mengambil alih kekuasaan dan menerapkan ideologi partai yang 

harus diterapkan dimasyarakat. 

Dua isu utama yang menjadi tema sentral dari gerakan Hibut Tahrir, 

termasuk HTI, adalah sebagai berikut: 

1) Sistem Khilafah Islam
100

 

Dalam pandangan kelompok ini, Islam telah mengatur dan 

menetapkan bentuk kekuasaan dan cara menjalankan urusan 

pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang sesuai dengan syara‟ adalah 
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Indonesia , 177-178. 



68 

 

 

sistem Khilafah Islâmiyah dan system pengangkatan Khalifahnya 

adalah dengan cara bai‟at. 

Adapun dasar-dasar atau prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang 

berbentuk khilafah Islamiyah itu menurut mereka dibangun di atas 

empat pilar:
101

 

i. Kedaulatan itu milik syara‟, yaitu diatur oleh Allah SWT 

dengan hukum-hukum perintah dan larangan-Nya, bukan milik 

umat; 

ii. Kekuasaan berada di tangan umat, yakni berdasarkan tatacara 

yang telah ditentukan oleh shariat Islam, dalam bentuk memilih 

dan mengangkat khalifah dengan dibai‟at, yang menjalankan 

pemerintahan mewakili umat; 

iii. Kewajiban untuk mengangkat hanya satu khalifah bagi seluruh 

kaum muslimin sebagai wakil umat dalam pemerintahan; 

iv. Khalifah berhak menetapkan hukum-hukum Syara‟ yang akan 

dilaksanakan dalam pemerintahan, serta berhak menentukan 

konstitusi dan perundang-undangan. 

2) Tuntutan Menegakkan Shari‟at Islam 

Hizbut Tahrir memandang bahwa pelaksanaan shariat Islam 

merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik individu maupun 

kelompok sebagaimana kewajiban melaksanakan shalat, puasa, zakat, 

haji dan sebagainya, bahkan kewajiban melaksanakan shariat Islam itu 
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berlaku dalam lingkup negara. Dalam konteks kehidupan bangsa atau 

masyarakat indonesiam Hizbut Tahrir Indonesia 

4. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir 

Landasan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia adalah kitabullah (al-

Qur‟an) dan Sunnah Rasulullah, serta Ijma‟ dan Qias dengan prinsip 

bahwa semua ide, pendapat dan hukum hanya bersumber dari Islam dan 

tidak satupun berasal atau dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber 

dari Islam. Sedangkan fikrah yang dijadikan landasannya adalah fikrah 

Islam, yaitu berupa akidah Islam serta seluruh ide yang lahir dari akidah 

itu, termasuk seluruh hukum yang dibangun di atas akidah Islam. 

Untuk menentukan suatu hukum yang baru, Hizbut Tahrir 

mempunyai sebuah lembaga yang bernama Lasna Syaqofiyah, yaitu sebuah 

lembaga Hizbut Tahrir yang berisi tentang ijtihad para tokoh Hizbut Tahrir 

guna menentukan suatu hukum yang baru dengan cara mengambil dari al-

Qur‟an, Hadits, pendapat para sahabat dan tabi‟in dan imam dari kalangan 

mujtahidin. Seperti penetapan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal 

dan lain sebagainya. 

Ijtihad tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah oleh para 

tokoh Hizbut Tahrir, kemudian hasil ijtihad tersebut disebar keseluruh umat 

Islam supaya umat Islam tahu adanya hukum dari kejadian baru yang 

belum diketahui hukumnya.
102
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Corak pemikiran Hizbut Tahrir adalah pemikiran hukum Islam 

radikal. Pokok-pokok pemikiran utama Islam radikal menurut Khamami 

Zada antara lain berkenaan dengan hubungan Islam dan Negara, demokrasi, 

syari‟ah, dan presiden perempuan. Berkaitan degan Islam dan Negara, 

Islam radikal mempunyai pemikiran bahwa Negara yang harus ditegakkan 

adalah Negara Islam, Syari;ah atau hukum yang berlaku adalah hukum 

Islam dan menolak presiden perempuan. Jadi Islam radikal adalah 

kelompok yang menolak segala sesuatu yang berbau barat dalam bentuk 

apapun dan menjungjung tinggi shari‟at dan hukum Islam.103
 

 

B. Pandangan Tokoh dan Aktivis Hizbut Tahrir tentang Wanita yang 

Bekerja di Sektor Publik 

Wanita adalah separuh bagian dari masyarakat yang ada di dunia. Ia 

sebagai pendamping bagi laki-laki dalam memakmurkan bumi. Jika antara 

laki-laki dan wanita dapat bekerja sama dengan baik karena ada hal yang 

dimiliki laki-laki akan tetapi tidak dimiliki wanita dan ada hal yang tidak 

dimiliki laki-laki tetapi dimiliki oleh wanita dan memanfaatkan sumber daya 

manusia yang ada pada keduanya, maka akan tercipta kehidupan sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Begitu pula dalam bingkai pernikahan. Masing-masing anggota 

keluarga memiliki tugas dan peranan dalam menciptakan sebuah rumah 

tangga yang harmonis. Misalnya saja, seorang suami di dalam Islam diberikan 
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tanggung jawab di pundaknya terhadap kehidupan rumah tangganya untuk 

melindungi, mengayomi keluarga, mendidik istri beserta anak-anaknya serta 

memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kadar kemampuannya. 

Di samping peranan suami, istri juga memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menentukan corak kehidupan sebuah rumah tangga. Dalam hal 

ini, seorang istri harus berupaya agar seluruh anggota keluarga merasa 

nyaman dan betah berada di rumah, sehingga perlu diciptakan suasana yang 

dapat mendukung hal tersebut. Institusi keluarga ini pula yang nantinya akan 

menentukan corak sebuah negara. Dikatakan sebagai penentu corak suatu 

negara karena keluarga merupakan bentuk miniatur dari negara. Jadi dengan 

melihat bagaimana kehidupan rumah tangga dalam sebuah negara, maka kita 

akan dapat melihat bagaimana kehidupan negara tersebut. 

