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ABSTRAK 
KESET ARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 

MENURUT F AZLUR RAHMAN DAN ASGHAR AU ENGINEER 
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM 

Persoalan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan semakin 
men_arik minat banyak pihak, diantaranya Fazlur Rahman dan Ashgar Ali 
Engmeer, kedua tokoh ini begitu lantang dalam menyuarakan keadilan dan 
kesetaraan perempuan. Menurut mereka prinsip persamaan kedudukan manusia 
yang diajarkan Islam memiliki pengertian yang sangat luas. Paham persamaan itu 
mencakup kesetaraan laki-laki dan perempuan juga pada Muslim dan non
Muslim. Persamaan itu juga meliputi persamaan hak dalam bidang politik, 
ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. 

Apa yang diperjuangkan oleh Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer 
sangat menarik untuk dikaji dan dpelajari karena dari pemikiran mereka dapat 
mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada era berikutnya. Termasuk 
Indonesia. Yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana 
pandangan mereka terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan, faktor apa saja 
yang melatar belakangi dan pengaruhnya terhadap hukum Islam. 

Untuk memudahkan dalam mengulas pemikiran kedua tokoh tersebut 
penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan metode itu diharapkan 
mampu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena, khususnya berkaitan 
dengan pemikiran kedua tokoh itu. Sedang pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan historis filosofis . 

Dari beberapa paparan pemikiran tentang masalah perempuan yang 
dikembangkan Rahman dapat disimpulkan bahwa ia memberikan andil yang 
cukup besar baik dari sisi metode maupun produk pemikiran. Meskipun 
pemikirannya identik dengan pemikir wanita lainnya tentang masalah perkawinan 
dalam Islam, baginya prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami . 
Argumen yang dipakai adalah mendasarkan pada teori pembedaan nas normatif
universal dengan nas praktik temporal. 

Sedang Asghar menekankan pentingnya pembedaan antara pemyataan 
normatif dan pemyataan kontekstual ajaran agama. Prinsip-prinsip ini bersifat 
eternal dan dapat diaplikasikan dalam pelbagai ruang dan waktu. 

Faktor yang melatarbelakangi pemikiran kedua tokoh tersebut ada dua 
macam, yaitu faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor ekstemal didalamnya 
meliputi realitas sosial, persentuhan dengan (peradaban) Barat, perkembangan 
global dan gagasan tentang HAM. 

Gagasan tentang kesetaraan laki-laki dan pcrempuan yang diperjuangkan 
olehnya tidak menjadi sia-sia, hal ini terbukti menjadi bertambahnya bentuk 
literatur hukum Islam yang semula hanya meliputi fatwa, keputusan pengadilan 
agama dan kitab fiqh. Kini bertambah dua yaitu tru dan Kompilasi Huknm Islam. 
Di dalam kedua jenis literatur hukum Islam yang baru muncul pada abad ke-20 
ini, perempuan ditempatkan pada kedudukan yang jauh lebih baik dari tempatnya 

dalam kitab-kitab fiqh. 
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MOTTO 

¢- ¢-

~\_,\~~~ (t~~~-' ~'51~.~~~~ 

Barangsiapa mengerjakan pcrbuatan jahat , 

maka dia tidak akan dibalas mclainkan scbanding dengan kejabatan itu. 

Dan barangsiapa mcngcrjakan amal yang salch baik laki-laki maupun pcrempuan 

sedang ia dalan1 keadaan beri1nan, 

1 QS. Ghafir ( 40]: 40 

maka mcrcka akan masuk surga, 

mcrcka dibcri rczki 

di dalamnya 

tan p a 

hisab.1 
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam pcnelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Mcntcri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun ' 1987 dan no. 05436/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

I alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

ba' b be 
'-' 

v ta' t te 

..:,., ~ cs (dcngan tilik di atas) sa s 

c jim j jc 

C h.a' h ha (dengan titik di bawah) 

C kha' kh ka dan ha 

~ dal d de 

~ z'ai z zct (dcngan titik di atas) 

) ra' r cr 

) zai z zct 

r 

r.f Stn s cs 

~ syfn sy cs dan yc 
r.f 

~ ~ad ~ cs (dcngan titik di bawah) 



uP sJad 9 de (dcngan titik di bawah) 

...b tar t te (dengan titik di bawah) 

.t :?ii' :? zct (dcngan titik di bawah) 

t 'ain ' koma tcrbalik 

t gain g gc 

J !a' f cf 

J qaf q qi 

.!) kaf k ka 

J lam I el 

i mlm m em 

0 -
nun n en 

-
) wawu w we 

_I:, ha' h ha 

apostrof (tctapi tidak 
hamzah ' dilambangkan apabila ter-~ 

lctak di awal kata) 

<; ya' y yc 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, tcrdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 
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Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya bcrupa tanda atau harkat , 

transliterasinya scbagai bcrikut: 

Tanda Nama HurufLatin Nama 

Fathah a a 

Kasrah 
J 

I;)ammah u u 

Contoh: 

~- kataba 

~ - su'ila _?";; -. z'ukira 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya bcrupa gabungan antara 

harkat dan huruf, translitcrasinya scbagai bcrikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

'-.£ ........... . Fat4ah dan ya ai a dan i 

J ...... .... .. Fat4ah dan wawu au a dan u 

Contoh: 

~-kaifa J_r- haula 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya bcrupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Tanda Nama HurufLatin Nama 
/ / 

(.$ ............ I............ Fat4ah dan alif atau alif" -
a a clcngan garis di atas 

Maksiirah 
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i..S .......... .. Kasrah dan ya 
J 

~ammah dan wawu 

Contoh: 

JL! -qala 

if J- rama 

D. Ta' Marbu~ah 

TransHterasi untuk ta' marbutah ada dua: 

1. Ta Marbutah hidup 

-
i i dcngan garil" di atas 

-
u u dengan garis di atas 

jJ -qlla 

J~-yaqulu 

Ta' marbutah yang hidup atau yang mcndapat harkat fatl)ah, kasrah dan 

~ammah, transliterasinya adalah (t). 

2. Ta' Marbutah mati 

Ta' marbutah yang mati atau mcndapat harkat sukun, translitcrasinya 

adalah (h) 

Contoh: 4..>J.k_ Tal~ah 

3. Kalau pada kat a yang terakhir dcngan ta' marbutah diikut i olch kat a yang 

menggunakan kata sandang "al" scrta bacaan kcdua kata itu tcrpisah, 

maka ta'marbutah itu ditranslitcrasikan dcngan ~a /h/ 

Contoh: U.-1 ~ )J - rauqah al-Jannah 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistcm t ulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam translitcrasi ini tanda syaJdah terscbul 
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dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah it u. 

Contoh: ~J- rabbana 
oil 

~ -nu'imma 

F. Kata Sandang 

Kata sandang daJam sistem tulisan Arab dnambangkan dengan huruf, 

yaitu "JI". Namun, dalam transHteras] ini kata sandang ltu dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang 

diikuti oleh qamariyyah. 

1. Kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiyah ditranslitcrasikan scsuai 

dengan bunyinya yaitu "a!" diganti hurufyang sama dcngan hurufyang 

langsung mengikuti kat a sandang it u. 

