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Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki
jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun dalam level yang lebih rendah muncul
relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era Reformasi. Tepatnya, sejak tahun
2001, yakni saat lengsernya Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dari tahta kepresidenan dan
naiknya Megawati Sukarnoputri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.1 Di
negara muslim lain, fenomena kepala negara wanita sudah pernah dan sedang terjadi
yaitu di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto menjadi Kepala
Negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-1990 dan yang kedua pada
tahun 1993-1996.2 Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971,
dipimpin oleh dua kepala negara wanita yaitu Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh
Hasina.yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009-sampai sekarang.3
Kontroversi pemimpin perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh
sebelum pemilu 1999. Pro kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarat mulai dari
politisi partai yang berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi,
aktivis ormas Islam, bahkan kalangan santri yang secara kultural berafiliasi ke NU
(Nahdlatul Ulama). Hal ini dapat dimaklumi karena masalah kepemimpinan perempuan
mencakup banyak dimensi: politis, sosiologis, budaya, ideologis. Termasuk di antaranya
adalah dimensi syariah. Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dari aspek hukum
syariah, suatu sudut pandang yang paling menjadi perhatian kalangan santri khususnya
dan umat Islam secara umum.
Pembagian Al-Wilayah
Level kepemimpinan dan dalam bahasa Arab disebut al wilayah yang secara
etimologis berarti.suatu negara yang diatur oleh kepala pemerintahan. Al-Wilayah juga
bermakna penguasa atau pejabat negara itu sendiri.4 Secara istilah al-wilayah terbagi
menjadi tiga yaitu al-wilayah al-udzma al-kubro, al-wilayah al-ammah dan al-wilayah
as-sughro al-khassah. Al-wilayah al-ammah bermakna “jabatan yang memiliki otoritas
untuk melaksanakan tiga jabatan yaitu eksekutif (tanfidziyah), yudikatif (qadhaiyah) dan
legislatif (tashri’iyah).”5
Yang dimaksud al-wilayah al-udzma al-kubro yaitu wilayah negara yang
dipimpin oleh kepala pemerintahan yang sekarang disebut dengan presiden, perdana
menteri, kanselir, atau raja. Namun, ada juga perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan
kata al-wilayah al-udzma al-kubro dan al-wilayah as-sughro. Ada pandangan yang
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-wilayah al-kubro adalah kekuasaan
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khilafah yang mencakup seluruh negara Islam di seluruh dunia yang pemimpinnya
disebut dengan al-imamah al-udzma.6 Dalam pengertian ini, maka sebenarnya al-imam
al-udzma atau al-khilafah al-ammah yang menjadi pemimpin tertinggi dalam al-wilayah
al-udzma saat ini pada dasarnya tidak ada. Yang ada saat ini adalah kepala negara dalam
level al-wilayah as-sughra.7 Pandangan ini dianut oleh banyak ulama kontemporer
seperti Yusuf Qardhawi, Tantawi, dan Ali Jumah. Sedang al-wilayah as-sughro hanya
terbatas pada satu negara Islam di antara negara-negara Islam yang lain.
Dalam konteks pemahaman seperti di atas, Qardawi menyatakan:
ٓ١ٍّ خالفح اٌّغٟ٘ ٟاٌرٚ ،ّٝ اإلِاِح اٌؼظٚ أ، أْ اٌّشأج ال ذظٍح ٌٍخالفح اٌؼاِحٍٝاء ػٌٙىٓ ٕ٘ان إجّاػًا ٌٍفمٚ
. ًّا٠ُ لذ١ٌح األلا٠الٛا أشثٗ تٙٔ أَ أ، اٌخالفحٟح ذذخً ف١ٌح اٌحا٠ي اٌمطشٚ اٌذٟح ف١ّ١ٌٍىٓ ً٘ اٌشئاعح اإللٚ ،ؼًا١ّج
(Ulama fiqih sepakat [ijmak] bahwa perempuan tidak pantas menduduki jabatan AlKhilafah al-Ammah atau Al-Imamah Al-Udzma yaitu pemimpin seluruh umat Islam