Dalam kaitannya dengan peranan antara laki-laki dan wanita di 

kehidupan berumah tangga, Hizbut Tahrir juga menyebutkan bahwa wanita 

memiliki peranan yang sangat sentral dalam menetukan keharmonisan sebuah 

rumah tangga. Seperti pemaparan Abdul Malik menyebutkan sebagai berikut: 

“Sebenarnya, ketika seorang wanita sudah masuk ke dalam kehidupan 

berumah tangga, itu ada satu tugas baru, yang tugas itu tidak dia dapat 

ketika dia belum berumah tangga. Pertama adalah kapasitas dia sebagai 

seorang istri, maka di sini adalah bagaimana tugas dia untuk menjadi 

seorang istri yang baik. Dan kemudian setelah dia punya anak, berarti ada 

tambahan lagi menjadi seorang ibu, sehingga kalau kita berbicara dalam 

dua kapasitas itu, maka tugas dia dalam rumah tangga itu adalah sebagai 

seorang istri dan sebagai seorang ibu.”104
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Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang telah 

bersuami itu memiliki tugas baru, tugas sebagai ibu rumah tangga yakni 

sebagai seorang istri bagi istrinya dan seorang ibu bagi anak-anaknya. 

Kemudian Iffah Ainur Rochmah juga menyatakan bahwasannya tugas 

utama yang diemban oleh seorang wanita ketika ia telah berumah tangga 

adalah sebagai seorang ibu dan mengatur jalannya rumah tangga sebagaimana 

pernyataan berikut: 

“Ketika wanita itu sudah berumah tangga, maka dia mempunyai tugas 

utama sebagai al-umm wa rabbah al-bayt. ya sebagai ibu dan pengatur 

rumah tangga.Tentu tanpa melalaikan tugas-tugas yang lain.”105
 

 

Tidak berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Ahmad Rifa‟i juga 

menyebutkan bahwa tugas wanita dalam kapasitasnya sebagai seorang ibu, 

adalah untuk mendidik putra-putrinya sehingga dapat menjadi generasi 

penerus yang berkualitas. Seorang ibu juga merupakan sekolah pertama bagi 

putra-putrinya. Mereka harus mempersiapkan putra-putrinya sebagai kader 

penerus politik Hizbut Tahrir dan membentengi putra-putrinya dari pemikiran 

yang sekuler sebagaimana yang saat ini sedang berkembang di seluruh dunia. 

Ketika seorang istri dapat menjalankan peranannya dengan baik, maka dia 

disebut sebagai wanita shalihah dan seorang wanita yang salihah akan 

mendapatkan jaminan berupa surga. Berikut penuturan Ahmad Rifa‟i terkait 

peranan istri di dalam rumah tangga: 

“Di dalam kitab Nidzam al-ijtima‟ sudah dijelaskan secara detail, jadi 

prinsip utama tugas seorang istri, wanita yang sudah berkeluarga, itu 

adalah sebagai al-umm wa rabbah al-bayt. Jadi ada tugas utama, yakni 

tugas yang telah ditentukan oleh shara‟ sebagai ibu dan sebagai istri bagi 
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suaminya. Jadi namanya ibu, berarti dia kan punya anak. Tugas-tugas ibu, 

termasuk dia mendidik dan menyiapkan kebutuhan putra-putrinya. Ibu itu 

kan madrasatul ula. Makanya ilmu seorang wanita kalau dia menuntut 

ilmu itu nanti akan diterapkan pada anaknya. Makanya seorang wanita 

dituntut untuk cerdas. Itu yang pengaruh untuk putra-putrinya ke depan. 

Dia adalah pembimbing utama, dia adalah dosen utama putra-putrinya 

nanti agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sekuler dan 

merusak agama. Maka dia dibutuhkan ilmu yang banyak, ilmu kesehatan, 

ilmu mungkin juga kuliah seperti antum. Intinya SDM ibu itu penting. 

Nah, dan juga sebagai seorang istri bagi suaminya, ya melayani suami, 

menyiapkan kebutuhan suami yang mana itu adalah tugas utamanya, ndak 

boleh ditinggalkan. Jadi pandangan ini tugas yang mulia. Jika 

menggunakan cara perspektif gender. Gender ini memang jika dilihat dari 

sejarahnya dipengaruhi oleh hak asasi manusia, ini yang sebenarnya 

bermasalah dari segi hukum Islam. Kalau kita melihat, ini tugas yang 

mulia, dengan asas yang menjelaskan ini adalah aktivitas utama. Banyak 

nash-nash yang menjelaskan kalau wanita itu shalihah, dia akan dijamin 

oleh Allah untuk surga.”106
 

 

Adapun dalam kapasitasnya sebagai seorang istri bagi suaminya, maka 

dia berkewajiban untuk taat kepada suaminya selain dalam hal maksiat. Istri 

juga harus melayani serta memenuhi kebutuhan suami, menjadi pengatur 

rumah tangganya, mengurus seluruh kebutuhan keluarganya, mengatur 

rumahnya, dan juga wajib menjaga kehormatan rumah tangganya. Di sisi 

lain, seorang suami juga berhak untuk melarang atau memberikan ijin kepada 

istrinya untuk keluar rumah, baik karena istrinya ingin menjenguk atau 

mengunjungi kedua orang tuanya, atau ingin keluar untuk sesuatu yang 

mengharuskan dirinya keluar, ataupun dalam rangka darmawisata. Dalam 

kaitannya dengan wanita yang bekerja di sektor publik, Abdul Malik 

menyatakan bahwa hal-hal yang harus dipenuhi ketika seorang wanita yang 

telah berumah tangga itu menginginkan untuk bekerja adalah tugas utama dia 

sebagai al-umm wa rabbah al-bayt telah dia penuhi serta memperoleh ijin 
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dari pihak suaminya. Karena menurutnya, hukum bekerja bagi seorang 

wanita pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, ketika syarat 

dan rukun tidak terpenuhi, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. 