Cotoh: j.>.-~1 - ar-rajulu 

o~\- as-sayyidatu 

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah . 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslitcrasikan scsuai 

dengan aturan yang digariskan di dcpan dan sesuai pula dcngan 

bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mcngikutinya dan 

dihubungkan dengan tanda sam bung (-) 
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Contoh: ~I - al-qalamu 

~~I - al-badf'u 

G. Hamzah 

JJ\J:-1 -al-jalalu 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun Hu hanya berlaku bagi hamzah yang tcrletak eli tcngah dan 

di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak <.Ufambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

~- syai'un 

~ _yjl - an-nau'u 

H. Penulisan Kata 

u ~\ - umittu 

. ' 
0 J..G-1.; - ta ' khu/un a 

Pada dasamya setiap kata, baik fi ' il (kata kcrja), isim atau huruf, 

ditulis terpisah . Hanya kata-kata tcrtcntu yang pcnulisannya dcngan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dcngan kala lain, karcna ada huruf Arab atau 

harkat yang dihilangkan, maka dalam translitcrasi ini pcnulisan kala tcrscbut 

dirangkaikanjuga dcngan kata lain yang mcngikutinya. 

Contoh: 

' ~ jl)l p>- ~ .\l.l\ 0\J - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqf n alau 

Wa innallaha lahuwa khairur- raziql n 

- Fa 'aufu al kaila wa al mf zan a at au 

Fa 'auful - kaila wal- mf zana 
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I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikcnal , dalam 

transHterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pcnggunaan huruf kapital 

seperti yang bcrlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan 

untuk menu1iskan huruf awal nama diri dan perm1tlaan kalimat. BHa nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kat a sandangnya. 

Contoh: 

- wa ma Mul)ammadun Hla Rasul 

u"'l:ll ~ J ~ Jj\ 01 - inn a awwala baitin wuqi 'a linnasi 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku hila dalarn tulisan 

Arabnya memang lengkap dcmikian dan kalau pcnulisan it u disat ukan 

dengan kata lain sehingga ada kata lain schingga ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka hurufkapital tidak dipcrgunakan . 

Contoh: 

' 
~}~J~\if~ 
,.. - '11 ~ 
~_rill .ol 

- na~run rninaJlahi wa fathun qarfb 

- lillahi al-amru jaml'an 

J. Bagi mereka yang menginginkan kcfasihan dalarn · bacaan, pcdornan 

transiterasi ini merupakan bagian yang tidak tcq)isahkan dcngan ilmu tajwid. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Bclakang Masalah 

AI-Qur'an melawan segala bentuk kctidakadilan, seperti eksploitasi 

ekonomi, pcnindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan scgala 

corak disequilibrium dan apattheid. Tampak dengan jelas, bahwa ayat-ayat 

Makkiyah khususnya 1ebih menekankan pada masalah keadilan sosial. 

Scpcrti misalnya digambarkan dalan') sural al-Ma'un (107): 1 - 7, Nabi 

begit u tckun dan bersemangat mernperjuangkan peru bah an struktur 

masyarakat Makkah yang kapitalistik dan feodalistik menuju masyarakat 

yang adi I dan cgalitarian. 1 

Islam adalah agama pcrtama yang mencmpatkan percmpuan sebagai 

makhluk yang tidak bcrbcda dengan laki-laki dalarn hakekat kernanusiaannya, 

dan secara tcgas memberi tempat tcrhormat kepada perernpuan dan ini jauh 

berbcda dcngan tradisi jahiliyah yang mcmandang perernpuan sangat negatif, 

bahkan mcniadakan hak-hak mcrcka. 2 Islampun, baik dalam a\-Qur'an 

maupun Sunnah, menjunjung tinggi keadilan yang dengan itu hak tiap 

1 Mansour Fakih, Fiqh sebagai Pnradigma Keadilan, dalam Team, Epistemologi Syara': 
Mencari Formal Baru Fiqh Indonesia (Yogyakarta: Walisongo Press dcngan Pustaka Pclajar, 
2000), him., 143. 

2 Ali Yalie, "Kodrat, Kedudukan dan Kt.:pt.:mimpinan Pcrempuan", dalam Lily Zakiyah 
Munir (cd) Mcmposisikan Kodrat: Pcrcmpuan dan Pcruhahan dalam Pcrspcktif Islam, cet. 1 
(Bandung: Mizan, 1999), him., 65 
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manusia yang senantiasa dilindungi tanpa membedakan agama, ras, suku dan 

gender yang hingga saat ini masih kerap diperbincangkan. 

Persamaan di antara kaum laki-laki dengan kaum wanita secara garis 

besamya merupakan masalah yang sama. Seperti firman Allah: 

tY 0~} ul 0\.ji__,.-1) j>.-) #..) 'G~ t 0~ ~\.>...) tY 0=!~ 1)~1) 
3 c.>_;>-~I Vl.l>l_?' :ri Vl-l>-1 ~ 0i ,.1~1 

Memang benar bahwa secara garis besarnya al-Qur'an menghendaki 

pembagian kerja dan perbedaan fungsi di antara laki-laki dengan perempuan. 

Yang menjadi masalah disini apakab ayat yang dikutip di at as merupakan 

sebuah pernyataan bahwa kaum laki-laki dan wanita pada dasarnya adalah 

tidak sama. Firman Allah: 

Ayat ini menunjukkan bahwa secara fungsional (bukan sccara hakiki) 

lelaki lebih unggul daripada pcrcmpuan, karcna lclaki harus mcncari nafkah 

dan menafkahi pcrempuan. Tetapi secara religius kaum lelaki dan perempuan 

memiliki pcrsamaan yang mutlak. Namun kcnyataanya, guna mcwujudkan 

kesetaraan tcrscbut masih dihadapkan pula pada bagaimana kcadilan dapat 

diejawantahkan, sebab secara hakiki keadilan merupakan suatu konsep relatif, 

karena itu harus relevan dengan tatanan sosial yang mautap, di mana suatu 

skala keadilan tertentu diakui. Sehingga kesetaraan yang pada akhirnya 

bermuara pada konsep keadilan tidak dapat begitu saja diterjemahkan dalam 

3 Al-Baqiirah f2) : 282 

4 Al-Nisii' [4] : 34 
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dunia realitas scbclum memahami lcbih dulu konscp kcadilan sccara 

komprehensif dan kontekstual. 

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an 

dan Sunnah Nabi. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki 

sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus 

berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman .5 

Seperti yang telah seringkali dikatakan bahwa tujuan diterapkannya 

hukum dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk kemaslahatan umat 

manusia, kontekstual dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan 

kebersamaan. Seperti firman Allah: 

6 L&WJ 4.r _) ':il .!lt.L) \...) 

~ ~\J }diJ ~l.:..>uJI jY ~) -..+~\ c.,fo) ~~lJ 0l....>-'iiJ J..Wt; /~ 11 01 

70)_? j:, ~ 

Sayangnya, prinsip-prinsip tcrsebut scringkali gagal mcmaknai 

sebagai pesan yang terkandung dalam al-Qur'an, sehingga seringkali nash-

nash hukum dipahami secara tekstual sebagaimana tersurat tanpa memahami 

konteks sosio-historisnya. 

Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki 

sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau 

5 M. Hasbi A~h-Shiddiqy, Syariat Islam Meojawab Taotaogao Zaman, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1986), hlm., 31 

6 Al-Anbiya' [21] : 101 

7 AI-Nahl [161 : 90 
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peradaban yang dikuasai laki-laki, yang secara populer dikenal sebagai 

peradaban patriarki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberi 

kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya berperan dalam posisi-posisi 

yang menent ukan. 8 

Sudah menjadi watak al-Qur'an bahwa ia memusatkan segala 

sesuatunya berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis, dan ini 

hanya bisa dilakukan secara gradual. Oleh karena itu, akan menjadi kesalahan 

besar apabila kita selalu memposisikan perempuan dalam setting budaya 

seperti itu ke dalam setting sosial dan budaya modern seperti sekarang ini. 

Hal ini juga berlaku pada kondisi sebaliknya. Artinya, perempuan dalam 

masyarakat modern tidak selalu dapat diberikan legitimasi hukum 

sebagaimana yang diberika kepada masyarakat kala itu. Yang menjadi 

tuntutan al-Qur'an adalah kemaslahatan dan keadilan. Kcmaslahatan dan 

keadilan adalah apabila kit a mampu memposisikan sesuat u secara 

proporsional dan kontekst ual. 9 

Kenyataannya sosial dewasa ini sekali lagi memperlihatkan bahwa 

pandangan mengcnai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi 

intelektual dan profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meskipun tangan-

8 Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan", Refleksi J(jai at as Wacana Agama dan Gender, 
(Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm., 147 

9 Ibid., blm. 148 
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tangan hegemonik laki-laki masih berusaha - melalui kesadaran atau tidak-

untuk tetap mempertahankan superioritas dirinya. 10 

Tidak berlebihan untuk menyebut, bahwa kalau dicermati secara 

seksama nash-nash yang berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan 

perempuan yang sering dijadikan dasar diskriminasi atau subordinasi 

terhadap perempuan umumnya adalah nash praktis-kontemporal. 11 

Maksudnya adalah detail, rinci, bersifat terapan, dapat dipraktekkan dalam 

kehidupan nyata. 12 Atau jabaran dan implementasi dari nash normatif-

universal. 

Fazlur Rahman adalah salah satu tokoh feminis yang konsen menulis 

antara lain tentang kesejajaran laki-laki dan wanita. Rahman lahir di Pakistan 

dari keluarga Muslim taat, dan sudah hafal seluruh al-Qur'an (al-hafiz) ketika 

umur 10 tahun. Dari penuturan Rahman sendiri, bahwa kedua orangtuanya 

sangat mempengaruhi karakter dan kepercayaannya. Bapaknya adalah 

seorang ilmuwan yang terdirik dalam pemikiran Islam tradisional. Tetapi 

berbeda dengan umumnya ilmuwan tradisional yang memandang pcndidikan 

modem sebagai racun iman dan moral, bagi bapak Rahman, Islam harus 

10 Ibid, him. 149 

11 Khoirudin Nasution, "Ushul Fiqh Sebuab Kajian Fiqh Pcrempuan", dalam Ainur Rafiq 
[Ed} Madzhab Jogja Menggagas Ushul Fiqh Kontemporer, cet. 1 (Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 
2002), him., 255 

12 Masdar Fa rid Mas' udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, cet. 2(Bandung: 
Mizan, 1997), blm., 27 30. 
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menghadapi modernitas dan melihatnya sebagai tantangan dan kesempatan, 

dan pandangan ini juga yang dimiliki Rahman kemudian. 13 

Menurut Rahman ada tiga faktor penyebab mengapa wanita menderita 

(tersubordinasi , termarginalisasi, dan scmacamnya) sepanjang sejarah 

muslim, yang scmestinya (menurut teori atau ajaran Islam Ideal mempunyai 

posisi yang sejajar dengan kaum laki-laki). Pertama, studi Islam yang 

menggunakan pendekatan parsial atau otomistis. Kedua adanya generalisasi 

dari kasus-kasus pengecualian. Ketiga, merasuknya budaya atau tradisi lokal 

terhadap ajaran atau tafsiran Islam. Disamping alasan pokok tersebut , studi 

Islam yang ahistoris dan literalis juga menjadi faktor penyebab wanita 

terpinggirkan. 

Asghar Ali Engineer, yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1949 

adalah direktur Institute of Islamic Studies, Bombay India. Selain itu diajuga 

seorang pcmikir dan tcolog Islam dcngan rcputasi intcrnasional. Dia sudah 

banyak menulis buku, paper penelitian dan a1tikel tentang teologi, 

yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai 

negara. Asghar telah berpartisipasi dalam gerakan perempuan muslim dan 

sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan 

pembaharuan di komunitas Bohra.
14 

13 Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang Wanita, cet. 1 (Yogyakarta: Tazzafa 
dengan Academia, 2002), hlm., 118 

14 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Jslam,alih bahasa Farid Wajidi dan 
Cici F.A., cet. I (Y ogyakarta: LSPP A, 1994), hlm., 27\. 
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Pemilihan penulis pada Asghar disebabkan karena Asghar dimata para 

tokoh feminis mempunyai kedudukan istimewa. Pertama, ia menyajikan 

tulisannya dalam perspektif tantangan sosial-kultural yang dihadapi dunia 

Islam di masa ini (zaman modem). Kedua, karena ia menempatkan pandangan 

yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut metode 

pendekatan yang tidak hanya terbatas pada maslaah fiqh, akan tetapi juga 

mencakup aspek fislafat, antropologis, sosiologis dan sejarah. 

Komitmen Engineer terhadap penegakan kesetaraan jender dan 

perjuangan untuk menciptakan relasi jender yang berkeadilan bisa dilihat dari 

responnya terhadap kasus Shah Bano pada tahun 1985 di India. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Jatar belakang masalah yang pcnulis uraikan di atas, 

maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam 

penulisan skripsi ini: 

1. Bagaimana Pandangan Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer Tentang 

kesetaraan laki-laki dan perempuan 

2. Faktor apakah yang melatarbelakangi Fazlur Rahman dan Asghar Ali 

Engineer memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan 

3. Apa implikasinya terhadap hukum Islam 



C. Tujuan dan Kcgunaan 

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk 

a. Menjelaskan Pandangan Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer 

tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan 

b. Menjelaskan tentang faktor yang melatarbelakangi Fazlur Rahman 

dan Asghar Ali Engineer memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan 

perempuan. 

c. Menjelaskan apa implikasinya terhadap hukum Islam 

Penclitian ini berguna untuk mcmbuka wawasan ilmu 

pengetahuan di bidang Hukum Islam yang layak dipertimbangkan sebagai 

sumbangan ilmu pengetahuan. Khazanah ilmu pengetahuan selalu 

memperkaya dan mengikuti lajunya perkembangan zaman,sesuai dengan 

akselerasi isu sentral pelabelan negatif wacana kaum perempuan harus 

dihilangkan dalam rangka mcmpcrjclas atau mcluruskan kondisi sosio

kultural dan ckonomi yang selama ini mensubordinasi perempuan. 

D. Telaah Pustaka 

Peran perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana 

diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam yang 
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hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan 

terhormat pada perempuan. 15 

Sudah berlangsungnya ketidakadilan gender dari generasi ke generasi 

di hampir semua etnis bangsa-bangsa, menjadikan persoalan ini semakin sulit 

diidentifikasi. Cukup banyak tokoh-tokoh yang telah memb~ncangkan 

persoalan ini, namun masih saja menimblkan kontroversi dimana-mana. 