dunia. Akan tetapi apakah kepala negara dalam level lokal dan regional seperti saat ini
masuk dalam kategori al-khilafah atau serupa dengan kepala daerah pada zaman dulu?).8
Terlepas dari itu, Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah membagi
kekusaan al-wilayah al-ammah yang berada di bawah kepala negara (al-wilayah alkubro) ke dalam empat bagian:
ش١س ِٓ غِٛغ األ١ّ جْٟ فُٛغرَٕات٠ ُٙٔ أل،صساءٌُٛ٘ اٚ ، األػّاي اٌؼاِحٟرٗ ػاِح ف٠الٚ ْٛ ِٓ ذى:يٚفاٌمغُ األ
ّا١اٌثٍذاْ؛ ألْ إٌظش فٚ ُ١ٌ أِشاء األلا:ُ٘ٚ ، أػّاي خاطحٟرٗ ػاِح ف٠الٚ ْٛ ِٓ ذى:ٟٔاٌمغُ اٌثاٚ .ض١ذخظ
ُ٘ٚ ، األػّاي اٌؼاِحٟرٗ خاطح ف٠الٚ ْٛ ِٓ ذى:اٌمغُ اٌثاٌثٚ .سِٛغ األ١ّ جٟ ػاَ ف،ا تٗ ِٓ األػّايٛخظ
سُٛ ِمظِٕٙ احذٚ ً اٌظذلاخ؛ ألْ وٟجاتٚ ، اٌخشاجٟفِٛغرٚ ،سٛ اٌثغِٟحاٚ ،ػٛ١ة اٌج١ٔمٚ ، اٌمؼاجٟوماػ
، تٍذٟ وماػ:ُ٘ٚ ، األػّاي اٌخاطحٟرٗ خاطح ف٠الٚ ْٛ ِٓ ذى:اٌمغُ اٌشاتغٚ .غ األػّاي١ّ جٟ ٔظش خاص فٍٝػ
،ُ خاص إٌظشِٕٙ احذٚ ًة جٕذ؛ ألْ و١ ٔمٚ أ،ٖ ثغشِٟ حاٚ أ،ٗ طذلاذٟ جاتٚ أ،ٗ خشاجٟفٛ ِغرٚ أ،ُ١ٍ إلٚأ
ًّص اٌؼِٛخظ
(Bagian pertama, orang yang kekuasaannya umum dalam urusan umum. Mereka adalah
para menteri karena mereka bertanggung jawab atas semua perkara tanpa kekhususan.
Kedua, pejabat yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus. Mereka adalah
pejabat daerah dan kota, karena melihat pada tugas yang dikhususkan pada mereka itu
umum dalam segala urusan. Ketiga, pejabat yang kekuasaannya khusus dalam urusan
yang umum. Mereka seperti hakim, komandan tentara, penarik pajak dan zakat. Keempat,
pejabat yang tugasnya khusus untuk urusan khusus. Seperti hakim kota atau daerah,
penarik pejak atau zakat, penegak hukum, dan lain-lain. Karena masing-masing memiliki
pengawasan khusus dan tugas khusus).9
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Terjadinya pro dan kontra dalam soal pemimpin wanita dalam Islam berasal dari
perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah teks baik dari Al-Quran maupun hadits.
Beberapa nash yang menjadi ajang perbedaan penafsiran antara lain::














QS An Nisa 4:34 Allah berfirman “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi
kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita),…”10
QS Al Ahzab 33:33 Allah berfirman: “dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di
rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang
Jahiliyah yang dahulu.”11
QS Al-Ahzab 33:53 Allah berfirman: “Apabila kamu meminta sesuatu
(keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.
Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”12
QS Al-Baqarah 4:282 Allah berfirman: “Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu
ridhai.”13
QS At Taubah 9:71 Allah berfirman: “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.”14
QS An-Naml ayat 27:23-44 (kisah tentang dan pujian Allah terhadap Ratu
Balqis).
Hadits Nabi: “Wanita adalah saudara dari laki-laki.”15
Hadits Nabi: “Allah mengizinkan kalian perempuan keluar rumah untuk
memenuhi kebutuhanmu.”16
Aisyah memimpin tentara laki-laki dalam perang Jamal.
Umar bin Khattab mengangkat wanita bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar.17
Hadits sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda: “Tidak akan
beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita.”18

Teks hadits dari Abu Bakrah dan QS An Nisa 4:34 menjadi alasan paling mendasar dari
kalangan ulama yang mensyaratkan kepemimpinan harus di tangan laki-laki dan menolak
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atas bolehnya peran wanita menduduki posisi tersebut. Sedangkan kisah Ratu Balqis
dalam QS An-Naml 27:23-44, dan QS At Taubat 9:71 serta hadits ““Wanita adalah
saudara dari laki-laki.” menjadi argumen dasar ulama yang membolehkan pemimpin
perempuan.