Lebih lanjut, peneliti akan menguraikan data lapangan yang peneliti peroleh 

dari hasil wawancara sebagai berikut: 

“Sebenarnya, tentang keberadaan wanita yang bekerja di sektor publik, 
kalau kita berbicara pendapat yang ekstrim itu ada yang memperbolehkan 

secara mutlak dan ada yang melarang secara mutlak. Tapi masing-masing 

kan juga harus punya argumentasi jelas. Nah, kalau pendapat saya, dalam 

kapasitas saya sebagai aktivis HTI, tentu harus terikat dengan apa yang 

telah diadopsi oleh HTI. Ya sebenarnya bagaimana dengan wanita yang 

beraktivitas di sektor publik itu ya kita lihat dulu, sektor publiknya seperti 

apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah, seandainya wanita itu boleh 

bekerja di dalam sektor itu, pertanyaannya adalah apa syarat-syarat yang 

harus dipenuhi wanita yang ada pada sektor publik. Jadi kita melihat dari 

dua sisi mbak. Jadi pekerjaannya itu apa dan dia juga harus terikat dengan 

hukum syara‟. Meski kemudian pekerjaannya itu boleh, akan tetapi dia 
tidak terikat dengan hukum syara‟, maka jadinya tidak boleh.”107

 

 

Kemudian dari pemaparan Iffah Ainur Rochmah menyebutkan bahwa 

terdapat dua peran strategis pada seorang wanita di mana dia diberi sebuah 

amanah untuk menjadi seorang al-umm wa rabbah al-bayt di satu sisi, dan di 

sisi lain, dia juga tetap dapat beraktivitas di sektor publik pada hal-hal yang 

memang dibolehkan oleh shari‟at, sebagaimana penuturannya di bawah ini: 

“jika dia dilihat sebagai seorang muslim, maka dia juga memiliki peran di 
luar peran kewanitaan dia sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Artinya 

seorang wanita itu juga, di dalam Islam, diberi kesempatan untuk berperan 

di sektor publik. Jadi memang sebenarnya ada dua peran strategis pada 

wanita itu, yaitu peran domestik, sebagai al-umm wa rabbah al-bayt dan 

peran publik, dia sebagai seorang muslimah yang dia bisa beraktivitas di 

sektor publik pada hal-hal yang memang Allah memberikan kebolehan 

pada wanita untuk bergerak di bidang publik itu. Jadi tidak melulu dia 

hanya mengurusi rumah tangganya itu, seakan-akan jika dia sudah 

berumah tangga, kemudian dia hanya di rumah saja, menjalankan peran 
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domestiknya saja itu tidak. Di satu sisi, peran domestiknya itu harus 

dijalankan secara optimal, karena itu adalah tugas utama dia, di sisi lain 

dia juga dibenarkan beraktivitas di sektor publik pada bidang-bidang yang 

memang dibenarkan syariat Islam.”108
 

 

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Ahmad Rifa‟i menyatakan 

bahwa hukum wanita beraktivitas di ranah publik itu mubah. Sekalipun 

idealnya seorang wanita itu adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, 

hal tersebut tidak menutup peluang bagi wanita untuk beraktivitas di sektor 

publik sebagaimana pemaparan berikut: 

“Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa wanita itu tugasnya 
sebagai al-umm wa rabbah al-bayt, itu idealnya mas. Saya melihat itu 

bukan sebagai pekerjaan akan tetapi sebagai peran dan fungsinya. Hukum 

bekerja itu ya mubah bagi wanita artinya untuk membantu penghasilan 

keluarga. Artinya yang dibebankan untuk memimpin dan memenuhi 

kebutuhan keluarga itu ya ditopang oleh suami, sebagaimana di dalam 

Q.S. al-Nisa: 34 dan wanita tugasnya yang tadi itu. Hukumnya mubah, 

namanya mubah ya berarti boleh, tidak wajib. Cuma ada sebuah catatan di 

sini, kemubahan itu tidak harus dilakukan, itu catatan dalam Islam. Kalo 

emang mubah itu membawa suatu dharar ya harus ditinggalkan. Saya 

ambil dari sisi politisnya, kenapa wanita sekarang banyak yang di sektor 

publik itu imbas dari kehidupan sekuler. Hidup kita tidak tertata. Jadi 

ibarat puzzle, ya sudah melenceng dari puzzle Islam. Kapitalisme itu kan 

ideologi yang asasnya berdasarkan manfaat dan itu berdampak pada sektor 

ekonomi. Apapun yang membawa manfaat, itu bisa dibisniskan. Jadi 

wanita itu juga “dijual” yang juga dipengaruhi ide-ide feminisme. Oleh 

karena itu, kalau secara sosial, lapangan pekerjaan itu akan berebut antara 

laki-laki dan wanita, padahal mereka yang punya kewajiban menafkahi 

dan laki-laki menganggur. Sehingga wanita pun jadi banyak yang kerja di 

sektor publik tadi karena suaminya menganggur.”109
 

 

Jadi dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam itu memberikan ruang 

kebolehan bagi wanita untuk beraktivitas di ranah publik. Dalam hal istri itu 

bekerja, bukan berarti seorang istri itu mengambil sebagian peran dari suami 

untuk mencari nafkah. Karena kewajiban untuk memberi nafkah itu ada pada 
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pundak suami. Ketika istri bekerja dan hasilnya dipergunakan untuk 

membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka 

hal yang dilakukan istri tersebut dinilai sebagai shodaqoh. 

Kebolehan seorang istri untuk bekerja di sektor publik itu sendiri juga 

berjalan seiring dengan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh istri 

tersebut. Dikatakan sebagai syarat karena hal tersebut harus dipenuhi 

sebelum dia merambah ke sektor publik. Adapun syarat-syarat tersebut antara 

lain: 

a. Telah memenuhi kewajibannya sebagai al-umm wa rabbah al-bayt. Dalam 

hal ini Abdul Malik menyatakan pemaparan sebagai berikut: 

“Hukum asal dari seorang wanita adalah al-umm wa rabbah al-bayt. 

