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Misi utama Islam adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai 
bentuk anarki, ket impangan, dan ket idakadilan. Al-Qur` an selalu 
menyerukan keadilan (Q.S. al-Nahl (16): 90, keamanan, ketentraman, 
kebaikan dan mencegah kej ahatan (Q.S. Ali ` Imran (3): 104. ayat -ayat 
inilah yang dij adikan sebagai maqasid al-syari’ah (tujuan-tujuan utama 
syari’at). 

Namun penafsiran Qur` an masih sering dij adikan dasar untuk 
menolak kesetaraan gender. Kitab-kitab tafsir dij adikan referensi dalam 
mempertahankan st at us quo dan melegalkan pola hidup pat riarkhi, yang 
memberikan hak-hak is-timewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan 
perempuan. Laki-laki dianggap sebagai j enis kelamin utama, dan 
perempuan sebagai j enis kelamin kedua (t he second sex). Anggapan sepert i 
ini mengendap di alam bawah sadar masyarakat dan membentuk etos kerj a 
yang timpang antara kedua jenis hamba Tuhan tersebut. 

Jika ada penafsiran yang t idak sej alan dengan prinsip-prinsip 
keadilan dan hak-hak asasi kemanusiaan, maka penafsiran terebut harus 
dit inj au kembali. Allah SWT Maha adil (al-‘Adl), maka t idak mungkin di 
dalam kitab suciNya terkandung sesuatu yang t idak sej alan dengan prinsip-
prinsip tersebut. 

Di dalam Islam ada beberapa kont roversi berkaitan dengan relasi 
gender, antara lain; asal usul penciptaan perempuan, serta peran publik 
perempuan. Jika kita membaca sepintas teks-teks ayat -ayat yang 
berhubugnan dengan masalah tersebut , memang mengesankan adanya 
ketimpangan (ket idakadilan) terhadap perempuan. Akan tetapi, j ika kita 
menyimak secara mendalam dengan menggunakan metode analisis 
semant ik, semiont ik, hermeneut ik, dan dengan memperhat ikan teori asbab 
an-nuzul, maka dapat dipahami ayat -ayat tang berhubungan dengan 
masalah-masalah tersebut di atas, misalnya asal-usul kej adian perempuan 
(Q.S al-Nisa` (4): 1), kewarisan perempuan (Q.S. al-Nisa` (4): 11, persaksian 
perempuan (Q.S. al-Baqarah (2): 282, poligami (Q.S. al-Nisa` (4): 3, S. Al-
Nisa` (4): 129, hak talak (Q.S. al-Baqarah (2): 231, hak-hak reproduki (Q.S,. 
al-Baqarah (2): 223, S. Al-Nisa` (4): 23, peran publik perempuan (Q.S. Al-
Ahzab (33): 330. dan hak-hak polit ik perempuan (Q.S. al-Nisa` (4): 34, 
ternyata turun untuk menanggapi kasus-kasus tertentu yang terj adi di masa 
Rasulullah SAW. Ini berarti ayat-ayat tersebut bersifat khusus. 

Berbicara masalah desa yang layak bagi perempuan dan anak dalam 
perspekt if Islam kita berpij ak pada beberapa ayat al-Qur`an sebagai 
berikut: 
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1. Art inya: “ Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, past ilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 
langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat -ayat Kami) itu, maka 
Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S. Al-A’raf: 96).  

2. Ali Imran (3): 104 

 

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebaj ikan, menyuruh kepada yang ma` ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”  

3. Ali Imran (3): 110 

 

Art inya: “ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma` ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 
bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang yang fasik”  

4. Surat al-Nahl ( 16 ): 125: 

 

Art inya: “ Serulah (manusia) kepada j alan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelaj aran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari j alan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk”..  

5. At-Taubah (9): 71 
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Art inya: “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menj adi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerj akan) yang ma` ruf, mencegah dari yang mungkar, 
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat , dan mereka ta` at kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”  

6. Al-Baqarah:(2) 

. 
Art inya: “ Dan demikian (pula) Kami telah menj adikan kamu (umat Islam), 
umat yang adil dan pilihan agar kamu menj adi saksi atas (perbuatan) 
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menj adi saksi atas (perbuatan) kamu. 
Dan Kami t idak menetapkan kiblat yang menj adi kiblatmu (sekarang) 
melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikut i Rasul 
dan siapa yang membelot . Dan sungguh (pemindahan kiblat ) itu terasa amat 
berat , kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunj uk oleh Allah; dan 
Allah t idak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.   