Pandangan yang Mengharamkan Pemimpin Wanita
Pendapat yang mengharamkan kepala negara perempuan mendasarkan
argumennya terutama pada QS An Nisa 4:34 dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari
kedua nash tersebut kalangan ahli fiqih salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa
al-imam harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan.
Ibnu Katsir, misalnya, dalam Tafsir Ibnu Katsir dalam menafsiri QS An-Nisa 4:34
menyatakan:
ٍُٝ ػٙللا تؼؼ
ّ ًَّ "تّا فؼ.جدٛا إرا اػِٙؤدتٚ اٙ١ٍاٌحاوُ ػٚ ش٘ا١وثٚ اٙغ١ سئٛ٘ ٞ أ، اٌّشأجٍُٝ ػ١اٌشجً ل
وزٌهٚ ،ج ِخرظح تاٌشجايٛزا وأد إٌثٌٙٚ ،ش ِٓ اٌّشأج١اٌشجً خٚ ، ألْ اٌشجاي أفؼً ِٓ إٌغاء:ٞتؼغ" أ
وزا ِٕظة اٌمؼاءٚ ،ٞاٖ اٌثخاسٚ أِشُ٘ اِشأج" سٌَّٛٚ َٛفٍح ل٠ ٌٓ" :ٍُعٚ ٗ١ٍللا ػ
ّ ٌٍٝٗ _طٛاٌ ٍُّه األػظُ؛ ٌم
:_ٌٝللا _ذؼا
ّ ا وّا لايٙ١ٍّا ً ػ١ْ لٛى٠ ْ فٕاعة أ...إٌفماخٚ سٌّٛٙ ِٓ ا:ُٞ" أٌٙاِٛا ِٓ أٛتّا أٔفمٚ" ش رٌه١غٚ
ٗؼ١ ذطٞ أ،ٓٙ١ٍ أِشاء ػٟٕؼ٠ " إٌغاءٍْٝ ػِٛاٛ "اٌشجاي ل:لاي اتٓ ػثاطٚ ،ح٠٢ٓ دسجح" اٙ١ٌٍٍشجاي ػٚ"
)...ٗللا تٗ ِٓ ؽاػر
ّ ّا أِش٘ا١ف
(Laki-laki adalah pemimpin wanita … karena laki-laki lebih utama dari perempuan.
Itulab sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung; …
begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya… Ibnu Abbas berkata “Laki-laki pemimpin
wanita” maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh wanita).19
Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir:
ُٙ١فٚ ح١ا أحىاَ ششػٙتؼؼٚ ،مح١ا طفاخ حمٙ تؼؼ،شج١ٖ وثٛجٚ ِٓ ً إٌغاء حاطٍٝاػٍُ أْ فؼً اٌشجً ػٚ
اٌمظاص تاالذفاقٚ دٚ اٌحذٟادج فٙاٌشٚ االػرىافٚ اٌخطثحٚ ْاألراٚ ادٙاٌجٚ ٜاٌظغشٚ ٜاإلِاِح اٌىثش
(Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat
faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubro dan
al-imamah as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain).20
Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengutip ijmak-nya
ulama bahwa salah satu syarat menjadi imam adalah laki-laki (dzukuroh):
ٍٝح اٌّرشذثح ػ١ٌٚال ذرحًّ اٌّغؤٚ ،ا اٌّشأج ػادجٍّٙشج ال ذرح١رطٍة لذسج وث٠ سج فألْ ػةء إٌّظةٛأِا اٌزوٚ
»ا أِشُ٘ اِشأجٌٛٚ َٛفٍح ل٠ ٌٓ« : ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا ػٍّٝ لاي ط،شج١ف اٌخطٚاٌظشٚ اٌحشبٚ ٍُ اٌغٟفح ف١ظٌٛ٘زٖ ا
.ً ْ اإلِاَ روشاٛ وٍٝاء ػٙ) ٌزا أجّغ اٌفم2(
(Adapun laki-laki [sebagai syarat jabatan al-imam] karena beban pekerjaan menuntut
kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak
sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau
perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: „Tidak akan berjaya suatu kaum yang
19
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menyerahkan kepemimpinannya pada wanita‟ Oleh karena itu, ulama fiqih sepakat
bahwa jabatan Imam harus laki-laki).21 Tentu saja yang dimaksud al-imam di sini adalah
al-imam al-udzma atau al-khalifah al-ammah yang mengepalai muslim dunia.
Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan qadhi atau hakim,
terdapat perbedaan ulama fiqih apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh
menempati posisi ini:
ٟا فٛاخرٍفٚ ،ًشاً ٔاؽما١ؼا ً تظ١ّْ ػالالً تاٌغا ً حشا ً ِغٍّا ً عٛى٠ ْٗ أ١شرشؽ ف٠ ٟ أْ اٌماػٍٝاذفك أئّح اٌّزا٘ة ػ
سجٛاٌزوٚ ،اشرشاؽ اٌؼذاٌح
(Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka,
muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan
laki-laki).22
Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim antara
lain Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Rushd memerinci perbedaan
pendapat ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid:
ْٛص أْ ذىٛج٠ فح١ٕ حٛلاي أتٚ ،ُ طحح اٌحىٟ ششؽ فٟ٘ :سّٛٙ فماي اٌج:سجٛ اشرشاؽ اٌزوٟا فٛوزٌه اخرٍفٚ
.ءٟ وً شٟ اإلؽالق فٍْٝ اٌّشأج حاوّاػٛص أْ ذىٛج٠ : ٞ لاي اٌطثش.ايِٛ األٟا ف١اٌّشأج لاػ
(Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur
mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh
wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi
hakim secara mutlak dalam segala hal).23
Sementara itu, kalangan ulama kontemporer yang mengharamkan kepemimpinan
wanita dipelopori oleh ulama Wahabi. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz24 menyatakan
dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam
pemerintahan:
:  فًٍ انكتاب،  ٔلذ دل انكتاب ٔانسُح ٔاإلجًاع ػهٗ رنك،جٕصٚ ٍ الًٛاسْا نهشئاسح انؼايح نهًسهٛح انًشأج ٔاختٛتٕن
حٚح ػاو شايم نٕالٜٚ اٙ ٔانذكى ف، لٕايٌٕ ػهٗ انُساء تًا فعَّم هللا تؼعٓى ػهٗ تؼط
َّ  { انشجال: ٗلٕنّ تؼان
ْٕٔ ، حٜٚ اٙم فٛؤكذ ْزا انذكى ٔسٔد انتؼهٚٔ ، ٗ انشئاسح انؼايح يٍ تاب أٔنٙ ٔكزا ف، ّ أسشتٙانشجم ٔلٕايتّ ف
ٍ ( ن: ٖانفشط اتُحَ كسش
َّٗ لٕنّ ملسو هيلع هللا ىلص نًا ٔن:  ٔيٍ انسَُّح. شًْا يٍ يؤْالخ انذكى ٔانشئاسحٛح انؼمم ٔانشأ٘ ٔغٛأفعه
ُ
، ح انًشأج إليشج ػايحٛى تٕنٚذل ػهٗ تذشٚ جٚ سٔاِ انثخاس٘ ٔال شك أٌ ْزا انذذ، ) أيشْى ايشأج
َ فهخ لٕ ٌو ٔنَّٕاٚ
ْٕ  ٔانفالح،  ٔلذ َفٗ انشسٕل ملسو هيلع هللا ىلص انفالح ػ ًٍَّ ٔالْا، ى أٔ تهذ ؛ ألٌ رنك كهّ نّ صفح انؼًٕوٛتٓا إيشج إلهٛٔكزا تٕن
. شٛانظفش ٔانفٕص تانخ
(Kepemimpinan wanita untuk riasah ammah lil muslimin itu tidak boleh. Quran, hadits
dan ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah QS An-Nisa 4:34.
Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam
keluarga. Apalagi dalam wilayah publik… Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi “Suatu
21
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kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan.” Tidak diragukan lagi
bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum
atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah
telah menegasikan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan).25
Fatwa Bin Baz di atas tidak membedakan antara riasah ammah yakni al-khilafah
al-ammah dengan al-wilayah al-khassah. Juga, semua posisi jabatan tinggi seperti hakim,
menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya
diduduki oleh perempuan.