Fatima memissi, Riffat Hasan dan Amina Wadud Muhsin adalah 

beberapa tokoh yang dalam hal ini menunjukkan sikap yang serius dan 

menempatkan agama sebagai salah satu faktor terhambatnya upaya 

perjuangan keadilan dan kesetaraan. Mereka sepakat bahwa produk-produk 

fiqh serta berbagai penafsiran agama selama ini bias gender, karena 

kesemuanya itu dihasilkan oleh para tokoh agama, mufassri dan mujtahid dari 

kalangan laki-laki. 

Fatima mcrnissi melalui karya-karyanya, sepcrti wanita di dalam 

Islam,16 Ratu-ratu Islam yang terlupakan,17 dan Setara di hadapan Allah: 

Relasi laki-laki dan perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patiarkhi,18 cukup 

15 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'ao, cet. 3 (Bandung: Mizan, 1993), hlm., 
269. 

16 Fatima mernissi, Wanita di dalam Islam, terjemahan Y aziar Radianti, cet. l (Bandung: 
Pustaka, 1994). 

17 Fatima Mernissi, Ratu-ratu Islam yang Terlupakan, teijemahan Rahmani Ast uti, cet. 1 
(Bandung:Mizan, 1994) 

18 Fatima mernissi dan Riffat Hasan, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laid-laid dan 
Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi, tetjemahan team LSPPA, cet. 1 (Yogyakarta: 
LSPPA, 1995). 

) . 
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banyak menghadirkan hadis-hadis "misoginis" yang menurutnya 

mengandung bias gender sehingga perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. 

Dalam diskusinya ini ia menganggap pemahaman agama telah terduksi 

karena kentalnya budaya patriarkhis yang menyebabkan perempuan selalu 

berada dalam posisi subordinat, sehingga tanpa adanya pembongkaran tradisi 

Islam yang melahirkan kecenderungan misogimis, perempuan akan tetap 

terdiskriminasi. 

Amina Wadud yang juga tidak kalah respect-nya terhadap persoalan 

gender, menginginkan agar persoalan percampuran dapat dikaji kembali 

melalui sumbernya yang paling otentik yaitu al-Qur'an, dania melihat betapa 

al-Qur'an telah membebaskan perempuan dari praktek penindasan dan 

diskriminasi yang dilakukan olch kaum Jahiliyah scbclu~ kcdatangan Islam. 

Pemikirannya it u .ia kemas dalam sebuah buku yang berjudul Wanita di 

19 Dalam al-Qur'an. 

Adapun tokoh lain yang cukup kontroversial bagi kaum feminis antara 

lain adalah Abdurrahman al-Baghdadi (Emansipasi adakah dalam Islam: 

Suatu tinjauan Syari'at Islam tentang Kehidupan Wanita)20
, Muhammad bin 

19 Amina Wadud Muhsin, Wanjta dj da.lam A1-Qur'an, terjemaban Yaziar Radianti, cet. 1 
(Bandung: Pustaka, 1994). 

20 Abdurrahman al-Baghdadi, Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at 
Islam tentang Kehidupa11 Wanita, teijemaban Muhammad U1sman Ha1im, ce1. I (Jakai1a: Gema 
Insani Press, 1998) 
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Abdullah Sulaiman Arafah (Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah)21
, dan 

M. Thalib (Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir)?2 Mereka merupakan 

tokoh-tokoh yang secara gigih mencoba mempertahankan orisinalitas agama 

(Islam: fiqh), dimana mereka menempatkan ajaran-ajaran Islam yang telah 

terkonstruksi ke dalam beberapa kodifikasi fiqh sebagai suatu foimulasi yang 

dianggap sudah mampu menjelaskan serta menjawab persoalan gender, dan 

Islam tidaklah melakukan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana 

diungkapkan oleh kaum feminis. Tokoh-tokoh ini lebih cenderung menilai 

gerakan yang dilakukan kaum feminis gender sebagai propaganda yang justru 

menjerumuskan perempuan pada perlakuan yang merugika mereka sendiri. 

Mengingat semakin maraknya perbincangan ini, Fazlur Rahman dan 

Asghar Ali Engineer sebagai tokoh yang concern menanggapi persoalan 

perempuan (wanita) dan juga gender, tidak tanggung-tanggung turut 

menghadirkan kontribusi pemikirannya melalui kerja intelektual mereka, 

yang selanjutnya mereka bukukan. 

Di antara signifikansi metode studi Islam yang ditawarkan Fazlur 

Rahman untuk mengubah konsep bias gender menjadi sensitif gender, adalah 

tawarannya untuk memahami nash secara holistik, dan menghindari 

penggunaan metode atomistik. 

21 Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, Hak dan Peron Aktif, tetjemahan Katlur 
Suhardi, cet. l (Solo: Hazanah Ilmu, 1994) 

22 Muhammad Thalib, Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir, cet. 1 (Yogyakarta: 
Wihdah Press, 1999) 
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Konsekuensi dari penggunaan metode bolistik Rahman ini , peneliti 

harus membedakan antara nash normatif-universal yang berlaku sepanjang 

masa dan tempat di satu sisi, dengan nash praktis-temporal yang berlaku 

sesuai dengan konteks yang ada di sekitarnya di sisi lain.23 

Fazlur Rahman dalam bukunya Islam and Modemitymenulis bahwa ia 

membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok besar. Pertama, ayat-

ayat yang berhubungan dan membicarakan masalah teologi dan etik. Kedua, 

ayat-ayat kasuistik, yang di dalam termasuk ayat-ayat hukum (legal-

teaching)_24 Rahman menulis, ajaran dasar dari al-Qur'an adalah monoteis, 

keadilan sosial-ekonomi dan kesetaraan. Rahman mencatat: "Ajaran dasar al-

Qur'an - menekankan pada keadilan sosial-ekonomi dan kesetaraan diantara 

manusia- sangat jelas terlihat dari pesan-pesan awal al-Qur'an?5 

Lebih jauh ditulis: "Ajaran dasar al-Qur'an adalah moral, yang dari 

ajaran moral itu segera diikuti dengan ide-ide keadilan sosial-ekonomi.26 

Karenanya, Rahman membagi ayat-ayat ai-Qur'an menjadi dua 

kelompok besar, yaitu: (1) ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum, 

yang jumlah ayatnya terbatas, dan (2) ayat-ayat yang mengandung ajaran 

23 Kboiruddin Nasution, Fazlur Rahmllll teotaog Waoita, cet. 1 (Yogyakarta: Tazzafa 
dengan Academia, 2002), blm., 238 

24 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of ao Intelectual Tradition. 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm, 5 

25 Rahman, Islam & Modernity, blm., 19 

26 Fazlur Rahman, Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 1996), hlm., 33. 
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ajaran monoteis, keadilan sosial dan kesetaraan (egalitarianism) demikian 

Rahman.27 

Asghar Ali Engineer tokoh yang hadir se zaman dengan Fatima 

memissi yang kemudian menawarkan idenya melalui teologi pembebasan 

sekaligus memperjuangkan "liberasi" an "humanisasi" (pembebasan dan 

pemanusiaan) dalam mewujudkan kesetaraan yang diharapkan. Asghar juga 

tak jarang mengupas aspek sejarah Islam mulai dari sebelum datangnya 

sampai pada keadaan setelahnya, guna membedah secara gamblang inti ajaran 

Islam itu sendiri dalam memposisikan kesederajatan kaum perempuan dengan 

laki-laki. Ide dan pikirannya ini antara lain dapat dijumpai pada tulisannya 

yang sudah ditetjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "Hak-hak Perempuan 

dalam Islam,28 serta Islam dan Theologi Pembebasan?9 

Dalam bukunya "The Right of Women in Islam" memaparkan bahwa 

seorang memilih ayat-ayat tertentu sesuai dengan biasnya dan kemudian 

berusaha membuktikan kebenaran pandangannya, faktor psikologis yang 

sangat jelas adalah, interpretasi terhadap fakta-fakta empirik atas teks 

seseorang tergantung kepada posisi apriori seseorang. Dengan kata lain setiap 

27 Khoiruddin Nasution, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh" Perempuan, dalam Ainur 
Rafiq (Ed.) Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, cet. 1 (Yogyakarta: 
Arr Ruzz Press, 2002), hlm., 251 - 252. 