Jadi kalau saya boleh mengatakan prioritas utama yang dia harus 

kedepankan adalah dia sebagai seorang ibu dan pengatur rumah 

tangga Islam memberikan amanah itu kepada seorang wanita. Nah, 

ketika pekerjaan dia sebagai al-umm wa rabbah bayt itu selesai, maka 

dipersilakan bagi dia untuk mengembangkan diri, bisa dengan bekerja 

di sektor publik. Ya, maka skala prioritasnya begitu, selesaikan dulu 

urusan rumah tangga, baru boleh masuk sektor publik. Tidak boleh 

dibalik. Sebagaimana ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang 

sunnah. Jangan kita ribet mengerjakan yang sunnah, tapi malah 

meninggalkan yang wajib. Itu namanya berpikirnya, berpikir 

kebalik.”110
 

 

Dari penjelasa diatas dapat disimpulkan bahwa  hukum asal bagi 

wanita untuk bekerja adalah mubah, dan hukum istri sebagai al-umm wa 

rabbah al-bayt adalah wajib, maka ketika seorang wanita menginginkan 

untuk bekerja di sektor publik, tugasnya sebagai seorang ibu dan pengatur 

rumah tangga harus telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hukum yang 

sifatnya wajib harus terlebih dahulu dipenuhi dengan baik sebelum dia 

melaksanakan hal-hal yang hanya bersifat mubah. 
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Kemudian Iffah Ainur Rochmah  juga menyatakan bahwa syarat 

utama sebelum seorang wanita beraktivitas di sektor publik adalah 

memenuhi segala tanggung jawabnya di rumah. Berikut pemaparannya: 

“Hal-hal yang harus dipenuhi oleh wanita yang ingin bekerja di sektor 

publik adalah yang pertama, dia tidak boleh melalaikan kewajiban dia 

di sektor domestik, karena sektor domestik itu adalah tugas utama 

dia.”111
 

 

Selanjutnya Ahmad Rifa‟i juga menyatakan hal yang serupa. Karena 

istri memiliki peranan yang penting dalam menentukan keharmonisan 

keluarga sedangkan beban memberi nafkah bagi seluruh anggota keluarga 

ada di pundak suami, maka segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas 

di sebuah keluarga, menjadi tanggung jawab bagi pihak istri. Karena jika 

tidak ada yang memegang tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, 

maka akan berdampak pada masa depan putra-putrinya. Lebih lanjut akan 

peneliti uraikan sebagai berikut: 

“Islam yang paling tahu terkait dengan wanita itu kan ya yang 
menciptakan wanita yakni Allah SWT. Wanita secara fisik ada 

keterbatasan. Jadi bukan berarti kita ingin disebut yang paling kuat, 

tapi karena Allah tahu. Dan wanita punya anugrah yang diberikan 

oleh Allah itu berupa rahim. Laki-laki ndak punya.   Artinya dia 

mempunyai hukum-hukum tentang mengandung atau hukum-hukum 

tetang hadhanah, hukum tentang menyusui. Itu penting sekali. 

Sedangkan laki-laki, al-rijalu qawwamuuna ala al-nisa‟, sebagai 
manager, sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. 

Keluarga itu kan dibutuhkan fungsi suami yang bisa menjaga istrinya, 

melindungi istrinya, memuliakan istrinya, memenuhi kebutuhan 

istrinya, kan enak. Makanya hukum bekerja itu diwajibkan adalah 

bagi laki-laki. Bukan berarti wanita itu tidak boleh. Artinya Setelah 

tugas istri sudah selesai, baru kalau dia ingin bekerja, ingin memenuhi 

kebutuhan tambahan, apa profesinya itu dokter, atau dia itu bisa 

ngajar atau di manapun, itu hukumnya mubah atau boleh. Jadi kalau 
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ada pandangan bahwa wanita itu hidupnya hanya di dapur, kasur apa 

itu sumur alias dalam tanda petik melayani suaminya saja,tidak boleh 

keluar rumah, itu adalah pandangan yang salah.”112
 

 

 

 

 

 

b.  Mendapatkan ijin dari suami 

Abdul Malik menyatakan bahwa seorang suami memiliki hak 

prerogative dalam menentukan boleh tidaknya seorang istri untuk bekerja 

sebagaimana pernyataan berikut: 

“Di samping itu, seorang istri harus ijin dahulu kepada suaminya 
karena hak prerogatif itu ada pada suami untuk melarang ataupun 

mengijinkan istrinya bekerja. Dalam hal apapun suami itu benar. 

Mengijinkan ataupun melarang itu tetap benar. Tetapi tidak hanya 

sekedar berhenti pada melarang saja. Suami harus dapat mencukupi 

seluruh kebutuhan rumah tangganya.”113
 

 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Iffah Ainur Rochmah juga 

menambahkan bahwa seorang istri harus memperoleh ijin suaminya tidak 

hanya ketika ia ingin bekerja saja, akan tetapi ketika istri ingin keluar 

rumah saja, ia tetap harus ijin pada suaminya, sebagaimana dalam 

pemaparan berikut: 

“Adapun yang kedua, dia harus mendapat ridha suaminya. Karena 
suami itu mempunyai hak untuk melarang atau memberikan izin. 

Untuk keluar rumah saja, itu si istri harus meminta ijin kepada suami. 

apalagi dia harus bekerja. Yang artinya dia harus meninggalkan 

sebagian waktunya untuk mengurusin anak dan keluarganya untuk 

bekerja. Jadi ya harus meminta ijin kepada suaminya.”114
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Jadi syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh seorang istri yang 

ingin bekerja di sektor publik adalah mendapatkan ijin dari suaminya. Di 

dalam Islam tergolong suatu norma di mana istri harus ijin terlebih dahulu 

ketika hendak keluar rumah. Sekalipun tanpa melihat norma yang berlaku 

tersebut, para istri pasti akan berpamitan kepada suaminya ketika hendak 

keluar rumah. Hal tersebut lebih karena seorang suami adalah orang yang 

bertanggung jawab terhadap kehidupan sertakeamanan istrinya. 