Pandangan yang Membolehkan Pemimpin Wanita
Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir,26
menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak
bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun
posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat,
Tantawi menegaskan:
ٟزا إٌّظة فٌٙ  اٌّشأجٌُٟٛ أشاد تر٠ح ألْ اٌمشآْ اٌىش١ِؼح اإلعال٠خاٌف اٌشش٠ ٌح الٚ اٌّشأج سئاعح اٌذٌٟٛاْ ذ
ُ٠ٓ اٌمشآْ اٌىش١ح ٌث١ِؼح اإلعال٠خاٌف اٌشش٠ أٔٗ إرا واْ رٌهٚ جً ػٓ ٍِىح عثأٚ  ػضٌٌّٝٛ روش٘ا اٟاخ اٌر٠٢ا
ث٠ اْ ٘زا اٌحذٞٚ لاي ؽٕطا،)  أِشُ٘ اِشأجٌٛٚ َٛفٍح ل٠ ٌُ( : ي هللا ملسو هيلع هللا ىلصٛث سع٠ي ٔض حذٛحٚ  ٘زٖ اٌمظحٟرٌه ف
ٌحٚ سئاعح اٌذٌٝٛ فٍٍّشأج أْ ذر:.ُ١ًّ اٌرؼ١ عثٍٝي ملسو هيلع هللا ىلص ػٛزوشٖ اٌشع٠ ٌُٚ ٌح اٌفشطٚ دٟ٘ٚ ٕح١الؼح ِؼٛخاص ت
 ِٕظةٌٝٛا ِطٍما أْ ذرٌٙ صٛج٠ ح إال أٔٗ ال١ؼ٠ اٌّجاٌظ اٌرششٟا فٛاْ ذظثح ػؼٚ شج١اٌغفٚ شج٠صٌٛاٚ ح١اٌماػٚ
صٛج٠ ٘زا الٚ ٓ ٌٍظالج١ٍّ طاحثٗ إِاِح اٌّغٍٝحرُ ػ٠ ٗٔخ األص٘ش ألْ ٘زا إٌّظة خاص تاٌشجاي فمؾ أل١ش
).ششػا ٌٍّشأج
(Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan
syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat
tentang Ratu Balqis dari Saba.27 Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan
syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun
tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh
wanita” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan
Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh
menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi
anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh
Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi
imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita).28
Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan
berhak menduduki jabatan kepala negara (riasah daulah), mufti, anggota parlemen, hak
memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor
swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan
25
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sempurna (tamam al ahliyah).29 Menurut Qaradawi tidak ada satupun nash Quran dan
hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti
aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam
ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas
utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga
perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.30
Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir saat ini31, termasuk di antara
ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi
apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan
Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan Al-Imamah Al-Udzma yang membawahi seluruh umat
Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi
imam shalat.32
Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah
sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat
sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Jumah,
keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara
dirinya dan suaminya.33
Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah
Bolehnya perempuan menduduki posisi penting di lembaga pemerintahan – dari
kepala negara sampai ketua RT-- maupun di sektor swasta bukan tanpa syarat. Islam
membuat aturan-aturan yang harus ditaati atas setiap langkah yang dilakukan oleh setiap
muslim dan muslimah. Dalam hal ini, Qardawi menyatakan ada tiga syarat yang harus
dipenuhi wanita yang bekerja di luar rumah:
ٟؼًّ ف٠ ْص ٌٍشجً أٛج٠  وّا ال،عٚش ِشش١ ػًّ غٟص أْ ذؼًّ اٌّشأج فٛج٠  فال،ػًاْٚ اٌؼًّ ِششٛى٠ ْالً أٚأ
ْص أٛج٠ الٚ ،ًص أْ ذؼًّ سالظح ِثالٛج٠  فال،ص ٌٍّشأجٛال ذجٚ ًص ٌٍشجٛاء ذج١جذ أشٌٛىٓ ذٚ ،عٚش ِشش١ػًّ غ
ج اٌّشأج تاٌشجً تالٍٛ ألْ خ،يٛص اٌذخٛج٠ ذؼاء ٌّثح حّشاء؛ فالٚ ،ا ِىرةٙ١ٍغٍك ػ٠ ًشج خاطح ٌشج١ذؼًّ عىشذ
.تاإلجّاعٚ ٓ١م١ ِحشِح ت،َال ِحشٚ جٚص
اٙٔي أٚا األٍّٙ فؼ،يٛح وّا ذم١ا األعاعٙ ٍِّىرٟح ف١ا األعاعٙفر١ظٌٛ ًا١ْ ٘زا اٌؼًّ ِٕافٛى٠  أالٛ٘ :ٟٔاألِش اٌثا
