
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH 

TENTANG KUOTA PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  

 

Oleh : 

MAREZA SULTRIANI 

1321020167 

Program Studi : Siyasah 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438/2017 



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH 

TENTANG KUOTA PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) 

 

Oleh : 

MAREZA SULTRIANI 

1321020167 

 

Program Studi :Siyasah 

 

 

Pembimbing I  : Dra. Firdaweri, M.H.I 

Pembimbing II  : AgustinaNurhayati, S.Ag., M.H 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438/2017 



ABSTRAK 

 

 

 Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT dengan kedudukan yang 

sama. Namun di Indonesia laki-laki lebih sering berdiri di dunia politik dibandingkan 

perempuan terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai sedikitnya kuota 

perempuan dalam jabatan politik. Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk 

membahas dengan rumusan : bagaimana kebijakan pemerintah tentang kuota 

perempuan dalam jabatan politik, kemudian bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang 

kuota perempuan dalam jabatan politik, kemudian menganalisis pandangan hukum 

Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif 

dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data librery 

research (pustaka), kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan 

berfikir induktif. Setelah semua data terkumpul maka penulis menganalisis secara 

kualitatif. 

 Berdasarkan data yang ada maka dapat ditemukan bahwa keterlibatan 

perempuan dalam dunia politik di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan 

diantaranya: UU No. 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) tentang partai politik , UU No. 8 

Tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf e tentang pemilihan umu (pemilu), kemudian KPU 

No. 7 tahun 2013 pasal 11 huruf b dan e tentang aturan pencalonan DPR/DPD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan ini menegaskan mengenai sistem 

pencalonan anggota legislatif, seperti kuota 30% perempuan dalam jabatan politik 

 Menurut hukum Islam, Al-Quran dan hadis tidak ada secara jelas mengatur 

tentang kuota perempuan dalam jabatan politik tetapi ada yang menjelaskan bahwa 

dalam firman Allah Q.S Al- Hujarat (49) ayat 13 perempuan dan laki-laki itu sama 

dimata Allah SWT. Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah 

dengan kedudukan yang sama, perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan 

kedudukan masing-masing. 

 Perempuan boleh menjadi pemimpin atau memegang jabatan sebagaimana 

halnya laki-laki. Memegang jabatan bukan hanya dilihat dari unsur jenis kelaminnya 

saja tetapi tergantung pada kemampuan serta bakat menjadi pemimpin sehingga 

mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik, adil, jujur, 

danbijaksana. 
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‘‘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 di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal’’. (Q.S Al-

Hujarat (49) ayat 13 ) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul proposal ini terlebih 

dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangkan dalam 

bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan 

dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. 

 Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul : ‘’ ANALISIS HUKUM 

ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KUOTA 

PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK ’’. Adapun beberapa istilah yang 

perlu penulisuraikan yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis Hukum Islam (Syari‟at Islam) 

a. Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabah, duduk perkara, dsb).
1
 Setelah adanya kebijakan tentang kuota 

perempuan dalam jabatan politik maka peneliti menganalisi dengan 

hukum Islam. 

                                                             
 

1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke 

4, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58  
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b. Hukum Islam (Syari‟at Islam) Hukum syara‟ menurut ulama ushul ialah 

doktrin (kitab) syari‟ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 

mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf 

secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. 

Sedangkan ulama fiqh hukum syara‟ ialah efek yang dikehendaki oleh 

kitab syara‟ dalam perbuatan seperti wajib, harap dan mubah.
2
 Jadi yang 

dimaksud dengan hukum Islam suatu hukum ajaran agama Islam yang 

harus dipatuhi sesuai ketentuan Al-Qur‟an dan Hadits. 

 

2. Kebijakan Pemerintah tentang Kuota Perempuan Dalam Jabatan Politik 

a. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang 

pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara 

untuk mencapai tujuan.
3
 Pemerintah adalah organisasi yang memiliki 

kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang 

di wilayah tertentu.
4
 Jadi yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah 

ialah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah 

dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan 

umum. 

                                                             
2
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990), h.12. 

3
 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h.20. 
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke 

4, (jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama) h. 299 
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b. Kuota Perempuan 

Kuota merupakan Jumlah yang ditentukan. Perempuan sendiri secara 

etimologis berasal dari kata empu yang berarti „„tuan‟‟ , orang yang 

mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.
5
 Jadi kuota 

perempuan adalah penetapan jumlah atau persentase perempuan  dari 

sebuah badan, kandidat, majelis, komite atau suatu pemerintahan 

c. Jabatan Politik 

Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang 

sulit untuk dipisahkan, karena tiada pemimpin tanpa kepemimpinan, 

sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa pimpinan.
6
  

Pemimpin adalah seorang yang memenuhi kemampuan-kemampuan dan 

sifat-sifat  yang diperlukan untuk memimpin orang lain.
7
 Kepemimpinan 

(leadership) adalah kemampuan seseorang yang memegang suatu 

jabatan untuk mempengaruhi orang lain atau pengikut- pengikutnya 

sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang di 

kehendaki oleh pemimpin tersebut.  

  

                                                             
5
 Ibid.  

 
6
 RB.Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 

70   
 

7
 Abdul Qadir Djaelani, Perjuangan Ideoligi Islam Di Indonesia, ( Jakarta : Pedoman Ilmu 

Jaya, 1996) h. 60 
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 Dengan demikian maksud dari keseluruhan  judul ANALISIS HUKUM 

ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KUOTA 

PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK adalah  mengetahui bagaimana 

pandangan  hukum Al-Quran dan hadis mengenai keputusan pemerintah dalam 

menentukan kuota perempuan dalam jabatan politik. 

B. Alasan Memilih Judul 

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul „‟ Analisis Hukum Islam 

Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kuota Perempuan Dalam Jabatan politik ‟‟ 

adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif: Indonesia mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang pada prinsip mengatur persamaan hak dan kewajiban yang diatur secara 

tegas di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pada 

kenyataanya ada diskriminasi terhadap wanita khususnya politik bidang yaitu 

ditetapkannya kebijakan tentang kuota 30 % pada perempuan dalam jabatan 

politik. 

2. Alasan Subjektif: Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara 

mendalam, serta disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu 

yang dipelajari. 
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C. Latar Belakang Masalah 

. Kaum perempuan selalu menjadi objek pembicaraan, terutama pada masa yang 

berdekatan dengan dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Pada dasarnya 

pemilihan umum memang merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan 

tatanan politik yang demokratis, sehingga nantinya laki-laki dan perempuan sama-

sama memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, yang pada hakekatnya 

hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, seimbang 

dan setara.   

Pemilihan umum disebut juga dengan „’Political Market’’ artinya bahwa 

pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/ masyarakt berinteraksi untuk 

melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum 

(partai politik)dengan pemilihan (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih 

dahulu melakukan aktivitas politik.
8
  

Partai politik sebagai organisasi-organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-

pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan 

perhatianya pada pengendalian pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh 

dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang 

berbeda.
9
 

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia diatur melalui beberapa 

peraturan di antaranya : 

                                                             
8
 A Rahman, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) h. 147  

9
`Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2008) h. 

267   
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1.  UU No. 8 Tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf e  tentang pemilihan umum 

(Pemilu)  

2. UU No 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) tentang partai politik.  

3. KPU No 7 tahun 2013 pasal 11 huruf b dan e tentang Aturan Pencalonan 

DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan ini menegaskan 

mengenai sistem pencalonan anggota legislatif. Untuk persoalan mengenai 

pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan beberapa 

hal, seperti kuota 30% perempuan disetiap daerah pemilihan dan urutan 

penempatan daftar bakal calon perempuan (dengan sistem dalam setiap tiga 

bakal calon harus ada satu bakal calon perempuan). 

Seorang duduk dalam Lembaga perwakilan melalui pemilihan umum maka sifat 

perwakilannya disebut perwakilan politik. Apapun fungsinya dalam masyarakat, 

kalau yang bersangkutan akhirnya menjadi anggota lembaga perwakilan melalui 

pemilihan umum tetap disebut perwakilan politik, umumnya perwakilan semacam ini 

mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya adalah orang yang populer 

karena reputasi politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis 

pemerintahan, perekonomian dan sebagainya.
10

 

Undang-undang di Indonesia terdiri atas dasar pertimbangan dan materi (hukum). 

Dalam hal UUD 1945, bagian pembukaannya merupakan jiwa atau roh undang - 

undang tersebut. Dasar pertimbangan yang terdapat dalam beberapa produk undang- 

                                                             
10

 Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2008) h. 

259   
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undang di Indonesia berisi makna dan pesan para pembuatnya. Ditegaskan, hukum 

dan undang-undang di Indonesia pertama bertujuan mewujudkan keadilan berdasar 

kemakmuran dan menciptakan ketertiban/ kepastian hukum.
11

 

Dilihat dari dasar  hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara prinsip-

prinsip kesamaan hak dan kewajiban diatur secara tegas di dalam UUD Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 (1), pasal 28 D ayat (1) dan (2), dan pasal 28 

I ayat (2) yang berbunyi:  

27 ayat (1) : “Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”  

28 D ayat (1) : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama dihadapan hukum,”  

28 D ayat (2) : “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan”  

28 I ayat (2) : “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

pelakuan yang bersikap diskriminatif itu.”
12

 

Kelompok hak-hak politik lainnya yaitu : 

                                                             
11

 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995) 

h. 27  
12

 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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„‟Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan 

pendapatnya secara damai‟‟ 

„‟Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga 

perwakilan rakyat.‟‟ 

„‟Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan publik.‟‟
13

 

Namun, fakta dilapangan seringkali berbeda dengan teori. Di Indonesia laki-laki 

lebih sering berdiri di ruang publik dan perempuan cukup di ruang privat. Laki-laki 

tampil dengan percaya diri. Namun perempuan jarang tampil di ruang publik. 

Pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan politik menimbulkan 

banyak kontroversi. Perempuan beranggapan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak 

adil. 

Ketentuan hukum Islam mengenai kuota perempuan dalam jabatan politik tidak 

diterangkan secara jelas dan terperinci, tetapi hukum  Islam memberi petunjuk, yaitu 

Dalam Islam Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan 

kedudukan yang sama. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Hujarat (49) :13  : 

 

                                                             
13

 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012) h. 207 
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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 di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
14

 

 

 Dalam ayat diatas dapat simpulkan perempuan dan laki-laki itu sama di mata 

Allah swt hanya ketaqwaan yang membedakannya. 

Sehubungan dengan hal di atas, menarik perhatian penulis untuk menyusun 

penelitian yang berjudul: „„ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN 

PEMERINTAH TENTANG KUOTA PEREMPUAN DALAM JABATAN 

POLITIK„„ 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan 

politik? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang kuota 

perempuan dalam jabatan politik? 

 

                                                             
 

14
  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung, Diponegoro, 2006),. h. 847 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  Penelitian 

a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang kebijakan kuota 

perempuan dalam jabatan politik 

b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kebijakan 

pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah 

a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu pengetahuan kepada 

para pembaca untuk mengetahui kebijakan kuota perempuan dalam 

jabatan politik 

b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk 

memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Syariah. 

 

F. Metode Penelitian 

Demi mencapai pengetahuan yang bener, maka diperlukan metode yang mampu 

mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal 

tersebut di atas, maka perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis 

paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan 

yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis Penelitian Normatif yaitu pendektan dari segi hukum yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan 

mengidentifikasikan dan mengkonsepikan hukum sebagi norma, kaidah, 

peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu dan tempat sebagai produk 

dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.
15

 

 Sifat Penelitian secara Deskriptif analitik yaitu  penelitian ini hanya 

melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik 

kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut dan kemudin pada akhir 

pembahasan dilakukan suatu analisis kritis terhadap pemikiran objek tersebut. 

 

2. Data dan Sumber Data 

Data yang dipakai dari data ini adalah data sekunder yang bersumber dari
16

 

Al-Qur‟an dan Hadis, buku-buku, makalah-makalah, majalah artikel internet dan 

sumber-sumber yang berkenaan dengan jabatan politik perempuan. 

  

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Library research  

(kepustakaan) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

                                                             
 

15
 Rony Hanintijo, Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum Makalah disampaikan pada 

Pelatihan Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial, (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 1999), h. 11  
16

 Susiadi AS, Metodelogi Penelitian, (Bandarlampung: LP2M IAIN RADEN INTAN), h. 

75. 
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bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.
17

 Teknik 

kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara 

membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang 

sesuai dengan bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 

pemikiran secara teoritis‟‟.
18

 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang 

digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara 

lain dengan pengkajian data sekunder. 