28 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, teljemahan Farid Wajidi dan 
Cici F arkha Assegaf, cet. 2 (Y ogyakarta: LSPP A, 2000) 

29 Asghar, Islam dan Teologi Pembebasan, teljemahan Agung Prihantoro, cet. 1 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) 
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sangat jelas adalah, interpretasi terhadap fakta-fakta empirik atas teks 

seseorang tergantung kepada posisi apriori seseorang. Dengan kata lain setiap 

orang hidup dalam selekta intelektualnya sendiri dan menarik kesimpulan 

menurut pandangan dunia yang dianutnya.30 

Pilihan penulis pada Asghar sebagai pembanding Fazlur Rahman 

disebabkan karena Asghar dimata para tokoh feminis mempunyai kedudukan 

istimewa. Pertama, karena ia menempatkan masalah-masalah pandangan 

yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut metode 

pendekatan yang tidak hanya terbatas pada masalab fiqh akan tetapi 

mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologi s dan scjarah. Kedua, ia 

menyajikan t uli sannya dalarh perspektif sosio-kult ural yang dihadapi dunia 

Islam zama modern ini. 

Menurut hemat penulis dari beberapa skripsi yang pernah penulis baca 

belum ada penelitian mengenai pemikiran Fazlur Rahman dan Asghar Ali 

·Engineer tentang fiqh perempuan dan bahasannya terfokus pada kesetaraan 

laki-laki dan perempuan serta implikasinya terbadap hukum Islam, maka 

penulis berani mcncoba membahasnya dalam bcntuk skripsi ini yang nantinya 

dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita khususnya dalam bidang 

Hukum Islam. 

30 Asghar Ali Engineer, The Right of Women in Islam (New York: St. Marin ' s Press, 
1992), hlm., 10. 
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E. Kerangka Teoritik 

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an 

dan Sunnah Nabi. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki 

elastisitas dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus 

berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman. 31 Hukum berubah seiring 

dengan perubaban waktu, tempat atau lokal. Sebagaimana tercermin dalam 

kaidah ushul: 

32 ~ ')'\) o.;..o j ')II~~\#')\:;;>.\ t>_r..JI ~ 

Untuk mengetahui lebib jauh bagaimana metodologi pemikiran Fazlur 

Rahman dan pendapatnya tentang masalah ini (kesetaraan dan keadilan), 

tidak dengan sendirinya dapat diketahui tanpa melihat aktivitas-aktivitas 

keilmuannya, serta komentar-komentar yang berkaitan. 

Secara garis besar metodologi pemikiran Fazlur Rahman secara 

keseluruhan hanya berpangkal pada gerakan gandanya (double movement), 

yaitu peninjauan dari masa kini ke masa ai-Qur'an diturunkan dan kembali 

lagi ke masa kini. Secara otomatis ini juga akan berimplikasi terhadap aspek-

aspek hukum tcrmasuk dalam kajian judul yang penulis bahas atau uraikan 

nanti. 

31 M. Hasbi As-Shiddiqy, Syari'al Islam Menjawab Tanlangan Zaman (Jakarta: Bulan· 
Bintang, 1986. him., 31 

32 Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, /'lim ai-Muwaqi 'io 'an Rabb a/- 'Alamin, (Beirut: Dar at
Jail, tt), Juz. I: hlm., 2 
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untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap karakteristik pemikirannya 

terse but. 

Gagasan utama yang dicanangkan Fazlur Rahman adalah 

pengembangan suatu metodologi sistematis yang mampu melakukan 

rekonstruksi Islam secara total dan tuntas serta setia kepada akar-akar dan 

dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan Islam modem tanpa mengalah secara 

membabi buta kepada barat atau menafikannya dengan kata lain bersikap 

kritis, juga terhadap warisan-warisan sejarah keagamaan Islam itu sendiri.33 

Berangkat dari gagasan tersebut Fazlur Rahman menawarkan sebuah 

perumusan metodologi ijtihad yang teraplikasi dalam metodologi tafsirya 

yang pada inti metode tafsir tersebut mempunyai gerakan ganda. Secara 

sederhana gerakan ini dapat dilakukan dengan tiga langakah. Pertama, 

pendekatan historis untuk menemukan teks al-Qur'an dalam bentangan karir 

dan perjuangan Nabi. Kedua, perlu diadakannya upaya sistematisasi etika al-

Qur'an. Ketiga, penumbuhan etika al-Qur'an ke dalam konteks masa kini.34 

Teori Evolusi Syari'ah 

Hukum syari'ah berkembang sebagai respon terhadap berbagai 

tantangan dan problem yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain syari' ah 

merupakan hukum yang bersifat situasional bukan transendental dan 

33 Seperti dikutip oleh Taufik Adnan Amal, Metode dan Altematif Neo-Modemisme 
Islam Fazlw Rahman, (Bandung: Mizan, 1993), hlm., 20 

34 Fazlur Rahman, Islam, telj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm., 378. 
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Teori Evolusi Syari'ah 

Hukum syari'ah berkembang sebagai respon terhadap berbagai 

tantangan dan problem yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain syari'ah 

merupakan hukum yang bersifat situasional bukan transendental dan 

karenanya harus diterapkan kreatif dalarn beragai kondisi yang berubah. 

Muhammad Mujib, ulama terkernuka, menyebutkan syari'ah lebih sebagai 

sebuah pendekatan kepada Islam daripada scbagai hukum.35 

Mereka yang tidak benar-benar mengetahui asal-usul dan 

perkembangan syari'ah seringkali beranggapan bahwa syari'ah (1) 

Seluruhnya bersifat Illahiyah dan (2) tidak dapat diubah. Namun, 

kenyataannya justru sebaliknya. Pertama, syari'ah tidak terbentuk dalam 

sckali jadi, tctapi bcrkcmbang mclalui proses cvolusi yang bcrliku-liku 

selama berabad-abad. Kedua, syari'ah tidak pemah berhenti, statis, dan 

karena itu tidak dapat berubah sebagaimana anggapan banyak orang.36 

Bahkan, setelah mempunyai bentuknya yang dapat dikenali. Para fuqaha 

harus mengakui prinsip ijtihad, yakni penafsiran dan penerapan fiqh 

(Yurisprudensi Islam) secara kreatif dalam berhadapan dengan keadaan

keadaan baru. Prinsip ijtihad, sejauh yang diterapkan merupakan unsur 

dinamis dalam hukum Islam. Karena sy~ri'ah tidak bersifat Ilahiyah 

sebagairnana al-Qur'an, dan tidak terhindar dari pemikiran manusiawi, atas 

35 Asghar Ali Engineer, The Right of Women . . .. , him., 10 

36 Ibid., him., 6 
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alasan inilab terdapat beberapa mazhab fiqh yang berbeda satu sama lain 

dalam banyak masalab. Karena prinsip ini pula, prinsip ijtibad yang disebut di 

atas menyatu ke dalam metodologi sya1i'ah. ljtihad sangat tergantung kepada 

sebuab pendekatan, pendapat dan kecenderungan personal. Lebih dari itu 

faktor geografis, rasial, tradisi kult ural dan peradaban juga mempengaruhi 

'1 . 37 pem a1an seseorang. 