ًمث٠ زا الٙ ف،رؼاسع ذّا ًِا ِغ رٌه١ فئرا واْ ٘زا اٌؼًّ ع،الدٚق األٛ حمٞأَ ذؤدٚ ،ح١جٚق اٌضٛ حمٞجح ذؤدٚص
.تحاي
ص أْ ذخشجٛج٠  فال،اٌحشوحٚ َاٌىالٚ ٟاٌّشٚ اٌٍثظٚ جٚ ِثً آداب اٌخش،ح١ِداب اإلعال٢ أْ ذٍرضَ تا:األِش اٌثاٌث
ٍٓٙؼشتٓ تأسج٠الٚ( :ٌٝ وّا لاي ذؼاٟص أْ ذّشٛج٠ الٚ ،اٙح٠شُ اٌشجاي س١ٌ ص أْ ذخشج ِرؼطشجٛج٠ الٚ ،ِرثشجح
،"ُا تاٌىٚ "خز:ي ٌٍٕاطٛا ذمٙٔ األسع وأٟذؼشب تٗ فٚ  ذٍثظ حزاء تىؼة ػايٞٓ) إٔٙر٠ٓ ِٓ ص١خف٠ ؼٍُ ِا١ٌ
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ً لٍٕاٚ  لٍثٗ ِشعٟ فٞطّغ اٌز١ي فٛال ذخؼؼٓ تاٌمٚ( فٚص اٌىالَ إال تاٌّؼشٛج٠ وّا ال
زٖ آدابٙفًا) فٚال ِؼشٛل
.ا ٘زاٍّٙا إرا لاِد تؼٙ١جة أْ ذشاػ٠
(Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan
yang dilarang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga
jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. Misalnya,
wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di
dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat [berduaan dalam ruangan tertutup]
dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut
ijmak ulama.
Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama
yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam
memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas
utamanya, maka itu tidak bisa diterima.
Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian,
berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh
keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya
tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya jalan seperti yang digambarkan
Allah dalam QS An-Nur 24:31 “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”34 Sebagaimana tidak dibolehkan
berbicara kecuali untuk kebaikan seperti disebut dalam QS Al-Ahzab 33:32 “Maka
janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada
penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”35 Inilah etika prinsip yang
harus dijaga oleh wanita yang bekerja di luar rumah.)36
Kesimpulan
Terdapat kesepakatan ulama fiqih (ijmak) dari keempat madzhab dan lainnya,
salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan al-khilafah alammah atau al-imamah al-udzma. Namun, ada perbedaan pandangan tentang definisi
kedua istilah ini. Mayoritas memaknai kata al-khilafah al-ammah atau al-imamah aludzma sebagai kepala negara yang membawahi wilayah Islam di seluruh dunia seperti
yang terjadi pada zaman empat khalifah pertama (khulafaur rasyidin), masa khilafah
Abbasiyah dan Umayyah. Ulama fiqih klasik umumnya juga tidak membolehkan
perempuan menjadi hakim, kecuali Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir At-Tabari
yang membolehkan wanita menduduki posisi apapun. Pandangan ketiga ulama terakhir
ini menjadi salah satu alasan ulama kontemporer atas bolehnya wanita menjabat posisi
apapun asal memenuhi syarat.
Bagi kalangan yang mengharamkan kepala negara wanita, setiap negara muslim
saat ini termasuk dalam kategori al-wilayah al-ammah yang pemimpinnya disebut alimamah al-udzma. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menduduki posisi ini. Bagi
34
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ulama yang membolehkan, seperti Tantawi, Yusuf Qardawi dan Ali Jumah, masingmasing negara yang ada saat ini adalah salah satu bagian wilayah alias al-wilayah alkhassah – bukan al-wilayah al-ammah -- dan karena itu boleh dipimpin oleh perempuan
termasuk posisi jabatan lain yang berada di bawahnya seperti hakim, menteri, gubernur,
DPR, dan lain-lain.
Di antara kedua pendapat di atas, ada pandangan yang ekstrim yang menyatakan
bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi jabatan apapun yang membawahi lakilaki dengan argumen QS An-Nisa 4:34 dan hadits Abu Bakrah. Pendapat ini didukung
oleh hampir semua ulama Wahabi Arab Saudi dan kalangan yang pro dengan mereka.[]
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