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, para aktivis 

Hizbut Tahrir juga menyebutkan beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh 

wanita yang beraktivitas di ranah publik. Seperti penjelasan Ahmad Rifa‟i, 

ia menyatakan bahwa seorang wanita yang bekerja harus memenuhi dua 

hal, yakni jenis pekerjaan dan kondisi saat wanita bekerja juga sangat 

diperhatikan, sebagaimana berikut: 

“Seorang wanita boleh bekerja di sektor publik asalkan memenuhi 
dua syarat, yang pertama jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan ini 

adalah jenis pekerjaan yang memang menurut syara‟ boleh dilakukan 
oleh wanita. Saya ambil contoh, seorang wanita tidak boleh bekerja 

pada perusahaan-perusahaan yang di sana terdapat aspek riba. Dan 

yang kedua, saat dia bekerja itu bagaimana atau dengan kata lain, dia 

harus tetap terikat dengan hukum syara‟. Meski pekerjaannya itu 

boleh tapi jika dia tidak terikat dengan hukum syariat, maka 

pekerjaannya jadi tidak boleh. Kalo berbicara tentang wanita, maka 

hukum syara‟ ya dia harus menutup aurat, tidak boleh bertabarruj, 
khalwat dan segala hal yang terkait tentang hukum wanita di luar 

rumah.”115
 

 

Selanjutnya, Ahmad Rifa‟i juga mengungkapkan bahwa syarat lagi 

yaitu hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kehormatan seorang 
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wanita yang bekerja di sektor publik. Di antaranya adalah terkait 

permasalahan aurat, sebagaimana dalam pemaparan berikut: 

“Seorang wanita itu boleh bekerja asalkan masih dalam batas-batas 

yang dibenarkan oleh syara‟, dia bisa menjaga kehormatannya di luar 
sebagai seorang istri. Dia harus menjaga kehormatannya, dia harus 

menutup aurat, ghadul bashor itu bukan memejamkan mata, tapi 

menjaga pandangan dari yang diharamkan oleh Allah SWT.”116
 

 

Jadi dalam pandangan Hizbut Tahrir, ketika seluruh syarat tersebut 

telah terpenuhi, maka seorang istri diperbolehkan untuk beraktivitas di 

ranah publik dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. 

 

C. Landasan Kebolehan Seorang Wanita Bekerja di Sektor Publik Menurut 

Tokoh dan Aktivis Hizbut Tahrir 

Adapun landasan kebolehan seorang perempuan beraktivitas di sektor 

publik  dalam pandangan Hizbut Tahrir  adalah berdasarkan teks-teks shara‟. 

Di hadapan hukum shara‟, baik laki-laki maupun perempuan memiliki 

kewajiban yang sama dalam hal memelihara alam beserta isinya. Tidak ada 

perbedaan di antara keduanya dalam urusan beragama, bertauhid, pahala, 

dosa, serta dalam hak dan kewajiban, selain dalam hal yang bersangkutan 

dengan kodrat atau fitrah seorang perempuan.  

Abdul Malik menyatakan bahwa alasan kebolehan seorang perempuan 

beraktivitas di sektor publik adalah karena dasar fiqh saja. Di sini ia tidak 

menyebutkan adanya alasan lain yang dapat digunakan selain alasan fiqh itu. 

Berikut pemaparannya: 
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“Ya sebenarnya fakta memang menunjukkan seperti itu. Sebenarnya 

alasannya itu ya alasan fiqh aja. Bahwa memang secara fiqhiyyah, 

wanita bekerja di sektor publik itu boleh. Shara‟ tidak melarang wanita 

untuk bekerja. Shara‟ hanya mengatur dua hal itu tadi. Wanita itu 

bekerja di sektor apa dan yang kedua adalah ketika dia bekerja, syara‟ 

juga mengatur aktivitas-aktivitas yang dia lakukan.   Misalnya tidak 

boleh membuka aurat, kemudian tidak boleh berikhtilath dan 

sebagainya. Jadi kalau ditanyakan alasannya, ya alasan fiqh aja dan 

alasan fiqh itu lah satu-satunya ketika kami di Hizbut Tahrir 

menetapkan sesuatu. Kami tidak memandang alasan yang lain kecuali 

alasan shar‟i dalam konteks sesuatu yang praktis dan terimplementasi 

dalam bentuk fiqh itu.”117
 

 

Dalam pandangan Iffah Ainur Rochmah., satu-satunya hal yang 

dijadikan sebagai dasar argumentasi untuk kebolehan seoarang perempuan 

bekerja di sektor publik adalah berdasarkan nash-nash shara‟ yang ada. Itu 

dapat terlihat sebagaimana berikut dalam pemaparannya: 

“Di dalam al-Qur‟an disampaikan, laki-laki yang sholih, wanita yang 

sholihah, laki-laki yang berpuasa, wanita yang berpuasa, kemudian 

laki-laki yang beramar ma‟ruf nahi munkar, wanita yang beramar 

ma‟ruf nahi munkar, maka keduanya itu akan mendapatkan pahala di 

sisi Allah. Kemudian banyak juga ayat-ayat al-Quran yang memang 

diperuntukkan untuk umum, bukan hanya untuk laki-laki saja, tetapi 

juga untuk para wanita. Ini misalnya kaitannya dengan dakwah, Rasul 

juga mengatakan: barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah 

dengan tanganmu, jika tidak mampu, maka dengan lisanmu, jika tidak 

bisa, maka dengan hatimu. Ini menunjukkan, man ra‟a mungkaron, itu 

kan berarti siapa saja, tidak haya laki-laki. Sehingga wanita juga 

memiliki peran publik di sektor politik. Wanita juga harus merubah 

kondisi yang bertentangan dengan syariat Islam menjadi yang sesuai 

dengan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, tentu yang dipakai 

adalah nash-nash syara‟ tadi, karena memang syara‟ itu 

membolehkan, bahkan memerintahkan wanita itu juga berperan di 

sektor publik, maka ini yang menjadi alasan kami, muslimah Hizbut 

Tahrir. Wanita itu harus tidak boleh melalaikan dua aktivitas itu tadi. 