F. Metode Penelitian 

Dalam melacak, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian 

secara integral dan terarah, penulis mcrnpergunakan mctode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka 

(library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelusuri buku-

buku yang ada relevansinya dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan 

menurut pandangan Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer serta 

irnplikasinya dalam hukum Islam atau berhubungan dengan judul yang 

akan diteliti, baik buku-buku primer dan bJku-buku tambaban. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif - analitis. Deksirptif artinya suatu 

metode dalam meneliti difokuskan pada pemikiran Fazlur Rahman dan 

Asghar Ali Engineer tentang fiqh atau suatu metode dalam meneliti 

37 Ibid, blm., 7 
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kelompok man usia, suatu obyek, suat u set kondisi, at au kelas peristiwa 

pada masa sekarang yang tujuannya membuat gambaran tentang 

pandangan Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan 

laki-laki dan perempuan serta implikasinya dalam hukum Islam secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta 

hubungan fenomena yang diselidiki. 

Sernentara analitis artinya rnenganalisa pandangan Fazlur Rahman 

dan Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan serta irnplikasinya dalam hukum Islam dan menafsirkan atas 

pandangan tokoh tersebut dalam bentuk sla.ipsi ini. 

Maka yang dimaksud deskriptif-analitis adalah mernberikan 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta bubungan antara fenomena, khususnya yang berkaitan 

dengan pandangan Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer tentang 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta irnplikasinya dalam 

hukum Islam yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, untuk 

selanjutnya dilakukan interpretasi yang lebih dalam. 

3. Metode Analisa Data 

Komparatif, sejenis penelitian deksriptif yang ingin mencari 

jawaban secara mendasar atas pandangan Fazlur Rahman dan Asghar Ali 

Engineer tcntang kesctaraan antara laki-laki. dan pcrempuan scrta 

implikasinya dalarn hukun Islam. Metode ini penulis gunakan untuk 
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mencari titik persamaan dan perbedaan serta membandingkan pemikiran 

dari kedua tokoh di atas yang paling mendasar, agar dapat mempermudah 

penulis melakukan perbandingan dan penganalisaan lebih lanjut terhadap 

pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 

4. Pendekatan 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 

pertama, pendekatan filosofis artinya obyek kajian tentang hakekat 

kesetaraan yang ditawarkan oleh kedua tokoh di atas. Kedua, pendekatan 

historis artinya menerangkan Jatar belakang dari kedua tokoh yaitu Fazlur 

Rahman dan Asghar Ali Engineer yang mana dengan melihat latar 

belakang tersebut dapat diketahui pengaruh pemikirannya. 

G. Sistcmatika Pcmbahasan 

Sebagaimana penlis skripsi lainnya, penulis memulai penelitian ini 

dengan proposal skripsi yang dijadikan Bab I, yaitu: Pendahuluan yang terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, t ujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Dalam bab II menjelaskan tentang riwayat hidup Fazlur Rahman. 

Riwayat ini memuat aktivitas keilmuan, situasi sosial dan politik, pemikiran 

Fazlur Rahman, karya-karya Fazlur Rahman dan pandangannya tentang 

kesetaraan 
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Bah Ill menjelaskan tentang riwayat Asghar Ali Enginer. Riwayat 

hidup ini memuat aktifitas keilmuan, situasi sosial politik, pemikiran Asghar 

Ali Engineer, serta karya-karya Asghar Ali Engineer serta pandangannya 

tentang kesetaraan 

Adapun inti penulisan skripsi ini terdapat dalam Bah IV. Dalam bah 

ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman 

dan Asghar Ali Engineer tentang keseteraan, Serta implikasinya terhadap 

hukum Islam. 

Sedangkan sebagai penutup dalam skripsi ini adalah Bah V, yang 

berisi kesimpulan dan saran-saran. Bah ini berusaha untuk menarik 

kesimpulan atas seluruh bahasan yang ditulis dalam skripsi ini. 



A. Kesimpulan 

BABY 

PENUTUP 

Rahman yang puncak karir akademisnya sebagai profesor Filsafat Islam di 

Universitas Chicago sudah tentu lingkungan kampusnya ikut mempengaruhi 

metode dan target yang hendak diraih oleh karya tulisnya. Penguasaannya yang 

menalam di bidang filsafat Islam dan Filsafat barat telah mengantarkan Rahman 

untuk menyajikan tafsir tematis al-Qur'an dengan refleksi filosofis. 

Fazlur Rahman mengangkat tema pembahasannya dari dasar al-Qur'an 

dalam perspektif metafisis ontologis dan etis teologis. Bagaikan menyelam dalam 

lautan, Rahman menyelami pesan al-Qur'an yang bersifat perenial-universal yang 

terbungkus dalam pakaian budaya dan peristiwa historis yang bersifat lokal dan 

temporer. Mirip Gadamer, Rahman juga menggunakan metode double movement 

dalam mengkaji sejarah, yaitu melakukan perjalanan intelektual ke masa lalu 

untuk menelusuri dan memasuki bilik-bilik peristiwa, sejarah adalah milik masa 

lalu dan tak akan kembali lagi, sejarah adalah sebuah rangkaian peristiwa dan 

pemaknaan yang yang tak pemah terputus, karena pemaknaan sejarah selalu 

mengacu ke depan meskipun dilakukan hari ini sehingga sesungguhnya sulit 

menciptakan jarak antara masa lalu, kini dan esok. 

Karena pendekatannya yang bersifat filosofis maka seringkali Rahman 

seringkali mengesankan lebih memilih signifikansi makna yang bersifat universal 

ketimbang makna tekstual yang terikat dengan peristiwa lokal historis. 

84 
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Menurutnya cara ini harus ditempuh, jika kita hendak mengaktualisasikan pesan

pesan dasar al-Qur' an untuk masyarakat modem. 

Oleh karenanya menurut Rahman dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an 

dilakukan seacara menyeluruh (holistik) tidak secara terpotong-potong 

(atomistik), disamping juga mempertimbangkan kondisi sosial yang 

melingkupinya. Dan juga harus memperhatikan konteks nas, baik secara khusus 

menjadi latar belakang turunnya nas (asbab al-nuziil dan al-wuriid nas) atau sering 

disebut asbab al-nuziil dan wurud mikro, maupun konteks yang lebih luas yakni 

sejarah Islam atau bahkan pra Islam yang lebih terkenal asbab an-nuzul dan wurud 

makro. 

Menurut Fazlur Rahman ada sejumlah nas yang berbicara tentang 

kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan yang dapat dikelompokkan menjadi 

delapan, yakni (1) statemen umum tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, 

(2) kesetaraan asal-usul, (3) kesetaraan dan amal dan ganjarannya, (4) kesejajaran 

untuk saling mengasihi dan menyintai, (5) keadilan dan persamaan, (6) kesejajaran 

dalam jaminan sosial, (7) saling tolong menolong, dan (8) kesempatan mendapat 

pendidikan. 