 

4. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan pemikiran 

induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus 

yang bersifat individual. kemudian data diolah dengan benar-benar memilih 

secara hati-hati data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah yang 

tengah diteliti yaitu kebijakan kuota perempuan dalam jabatan politik perspektif 

hukum Islam. Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu 

secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami. 

 

 

                                                             
 

17
 Kartini kartono, Penghantar Metodelogi Riset Sosial, Cet Ke VII (Bandung: Bandar Maju, 

1996), h. 33  
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV ( 

Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h. 114 
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5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yang artinya 

„„Menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, 

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk di interprestasi data dan 

pemahaman hasil analisa‟‟
19

 Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis 

membahas dengan menganalisis dengan menggunakan metode analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

19
 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti 

2004), h. 127  
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BAB II 

HUKUM ISLAM TENTANG JABATAN POLITIK PEREMPUAN 

 

A. Jabatan Politik Perempuan 

Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit untuk 

dipisahkan, karena tiada pemimpin tanpa kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan 

tidak akan berarti tanpa pimpinan.
20

  

Pemimpin adalah seorang yang memenuhi kemampuan-kemampuan dan sifat-

sifat  yang diperlukan untuk memimpin orang lain.
21

 Kepemimpinan (leadership) 

adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau pengikut- 

pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang di 

kehendaki oleh pemimpin tersebut. 

Kepemimpinan menurut istilah pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

mereka inginkan.
22

 Sementara Abdul Qadir Djaelani mengartikan kepemimpinan  

 

 

                                                             
 

20
 RB.Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 

70   
 

21
 Abdul Qadir Djaelani, Perjuangan Ideoligi Islam Di Indonesia, ( Jakarta : Pedoman Ilmu 

Jaya, 1996) h. 60 
22

 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali 1983), h. 38  
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sebagai keseluruhan aktifitas atau kegiatan untuk mempengaruhi serta menggerakkan 

orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan.
23

 

 Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo dalam bukunya yang berjudul „‟ 

Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan‟‟, kepemimpinan 

adalah kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang mau melakukan 

apa yang dikehendakinya.
24

  

Dalam Islam kata pemimpin identik dengan Istilah Khalifah, Imamah, dan Ulil 

Amri. Khalifah merupakan institusi yang dilembagakan secara formal setelah 

wafatnya Nabi yang menggantikan tugasnya kepada Khulafaur Rasyidin di lanjutkan 

oleh Bani Umayah, Bani Abbasiyah dan Bani Fatimah, dengan politik Arab di 

dalamnya sehingga diberlakukan hanya oleh Negara-negara sekitar Arab. Khilafah 

dipimpin oleh seorang khalifah.
25

 Imamah merupakan lembaga induk kenegaran 

setelah wafatnya Nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Sebuah Imamah 

di kepalai oleh seorang Imam.
26

  

Definisi lain dikemukakan oleh Al-Iji Imamah adalah negara yang mengatur 

urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa 

                                                             
23

  Abdul Qadir Djaelani, Perjuangan Ideoligi Islam Di Indonesia, ( Jakarta : Pedoman Ilmu 

Jaya, 1996) h. 60 
24

  RB.Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 

7 

 
25

 M. Ali Haidir, Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fiqih, (Jakarta ; PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 23 
26

 Ibid, h. 25  
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imamah adalah pengganti nabi di dalam menegakkan agama.
27

 Sedangkan Ulil Amri 

adalah kepemimpinan secara umum, kata ini mencakup secara umum untuk setiap-

tiap pemimpin (amir), seperti Kepala suku, lurah, camat termasuk khalifah imam dan 

lainnya. 

 Keseluruhan gelar tersebut merupakan yang paling mulia setelah nabi 

Muhammad Saw sendiri dan yang paling dikenal di luar, terutama dalam sejarah 

Islam abad pertengahan, adalah khalifah. dalam historiografi modern, telah menjadi 

kebiasaan untuk memandang masyarakat politik kaum muslim abad pertengahan 

secara keseluruhan sebagai kekhalifahan.
28

 

Menurut bahasa khalifah berarti pengganti, maksudnya pengganti pemerintahan 

nabi Muhammad Saw, bukan dalam hal kenabian dan kerasulan tetapi dalam hal 

kepemimpinan pemerintahan yaitu memelihara, mengurus, mengembangkan jalannya 

roda pemerintahan. Khalifah harus melayani masyarakat (amar makruf) dan 

sebaliknya juga memiliki kekuasan dalam mengantisipasi dekadensi moral (nahi 

mungkar).
29

 

Sedangkan dalam pengertian syariah, khalifah digunakan untuk menyebut 

orang yang menggantikan nabi Muhammad SAW (setelah beliau wafat) dalam 

                                                             
   

27
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 

( Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 57.  
28

 Mujar Ibnu Syarif, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta:PT Gelora 

Aksara Pratama, 2008), h. 226 
29

 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 244 
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kepemimpinan negara Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai Amir al-Mu’minin 

atau pemimpin orang yang beriman.
30

 

Pada dasarnya khalifah adalah pejabat politik sebelum ia menjadi pejabat 

keagamaan. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban keagamaan yang dibebankan 

kepadanya tidak memberikannya hak-hak keagamaan atau hak spiritual yang 

menjadikannya lebih istimewa dibanding umat islam lainnya.
31

 

Di dalam sejarah pemerintahan Islam, kekuasaan tertinggi adalah di tangan 

khalifah. Khalifah menjadi penguasa tertinggi yang mengatur segala urusan 

pemerintahan, yang meliputi seluruh kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun 

demikian, khalifah dibantu oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah 

kekuasaanya, seperti wizarah.  

Sebab jika khalifah tidak membentuk lembaga-lembaga negara yang bertugas 

membantu urusan pemerintahannya, maka pengelolahan negara menjadi kacau dan 

berantakan. Karena itulah, dalam sejarah pemerintahan Islam, muncul lembaga-

lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan khalifah. 

Salah satu lembaga negara dalam Islam adalah wazir. Wazir adalah orang yang 

diangkat oleh penguasa tertinggi pemerintahan yang mengemban tugas-tugas berat, 

membantunya memberi saran dan menjadi rujukan dalam masalah-masalah tertentu. 

Jabatan inilah yang disebut wizarah. Pada waktu itu wizarah telah terbagi menjadi 

dua yaitu wizarah eksekutif ( wizarah tafwidl) dan wizarah utusan ( wizarah tanfidz).  

                                                             
30

 Abdul Hayyie Al Kattani, Al-Islam, ( Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 483  
31

 Kamil sa‟fan, Kontroversi Khilafah Negara Islam, (Jakarta : PT Gelora Aksara 

Pratama,2009),h. 90 
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Perbedaan antara wizarah tanfidz dan wizarah tafwidl adalah wizarah tafwidl 

boleh mengangkat gubernur dan pejabat –pejabat tinggi negara, wizarah tanfidz tidak 

boleh. Dengan demikian jabatan politik dapat disebut sebagai wizarah tafwidl pada 

masa pemerintahan Islam saat itu.
32

 

Di dalam kepemerintahannya, khalifah berperan sebagai kepala ummat baik 

urusan negara maupun urusan agama. Pengangkatan khalifah dilakukan baik melalui 

penunjukkan ataupun melalui majelis Syura ( majelis Ahl al-hall wa al-‟Aqd) yakni 

ahli ilmu keagamaan dan mengerti permasalahan ummat. 
33

 

Ahl al-hall wa al-‟Aqd memiliki pengertian orang – orang yang melepas dan 

megikat atau orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Sedangkan menurut para 

Ahli fiqih siyasah, Ahl al-hall wa al-‟Aqd adalah “orang-orang yang memiliki 

kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga 

negara)”. Atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau 

suara suatu masyarakat. Keanggotaan dari lembaga ini merupakan representasi dari 

rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat karena 

pemilihannya melalui proses yang demokratis dan berlangsung secara langsung 

sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. 

                                                             
32

 Mujar Ibnu Syarif, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta:PT Gelora 

Aksara Pratama, 2008), h. 312 
33

 http:// Khalifah000.wordpress.com.com/pengertian-Khalifah/Minggu/12-03-2017  
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Dalam terminologi politik ahlul halli wal aqdi adalah dewan perwakilan 

(lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan 

memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat. 

Dalam hal ini, Mawardi mendefinisikan Ahl al-hall wa al-‟Aqd sebagai  

kelompok  orang  yang  dipilih  oleh  kepala  negara  untuk memilih kepala negara 

yang akan menggantikan kepala negara yang lama.
34

 Namun Mawardi tidak 

menjelaskan tentang unsur-unsur dari ahlul halli wal aqdi. 

Abdul Karim Zaidan berpendapat, ahlul halli wal aqdi adalah orang orang yang 

berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan   kepercayaan   

kepada   mereka.   Mereka   menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, 

konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam 

memperjuangkan kepentingan rakyatnya.  

Sedangkan  menurut Imam an-Nawawi,  ahlul halli wal aqdi ialah  para  ulama,  

pemimpin,  pemuka  rakyat  yang  mudah dikumpulkan untuk memimpin umat dan 

mewakili kepentingan- kepentingannya.
35

  

Beberapa  ulama  yang  lain  memberikan  istilah ahlul halli wal aqdi dengan 

sebutan ahlul ikhtiyar, yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memilih. 

Muhammad Abduh berpendapat, bahwa ahlul halli wal aqdi sama dengan ulil 

amri, Lebih lanjut Abduh menjelaskan  dengan lebih rinci beserta unsur-unsurnya 

                                                             
34

 Mahmud Yunus, Qamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah 

dan Penatfsir al-Qur'an, Cet. ke-1, 1973) , h. 53 
35

  Dhiauddin Rais, An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani 

“Teori Politik Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001), h. 178. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4657804099303118487
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4657804099303118487
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4657804099303118487
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4657804099303118487
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dengan mengatakan, "Ahlul halli wal aqdi terdiri dari para  amir,  para  hakim,  para  

ulama,  para  pemimpin  militer,  dan semua pimpinan  yang dijadikan  rujukan oleh 

umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.
36

 

Pendapat yang sama di sampaikan oleh Rasyid Ridha, ia mengatakan bahwa 

ulil amri adalah ahlul halli wal awdi yang terdiri dari para ulama, para pimpinan 

militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan  publik  seperti  pedagang,  

tukang,  petani,  para  tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian ahlul 

halli wal aqdi dengan ulil amri. Demikian juga al-Maraghi yang berpendapat sama 

dengan Abduh dan Ridha. 

Istilah Ahlul Halli wal Aqdi ini banyak kita dapati pada buku-buku siyasah 

syar'iyyah, seperti Ahkam Sulthaniyah-nya Abul Hasan Al-Mawardi dan Abu Ya'la 

Al Farra'. Adapun secara bahasa, Istilah Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari tiga kalimat: 

a. Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). 

b. Halli, yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. 

c. Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. 

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian Ahlul 

Halli wal Aqdi secara istilah yaitu "Orang-orang yang berhak membentuk suatu 

sistem didalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu." 

Musyawarah dalam politik Islam adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah 

– masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Akan tetapi musyawarah tidak 

                                                             
36

 Ibid, h. 69  
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mungkin dilaksanakan oleh seluruh rakyat, maka musyawarah dilaksanakan antar 

kelompok yang benar – benar mewakili rakyat yang dapat dipercaya dan merasa 

tenang dari keputusan mereka. Mereka itu tidak lain melainkan Ahl Al-Hall Wa Al 

„Aqdi.  Metode ini sekarang dinamakan dengan “Politik Kekuasaan Rakyat”. Ibnu 

Taimiyah berpendapat bahwa pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah, 

sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu. Bahkan para ulama 

sepakat bahwa musyawarah diperintahkan dalam Al Qur‟an dan menjadikannya 

sebagai salah satu unsur pijakan Negara Islam. 

Ahl Al-Hall Wa Al „Aqd ada dalam sistem pemerintahan Islam dikarenakan 

adanya suatu perintah dalam Al Qur‟an untuk bermusyawarah. Musyawarah tersebut 

menurut para Ahli merupakan salah satu sistem hukum dalam Islam dan juga metode 

hidup dalam pemerintahan. 