Hanya saja teknisnya ketika terjadi benturan antara dua peran tadi, 

maka kembalinya adalah pada peran utama dia sebagai al-umm wa 

rabbah al-bayt.”118
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Kemuddia Ahmad Rifa‟i menambahkan bahwa kebolehan seorang 

perempuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ekonomi 

ataupun lainnya. Berikut pemaparannya: 

“Ya kalau alasannya karena faktor ekonomi dan sebagainya itu saya 
kira tidak. Kita kembali kepada nash aja .  Kalau nash itu 
membolehkan, ya kita membolehkan.  Kalau mewajibkan, ya 
mewajibkan.  Kalau melarang, ya melarang. Jadi boleh itu dengan 
catatan yang ketat. Tapi, kemubahan itu tidak menjadi mubah bagi 
setiap orang.”119

 

 

Misi Hizbut Tahrir adalah menegakkan syariat Islam di muka bumi. 

Sehingga dalam mengambil sebuah hukum dalam setiap perkara, mereka 

mendasarkan pada dalil-dalil shara‟. Dalil-dalil hukum yang dipergunakan 

oleh Hizbut Tahrir antara lain: al-Qur‟an, as-Sunnah, Ijma‟ Sahabat, dan 

Qiyas. Sedangkan Shar‟u Man Qablana, Mazhab Sahabat, Istihsan, Mashalih 

Mursalah, dan Ma‟alat al-Af‟al dalam pandangan Hizbut Tahrir tidak 

dianggap sebagai dalil sehingga tidak dapat digunakan untuk menarik sebuah 

kesimpulan layaknya sebuah dalil. 

Begitu pula dalam menetapkan hukum perempuan bekerja. Mereka 

tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar nash. Jadi seandainya dalam 

kondisi ekonomi yang serba kekurangan sekalipun, jika nash mengatakan 

bahwa perempuan tidak boleh bekerja di ranah publik, maka perempuan-

perempuan di Hizbut Tahrir juga tidak akan terlibat dalam hal yang bersifat 

publik. Hal tersebut tentunya sejalan dengan misi yang ingin diraihnya yakni 
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menegakkan syariat Islam di segala sektor kehidupan. 

Abdul Malik menyebutkan bahwa pandangan mereka itu independen 

dan terlepas dari pandangan para imam madzhab, sebagaimana pemaparan 

berikut: 

“Sebenarnya wacana tentang wanita bekerja itu tidak begitu banyak 
dibahas oleh imam madzhab, karena faktanya pada saat dulu itu, umat 

Islam hidup dalam suatu sistem Islam. Sistem Islam itu begitu ideal, 

sehingga masalah-masalah cabang itu tidak pernah keluar pada saat itu. 

Nah, sehingga kalau kita merujuk pada kitab-kitab imam madzhab tidak 

begitu banyak yang dibahas dalam hal ini. Nah, sehingga kalau seperti 

itu, ini adalah hal baru yang oleh karenanya kemudian saya melihat, 

Syaikh Taqiyuddin An-nabhani dalam kapasitasnya sebagai pendiri 

Hizb, memberikan batasan-batasan bahwa sebenarnya boleh-boleh saja 

wanita bekerja di sektor publik dengan catatan tadi, lapangan kerjanya 

seperti apa dan saat dia bekerja itu bagaimana. Mungkin nanti perlu kita 

lakukan eksplorasi lebih dalam lagi tentang kitab-kitab fiqh. Tapi kalau 

kita melihat apakah imam madzhab sudah merumuskan hal ini, saya 

melihatnya kok belum dibahas secara detail. Kalaupun ada ya saya pikir 

sedikit sekali.”120
 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ahmad Rifa‟i juga menyatakan 

bahwa dalam hal ini ia tidak mengikuti pendapat dari para imam madzhab, 

tetapi ia mengadopsi pendapat yang digunakan oleh Hizbuut Tahrir. 

“Untuk pertanyaan ini, terus terang saya belum mengkaji bagaimana 

pandangan imam madzhab tentang bagaimana kebolehannya. Jadi saya 

gak tau apakah para ulama membahas tentang ini atau tidak. Karena 

para ulama itu kan hidup di masa keemasan Islam, masa-masa di mana 

hidup mereka sudah tertata. Apakah mereka secara khusus membahas 

tentang wanita bekerja, wallahu a‟lam, saya tidak tahu. Jadi dalam hal 

ini, pandangan saya itu mengambil dari apa yang ditabanni oleh Hizbut 

Tahrir.”121
 

 

Dalam pandangan para aktivis Hizbut Tahrir ini, hukum bolehnya 

seorang perempuan bekerja di sektor publik itu juga terlepas dari pandangan 
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para imam madzhab. Hizbut Tahrir tidak ingin hanya sekedar taqlid kepada 

para imam madzhab. Akan tetapi pandangan mereka sebagaimana hasil 

wawancara  justru lebih dipengaruhi pada pemahaman yang diadopsi di dalam 

Hizbut Tahrir. Sehingga terkait dengan logika berpikir mereka, lebih banyak 

dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang memang digunakan atau diadopsi 

oleh kelompok ini. Atau dengan kata lain, dalam menetapkan suatu hukum, 

mereka tidak merujuk ke dalam nash secara langsung, akan tetapi merujuk 

kepada ideologi Hizbut Tahrir secara umum. Jadi seandainya Hizbut Tahrir 

melarang perempuan beraktivitas di sektor publik, maka para aktivisnya pun 

akan menyatakan hal yang serupa. 
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BAB IV 

ANALISA PANDANGAN TOKOH DAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR 

INDONESIA KAB. MADIUN TENTANG WANITA YANG BEKERJA DI 

SEKTOR PUBLIK 

A. Analisa Pandangan Para Tokoh dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia 

Kab. Madiun Tentang Wanita Yang Bekerja Di Sektor Publik 

 Wanita adalah separuh bagian dari masyarakat yang ada di dunia. Ia 

sebagai pendamping bagi laki-laki dalam memakmurkan bumi. Jika antara 

laki-laki dan wanita dapat bekerja sama dengan baik karena ada hal yang 

dimiliki laki-laki akan tetapi tidak dimiliki wanita dan ada hal yang tidak 

dimiliki laki-laki tetapi dimiliki oleh wanita dan memanfaatkan sumber daya 

manusia yang ada pada keduanya, maka akan tercipta kehidupan sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Begitu pula dalam bingkai pernikahan. Masing-masing anggota keluarga 

memiliki tugas dan peranan dalam menciptakan sebuah rumah tangga yang 

harmonis. Misalnya saja, seorang suami di dalam Islam diberikan tanggung 

jawab di pundaknya terhadap kehidupan rumah tangganya untuk melindungi, 

mengayomi keluarga, mendidik istri beserta anak-anaknya serta memberikan 

nafkah kepada keluarga sesuai dengan kadar kemampuannya. 