Dari beberapa pemaparan pemikiran tentang masalah perempuan yang 

dikembangkan Rahman dapat disimpulkan bahwa ia memberikan andil yang cukup 

besar baik dari sisi metode maupun produk pemikiran. Meskipun pemikirannya 

identik dengan pemikir wanita lainnya hal ini nampak ketika ia mengungkapkan 

masalah perkawinan dalam Islam, baginya prinsip perkawinan dalam Islam adalah 
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monogami. Argumen teori yang dipakainya adalah mendasarkan pada teori 

pembedaan nas normatif-universal dengan nas praktik temporal. 

Asghar menekankan pentingnya pembedaan antara pernyataan normatif 

dan pemetaan kontekstual ajaran agama. Apa yang dimaksud dengan aspek 

normatif merujuk kepada sistem nilai-nilai dan prinsip dasar dalam al-Qur' an, 

seperti prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat 

eternal dan dapat diaplikasikan dalam pelbagai ruang dan waktu. Pemyataan 

normatif yang berisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang bersifat fundamental ini 

harus dikedepankan daripada pemyataan kontekstual. Hal ini dikarenakan 

pemyataan kontekstual hanya merespon situasi sosial spesifik tertentu. Seiring 

dengan perkembangan zaman, ayat-ayat tersebut dapat diabrogasi. Dan jika 

melihat dari caranya menafsirkan al-Qur' an maka dia dapat dikategorikan 

''tektualis liberal". Dengan pendekatan ini dia hendak menegaskan bahwa Islam 

sangat peduli dengan persoalan dan keaadilan, persamaan hak dan keadilan gender. 

Namun pendekatan yang digunakannya tidak sama sekali meninggalkan realitas 

sosial. Dengan demikian selalu terdapat hubungan yang sinergis antara teks dan 

konteks, teks dan realitas, refleksi dan praksis. Karena landasas berpikir Asghar 

bertumpu pada filsafat praksis. Dan juga ketika menfasirkan ayat ia tidak hanya 

melihatnya dalam perspektif teologis, tapi juga konteks sosiologisnya, dengan 

kata lain dia memberikan muatan sosiologis dalam teks. 

Bila di bandingkan antara Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer, maka 

dapat ditarik kesimp~an bahwa metodologi yang digagas oleh Engineer terkesan 

lebih sederhana, namun elaborasinya tentang pembedaaan antara ayat-aya) 
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normatif dan kontekstual dianggap mampu membedakan antara nila-nilai 

fundamental yang menjadi spirit dasar al-Qur'an dan nilai-nilai kontekstual yang 

terikat oleh ruang dan waktu sehingga tidak bias berlaku universal. 

B. Saran-saran 

Tidak mudah bagi laki-laki menjadi seorang feminis. Sistem yang 

membangun mereka adalah sistem patriarkis yang telah memberi mereka peran

peran istimewa. Banyak yang mengatakan karya laki-laki (termasuk di dalamnya 

Fazlur Rahman maupun Asghar Ali Enigineer) tentang gender sangat artificial, 

tidak akan menyentuh persoalan-persoalan mendasar karena mereka tak 

mengalami penderitaan kamn perempuan. Karya-karya yang berperspektif gender 

tidak serta-merta menjadikan mereka feminis. 

Untuk mewujudkan kesetaraan itu laki-laki harus rela melepaskan hak-hak 

istimewa yang telah tertanam dalam dirinya. Laki-laki seharusnya melakukan 

'class suicide' (bunuh diri kelas) dulu untuk bisa menjadi feminis. Mungkin itu 

lontaran yang ekstrem. Dalam sistem yang sudah mengakar, laki-laki tidak 

sepenuhnya bisa disalahkan. Patriarkisme sudah menjadi identik dengan agama 

dan budaya selama berabad-abad. 

Dan memang sudah seharusanya laki-laki juga ikut mnyuarakan isu 

feminisme, sebab kalau hanya perempuan yang mengusung isu gender, orang 

hanya menganggapnya sebagai isu khas perempuan. Padahal, secara sosiologis, isu 

gender merupakan persoalan kesetaraan yang muncul dalam kehidupan laki-laki 
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dan perempuan. Untuk menjadikannya isu bersama, haruslah semakin banyak laki

laki yang terlibat. 

Apa yang diungkapan dalam skripsi ini hanyalalah sekelumit dari 

pemikiran Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer. Karya tulis ini bermaksud 

menguak sekelumit dari pemikiran mereka. Demikian pula tulisan-tulisan yang 

telah muncul sebagai usaha untuk menguak pemikiran mereka berdua yang luas 

dan beragam. Sebagai seorang pemikir yang berkelas intemasional, pemikiran 

mereka tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Sehingga mudah

mudahan karya ini bisa menjadi inpirasi dan ·motifasi bagi tulisan-tulisan lain 

untuk membahasnya lebih detail. 
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TERJEMAHAN 

BAI31 

-rrERJEMAHAN ---------------------

T--Dan pcr~ak~ikanlah dcngan Jua orang ~~ksi dari orang-orang 
I lclaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lclaki, maka (bolch) 

I I I scorang lclaki dan dua orang pcrcmpuan dari saksi-saksi yang 

1- T i 4 .I ~~~~;"f!~~~~;~~;~:~~~i~-p;;·,;;~"
1 ::i :::~" ::::~: ~~:: 

I I karcna 0llah Ielah _ mclcbi~kan scbahagian mcrcka (la~i-laki) atas 
i scbahag1an yang la1n (wan11a), dan karcna mcrcka (lak1-laki) Ielah 

1-----+- ____ ,_mcnafkahkan scbagian dari harta mcrcka::...:..·---·----------j 
3 6 

1 

Dan I iadalah Kami mcngulus kamu. mclainkan unluk (mcnjadi) 

j_!~~Jnal bagi scmcsla alam. ------------------l 

3 7 \ Scsungguhnya Allah mcnyuruh (kamu) bcrlaku adil dan bcrbuat 
i kcbajikan, mcmbcri kcpada kaum kcrabal, dan Allah mclarang dari 
[ pcrbualan kcji, kcmungkaran dan pcrmusuhan. Oia mcmbcri 
! pcngaja.r(lnkcpa.dal_n 1:1 ag~r kam u dapal_ l~(; -~g_a_!:Q.Ql.!__l)_C:l~-~~~~-·---

\HJ:j:;; 
I 41 

I 
I 
I 
I. 