Sketsa garis besar teori al-Mawardi menjelaskan tentang khalifah, di mana 

landasan konstitusional dianggap sebagai suatu tuntutan syariat, bukan kehendak akal 

manusia.
37

 Proses konstitusi lembaga kekhalifahan diatur dengan tata cara pemilihan, 

namun pemilihan itu terbatas pada (di kalangan) dewan pemilihan yang terdiri dari 

orang-orang dengan syarat berikut : 

a. Jujur, berpengetahuan luas dan adil. 

b. Hak mengajukan pendapat tidak hanya dinikmati oleh penduduk ibukota, 

tetapi karena alasan praktis, secara tradisional khalifah dipilih di ibukota. 
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c. Dibenarkan adanya pemilihan calon lain yang lebih memenuhi syarat. 

d. Terlepas dari proses pemilihan, seorang khalifah dapat dipilih dan dilantik 

karena ia ditunjuk oleh khalifah yang sedang berkuasa. Calon pengganti 

yang ditunjuk itu dikenal dengan sebutan Wali al- Ahdi. 

e. Sekali dipilih dan dilantik, maka khalifah telah mengikatkan diri dengan 

umat melalui perjanjian yang menjamin kesetiaan dalam memenuhi 

segenap tugas dan menerima janji setia kepatuhan secara timbal balik.
38

 

Bahkan  dalam tataran politik, sejarah telah menunjukkan bahwa pada masa 

Nabi Muhammad saw. telah muncul tokoh-tokoh politik yang berasal dari kaum 

perempuan seperti: Umi Hani‟ yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw. Ketika 

memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik, jaminan keamanan yang 

merupakan bidang politik praktis.  

Pada masa Khulafa‟ur Rasyidin, Aisyah memimpin tentara untuk memerangi 

kelompok Ali bin Abi Thalib yang mengangkatnya menjadi khalifah dan terkenal 

dengan perang unta (656M).
39

 Keterlibatan Aisyah dalam perang tersebut juga 

menunjukkan bahwa para sahabat membolehkan wanita terlibat langsung dalam 

masalah politik praktis. 

Ummu salamah ra, salah satu istri Rasulullah saw, merupakan tempat 

berunding Rasulullah saw dalam urusan penting dan strategis. Banyak saran dan buah 
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pikirannya yang membawa umat Islam pada kemenangan dan keberhasilan dalam 

menyelesaikan perselisihan umat dan berbagai permasalahan kaum muslimin. 

Perlakuan ini meningkatkan martabat wanita dalam haknya, dalam memberikan andil 

pada urusan umum dan dalam menyampaikan pendapat.
40

 

Shafiyyah binti Abdul Muthalib (bibi Rasulullah), salah seorang perempuan 

yang ikut langsung terjun kemedan peperangan melindungi Rasulullah dari serangan 

musuh. Ada waktu perang Uhud, saat itu pasukan muslim kocar – kacir akibat tidak 

patuhnya regu pemanah terhadap instruksi Rasulullah ketika pasukan muslim mulai 

melarian diri, berdirilah Syafiyyah sambil menghibas – hibaskan tombak hendak 

memukulkan tombak itu ke wajah orang – orang yang lari dari medan pertempuran, 

seraya berkata „„Apakah kalian akan melarikan diri dan meninggalkan Rasulullah? 

Dengan perkataannya ini, akhirnya para prajurit yang sedianya akan melarikan diri, 

kemudian berbalik dan berjuang bersama Rasulullah sampai titik darah penghabisan. 

Kepahlawanan Syafiyyah juga bisa dilihat pada saat terjadi perang khadaq, 

ketika itu para wanita dan anak – anak kaum muslimin dikumpulkan di sebuah 

benteng yang dipimpin Hassan bin Tsabit. Tiba-tiba ada seorang yahudi yang 

menghendap-endap mengelilingi benteng, sementara semua pasukan kaum muslimin 

sedang berada di medan perang. Syafiyyah bangkit dan berkata kepada Hassan  bin 

Tsabit. „„sungguh, aku tidak akan merasa tenang jika ia sampai memberitahukan 

kelemahan kita, maka bangkitlah dan bunuhlah orang yahudi itu‟‟. Hassan bin Tsabit 
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berkata „„wahai Syafiyyah engkau telah tahusejak dulu bahwa aku tidak mempunyai 

kemampuan itu‟‟. 

Mendengar ucapan itu Hassan tersebut, Syafiyyah segera bangkit dan 

mengambil sebuah kayu yang keras. Dia lalu turun dari benteng untuk mengintai dan 

mencari kelengahan orang yahudi tersebut. Pada saat yang tepat, Syafiyyah berhasil 

memukul bagian belakang kepada yahudi hingga tersungkur. Syafiyyah lalu 

memukulnya lagi beberapa kali sampai orang yahudi tersebut mati. Syafiyyah, 

sebagaimana dikatakan adalah wanita muslimah pertama yang berhasil membunuh 

laki – laki.  

Kepemimpinan perempuan juga bisa dilihat dari kisah Ratu Saba, Al-Qur‟an 

telah menuturkan kepada kita kisah Ratu Saba, yang diberikan ketajaman berfikir dan 

hikmah tatkala harus berhadapan dengan Nabi Sulaiman.
41

 Ratu Saba adalah sosok 

wanita yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik pada zaman kenabiaan. 

Wanita ini tercatat dalam sejarah Islam sebagai wanita pertama yang memimpin 

sebuah kerajaan. Wilayahnya terbentang dari Yaman hingga Ethiopia saat ini. 

Ratu Saba hidup di zaman Nabi sulaiman beliau berkenalan dengan Nabi 

Sulaiman sampai menjadi isterinya. Nabi sulaiman adalah seorang rasul Allah yang 

memegang kerajaan yang sangat besar yang tak ada bandingannya di dunia ini. Selain 
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terkenal dengan kekayaannya, beliau dapat memerintah manusia dan jin dan segala 

binatang-binatang dan mengerti segala bahasa binatang tersebut.
42

 

Kisah tentang Nabi Sulaiman AS dan Ratu Saba tertera dalam Al-Qur‟an . Di 

dalam kitab suci Al-Qur‟an tersebut diceritakan sebuah kisah di mana penguasa 

negeri Saba‟, yang digelar Allah sebagai negeri Baldatun Thayyibatun Warobbun 

Ghofur itu, ternyata dipimpin oleh seorang Ratu Wanita bernama Balqis. Beliau dan 

kaumnya semula masih menyembah matahari. Pada saat beliau di-da‟wah nabi 

Sulaiman yang perkasa melalui burung Hud - Hud, dan datang menghadap Raja 

Sulaiman serta masuk Islam di tangan beliau.  

Setelah masuk Islam Ratu Saba  tidak dipecat dari kedudukannya sebagai Ratu 

dan pimpinan tertinggi di negeri Saba‟, tetapi beliau tetap diangkat sebagai Ratu dan 

pimpinan tertinggi di negeri tersebut. Hanya saja Ratu Saba tidak lagi menjadi Ratu 

Agung yang absolut, tetapi turun setingkat menjadi ratu Negara Bagian dari Kerajaan 

Nabi Sulaiman. Sekarang ini, kira-kira setara dengan jabatan Gubernur Kepala 

Daerah saja. 

Kelak Ratu Saba ini dinikahi oleh Nabi Sulaiman menjadi salah seorang 

isterinya, sedangkan jabatan beliau sebagai seorang ratu di negeri Saba‟ tetap 

dipikulnya. Dengan demikian, jadilah suaminya seorang Kepala Negara yang Agung 

dan isterinya itu menjadi seorang Gubernur Negeri Saba‟. 
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Kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman yang diberikan Allah kepadanya dalam Al-

quran surat An naml ayat 38 :  

                         

 bersabda Nabi Sulaiman kepada orang-orang di majlisnya, „‟ siapakah 

diantaramu yang sanggup membawa kursi (tahta) kerajaan Bulqis di 

hadapanku, sebelum ia tunduk menyerahkan diri?‟‟
43

 

 Penuturan kisah ini dalam Al-Qur‟an bukan sekedar isapan jempol. Kisah ini 

menunjukan bahwa terkadang wanita memiliki kecerdikan, ketajaman berfikir dan 

kejituan menetapkan pendapat, pandai mengatur pemerintahan dan hukum, yang tidak 

dimiliki sekian banyak kaum laki-laki. 

B. Dasar Hukum Jabatan Politik Perempuan 

Agama Islam, adalah agama yang diturunkan Allah swt untuk hambanya 

dengan perantara nabi Muhammad saw yang lengkap berisi petunjuk dan pelajaran 

untuk pegangan hidup agar berbahagia dunia akhirat. 
44

Islam datang dengan tugas-

tugas syariat yang dibebankan kepada pria dan wanita; dan ia mengetengahkan 

hukum-hukumnya yang menangani berbagai tindakan dan tugas masing- masing 

mereka (pria dan wanita).  
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Jadi kedatangannya tidak memandang persamaan hak atau keutamaan antara 

wanita dan pria, terlepas dari apakah itu masalah wanita atau pria saja. Untuk itu 

masalah emansipasi wanita terhadap pria bukan merupakan suatu permasalahan atau 

sasaran yang perlu diperhitungkan di dalam Islam. Sebab keberadaan wanita itu 

sederajat dengan pria atau wanita itu setara dengan pria. 

Dalam wacana hubungan Islam dan kesetaraan gender, Islam memandang 

perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Kualitas 

manusia dalam Islam terletak pada prestasi seseorang tanpa mengenal perbedaan jenis 

kelamin. 
45

 

Islam menegakkan aturan-aturan kehidupan laki- laki dan wanita berdasarkan 

kenyataan yang dapat menjamin keterpaduan serta kemajuan golongan dan 

masyarakat selain memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada wanita dan pria 

sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah swt. 
46

 

Masalah kepemimpinan perempuan disebutkan dalam al – Qur‟an dan Hadits.  

1. Petikan dari ayat-ayat Allah  

a. Q.S Al-Hujurat (49) 13 : 
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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.
47

 

 Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Perlindungan kehormatan sesama manusia, harus berbuat 

baik dan saling tolong menolong antara sesama manusia, terlebih kaum 

perempuan, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk melindungi 

dan membela kaum perempuan, membantu integrasi mereka ke dalam 

masyarakat dan memberikan kehidupan yang terhormat.
48

 

b. Q.S. At-Taubah (9) 71 : 

                       

                 

                     

  

  “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 
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rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”
49

 

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-

masing mereka  boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan 

masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum. Hak-

hak politik ini mencakup : 

1) Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan 

refrendum dengan berbagai cara. 

2) Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan 

anggota setempat. 

3) Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang 

mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang 

berkaitan dengan politik.
50

 

Dalam ayat itu dijelaskan pula bahwa baik laki-laki maupun perempuan 

dibebani tugas-tugas ibadah dan hukum-hukum agama tanpa ada 

perbedaan. Sholat, zakat, puasa, dan haji ketika mampu, merupakan 

kewajiban agama bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu perempuan 

seperti laki-laki dibebani kewajiban menegakkan amar ma’ruf nahiy 

munkar dan pengajaran akhlak.
51
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Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki dan perempuan 

yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut untuk 

lebih berkiprah khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat. 

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak 

berkecimpung dalam bidang politik yang merupakan area publik 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki beriman dengan 

perempuan-perempuan beriman adalah yang sebagai jadi pemimpin bagi 

yang lain, artinya perempuan ambil bagian yang penting di dalam 

menegakkan agama, bukan laki-laki saja.
52

 Di sini kegiatan politik 

perempuan sama halnya dengan menegakkan amar ma’ruf nahiy munkar. 

c. Q.S. asy-Syura (42) 38:   

                       

         

 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka‟‟. 
53

 

Ayat di atas menjelaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan 

sebuah masalah. Karena kaum muslimin disuruh menyelesaikan segala 

urusan mereka dengan bermusyawarah, maka semua muslim baik laki-laki 
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maupun perempuan wajib menyampaikan pendapatnya, jika mereka merasa 

bahwa dengan melakukan itu mereka dapat memberikan nasehat yang 

berharga dan bijaksana untuk kepentingan umat Islam dan juga mengikuti 

prinsip menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan (amar ma’ruf nahi 

munkar).
54

 

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, saling bertukar pikiran 

adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun 

oleh Islam untuk menciptakan sebuah bangsa yang berhasil ini mengajak 

setiap anggotanya untuk saling menasehati dan bermusyawarah satu sama 

lain.
55

  

Karena agama Islam menghormati hak kebebasan berfikir dan 

mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan 

berpendapat ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika 

melawan tirani. Namun juga bagi warga suatu negara untuk bebas 

mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya 

berbagai masalah. 

Ini supaya beliau dapat menjadi teladan bagi umatnya dan supaya 

prinsip utama ini tertanam dalam jiwa umatnya. Sehingga beliau pernah 

bermusyawarahkan suatu yang sudah beliau anggap benar dengan para 

sahabat. Namun, karena para sahabat memberi masukan lain, maka beliau 
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menarik usulannya dan mengikuti masukan para sahabat, sebagaimana 

yang terjadi dalam peperangan Uhud.
56

 

Dapat disimpulkan Ayat di atas merupakan anjuran bagi kaum laki-laki 

maupun perempuan untuk bermusyawarah, dimana musyawarah 

merupakan bagian dari kehidupan politik 

d.  QS. Al-Annisa‟ (4) 59: 

                        

                        

            

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu,maka kembalikan ia kepada Allah dan Al-Qur‟an 
dan rosul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama 

bagimu dan lebih baik akibatnya.
57

 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang administrasi pemerintahan dalam 

suatu negara dipercayakan bagi seorang amir atau pemimpin. Semua orang 

muslim yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan 

seorang pemimpin, baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan 

demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, perempuan juga 

berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya. Karena 
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semua individu mempunyai hak untuk memilih kepala negara dan 

menduduki jabatan di jajaran pemerintahan.  