Di samping peranan suami, istri juga memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menentukan corak kehidupan sebuah rumah tangga. Dalam hal 

ini, seorang istri harus berupaya agar seluruh anggota keluarga merasa 

nyaman dan betah berada di rumah, sehingga perlu diciptakan suasana yang 
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dapat mendukung hal tersebut. Institusi keluarga ini pula yang nantinya akan 

menentukan corak sebuah negara. Dikatakan sebagai penentu corak suatu 

negara karena keluarga merupakan bentuk miniatur dari negara. Jadi dengan 

melihat bagaimana kehidupan rumah tangga dalam sebuah negara, maka kita 

akan dapat melihat bagaimana kehidupan negara tersebut. 

Dalam kaitannya dengan pandangan Para Tokoh dan Aktivis Hizbut 

Tahrir Indonesia Kab. Madiun tentang wanita yang bekerja disektor public, 

berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, mereka memberikan ruang kebolehan 

bagi wanita untuk beraktivitas di ranah publik. Dalam hal istri itu bekerja, 

bukan berarti seorang istri itu mengambil sebagian peran dari suami untuk 

mencari nafkah. Karena kewajiban untuk memberi nafkah itu ada pada pundak 

suami. Ketika seorang wanita yang telah berumah tangga itu menginginkan 

untuk bekerja adalah tugas utama dia sebagai al-umm wa rabbah al-bayt 

(sebagai ibu rumah tangga) telah dia penuhi serta memperoleh ijin dari pihak 

suaminya. Kebolehan seorang istri untuk bekerja di sektor publik itu sendiri 

juga berjalan seiring dengan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh 

istri tersebut. Karena menurutnya, hukum bekerja bagi seorang wanita pada 

dasarnya adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, ketika syarat dan rukun tidak 

terpenuhi, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. 

Sebenarnya Islam memberi hak bekerja bagi kaum wanita sebagaimana 

hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satu pun pekerjaan yang dihalalkan 

agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. 
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Sebab didalam Sharī‟ah Islam tidak ada pekerjaan yang diharamkan atas 

wanita dan diperbolehkan bagi pria. Islam tidak membedakan dalam perbuatan 

Sharīah (tashri‟) antara pria dan wanita.  

Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami 

tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-

hak perkawinan menghendaki wanita agar memelihara kehidupan rumah 

tangga dan mementingkan kewajiban suami istri.
122

 Para imam madhab 

memberikan aturan terkait dengan wanita yang bekerja seperti, Menurut ulama 

Hanafiyyah, jika ia bekerja tanpa rida suami maka tidak wajib diberi nafkah, 

tetapi jika ia bekerja dengan ridanya, nafkah tetap wajib. Rida suami pada 

suatu waktu tidak otomatis menjadi keridaan di setiap waktu dan tempat, 

baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong nushuz dan gugur 

nafkahnya.
123

 

Hanafi menegaskan bahwa, jika seorang istri adalah seorang wanita 

pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah 

manakala suaminya memintanya untuk menetap di rumah akan tetapi istrinya 

tidak menurutinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh 

madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidakbolehan istri keluar 

rumah tanpa izin suaminya.
124
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Bahkan Syafi‟i dan Hambali lebih menegaskan bahwa, jika istri keluar 

rumah dengan izin suami tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah 

hak nafkah bagi sang istri tersebut. Serta jika seorang suami meminta kepada 

istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya, dan sang istri tidak memenuhi 

permintaannya, maka sang istri juga tidak berhak atas nafkah suami.
125

 

Kemudian Syekh Muh}ammad Al-Ghaza>li>, salah seorang ulama 

kontenporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam 

kaitan kerja wanita. 

5. Wanita tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki 

oleh wanita dan pria. 

6. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi wanita, 

seperti pendidikan dan bidan. Bahkan Muh}ammad Al-Ghaza>li> 

mengutip pakar hukum Islam, Kamaludin Ibn Al-H{uman, “Suami 

tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang 

sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan wanita, seperti 

menjadi bidan”. Namun tentu saja ketika bekerja, wanita harus tampil 

dengan sikap dan pakaian terhormat. 

7. Wanita bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. 

Terlihat di pedesaan dimana istri membantu suamu dalam usaha 

pertanian dan semacamnya. 
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Bahwa wanita perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, jika tiadak ada yang menjamin kebutuhannya, atau kalaupun ada 

namun tidak mencukupi.
126

 

Menurut analisa penulis dari uraian di atas,  pandangan Para Tokoh dan 

Aktivis Hizbut Tahrir sudah sejalan dengan pendapat para imam madhab 

diatas, yaitu dari penafsiran di atas menunjukkan bahwa bagi wanita mukmin 

pada prinsipnya tidak dilarang bersentuhan dengan sektor public asalkan 

sudah mendapat ridho dan izin suaminya dan kalau hal itu memang benar-

benar diperlukan dan tidak melanggar tuntunan syara‟ agar wanita selamat 

dari kejahatan dan fitnah. 