----

r:N 

BAB II 

TFR.JFMAIIAN 
Kaum laki-laki ilu adalah pcmimpin bagi kaum wanila, olch 

karcna Allah Lelah mclcbihkan scbahagian mcrcka (laki-laki) atas 
:-;cbahagian yang lain (wanila). dan karcna mcrcka (laki-laki) tclah 

i n~cnafKa11~an _ ~cba.gi_ a.n l!at:i h~I~!-~~- ~-n~~:~_~_(l: ____ _ _ 

BAB Ill 

I HLM I FN : TLR.li·.M ,\11/\N --. -----· · .... ... - -------- - --- -- -------1 !----- · - - --r-
J s4 I 13 llai manusia , scsungguhnya Kami mcnciplakan kamu dari scorang 

laki-lt~ki dan scorang pcrcmpuan dan 1ncnjadikan kamu bcrbangsa-
I I \ I 

1 

bangs<~ dan bcrsuku-suku supaya ka111 u sa ling kenai mcngcnal. 
I I ! Scsungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 

I _J : Allah ialah orant!, yan\..!_ )1alin\..!_ hntakwa di anlara kamu. 
I - - -

~ ·-----1--~cs_L_r_r1 .. g_g~~~_AIIa~ __ Mab_~_t0cngctahui l_<_!gi Maha Mc!!g.:::...cn:.:.:a::..:l.:.... ---j 

I 
54 14 i Hai kaumku. scsungguhnya kchidupan dunia ini hanyalah 

I kcscnangan (scmcntara) dan scsungguhnya akhirat itulah ncgcri 
I I yang kckal. 13arangsiapa mcngctjakan pcrbuatan jahat, maka dia 

I 
I tidak akan dibalas 1~clainkan scbanding dcnga~ kcja~ata~ itu . Dan 

I 
barangsiapa mcngciJakan amal yang salch bmk lak1-lak1 maupun 

I pcrcmpuan scdang ia dalam kcadaan bcrirnan, rnaka mcrcka akan 
\ \ masuk _ ~_urg~~ 1n_<_:_r~~a _dib~ri I:C!~ _i_ .~li_(}<~l_ai_!_!_I~~~~_Qa hisab.:.__ _ _ _j 
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55 15 I Diharamkan ala~ kamu (mcngawini) ibu-ibumu: an~-k·--a~a·k.·,~-~-· 

I 
yang pcrcmpuan: ~audara-saudaramu yang pcrcmpuan, saudara
~audara bapakmu yang pcrcmpuan; ~audara-saudara ibumu yang 
pcrcmpuan: anak-anak pcrcrnpuan dari saudara-saudararnu yang 
laki-laki: anak-anak percmpuan dari saudara-saudaramu yang 

I 
pcrcmpuan; ibu-ibum u yang mcnyusui kamu; saudara pcrcmpuan 
scpcrsu~uan; ibu-ibu i~tcrimu (mcrtua); anak-anak istcrimu yang 

1 dalam pcmcliharaanmu dari istcri yang tclah kamu campuri, tetapi 
1 jika kamu bclurn campur dcngan i~Lcrimu ilu (dan sudah kamu 
I ccraikan ), maka Lidak bcrdosa karnu mcngawininya; (dan 

diharamkan bagimu) islcri-istcri anak kandungmu (mcnantu): dan 
mcnghimpunkan (dalam pcrkawinan) dua pcrcmpuan yang 
ocrsaudara, kcctmli yang Lelah lctjadi pada masa lampau: 
st;s un ggttl_1_ny ~~ !::_l_l_al_1 M <t)1 a J>cr_1 ga!_11p Lr_n __ l<!gi_~-~~i:!.._!~~~~y_<IY an_g,'-------j 

55 16 ka!:s:na dosa apakah dia dibun uh, 
1---6-0-1---2-~ t Hai sckalian man usia, bcrlakwalah kcpada Tuhan-mu yang tclah 

\ j rncnciplakcm kamu dari diri yang sal u, dan daripadanya Allah 

I 
J mcnciptakan istcrinya: dan daripada kcduanya Allah 
I rncmpcrkcmbang biakkan laki-laki dan pcrcmpuan yang banyak. 

\ ! Dan bcrtakwalah kcpada Allah yang dcngan (mcmpcrgunakan) 
I I nama-Nya kamu ~aling mcrninla sat u sam a lain, dan (pcliharalah) 

~~ - -·- t:,() _ _j
11 

_ _ _ _ 

2

;·)·· :~~,L~~~~;~~~~~~~~~~it~ · - -~~~~~~-~-gul~~~~- Allah :clalu mcnjaga dan 

u '- D::.~n scsungguhnya Lelah Karni rnuliakan anak-anak Adam, Kami 
angkul 111CI'I..: ka di daralan dan di laulan. Ka1ni bcri mcrcka rczki 

I I dari ya ng h<1ik-hllik dan Kami khihklln mcrckll dcngan kclcbihan 
I 1 yang scmpurna alas kcbanyakan makhl uk yang Lelah Kami 

160t30 W~,'~,~~~uJ;;;y~-1-aki~i~-k-i -~i~;~--r~~c~~r~~-~- yang muslim, laki-laki dan 
I I \ pcrcmpuan yang mu'min, laki-laki dan pcrcmpuan yang tetap 
f 1 dalam kct~alannya. laki-laki dan pcrcmpuan yang bcnar, laki-laki 
II \

1 

dan rcrcmpuan yang sabar. laki-laki dan pcrcmpuan yang khusy11. 

I

I 1

1 

laki-laki dan pcrcmpuan yang bcrscdckah, laki-laki dan percmpuan 
yang bcrpuasa, laki-laki dan pcrcmpuan yang mcmclihara 

I I kchormalannya, laki-laki dan pcrcmpuan yang banyak rncnycbul 
1
\ ll (ne~lml) Allah, Allah Lelah 111Cil )"Cdia~an untuk mcrcka ampunan 

d<1n pahala vang bcsar. 
II 61 - \ --31- K-a-tlln--~;ki:·j~-ki ·--i~; · · ; ti~ -lai, rcmill~r ·i -n .. h~-gi--k-·a-ul~1 wanita, olch 

karcna Allah Lelah mclcbihkan schahagian mcrcka (laki-laki) atas 

I 
I scbahagian yang lain (wanila). dan karcna mcrcka (laki-laki) tclah 
\ mcnafkahkan scbagian Jari hart a mcrcka. Scbab it u maka wan ita 

1
\ I yang salch. ialah yang l~al kcrada Allah lagi mcmclihara diri 

kctika suaminya Litlak ada, olch karcna Allah Lelah mcmclihara 

I 
i (mcrcka). Wanila-wanila yang kamu khawalirkan nusyuznya, 
! mab naschatilah mcrcka clan pisahkanlah mcrcka di tcmpaltidur I ! ________ ,., __ ,. .... .. - '-·-· ...... __ .. _,. ______ ___ _ ,_ .. ______ ,_, ........ ..... --- · ---- ·- - - ----.. ----· 
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r----r---- ·-------- . ..... -. ··-······· .. - ---·· ·-··------- · ---- ·-----·· - -·-------· ... ---··-- ... . ----- ---- - -
mcrcka. dan pukullah mcrcka. Kcmudian jika mcrcka mcntttatimu. 
maka janganlah kamu mcncari-cari jalan unt uk mcnyusahkannya. 

-----'1----+-S_c_st_mggul~~l'a Allah Maha Ting_gi lag,_i~M:---ah_a--=--13_c __ sa-:-r-:-. - -=--------1 
33 Dan jika kamu takut tidak akan dapat bcrlaku adil terhadap (hak-62 

j hak). ~crcmpu~n yati~11 (bi~amana kamu mcnga~ininya~, maka 

I 
1 kaw1ndah wamt a-wan1ta (lam) yang kamu scnangt: dua, tlga atau 
J cmpat. Kcmudian jika kamu takut tidak akan dapat bcrlaku adil, 

I I maka (kawinilah) scorang saja, atau budak-budak yang kamu 

j'---_ _ .._ _ __,_J -~~i/~~-~:.Y_a_n~-d-c~:~ ki::_i t-u~~~-~~-:_h -lc--b-ih de kat kcpada t idak bcrbuat 
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