Berkaitan dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak politik, 

Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan 

masyarakat dan dampaknya dalam kehidupaun politik. Oleh karena itu 

kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan 

status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam.  

Syura (musyawarah) menurut Al-Quran hendaknya merupakan salah 

satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk 

kehidupan politik. Ini dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup 

bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. 

e. Q.S Al-Mumtahanah (60) 12 : 

                           

                       

                    

                

”Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang 

beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan 

mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, 

tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak 

akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan 

kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang 

baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah 
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ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali 

terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Quran menguraikan 

permintaan para perempuan di zaman nabi Saw. untuk melakukan bai'at 

(janji setia kepada nabi dan ajarannya). 

Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan merupakan hak penting  yang 

diberikan Islam kepada perempuan adalah berupa perlindungan 

kehormatan. Kaum muslimin dilarang untuk saling menyerang kehormatan 

orang lain dengan cara apapun. Hal ini disampaikan rasulullah pada haji 

wada‟nya. Kaum muslimin terikat untuk menjaga kehormatan orang lain, 

dapat dihukum oleh pengadilan hukum setelah terbukti kesalahanya. 

Negara juga harus melindungi kehormatan warga negaranya tanpa 

diskriminasi apapun.  

Hak Pengawasan Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala 

negara dan seluruh jabatan dijajaran pemerintah. Dalam pekerjaan dan 

tingkah laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini 

dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika dia menyimpang dari 

jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh 

umat manusia untuk mengecam kedzaliman pemerintah. 

Kedudukan perempuan adalah sama dihadapan Allah. Islam mengakui 

kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya 
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diciptakan dari satu nafs (living entity), di mana yang satu tidak memiliki 

keunggulan atas yang lain. Al-Quran sendiri tidak secara tegas menjelaskan 

bahwa Hawa diciptakan dari tulang tulang rusuk Nabi Adam sehingga 

kedudukan san statusnya lebih rendah.
58

 

 

2. Hadits nabi : 

 

 ٍِ ب َع ًَ ُُْٓ َر َرِضَي هللاُ َع ًَ ٍِ ُع ٍِ بْ َع ُكهُُّكْى  َٔ َٔ ُكْى َراعٍ 
َسهَّى قَبَل: ُكهُّ َٔ  ِّ انَُّبِِي َصهَّٗ هللاُ َعهَيْ

ْرأةُ َراِعيَّتٌ َعهَٗ  ًَ اْن َٔ  ,ِّ ِّ, ٔاألييُر راعٍ, ٔانّرُجُم َراعٍ َعهَٗ أِْم بَيْخِ ٍْ َرعيّخِ ٌل َع ْٕ َيْسئُ

ِجٓب ْٔ ٍْ َرِعيَّ  بَْيِج َز ٌل َع ْٕ ِِ, فكهّكى َراعٍ ٔكهّكى َيْسئُ نَِد َٔ           ( خِِّ. )يخفق عهئَّ

Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda : “ Kalian 

adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban 

atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, 

seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, 

demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami 

dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai 

pertanggungtawaban atas kepemimpinan kalian”.
59

 (HR. Bukhari 

dan Muslim) 

 

Perbedaan jenis kelamin bukanlah dasar untuk berbuat ketidakadilan gender. 

Pandangan-pandangan yang mengandung bias negatif terhadap perempuan, dan 

sering dinilai sebagai pandangan ajaran Islam, adalah tidak lain bersumber dari 

budaya patriaki yang kemudian menjadi tafsir keagamaan yang dijadikan legitimasi 

untuk mendominasi atas peran perempuan. Dalam sejarah pemikiran Islam, 
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pandangan patriaki banyak dijumpai dalam khazanah hukum Islam (fikih) harus 

dilakukan supaya dapat menempatkan kedudukan dan peran perempuan pada proposi 

yang benar.
60

 

 

C. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Jabatan Politik Perempuan 

Menurut pandangan Islam pria dan wanita adalah sama, karena mereka 

merupakan sekelompok umat manusia yang satu. Atas dasar itu maka dikeluarkanlah 

pertanggungjawaban syara‟ serta dipersamakan hak-hak dan kewajiban atas mereka. 

Islam adalah agama yang sangat peduli  dengan penegakkan HAM yang bertalian 

dengan keadilan gender.
61

 

Tatkala hak dan kewajiban itu bersifat manusiawi (insaniyah), yaitu ketika 

pertanggung- jawaban itu berhubungan dengan manusia. Maka di saat itu dijumpai 

persamaan hak dan kewajiban, persamaan di dalam memikul tanggung jawab, 

masing-masing pria dan wanita memiliki hak-hak yang sama serta menanggung 

kewajiban yang sama pula, tidak berbeda dan tidak pula bertentangan, sehingga 

mereka sama-sama sepenanggungan. Bertolak dari hal ini Islam tidak membeda-

bedakan antara pria dan wanita di dalam mengajak manusia kepada keimanan. 

Para ulama tidak pernah ragu-ragu untuk mengambil riwayat dari perawi wanita 

sebagaimana mereka mengambil dari perawi pria. Karimah Al Marzawiyah dan 

Syayidatul wuzara, misalkan, keduanya ialah termasuk perawi Hadist terkemuka yang 
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hadits-haditsnya pernah mengatakan bahwa jumlah guru-gurunya dari kaum wanita 

lebih dari delapan puluh orang.
62

  

Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan perempuan dalam 

berpolitik ada beberapa pendapat ulama yang berkembang , sehingga norma-norma 

kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh dan sebagai akibatnya, perlu 

diinterpretasikan sedemikian rupa sehinga merefleksikan sikap mental yang berlaku. 

Perbincangan mengenai jabatan politik perempuan dalam wacana Islam melahirkan 

dua aliran besar : pertama, aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui 

perempuan dalam memimpin. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam tidak 

menghalangi perempuan untuk menjabat atau memimpin.  

1. Pendapat pertama 

Ada tiga alasan yang sering dikemukan oleh aliran pertama,  

Pertama, QS. Al-ahzhab (33)  33 : 

          
63

 

Yang menegaskan bahwa tempat yang paling cocok bagi perempuan adalah rumah. 

Kedua, Qs An-Nisa (4) 34 : 

         
64

 

                                                             
62

 Abdurrahman Al Baghdadi, Emansipasi Adakah Dalam Islam, (Jakarta : Gema Insani 

Press, 1994), h. 38  
 

63
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung, Diponegoro, 2006), h. 344 

64
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung, Diponegoro, 2006), h. 67 

Comment [j1]:  



38 
 

Para ulama, seperti Ibnu Abbas, menegaskan bahwa masalah kepemimpinan diambil 

dari ayat tersebut, ia mengatakan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas 

perempuan. 

Ketiga, Hadis nabi : 

ٍْ أَبِٗ  ٍِ َع ٍِ انَْحَس ٌف َع ْٕ ٍُ اْنَْٓيثَِى َحدَّثََُب َع ٌُ بْ ب ًَ ٍْ َحدَّثََُب ُعْث ْعخَُٓب ِي ًِ تٍ َس ًَ ُ بَِكهِ بَْكَرةَ قَبَل نَقَْد ََفََعُِٗ هللاَّ

 ِ ِم فَأُقَبحَِم  -صهٗ هللا عهيّ ٔسهى  -َرُسِٕل هللاَّ ًَ ٌْ أَنَْحَق بِأَْصَحبِة انَْج ِم ، بَْعَد َيب كِْدُث أَ ًَ أَيَّبَو انَْج

 ِ ب بَهََغ َرُسَٕل هللاَّ ًَّ َُْج كِْسَرٖ  -سهى صهٗ هللا عهيّ ٔ -َيَعُْٓى قَبَل نَ َْْم فَبرَِس قَْد َيهَُّكٕا َعهَْيِْٓى بِ ٌَّ أَ أَ

ا أَْيَرُُْى اْيَرأَة  » قَبَل  ْٕ نَّ َٔ ٌو  ْٕ ٍْ يُْفهَِح قَ  « نَ

Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah 

memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari 

Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan 

mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar 

kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai 

pemimpin, beliau bersabda : Tidak akan beruntung suatu kaum yang 

menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita. (HR. al-

Bukhârî)
65

  

 

Hadist ini dari segi riwayah tidak seorangpun pakar Hadits yang 

mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi diroyah dalalah hadits ini 

menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan negara. 

Sebenarnya, hadist tersebut tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus 

dikaitkan dengan konteks pengucapannya, yakni berkenaan dengan pengangkatan 

putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat. 

Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis 

kelamin perempuan pasti akan gagal. 

                                                             
65

 Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz V 

(Beirut:Dar al-Fikr, 1994), h. 160. 



39 
 

Mengingat kembali, dalam al-Quran menguraikan betapa bijaksanan Ratu Saba‟ 

yang memimpin wilayah Yaman, kemudian banyak perempuan yang memimpin 

berbagai Negara berhasil dalam kepemimpinannya. Misalnya Cleopatra (51-30) di 

Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, ganas dan cerdik. Kemudian 

permaisuri al-Malik ash-Shalih al-Ayyubi (1206-1249) menjadi Ratu Mesir setelah 

suaminya wafat dan anaknya terbunuh. Kemudian menikah dengan perdana 

menterinya dan pendiri Dinasti Mamalik, lalu menyerahkan kekuasaan kepada 

suaminya. Namun dibalik layar, dia lah yang sebenarnya memimpin dan berkuasa. 

Pada masa modern ini, sebutlah sebagai contoh Margaret Tathcher di Inggris, Indira 

Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan, dan masih banyak lainnya.
66

 

Kemudian Abidin berkata :‟‟ Menetapkan perempuan dalam tugas 

kepemimpinan, tidak diragukan lagi ketidaksahannya, karena perempuan tidak 

memiliki kemampuan untuk memikul tugas itu‟‟. Adapun yang dia maksudkan 

dengan kemampuan itu adalah kemampuan memimpin.
67

 

Imam al-Ghozali memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap 

kepemimpinan wanita dalam berpolitik. Beliau menyatakan bahwa seorang 

perempuan tidak bisa didudukkan sebagai imam (kepala negara). Menurutnya 

bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia 

sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu 
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memberi kesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum.
68

  Pendapat yang 

sama dilontarkan juga oleh al-Qalqasyandi. Dengan jelas ia mengatakan bahwa 

perempuan dilarang menjadi kepala pemerintahan karena dia memiliki kekurangan 

dalam dirinya.  

2. Pendapat Kedua  

Menurut Farid Abdul Khalid Islam tidak mengharamkan perempuan untuk 

mengambil dan melakukan hak-hak politik, juga tidak menutupi persamaannya 

dengan laki-laki dalam hak dan kewajibannya. Islam juga juga tidak menghalangi 

aktifitas berpolitiknya atau menghalanginya untuk ikut serta dalam anggota majelis 

permusyawaratan dalam mengusulkan undang-undang atau pengawasan atas para 

pejabat, di mulai dari kewajiban menasihati, selanjutnya meminta 

pertanggungjawaban secara berangsur-angsur dan terakhir sebagai hak atau 

wewenang majelis permusyawaratan, memberhentikan penguasa  atau 

menghancurkan pemerintahannya. Islam juga tidak melarang perempuan menduduki 

jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada nash yang jelas dan 

pasti dalam Al-Qur‟an san sunnah yang melarang hal demikian.
69

 

Ulama ternama Yusuf Al-Qordhawi menjelaskan bahwa penafsiran terhadap 

surat an-nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup 

keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki 

adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang 
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menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. “Karena Allah 

telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum 

laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian 

hanya diberikan kepada kaum laki-laki.
70

 

Laki-laki menjadi pemimpin wanita yang dimaksud ayat ini adalah 

kepemimpinan di rumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya, 

berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus 

mereka. Tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa wanita tidak dilarang dalam 

kepemimpinan politik, yang dilarang adalah kepemimpinan wanita dalam puncak 

tertinggi atau top leader tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, 

dan juga wanita dilarang menjadi hakim. Hal inilah yang mendasari Qardhawi 

memperbolehkan wanita berpolitik.  

Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Jabatan Perempuan : 

Penafsiran Surat An- Nisa 34 
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah 

Telah melebihkan sebahagian mereka (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.
71

 

 Mengenai munasabah, Quraish Shihab menyatakan pada ayat sebelumnya, ayat 

32, terdapat larangan berangan-angan serta iri menyangkut kelebihan masing- masing 

manusia, baik pribadi, kelompok maupun jenis kelamin. Keistimewaan itu diperoleh 

terkait dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan potensi dan 

kecenderungan jenisnya. Pada ayat 3 Allah menjelaskan penetapan bagian terkait 

harta warisan yang terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kini 

fungsi dan kewajiban setiap jenis kelamin beserta latar belakang perbedaan itu 

disinggung dalam ayat ini.
72

  

 Pada awalnya, Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini turun dalam masalah 

rumah tangga, dengan mengartikan kata Al-Rajul sebagai suami, berdasarkan 

kesesuaiannya dengan lanjutan ayat yang membicarakan tentang nafaqah yang wajib 

bagi suami. Tetapi kemudian ia lebih cenderung pada pendapat Thahir Ibn Asyur 
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yang menyatakan bahwa kata Al-Rijal dalam bahasa Arab maupun bahasa al-Qur‟an 

tidak digunakan dalam arti suami. Berbeda dengan kata Al-Nisa atau Imroah yang 

digunakan untuk makna istri. 

Jika ayat ini diartikan laki-laki pemimpin perempuan, maka belum dapat 

menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki meskipun mengandung aspek 

kepemimpinan, karena kata Qawwam mengandung makna kalau tugas dilakukan 

dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan dan kontinu. Dengan kata lain 

dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, 

pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. 

 Quraish Shihab cenderung menafsirkannya dengan masing-masing pribadi, baik 

laki-laki maupun perempuan, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Demi 

mendukung interprestasi ini ia banyak mengungkapkan sisi perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan dari segi fisik (biologis), maupun psikolog.
73

 Dari penafsiran ini 

dapat terlihat adanya peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin yang kata 

lain dapat memegang jabatan jika memiliki keistimewaan. Keistimewaan ini tentu 

saja berupa kemampuan yang harus dimiliki pemimpin. 

Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al-Qur‟an banyak 

menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah 

ketakwaanya kepada Allah. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, 

ras, warna kulit, dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta 
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untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, 

sebagai mana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi: 

                        

                       

            

”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.”
74

 

Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita berada di dapur terus menerus, 

namun jika ini dilakukan maka ini adalah sesuatu yang baik, pada dasarnya istri tidak 

berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, 

menjahit, dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu 

merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk 

memberinya/menyiapkan pakaian yang telah dijahit dengan sempurna, makanan yang 

telah dimasak secara sempurna. Artinya kedudukan wanita dan pria adalah saling 

mengisi satu dengan yang lain, tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki 

bertanggungjawab untuk mendidik istri menjadi lebih baik di hadapan Allah swt. 
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BAB III 

JABATAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA 

 

A. Jabatan Politik Perempuan 

Menurut Kartini Kartono, pemimpin merupakan cabang dari kelompok ilmu 

administrasi, khususnya ilmu administrasi Negara, dalam hal ini terdapat hubungan 

antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin), dan hubungan 

kepatuhan (ketaatan) para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan 

pemimpin.
75

 Maka dalam penelitian ini perihal kepemimpinan menyangkut masalah-

masalah yang menjadi persyaratan, nilai-nilai idealitas dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan suksesi pemimpin tersebut. 

Jabatan politik perempuan berarti seorang perempuan yang mempunyai 

kedudukan dalam suatu organisasi dalam politik. Seseorang yang mempunyai 

kedudukan haruslah memimpin segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan 

dengan bijaksana atas jabatan yang telah ia miliki. Siapapun pemimpin itu, dia adalah 

middle manager artinya, jika mau berfikir dan bertindak konsisten, siapapun 

pemimpin itu sudah pasti punya atasan. Dengan demikian dianjurkan untuk dapat 

membentuk, memperhatikan, memelihara, dan menjaga kehendak dan keperluan 

atasan serta bawahan secara seimbang. Sebagai pemimpin, harus mampu mengasuh 
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bawahan dengan baik, bukan memanjakan tetapi justru memberi arahan dan rasa 

aman.
76

 

Untuk dapat menjadi seorang pemimpin bagi wanita, tidaklah mudah terutama 

sekali adalah kemampuan yang ada dalam dirinya yang ditunjang oleh latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan bidang yang akan dipegangnya, sehingga untuk 

menjadi seorang pemimpin yang berhasil terdapat beberapa nilai dasar 

kepemimpinan, menurut Tilaar sebagai berikut : 

1. Intelegansi yang relative lebih tinggi daripada yang dipimpin 

2. Berfikir positif 

3. Kedewasaan sosial dan cakupan jangkauan yang luas  

4. Menjadi panutan yang baik  

5. Menjadi pendengar yang baik 

6. Keterbukaan dalam komunikasi 

7. Tidak mudah menyerah 

Nilai dasar kepemimpinan tersebut merupakan arah yang harus dijalankan 

seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan 

tujuan yang harus dicapai. 

Apabila seorang pemimpin telah menjalankan nilai dasar kepemimpinan, maka 

antara pemimpin wanita dan laki-laki tidak ada bedanya, sehingga proses organisasi 

atau instusi yang dipimpinnya akan berjalan sesuai tujuan dengan meminimalkan 

                                                             
76

 Djokosantosa Moeljno, Beyond Leadership ( Jakarta: Gramedia, 2003), h. 51.  



47 
 

resiko yang mungkin karena itu kepemimpinan wanita dimanapun juga perlu diberi 

kesempatan yang sama. 

 kerja keras gerakan perempuan pasca-Pemilu 1999 telah menghasilkan 

kemajuan berarti, sebagaimana terlihat dalam dua undang-undang politik, yaitu UU 

No. 31/2002
77

 dan UU No. 12/2003
78

 Pasal 13 ayat (3) UU No. 31/2002 

mengintroduksi tentang perlunya keadilan gender dalam kepengurusan parpol. Pasal 

65 ayat (1) UU No. 12/2003 untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan afirmasi 

dalam bentuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon 

anggota legislatif. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua undang-undang 

itu memang sangat normatif karena tidak diikuti sanksi bagi parpol yang 

melanggarnya. 

 Meskipun demikian, jika ditarik mundur ke belakang, hal itu sesungguhnya 

merupakan lompatan politik luar biasa, mengingat sebelumnya rezim Orde Baru telah 

menyingkirkan perempuan dari arena politik. Selama 32 tahun masa Orde Baru, 

organisasi-organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan sosial dan keluarga 

(domestifikasi) serta diawasi secara ketat.  

 Oleh karena itu, dengan segala keterbatasannya, ketentuan yang terdapat 

dalam UU No. 31/2002 dan UU No. 12/2003 harus ditempatkan sebagai batu 

loncatan pertama untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik pada 

                                                             
 77 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No. 31/2002) 

diberlakukan sejak 27 Desember 2002. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU No. 2/1999. 
  78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 

12/2003) diberlakukan sejak 11 Maret 2003. Undang-undang ini menggantikan dari UU No. 3/1999. 
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masa mendatang. Apalagi setelah dipraktikkan melalui Pemilu 2004, ketentuan UU 

Pemilu itu berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Seperti yang 

terlihat dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberlakuan undang-undang ini penting karena di dalamnya terdapat kuota 

mengenai 30 persen keterwakilan perempuan. Dan peraturan tersebut di ganti dengan 

Undang-Undang No.10  Tahun 2008 tentang pemilu.partai tersebut bermaksud untuk 

meningkatkan keterakilan perempuan di dewan perwakilan, dan di ganti lagi dengan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pada pasal 55 yang menyebutkan „„Daftar bakal 
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Pemilu 

Total Anggota 

DPR 

Jumlah Anggota 

Perempuan 

Persentase 

1955 272 17 6,25 

1971 460 36 7,83 

1977 460 29 6,30 

1982 460 39 8,48 

1987 500 65 13,00 

1992 500 62 12,50 

1997 500 54 10,80 

1999 500 45 9,00 

2004 550 61 11,09 

2009 560 101 17,86
79
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calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% 

keterwakilan perempuan‟‟ yang mengatur kuota 30% bagi perempuan dalam daftar 

bakal calon anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan zipper 

system dalam setiap bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada 

urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya. 

Frase affimative action seringkali diucapkan dan digunakan orang manakala 

membicarakan peningkatan perempuan, termasuk didalamnya peningkatan 

keterwakilan perempuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa affirmative action 

merupakan tindakan proaktif atau tindakan positif yang dilakukan untuk menghapus 

perlakuan diskriminatif dalam konteks ini terhadap perempuan.
80

 

Berbicara tentang hak politik perempuan, tidak ada satu aturan pun yang tidak 

mengakui hak nenilih dan dipilih perempuan. Namun, pada kenyataannya, perempuan 

lebih banyak menggunakan salah satu haknya, yaitu sebagai pemilih semata. Dan ini 

tergolong ke dalam partisipasi politik terendah. Sementara haknya untuk dipilih 

kurang diaplikasikan, sebab hukum tidak memberi dorongan itu. 

Kita tahu bahwa nilai-nilai yang timpang dalam masyarakat tentang hubungan 

gender telah terinternalisasi ke dalam diri perempuan dan diterima sebagai kebenaran 

oleh masyarakat luas sehingga, tanpa bantuan hukum akan sulit mendorong 

perempuan untuk menggunakan haknya itu. Dengan kata lain tidak adanya dukungan 

struktural dan membuat perempuan sulit melawan arus kultural melingkupi mereka. 

                                                             
 

80
 Sumijati Sahala, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Mekanisme Pemberdayaan 

Perempuan, (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI 2005), h. 226  
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Oleh karena itu, masuknya perlakuan khusus terhadap perempuan melalui UU 

No 12 Tahun 2003 disambut hangat oleh berbagai kalangan, terutama aktivis 

perempuan. Dengan kebijakan tersebut tingkat keterwakilan perempuan di parlemen 

meningkat. Namun, penetapan kebijakan ini tampak kurang serius sebab tidak disertai 

dengan metode yang tepat, seperti zipper system, yang dapat menyelamatkan 

perempuan dari penempatan nomor urut bawah.  

Keresahan tersebut baru terjawab pada tahun 2012 melalui UU No. 8 Tahun 

2012. Zipper system ini akhirnya diadopsi, sehingga tiga calon anggota legislatif 

harus ada satu perempuan. 

 

B. Dasar Hukum Jabatan Politik Perempuan 

 Kaum perempuan selalu menjadi objek pembicaraan, terutama pada masa yang 

berdekatan dengan dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum 

adalah suatu alat yang penggunaanya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-

sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi 

harus menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan 

dipertahankan UUD 1945. 

Pemilihan umum bertujuan dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan 

yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan RI proklamasi 17 Agustus 

1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata 

kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum.  
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Dengan demikian, diadakan pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-

wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan, dan juga 

tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru, tetapi suatu 

pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam 

melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan NKRI 

bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban 

amanat penderitaan rakyat.
81

 

 Pada dasarnya pemilihan umum memang merupakan salah satu sarana utama 

untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis, sehingga nantinya laki-laki dan 

perempuan sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, yang 

pada hakekatnya hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah 

sama, seimbang dan setara. 

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara prinsip-prinsip kesamaan hak dan 

kewajiban diatur secara tegas di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 

Pasal 27 (1), pasal 28 D ayat (1) dan (2), dan pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi:  

27 ayat (1)      : “Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam    hukum dan 

pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya”  

28 D ayat (1) :  “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama dihadapan 

hukum,”  
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28 D ayat (2) : “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang      sama 

dalam pemerintahan”  

28 I ayat (2) :    “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersikap diskriminatif itu.”
82

  

Mengenai dasar hukum Jabatan Politik Perempuan dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak 

ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi 

perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua 

perjanjian, yaitu Perjanjian Hak Politik Perempuan (Convention on the political 

rights of women) dan Perjanjian Mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap 

Perempuan (Convention on the political elimination of all forms of discrimination 

against women atau CEDAW). Kemudian pada 1993, Indonesia telah menerima 

Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. 