 

B. Analisa Landasan Teologis yang Membentuk Pandangan Para Tokoh 

dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Wanita Kab. Madiun yang 

Bekerja Di Sektor Publik 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan 

bahwa Dalam pandangan Hizbut Tahrir, hukum bolehnya seorang perempuan 

bekerja di sektor publik itu terlepas dari pandangan para imam madzhab. Satu-

satunya hal yang dijadikan sebagai dasar argumentasi untuk kebolehan 

seoarang wanita bekerja di sektor publik adalah berdasarkan nash-nash shara‟ 

yang ada. Jadi seandainya dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan 

sekalipun, jika nash mengatakan bahwa perempuan tidak boleh bekerja di 
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ranah publik, maka perempuan-perempuan di Hizbut Tahrir juga tidak akan 

terlibat dalam hal yang bersifat publik.  

Hizbut Tahrir tidak ingin hanya sekedar taqlid kepada para imam 

madzhab. Akan tetapi pandangan mereka sebagaimana hasil wawancara  

justru lebih dipengaruhi pada pemahaman yang diadopsi di dalam Hizbut 

Tahrir. Sehingga terkait dengan logika berpikir mereka, lebih banyak 

dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang memang digunakan atau diadopsi 

oleh kelompok ini. Atau dengan kata lain, dalam menetapkan suatu hukum, 

mereka tidak merujuk ke dalam nash secara langsung, akan tetapi merujuk 

kepada ideologi Hizbut Tahrir secara umum. Jadi seandainya Hizbut Tahrir 

melarang perempuan beraktivitas di sektor publik, maka para aktivisnya pun 

akan menyatakan hal yang serupa. 

Dalam kaitannya wanita yang bekerja disektor memang terdapat dalil-

dalil shara‟. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur‟ân, di antaranya 

dalam QS.Ali Imrân: 195, Allah berfirman : 

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sebab turun ayat 195 dari surah 

li Imr n ini adalah adanya pertanyaan yang berkembang saat itu tentang 

peran perempuan dalam aktivitas amal saleh. Akhirnya, Ummu Salamah 

bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah aku tak mendengar 

sama sekali Allah menyebut-nyebut tentang perempuan berkenaan dengan 

hijrah,”127
 lalu turunlah ayat di atas yang memberi jawaban tegas bahwa tidak 

ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh ganjaran 
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pahala dari setiap aktivitas amal saleh yang dilakukan seseorang dengan 

ikhlas. Tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah SWT sekecil apapun 

aktivitas amal saleh yang dilakukannya itu.
128

 

Kemudian selain dalil dari al-Qur‟an, banyak juga hadits yang 

membahas mengenai kebolehan wanita diluar rumah, diantaranya:  

Dari Mu„âdh ibn Sa„ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka„ab ibn Mâlik 

sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala‟, lalu ada seekor kambing 

yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelihnya dengan batu. 

Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab, 

“Makan saja!” (H.r. al-Bukhârî)
129

 

 

Dari Hadis di atas jelaslah bahwa Nabi membiarkan perempuan aktif 

dalam profesi peternakan. Bahkan, Nabi pernah memberikan petunjuk dalam 

praktik jual beli. Beliau bersabda bahwa apabila kamu ingin membeli atau 

menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang kauinginkan untuk membeli 

atau menjualnya, baik kemudian kamu diberi atau tidak. Yang dimaksud 

Hadis tersebut adalah perempuan hendaknya jangan betele-tele dalam proses 

tawar-menawar.
130

 

Selain dari al-Qur‟an dan hadist, seperti pada pembasan sebelumnya 

para imam madhab juga mempunyai pendapat tentang wanita yang berkerja 

disektor publik. 
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Menurut analisa penulis dari uraian diatas, pandangan Para Tokoh dan 

Aktivis Hizbut Tahrir tentang landasan kebolehan seoarang wanita bekerja di 

sektor publik adalah berdasarkan nash-nash shara‟ yang ada memang tidak 

salah bahwa didalam nash-nash al-Qur‟an ada mengatur hal tersebut. Tetapi 

ketika tidak menerima dasar hukum lainnya itu yang kurang benar, di dalam 

Islam juga di kenal dengan dasar hukum lainnya yang juga penting untuk 

menjadi sebuah pertimbangan seperti Ijma‟ Sahabat, dan Qiyas, Shar‟u Man 

Qablana, Mazhab Sahabat, Istihsan, Mashalih Mursalah, dan Ma‟alat al-Af‟al. 

karena sebuah fenomena hukum dapat berubah karena situasi dan kondisi. jika 

memahami sebuah fenomena hukum secara sepihak dan secara tidak obyektif 

maka akan menghantarkan kepada pemahaman yang kaku, sedangkan produk 

hukum adalah masalah ijtihadiyah yang fleksibel dan tidak bebas akan nilai.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Para Tokoh dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. Madiun 

memandang bahwa wanita yang bekerja di sektor publik adalah mubah 

atau boleh. Kebolehan seorang istri untuk bekerja di sektor publik itu 

sendiri juga berjalan seiring dengan syarat-syarat dan rukun yang harus 

dipenuhi yaitu dengan tugas utama dia sebagai al-umm wa rabbah al-

bayt (sebagai ibu rumah tangga) telah dia penuhi serta memperoleh 

izin dari pihak suaminya. 

2. Landasan kebolehan seorang wanita yang bekerja di sektor publik 

menurut Para Tokoh dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. Madiun 

didasarkan kepada dalil-dalil shara‟, yakni al-Qur‟an dan hadis atau 

lebih khusus lagi adalah pendapat-pendapat ataupun wacana-wacana 

yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir. 
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B. SARAN 

1. Sebaiknya Para Tokoh dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. 

Madiun lebih memahami lagi sebuah fenomena hukum secara 

obyektif karena hukum dapat berubah karena situasi dan kondisi. 

Pemahamn secara sepihak akan menghantarkan kepada pemahaman 

yang kaku, sedangkan produk hukum adalah masalah ijtihadiyah yang 

fleksibel dan tidak bebas akan nilai.. 

2. Sebaiknya dalam menetapkan suatu hukum, khususnya hukum yang 

berkaitan dengan perempuan yang bekerja di sektor publik tidak 

secara berdasarkan dalil-dalil shara‟ saja, akan tetapi juga 

memperhatikan konteks yang ada. 
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