Konvensi Hak Politik Perempuan yang pada 1952 diterima PBB dan telah 

diratifikasi oleh DPR menjadi UU No. 68 Tahun 1958, pada pasal 1 menetapkan 

bahwa : 

„‟ Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama 

dengan pria tanpa diskriminasi (Women shall be entitled to vote in all election on 

equal terms with men withaout any discrimination).‟‟ Hak ini telah dilaksanakan 
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dalam Pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pada pasal 2 

menyatakan : 

„‟ Perempuan dapat dipilih untuk semua badan elektif yang diatur dengan hukum 

nasiaonal, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (Women shall be 

eliggible for election to al publicly elected bodies established by national law, on 

equal terms with men, without any diskrimination)‟‟;  

„‟Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan menyelenggarakan semua fungsi 

resmi yang diatur semua hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa 

diskriminasi (Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public 

functions, established by national law, on equal terms with men, without any 

discrimination).‟‟ 

 Hak politik perempuan dirumuskan juga dalam suatu konvenan yang belum 

kita ratifikasi, yaitu Konvenan Hak Sipil dan Politik (International Convenant on 

Civil and Political rights). Dinyatakan dalam pasal 3 : „‟Negara-negara peserta 

konvenan ini sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi pria dan perempuan untuk 

menikmati hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan dalam konvenan ini (The State 

Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and 

women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present 

Convenant).‟‟ Hak- hak ini antara lain mencakup hak atas hidup (Pasal 6), kesamaan 

di badan-badan pengadilan (Pasal 14), kebebasan mempunyai pendapat tanpa campur 
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tangan (pihak lain) (Pasal 19). Konvenan hak Ekonomi, Sosial, Politik menyatakan 

hal yang serupa dalam pasal 3.
83

 

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 

tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur 

mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan 

hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan 

menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial 

politik.
84

 

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya 

perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya 

gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori 

oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang muncul secara terbuka 

menjelang jatuhnya rezim orde baru pada 21 mei 1998, tetapi mereka mulai bekerja 

secara sistematis pasca-pemilu tahun 1999.  

Mereka membawa konsep affirmative action (kebijakan afirmasi)
85

 dalam 

bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem 

pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan affirmasi yakni setelah 

berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 
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 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Poltik, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 258.  
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 Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan   
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Affirmative action merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) atau langkah-

langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu 

sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. Karena jaminan pelaksanaannya harus ada 

dalam Konstitusi dan UU. Regulasi kuota adalah bagian dari affirmative policy atau disebut juga 

diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan sosial tersebut teratasi.   
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Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2 ) yang menyatakan “Setiap orang berhak 

mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Penerapan kebijakan ini 

di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. 

Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok 

masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada 

kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikan, parlemen 

tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat. Kenyatan ini 

menyebabkan parlemen sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi 

kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya. 

Itu artinya, jika perempuan Indonesia hanya diwakili oleh beberapa orang saja , 

sebanyak 101 juta lebih perempuan Indonesia terdiskriminasi oleh kebijakan DPR. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali pemaknaan demokrasi perwakilan, dengan 

menekankan pentingnya politik kehadiran, yaitu kesetaraan perwakilan antara laki-

laki dan perempuan, keseimbangan perwakilan di antara kelompok – kelompok yang 

berbeda, dan melibatkan kelompok-kelompok termajinalkan ke dalam lembaga 

perwakilan.  

Ketidakseimbangan komposisi anggota parlemen Indonesia sekaligus menjadi 

representasi masyarakat patriarkhi, di mana laki-laki mengatur kehidupan sesuai 

dengan kepentingan politik. Dalam masyarakat patriarkhi, laki-laki mencegah 

perempuan memasuki ruang publik, sementara mereka bolak-balik memasuki ruang 
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privat dan ruang publik dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mereka buat dan 

menguntungkan dirinya. 

Sebagaimana tampak dalam produk legislasi, materi-materi undang-undang 

yang dikeluarkan DPR lebih banyak berkaitan dengan dunia laki-laki, seperti 

pertahanan, keamanan, kepolisian, korupsi, investasi, perdagangan dan lain-lain. 

Sementara masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kesenian, lingkungan, atau 

perlindungan, anak tidak banyak disentuh. 

Rendahnya perwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata merugikan 

kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian 

perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, antiekerasan, dan 

lingkungan, tidak bisa berubah menjadi kebijakan selama mereka tidak tidak terlibat 

langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman hidup dan kepedulian 

perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang 

diinginkannya. Mayoritas laki-laki di DPR sulit untuk diharapkan untuk 

memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan 

memahami apa yang dirasakan dan diinginkan perempuan. 

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya 

perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya 

gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parleme. Gerakan ini dipelopori oleh 

aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang muncul secara terbuka menjelang 

jatuhnya rezim orde baru pada 21 mei 1998, tetapi mereka mulai bekerja sistematis 

pasca pemilu 1999. Mereka membawa konsep affirmative action  (kebijakan afirmasi) 
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dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem 

pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi dan penerapan 

kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di 

parlemen. 

Namun hingga pemilu 2009 perjuangan itu belum mencapai hasil yang 

diharapkan, yakni jumlah perempuan di parlemen mencapai angka 30 persen agar 

suara perempuan benar-benar diperhatikan dalam pengambilan kebijakan.   

Pemilu tahun 2009 sebagai mana terlihat dalam UU No. 2 tahun 2008 dan UU 

No. 10 tahun 2008. Pasal 2 ayat (5) UU N0. 2 tahun 2008 secara eksplisit 

mengharuskan parpol menempatkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam 

kepengurusan parpol.
86

 Sedangkan pasal 55 ayat (2) UU No. 8 tahun 2008 

mengadopsi susunan daftar calon model zigzag atau zipper yang dimodifikasi.
87

 

Perjuangan meningkatkan jumlah perempuan di parlemen mencapai 

antiklimaks, ketika pada 22 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi menyatakan 

bahwa formula penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara 30% BPP dan 

nomor urut (sebagaimana diatur dalam pasal 214 UU No. 10 tahun 2008), 

bertentangan dengan UUD 1945.  

Menurut Mahkamah Konstitusi formula penetapan calon terpilih yang sesuai 

konstitusi adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak. 
88

Putusan tersebut 

merupakan pembenaran terhadap usulan beberapa parpol yang hendak merevisi pasal 
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 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008,   
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 Putusan Mahkama Konstitusi, Nomor 22-24/PUU-VI/2008.   
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yang mengatur penetapan calon terpilih, dari 30% BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) 

dan nomer urut menjadi berdasarkan suara terbanyak.
89

 

Berikut table perempuan dalam parlemen Indonesia : 

Periode Perempuan Laki-laki 

1955-1956 17 (6,3%) 227 (93,7%) 

Konstituante 1956-1959 25 (5,1%) 448 (94,9)% 

1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 

1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 

1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 

1987-1992 65 (13%) 500 (89,2%) 

1992-1997 62 (12,5%) 500 (89,2%) 

1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 

1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 

2004-2009 61 (11.09) 489 (88,9%) 

2009-2014 101 (18,10%) 459 (82,00%) 

 

Kerja keras gerakan perempuan pasca pemilu tahun 1999 telah menghasilkan 

kemajuan berarti, sebagaimana terlihat dalam dua Undang-Undang politik yaitu UU 

No. 31 tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003. Pasal 13 ayat (3) UU No. 31 tahun 

2002 mengintroduksi tentang perlunya keadilan gender dalam kepengurusan parpol. 
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Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 untuk pertama kalinya menerapkan 

kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan 

daftar calon legislatif.
90

 

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tersebut memberi peluang baru 

dengan menetapkan dalam pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : „‟Setiap Partai Politik 

Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan 

perempuan sekurang-kurangnya 30%.‟‟
91

   

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua Undang-Undang itu memang 

sangat normatif karna tidak diikuti sanksi bagi parpol yang melanggarnya. Meskipun 

demikian, jika ditarik mundur kebelakang, hal itu sesungguhnya merupakan lompatan 

politik luar biasa, mengingat sebelumnya rezim orde baru telah menyingkirkan 

perempuan dari arena politik. Selama 32 tahun masa orde baru, organisasi-organisasi 

perempuan diarahkan pada kegiatan sosial dan keluarga (domestifikasi) serta diawasi 

secara ketat. 

Oleh karena itu, dengan segala keterbatasannya, ketentuan yang terdapat dalam 

UU No. 31 tahun 2002 dan UU No.12 tahun 2003 harus ditempatkan sebagai batu 

loncatan petama untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik pada 

masa mendatang. Apalagi setelah dipraktikan melalui pemilu tahun 2004, ketentuan 

UU pemilu itu berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. 
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Pada pemilu tahun 2014 memakai landasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang mana di dalam 

undang-undang ini diatur lebih dalam lagi mengenai kuota 30% keterwakilan calon 

legislatif perempuan. Sebagaimana pasal yang menjadi dasar diwajibkannya kuota 

30% keterwakilan calon legislatif perempuan adalah pasal 55 yang berbunyi: “Daftar 

bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% 

(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”, dan diperkuat dengan pasal yang 

menyebutkan adanya sanksi apabila kuota keterwakilan perempuan ini tidak dipenuhi 

oleh partai politik, yakni pasal 59 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: Pasal 59 ayat (2) 

”Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang kurangnya 30% (tiga puluh 

persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki 

daftar bakal calon tersebut”. Pasal 59 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai 

proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU”.  

Selain UU No 8 tahun 2012 dalam pemilu tahun 2014 juga terdapat Peraturan 

KPU No 7 tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota. Keberadaan Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 menjadi terasa sangat 

berarti. Peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif. 

Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini 

menegaskan beberapa hal, seperti kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan 

dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan (dengan sistem dalam setiap 
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tiga bakal calon harus ada satu bakal calon perempuan). Apabila ketentuan ini tidak 

dijalankan parpol, maka sanksi tegas menanti. Seluruh caleg dari parpol bersangkutan 

yang berada di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 

perempuan tersebut, akan dinyatakan gugur dan tidak bisa maju mengikuti pemilu.  

 

C. Jabatan Politik Perempuan Di Indonesia 

Wanita Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik 

terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam 

bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar perlengkap saja melainkan 

harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut 

kesinambungan Negara dan bangsa. 

Hak suara wanita memiliki kesejajaran dengan laki-laki dalam hal mengambil 

dan menentukan keputusan. Begitupula apabila wanita terlihat dalam pemulihan 

umum untuk memilih salah satu partai politik yang menjadi pilihannya, apalagi ia 

duduk sebagai pengurus dari salah satu partai.
92

 

Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu 

konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan 

peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. 

Perbedaan tersebut sudah lama melekat dalam pandangan umum masyarakat sehingga 

melahirkan anggapan bahwa perbedaan peran tersebut sebagai sesuatu yang bersifat 

                                                             
92

 Gurniawan K pasya, Peranan Wanita Dalam Kepemimpinan Dan Politik, h. 12  



62 
 

kodrati dan telah menimbulkan ketimpangan pola hubungan dan peran sosial antara 

laki-laki dan perempuan.
93

 

Konsep budaya yang telah dianggap sebagai sesuatu yang kodrati tersebut dapat 

dilihat pada anggapan umum, misalnya, perempuan identik dengan urusan rumah 

tangga semata, sedangkan laki-laki sebaliknya, identik dengan pengelola dan 

penanggung jawab urusan ekonomi. 

Ketimpangan ini terjadi karena adanya aturan, tradisi, dan hubungan timbal 

balik yang menentukan batas antara feminitas dan maskulinitas sehingga 

mengakibatkan adanya pembagian peran, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-

laki. Dalam kehidupan sosial misalnya, berkembang anggapan bahwa kedudukan 

laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, karena laki-laki dianggap lebih cerdas, 

kuat, dan tidak emosional. Semua anggapan superioritas laki-laki tidak lain 

merupakan produk budaya belaka. Produk atau konstruk budaya tentang gender 

tesebut telah melahirkan ketidakadilan gender.
94

 

Di Indonesia sendiri, para pemimpin perempuan sudah eksis sejak zaman pra- 

Islam sampai pada masa awal Islam. Pada Abad ke-7, di Jawa ada Ratu Sima dari 

kerajaan Kalingga. Ratu Sima terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tegas, dan adil. 

Pada masa awal Islam di Nusantara, ada beberapa ratu yang pernah memimpin 

kerajaan ini di Aceh. Seperti dicatat Mernissi (1994), ada empat ratu yang pernah 
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memerintah beberapa kerajaan Islam di Aceh seperti (1) Ratu/Sulthanah Nihrasyiah 

Rawangsa Khadiyu (1400-1427), (2) Ratu Taj al‟Alam Safiatuddin (1641-1675), 

anak Sultan Iskandar Muda, dan mantan istri Sultan Iskandar Tsani, (3) Ratu Nur al- 

„Alam Naqiat ad-Din Syah (1675-1678), anak angkat Safiatuddin; (4) Ratu Zakiyat 

ad-Din Inayat Syah (1678-1688) dan (5) Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Di aceh 

ada juga pemimpin-pemimpin perempuan seperti panglima Laksamana 

Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien dan Cut Meutia, untuk menyebut beberapa contoh.  

Tradisi kepemimpinan perempuan pada masa awal Islam di Aceh sangat kuat. 

Di Jawa pada masa awal Islam ada Ratu Kalinyamat, adipati Kalinyamat pada masa 

Demak Bintara, kerajaan Islam pertama di Jawa (abad XVI). Ada juga Nyi Ageng 

Serang, salah seorang panglima pengawal Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. 

Kemudian kita mengenal RA.Kartini yang berhasil memaksa pemerintah kolonial 

untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan. 

Paling memerlukan perhatian kita ialah pada suku Dayak kaum wanita besar 

pengaruhnya, tidak saja dalam musyawarah-musyawarah kaum laki-laki, walaupun 

adat melarangnya untuk turut berbicara, akan tetapi juga didalam pemerintahan, 

karena antara mereka terdapat wanita-wanita yang dengan tenaga seperti laki-laki 

mengepalai beberapa suku, memberi semangat untuk pergi berperang dan memimpin 

sendiri kaum laki-laki yang tahu dalam kancah peperangan . 

Dalam tahun 1824 Gezaghebber (Sakbber, Penguasa) Belanda di Pontianak, 

tuan Hartman, dalam perjalananya ke daerah hulu, mengunjungi negeri Gandis, yang 
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terletak di tepi sungai Melawi, dan terdiri atas tiga puluh rumah tangga , yang 

seluruhnya merupakan  penduduk sejumlah kira-kira 300 jiwa. Ketika itu negeri itu 

diperintah oleh seorang raja wanita, Dayang Bomi namanya.
95

  

Tradisi kepemimpinan perempuan pada masa awal Islam di Aceh sangat kuat. 

Di Jawa pada masa awal Islam ada Ratu Kalinyamat, adipati Kalinyamat pada masa 

Demak Bintara, kerajaan Islam pertama di Jawa (abad XVI). Ada juga Nyi Ageng 

Serang, salah seorang panglima pengawal Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. 

Kemudian kita mengenal RA.Kartini yang berhasil memaksa pemerintah kolonial 

untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan. 

Sebagai bagian gerakan demokrasi, perjuangan perempuan untuk meningkatkan 

jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan cara-cara demokratis, yakni 

melalui pemilu yang jujur dan adil. Di sinilah perlunya gerakan peningkatan 

keterwakilan perempuan memilih sistem pemilu yang memberi kesempatan lebih 

terbuka bagi para calon perempuan untuk memasuki parlemen. Dalam pemilihan 

sistem pemilu, konstitusi sesungguhnya sudah berpihak kepada perempuan. Hal ini 

terlihat dari penggunaan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
96

 

Kepemimpinan perempuan di Indonesia, dengan demikian, merupakan bagian 

yang menyatu secara total dengan dinamika kebudayaan masyarakat. Kultur asli 
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Nusantara dan nilai-nilai Islam yang otentik tidak menempatkan hubungan kaum laki-

laki dan perempuan dalam kerangka oposisi biner. Keduanya memang berbeda dalam 

batas-batas tertentu, tetapi setara di hadapan masyarakat yang ditopang oleh nilai-

nilai budaya dan agama. 

Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok 

masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan  tidak ada 

kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, 

parlemen tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat. Kenyataan 

ini menyebabkan parlemen sering mengeluarkan kebijakan yang justru 

mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya.
97

 

Ketidakseimbangan komposisi anggota parlemen Indonesia  sekaligus menjadi 

representasi masyarakat patriarkhi, di mana laki-laki mengatur kehidupan sesuai 

dengan kepentingan politik kelaki-lakiannya. Dalam masyarakat patriarkhi, laki-laki 

mencegah perempuan memasuki ruang publik, sementara mereka bolak-balik 

memasuki ruang privat dan ruang publik dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

mereka buat dan menguntungkan dirinya. jelas dalam hal ini ketidakadilan pada 

perempuan sangat terlihat. 

Ketidakadilan gender dapat dilihat dalam berbagai bentuk : 

1. Marginalisasi perempuan, yakni pengucilan perempuan dari kepemilikan 

akses, fasilitas, dan kesempatan sebagaimana dimiliki oleh laki-laki. 
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Misalnya, kesempatan perempuan untuk meneruskan sekolah kejenjang 

lebih tinggi cenderung lebih kecil ketimbang laki-laki. Di sektor pekerjaan, 

marginalisasi ini biasanya ditemukan dalam bentuk pengucilan perempuan 

dari jenis pekerjaan tertentu: peminggiran perempuan kepada jenis 

pekerjaan yang tidak stabil, berupah rendah, dan kurang mengandung 

keterampilan; pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu 

(feminisasi pekerjaan), dan pembedaan upah perempuan. 

2. Penempatan perempuan pada posisi tersubordinasi, yakni menepatkan 

perempuan pada prioritas yang lebih rendah ketimbang laki-laki. Kasus 

seperti ini kerap terjadi dalam hal pekerjaan, sehingga perempuan sulit 

memperoleh kesempatan mendapatkan posisi yang sejajar dengan laki-laki. 

3. Stereotipisasi perempuan, yakni pencitraan atas perempuan yang 

berkonotasi negatif. Dalam banyak kasus pelecehan seksual, misalnya 

perempuan sering kali dijadikan penyebab karena pencitraan mereka yang 

suka bersolek dan penggoda. 

4. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasaan ini timbul akibat anggapan 

umum bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi atas semua 

sektor kehidupan. 

5. Beban kerja yang tidak proporsional. Pandangan bahwa perempuan sebagai 

makhluk Tuhan kelas dua yang dibentuk oleh dominasi laki-laki pada 

akhirnya memarginalkan peran perempuan yang seharusnya diperlakukan 

oleh manusia yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Pandangan ini 
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tidak saja meminggirkan peran perempuan tetapi juga ketidakadilan beban 

kerja atas perempuan: selain menjalani fungsi reproduksi seperti hamil, 

melahirkan, menyusui, perempuan juga dibebani pekerjaan domestik 

lainnya seperti memasak, mengurus keluarga, dan sebagainya. 
98

 

Sebagaimana tampak dalam produk legislasi, materi-materi undang-undang 

yang dikeluarkan DPR lebih banyak berkaitan dengan dunia laki-laki, seperti 

pertahanan, keamanan, kepolisian, korupsi, investasi, perdagangan, dan lain lain. 

Sementara masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kesenian, lingkungan, atau 

perlindungan anak tidak banyak disentuh.  

Rendahnya perwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata merugikan 

kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian 

perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan, dan 

lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama mereka tidak terlibat 

langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman hidup dan kepedulian 

perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang 

diinginkannya. Mayoritas laki-laki di DPR sulit diharapkan untuk memperjuangkan 

kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang 

dirasakan dan diinginkan perempuan. 

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 

25 tahun berdirinya lebih berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang 
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kita hadapi adalah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola 

budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu 

kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar 

pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk 

melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation buildin, dengan partisipasi rakyat 

seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, 

partai, ataupun militer.
99

 

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi 

dalam empat masa, yaitu : 

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi 

(Konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai 

dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer. 

2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi 

Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi 

konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan 

menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. 

3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi 

Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan 

sistem presidensial. 
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4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi 

yang menginginkan tegaknya domokrasi di Indonesia sebagai koreksi 

terhadap paraktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik 

Indonesia III. 

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi 

politik dan demokratitasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru 

mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap 

demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. 

Oleh karena itu bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan 

demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia 

sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, 

dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh 

lembaga wakil rakyat (DPR).
100

 

Jika sistem pemilu dimaknai sebagai beragam variabel yang mengkonversi 

suara menjadi kursi, di dunia ini dikenal tiga sistem pemilu, yaitu: pertama, sistem 

pluralitas-mayoritas; kedua, sistem proporsional; dan ketiga, sistem semi-

proporsional.  

Menurut Richard Matland, berdasarkan logika matematika yang didukung oleh 

data hasil pemilu banyak negara, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu 

proporsional paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Namun 

penggunaan sistem proporsional tidak dengan sendirinya akan menghasilkan 
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perempuan di parlemen lebih banyak karena hal itu masih tergantung pada 

pengoperasian variabel teknis pemilu dalam sistem pemilu.
101

 

Jabatan politik tidak mensyaratkan apapun kepada seseorang untuk menduduki 

jabatan politik tertentu. Karna tidak mensyaratkan sesuatu, maka menarik berbagai 

pihak untuk terjun secara instan dijabatan politik tersebut. Contohnya sudah jamak 

terjadi pada para artis yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR bermodal 

keartisannya. 

Naiknya Megawati Sukarno Putri sebagai presiden RI menggantikan K.H. 

Abdurrahman Wahid menimbulkan banyak polemik, tidak hanya dalam skala lokal 

namun juga internasional. Para ulama Islam kembali mempertanyakan keabsahan 

presiden wanita menurut hukum Islam. Panglima laskar jihad Ja‟far Umar Thalib 

dalam home page Laskar Jihad mengatakan bahwa ia tetap konsisten dengan 

keyakinannya atas larangan presiden wanita. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

Setelah mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan baik yang diperoleh dari 

kitab-kitab aslinya atau kitab-kitab terjemahan dan buku-buku yang berkaitan dengan 

judul karya tulis ini yaitu tentang „‟Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Tentang Kuota Perempuan Dalam Jabatan Politik‟‟, yang kemudian 

dituangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah 

selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan itu untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

A. Kebijakan Pemerintah Tentang Kuota Perempuan Dalam Jabatan Politik 

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya 

perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong 

lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Mengenai 

peraturan keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia diantaranya : 

1. UU No 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) tentang partai politik.  

2. UU No. 8 Tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf e  tentang pemilihan 

umum (Pemilu)  

3. KPU No 7 tahun 2013 pasal 11 huruf b dan e tentang Aturan 

Pencalonan DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
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Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Pemilu tahun 2004 adalah 

pemilu yang ke –9. Dari hasil Pemilu tahun 1999, kuota perempuan rata-rata 

8,8 persen di legislatif , 6 persen di provinsi dan 2,5 persen di kabupaten. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, tidak heran menjelang pemilu, koalisi 

Perempuan Indonesia meminta kuota gender dimasukkan dalam rancangan 

Undang-Undang Partai Politik dan RUU Pemilu. Dalam draft yang diajukan 

Koalisi, mereka meminta perempuan mendapat porsi minimal 30 persen, baik 

di partai politik maupun badan legislatif. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pelaksanaan 

Pemilu kali ini tetap berusaha agar kuota tersebut bisa diterapkan oleh partai 

politik peserta Pemilu, Karena memang tidak ada sanksi bagi partai yang tidak 

memenuhi kuota tersebut, maka KPU membuat kebijakan untuk 

mengumumkan kepada masyarakaat luas, nama-nama partai yang tidak 

memenuhi kuota 30 persen dalam mencalonkan perempuan untuk menjadi 

legislatif dari partainya. Dengan pengumuman ini masyarakat akan mengetahui 

dan bisa menentukan sendiri, apakah mau memilih partai yang tidak 

memberikan kuota 30 persen kepada perempuan.  

 

Sebagaimana pasal yang menjadi dasar diwajibkannya kuota 30% 

keterwakilan calon legislatif perempuan adalah pasal 55 yang berbunyi: “Daftar 

bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam pasa 53 memuat paling sedikit 

30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”, dan diperkuat dengan pasal 
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yang menyebutkan adanya sanksi apabila kuota keterwakilan perempuan ini 

tidak dipenuhi oleh partai politik, yakni pasal 59 ayat (2) dan (3) yang 

berbunyi: Pasal 59 ayat (2) ”Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat 

sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan 

kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Pasal 59 

ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal caon anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan 

KPU”.  

Selain UU No 8 tahun 2012 dalam pemilu tahun 2014 juga terdapat 

Peraturan KPU No 7 tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Keberadaan Peraturan KPU No 7 Tahun 

2013 menjadi terasa sangat berarti. Peraturan ini menegaskan mengenai sistem 

pencalonan anggota legislatif. Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota 

legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan beberapa hal, seperti kuota 30% 

perempuan di setiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal 

calon perempuan (dengan sistem dalam setiap tiga bakal calon harus ada satu 

bakal calon perempuan).  

Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai kuota perempuan dalam 

jabatan politik yang terdapat dalam UU No. 12 tahun 2003 harus ditempatkan 

sebagai batu loncatan pertama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan 

dalam politik. 
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Dalam membicarakan affirmative action yakni tentang kebijakan kuota 

30% dapat dijadikan langkah awal dalam memajukan kesetaraan dan keadilan 

gender dalam ranah politik, tindakan khusus sementera untuk meningkatkan 

keterwakilan perempuan dengan sistem kuota 30% sehingga mencapai 

sedikitnya minoritas kritis yaitu 30 % dari total anggota parlemen. Tetapi 

persoalan tidak soal kuota saja karena daftar caleg yang disusun oleh partai 

peserta pemilu menepatkan perempuan pada daftar nomor bawah sehingga sulit 

untuk menang dalam pemilu, sedangkan laki-laki tetap pada nomor urut teratas. 

Tidak hanya itu, mengapa affirmative action untuk meningkatkan 

keterwakilan perempuan dengan sistem kuota 30% tidak terealisasi, karena 

partisipasi perempuan dalam ranah politik, terutama persoalan pendidikan 

perempuan Indonesia. 

Lahirnya kebijakan kuota perempuan melalui undang-undang tersebut 

sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, 

Undang-undang tersebut mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan 

perempuan dalam dunia politik sebagai upaya agar perempuan dapat 

memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.  

Dalam hal kebijakan tersebut, perempuan telah diberi kesempatan untuk 

berpolitik demi pembangunan bangsa dan negara. kebijakan-kebijakan yang 

lahir sangat memberi konstribusi besar untuk membuka peluang perempuan 

dalam mengembangkan minat dan kualitasnya untuk ikut berjuang dalam 

kancah perpolitikan. 
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Namun, peraturan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam 

Pasal 27 (1), pasal 28 D ayat (1) dan (2), dan pasal 28 I ayat (2) dijelaskan 

bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama, 

sehingga kebijakan kuota 30 % tersebut tidak sesuai dengan UUD yang 

berbunyi:  

27 ayat (1)  : “Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam 

hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya”  

28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama 

dihadapan hukum,”  

28 D ayat (2)  : “Setiap warga Negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan”  

28 I ayat (2)  : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap pelakuan yang bersikap diskriminatif itu.” 

Berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

tersebut, kebijakan pemerintah tentang kuota 30% pada perempuan dalam 

jabatan politik dinilai tidak adil. Karena kuota perempuan tersebut membuat 

terbatasnya perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Seharusnya 

penetapan calon terpilih yang sesuai adalah berdasarkan perolehan suara 
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terbanyak dan tidak ditetapkannya pemberian kuota 30% pada perempuan. 

Mengingat UUD 1945 tidak membedakan laki-laki dan perempuan, yang pada 

dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan hak yang sama 

untuk terlibat dalam dunia politik.  

Walaupun pemberian kuota kepada perempuan ternyata belum bisa 

terpenuhi dari periode-periode, perjuangan perempuan untuk meningkatkan 

jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan cara-cara demokratis, 

yakni melalui pemilu yang jujur dan adil. Di sinilah perlunya gerakan 

peningkatan keterwakilan perempuan memilih sistem pemilu yang memberi 

kesempatan lebih terbuka bagi para calon perempuan untuk memasuki 

parlemen.  

Dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak 

memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum 

dan Undang-Undang. Sejumlah perempuan yang konsisten tetap eksis di jalur 

politik terlepas atas pro dan kontra, bahkan satu diantaranya yakni Megawati 

(yang justru terlihat sangat keibuan), sukses menjadi presiden Republik 

Indonesia. Sang presiden perempuan ini telah berhasil meluluh lantahkan 

pandangan pesimis terhadap perempuan Indonesia memasuki wilayah politik 

pemerintahan. 
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Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua 

kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan 

tidak ada kelompok yang ditinggalkan.  

Demokrasi kemudian memberi konstribusi yang sangat besar terhadap 

gerakan perempuan di seluruh dunia. Demokrasi menjadi pemicu kebangkitan 

perempuan untuk ikut andil dalam segala hal yang berhubungan dengan negara. 

Demokrasi bagai pil kuat perempuan untuk bangkit di tengah keterpurukannya 

di dalam melawan hegemoni negara yang lebih mengedepankan laki-laki di 

arena publik ketimbang perempuan. Demokrasi bagaikan obat mujarab yang 

tidak boleh tertolak oleh kaum perempuan yang bijak terhadap negara, terhadap 

kebaikan bersama, terhadap keentingan bersama.  

Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen bangsa indonesia yang 

pelaksanaanya menjadi tanggungjawab seluruh pihak eksekutif, legislatif, 

yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai 

dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggungjawab untuk 

merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional 

maupun daerah, yang pelaksanaanya dapat memberikan hasil terwujudnya 

kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang khususnya di bidang politik. 
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B. Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kuota 

Perempuan Dalam Jabatan Politik 

Berbicara tentang hukum Islam memungkinkan timbulnya banyak 

tafsiran, sepihak dan subjektif. Secara horizontal tidak ada kekuatan yang 

mampu menekan kebebasan individu lain, baik itu negara, pemilik modal, atau 

kekuatan individu.. Semuanya memiliki nilai dan perlakuan yang sama 

dihadapan Allah Swt. Hanya satu yang menjadi pembeda, yaitu kadar 

ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, Islam sebenarnya menjadi sarana 

yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan 

perempuan. 

Pada dasarnya ahlul halli wal aqdi adalah orang orang yang 

berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan   kepercayaan   

kepada   mereka.   Mereka   menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, 

konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam 

memperjuangkan kepentingan rakyatnya.  

Mengenai kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan 

politik  di Indonesia yang  diatur melalui beberapa peraturan diantaranya : 

1.  UU No 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) tentang partai politik.  

2. UU No. 8 Tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf e  tentang pemilihan umum 

(Pemilu)  

3. KPU No 7 tahun 2013 pasal 11 huruf b dan e tentang Aturan Pencalonan 

DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
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Peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif. 

Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan hanya 

diberikan kuota sebanyak 30%. 

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara 

pandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala 

persoalan. Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki maupun 

perempuan yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut 

untuk lebih berkiprah khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota 

masyarakat.  

Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam 

menggapai hak untuk menduduki jabatan politik.  Jabatan politik perempuan 

merupakan seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dalam suatu 

organisasi dalam politik. Seorang yang memiliki jabatan dalam politik sudah 

pasti akan memelihara, mengurus, mengembangkan jalannya roda 

pemerintahan seperti tugas khalifah  

Dalam Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai kuota perempuan 

dalam jabatan politik, tetapi kita dapat menyimpulkan dari beberapa ayat al-

Quran mengenai perempuan dalam berpolitik. Dari ayat- ayat Al-Quran seperti 

Q.S Al-Hujurat (49) 13 perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan 

kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik 

fisik atau non fisik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan 

kekurangan masing-masing 
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Islam telah menjelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak 

berkecimpung dalam dunia politik yang merupakan area publik seperti dalam 

Q.S At-Taubah (9) 71 yang berbunyi : 

                         

                      

                

“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.” 

Pengertian kata auliya mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, 

sedangkan pengertian menyuruh yang makruf mencakup segala kebaikan 

kehidupan, termasuk memberi nasihat kepada penguasa. Dengan demikian, 

setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikut perkembangan 

masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran dan 

kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik. 

Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan kementrian atau 

jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada nash yang jelas dan pasti dalam Al-

Quran dan sunnah yang melarang hal demikian. 

 Dan ditemukan juga sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan 

dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Yang 
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diantaranya mengajak umatnya lelaki dan perempuan untuk bermusyawarah, 

yang terkandung dalam surat Asy-Syuura ayat 38 : 

                    

       

 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 

yang Kami berikan kepada mereka‟‟.  

Ayat tersebut dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan 

adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan. Syura (musyawarah) 

telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan 

bersama menurut al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga 

masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa 

mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lak-laki 

maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak di temukan satu 

ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan 

perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang 

politik. 

Sehingga penetapan calon terpilih yang sesuai adalah berdasarkan 

perolehan suara terbanyak karena melihat lagi bahwa kedudukan perempuan 

dan laki-laki  adalah sama. Perempuan didalam Islam adalah kawan bagi kaum 
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laki-laki, maka selayaknyalah jika perempuan mempunyai hak yang sama 

dengan kaum laki-laki dalam pranata sosial dan masyarakat, tentunya tidak 

melupakan kodratnya sebagai perempuan.  

Setelah peneliti amati dan pelajari dari permasalahan di atas mengenai 

kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik, maka 

terlihat penjelasan dari kedua pendapat ulama yang membolehkan perempuan 

dalam jabatan politik dan yang tidak memperbolehkan perempuan dalam 

jabatan politik. 

Bahwa antara kedua pendapat tersebut mempunyai landasan dari Al-Quran 

dan hadits. Akan tetapi pendapat yang membolehkan perempuan dalam jabatan 

politik terlihat lebih tepat. Dalam hal ini peneliti beralasan :  

1. Pendapat yang memperbolehkan perempuan dalam jabatan politik 

berlandasan Q.S Al-Hujarat (49) 13 yang berbunyi „‟ 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. Sesunguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal‟‟.  

 

Ayat diatas menjelaskan perempuan dan laki-laki diciptakan allah dengan 

kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. 

Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-
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masing, sehingga laki-laki maupun perempuan mampu untuk masuk dalam 

dunia politik. 

2. Dalam Islam juga di terangkan kisah ratu Balqis, Ratu Balqis adalah sosok 

wanita yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik pada zaman 

kenabian. Wanita ini tercatat dalam sejarah Islam sebagai wanita pertama 

yang memimpin sebuah kerajaan. Wilayahnya terbentang dari Yaman 

hingga Ethiopia saat ini. Sehingga pendapat yang tidak memperbolehkan 

perempuan dalam jabatan politik ini penulis anggap tidak tepat karna Al-

Quran saja menerangkan kisah  dari ratu Balqis yang pandai memimpin 

sebuah kerajaan. Dan ada masa Khulafa‟ur Rasyidin, Aisyah memimpin tentara 

untuk memerangi kelompok Ali bin Abi Thalib yang mengangkatnya menjadi 

khalifah dan terkenal dengan perang unta (656M).102 Keterlibatan A‟isyah dalam 

perang tersebut juga menunjukkan bahwa para sahabat membolehkan wanita 

terlibat langsung dalam masalah politik praktis 

3. Dilihat juga dalam Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 27 ayat (1) 

dijelaskan bahwa „‟Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam 

hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya‟‟. Sehingga laki-laki dan perempuan dengan 

bebas untuk memasuki dunia politik. 

4. Dari penjelasan akhir dalam kesimpulan di atas dapat terjawab bahwa 

mengenai kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan 

                                                             
102

  Abu Zahrah, (ed), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, 320   
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politik pendapat yang memperbolehkan perempuan dalam jabatan 

politiklah yang tepat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan urai-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil 

kesimpulan  sebagai berikut : 

 Hukum telah memberikan jaminan atas pemenuhan dan perlindungan 

hak politik perempuan. Hal tersebut terlihat dari ideologi bangsa yang 

tertuang Undang-Undang Dasar, dan juga beberapa peraturan perundang-

undang di bawahnya. Namun hukum hanya menyediakan dirinya untuk 

kesetaraan kompetisi, padahal yang dibutuhkan perempuan saat ini kesetaraan 

hasil. 

  Meskipun hukum telah memberikan jaminan atas pemenuhan dan 

perlindungan hak politik perempuan, namun pelaksanaan affirmative action di 

Indonesia masih belum dilakukan dengan sepenuh hati. Dalam undang-

undang politik masih terdapat celah dalam pengaturannya yang membuat 

beberapa partai politik dapat mengabaikan kebijakan kuota 30% untuk 

perempuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tanpa mendapatkan 

sanki apapun 
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 Dalam Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai kuota  

perempuan dalam jabatan politik, tetapi firman Allah menjelaskan bahwa 

kedudukan perempuan dengan laki-laki sama, hanya ketaqwaan yang dapat 

membedakannya. Memegang jabatan bukan hanya dilihat dari unsur jenis 

kelaminnya saja tetapi tergantung pada kemampuan serta bakat menjadi 

pemimpin sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik, adil, jujur, 

dan bijaksana. 

 

B. Saran 

1. Kepada perempuan seharusnya mulai membekalkan diri sejak jauh hari 

sebelum maju dalam jabatan politik, seperti dengan melibatkan diri dalam 

organisasi-organisasi atau yang ada di daerah. Segala hal yang ingin 

dicapai harus diasah dari bawah, bekal organisasi dan pendidikan sangat 

dibutuhkan agar perempuan bisa memaksimalkan potensinya dalam 

jabatan-jabatan politik. Perempuan juga kiranya tidak menutup diri dan 

membuka diri dengan dunia sosial serta membuka jaringan yang lebih 

luas.  

2. Kepada pemerintah mengenai kebijakan tentang kuota perempuan dalam 

jabatan politik sebaiknya di evaluasi kembali. Mengingat UUD 1945 
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dengan jelas mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu 

sama. 
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