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BAB III 

TINJAUAN TEORI TENTANG PEREMPUAN DAN POLITIK 

Peran aktif perempuan dalam politik termasuk menjadi calon dalam pemilu 

mempunyai hubungan yang rapat dengan sikap dan pandangan Islam terhadap 

penglibatan mereka dalam bidang politik dan kepemimpinan masyarakat. Perempuan 

yang beriman secara umumnya diperintahkan oleh Allah supaya bersama-sama 

dengan laki-laki yang beriman untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar dalam 

masyarakat, tetapi Rasulullah SAW telah melarang perempuan terlibat dalam 

kepemimpinan tertinggi negara. Atas asas ini, telah timbulkan pandangan-pandangan 

para ulama yang berbeda tentang kedudukan perempuan yang berperan aktif dalam 

politik termasuk menjadi calon dalam pemilu. Bab ini akan membicarakan pandangan 

Islam terhadap kedudukan perempuan yang berperan aktif dalam politik, khususnya 

sebagai calon dalam pemilu. 

A. PERAN POLITIK PEREMPUAN ZAMAN AWAL ISLAM 

Dalam sejarah Islam, peran perempuan sangat penting, termasuk dalam 

bidang politik semenjak Islamnya Khadijah pada tahun pertama kerasulan 

sebagai orang pertama memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW. Semenjak itu, 

beberapa perempuan seperti Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Lubabah binti al-

Harith al-Hilaliyah, Fathimah al-Khattab, Ummu Kulthum binti Uqbah dan lain-

lain telah memeluk Islam, termasuk Ummu Sulaim binti Malhan yang menjadi 

perempuan Madinah terawal yang memeluk Islam. Pada peringkat awal, 

kebanyakkan perempuan Islam memiliki peranan dalam dakwah secara 
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bersembunyi, termasuk menarik pasangan atau saudara masing-masing kepada 

Islam, seperti mana Fathimah al-Khattab menarik saudaranya, Umar untuk 

beriman. Setelah itu, para perempuan Islam telah mula mempunyai peran secara 

terbuka dalam dakwah sehingga ada yang disiksa dan yang pertama syahid di 

kalangan orang Islam ialah Sumayyah, seorang hamba Bani Makhzum.  

Peran perempuan lebih jelas dalam politik adalah ketika hijrah yang 

pertama. Menurut Asma‟ Muhammad Ziyadah, hijrah adalah antara tindak politik 

penting Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum musyrikin Quraisy,

54
 di mana pada tahun kelima kerasulan, empat perempuan bersama 11 laki-laki 

telah berhasil berhijrah ke Habasyah.
55

 Dalam hijrah yang kedua ke Habasyah, 

21 orang lagi perempuan telah berhijrah di samping 38 orang laki-laki.
56

 Selepas 

peristiwa hijrah ke Madinah, terdapat banyak catatan hadis tentang penglibatan 

perempuan dalam politik pada zaman Rasulullah SAW seperti Ummu Hani‟ 

menerima permohonan perlindungan daripada dua orang kafir dari Mekah ketika 

Fath al-Makkah, peran Ummu Salamah dalam Hudaibiyah, penglibatan 

perempuan dalam pasukan perang, perwakilan perempuan yang bertanya 

Rasulullah SAW tentang hak perempuan ketika kaum laki-laki berpeluang syahid 

dalam perang dan lain-lain. Bahkan pada zaman Umar al-Khattab, kisah yang 

terkenal tentang teguran  seorang perempuan terhadap khalifah dalam isu mahar, 

                                                             
54

 Asma Muhammad Ziyadah, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam, Terj. Kathur 

Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 37-38 
55

 Ibid, hal. 41-42 
56

 Ibid, hal. 43-47 
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penetapan hukum berkait isteri tidak boleh ditinggalkan oleh suami berterusan 

karena berkhidmat dalam tentera melebihi enam bulan dan penglibatan Aisyah 

dalam Perang Jamal untuk menuntut hak ke atas pembunuh Othman Affan juga 

menunjukkan perempuan turut terlibat dalam politik pada zaman Khulafa‟ ar-

Rasyidin. 

Dari pengalaman seerah pada zaman Rasulullah SAW dan juga para 

sahabat pada zaman Khulafa‟ ar-Rasyidin menunjukkan bahwa perempuan telah 

terlibat dalam politik mengikut batas-batas dan keperluan tertentu. Walaupun ia 

tidak menunjukkan bahwa perempuan menjadi pemimpin utama negara atau 

menjadi qadhi, tetapi kisah-kisah tersebut telah menjelaskan bagaimana 

perempuan juga mempunyai peran dalam politik termasuk mempengaruhi dasar-

dasar negara, menjadi perwakilan bagi pihak perempuan untuk mengemukakan 

pendapat kepada khalifah dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa selagi mana 

perempuan tidak bertindak di luar batasannya, mereka masih boleh terlibat dan 

berperan aktif dalam politik. Walaupun secara khusus, Islam menyerahkan tugas 

kepimpinan kepada perempuan dalam soal pengurusan rumah tangga dan 

pendidikan anak-anak, perempuan tetap mempunyai hak untuk memimpin 

golongan mereka sendiri, menyuara dan membela hak mereka, selain 

mempengaruhi kerajaan melalui pandangan-pandangan dan teguran yang 

berasaskan ilmu. 

B. KEPIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM 



36 
 

 

Kepimpinan menurut Kamus Dewan adalah perkataan yang berasal dari 

kata pimpin yang bermaksud orang yang memimpin, membimbing, menuntun, 

mengepalai dan melatih. Pemimpin pula ialah perihal memimpin sedang dalam 

bahasa inggris, kata leadership bererti pimpinan, bimbingan, sifat-sifat seorang 

pemimpin dan kepimpinan. Pemimpin menurut Kamus Sinonim adalah 

bermakna jaguh, orang yang terkemuka, pembesar, pengasuh, wali, pendidik, 

pengelola, pelatih, penyelenggara dan pengurus. Sedangkan memimpin ialah 

mengepalai, mengetuai, mempelopori, mendahului dan seumpamanya. Semua 

takrif di atas menunjukkan perkataan pimpinan, pemimpin dan memimpin adalah 

mengisi makna perkataan kepemimpinan. Menurut Andek Masnah, 

kepemimpinan adalah satu bentuk interaksi kelompok atau proses interaksi sosial 

yang diamalkan setiap hari, di mana ia akan berhasil apabila ada orang lain 

bersamanya, iaitu antara seorang yang dinamakan sebagai pemimpin dan 

sekurang-kurangnya seorang lain yang dipanggil pengikut (yang dipimpin).
57

 

Perkataan kepemimpinan dalam bahasa Arab dikaitkan dengan kata 

imamah, khalifah, qiyadah, za’amah, ri’ayah, ri’asah dan siyadah. Perkataan-

perkataan ini mempunyai makna yang luas, tidak hanya terhadap kepada 

kepemimpinan negara atau kaum sahaja, tetapi juga mencakupi bidang ilmu 

pengetahuan, peribadatan pemeliharaan dan penjagaan ke atas amanah. Karena 

itu, Islam meletakkan kepemimpinan sebagai amanah yang wajib dilaksanakan, 
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manakala pemimpin adalah orang bertanggung jawab untuk menjaga dan 

mengurus orang lain atau sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Melaksanakan 

kewajiban syarak merupakan amanah terbesar yang dibebankan oleh Allah ke 

atas manusia, sesuaikan dengan perintah Allah.  

ْٕيَِٖب بَّبِث إِىَى أَ ٍَ ٗا األ ُْ حَُؤدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ
َ ٌَأْ َُّ َّللاَّ  إِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa‟; 58) 

Oleh karena Islam memperakui kemanusiaan, kemuliaan dan keahlian 

perempuan sama seperti laki-laki, Islam turut memperakui hak perempuan sesuai 

dengan fitrah kejadiannya, termasuk mengakui hak kepemimpinannya seperti 

kaum laki-laki, sebagai mana firman Allah SWT. 

 َُ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ اْى َْْنشِ َٗ َُ ِِ اْى َُ َع ْ٘ َْْٖ ٌَ َٗ ْعُشِٗف  ََ َُ بِبىْ ُشٗ ٍُ
ْ ىٍَِبُء بَْعٍط ٌَأ ْٗ ٌْ أَ َْبُث بَْعُعُٖ ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ 

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian 

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

menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar”. 

(QS At-Taubah: 71) 

Ayat ini menunjukkan adanya kepemimpinan perempuan dalam 

masyarakat seperti laki-laki, di mana mereka saling membantu antara satu 

dengan yang lain dalam menegakkan perintah dan larangan Allah. Namun begitu, 

kepemimpinan kaum perempuan bersifat terikat dengan pengurusan rumah 

tangga, pendidikan anak-anak dan juga batas pergaulan yang ditetapkan oleh 

syarak. Kepemimpinan utama perempuan adalah membangunkan insan dalam 

rumah tangga, sesuai dengan fitrah perempuan yang terbatas disebabkan oleh 

haid, hamil, nifas, bersalin, menyusu anak, sehingga Islam meletakkan 
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kepemimpinan kaum lelaki ke atas kaum perempuan dalam rumah tangganya 

seperti yang disebut oleh Allah dalam surah an-Nisa‟ ayat 34. Kaum laki-laki 

karena tanggungjawabnya ke atas nafkah, melindungi keluarga dan wajib ditaati 

oleh isteri, maka dia memimpin rumah tangga, sedangkan isteri memimpin 

pengurusan anak-anak dan hal-hal rumah yang lain. 

Disebabkan larangan Rasulullah SAW kepada sesuatu kaum supaya tidak 

mengambil perempuan sebagai pemimpin utama negara, maka kepemimpinan 

perempuan adalah tidak mencakupi urusan kepemimpinan tertinggi negara. 

Ahmad Zaki mengatakan bahwa tiga bentuk kepemimpinan yang dilarang kepada 

kaum perempuan yaitu sebagai ketua negara (khalifah), ketua tentera untuk 

berjihad fi sabilillah dan hakim (qadhi). Tetapi Abu Hanifah mengharuskan 

perempuan menjadi qadhi dalam perkara-perkara yang diterima kesaksiannya. 

Kepemimpinan juga diterima untuk memimpin kelompok perempuan saja dalam 

membela hak dan kebajikan mereka, seperti mana perempuan boleh 

mengimamkan solat yang dimakmumkan oleh perempuan saja. Ternyata 

perempuan mempunyai hak kepemimpinan ke atas pembangunan insan dan 

pengurusan rumah tangga, manakala kepemimpinan mereka dalam masyarakat 

untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah mungkar adalah seiring dengan 

kaum laki-laki, tetapi sifatnya terikat dan terbatas.  

Di sebalik keterbatasan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat, 

perubahan politik semasa telah mengubah peran perempuan dalam 

kepemimpinan. Perempuan Islam yang sebelumnya hanya terlibat dalam 
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pengurusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, telah diluaskan peran amar 

makruf nahi mungkarnya dengan penglibatan aktif mereka bersama kaum laki-

laki dalam bidang politik, termasuk menjadi pemimpin partai, menjadi calon 

dalam pemilu, menjadi ahli dalam legislatif dan juga menjadi pemimpin negara. 

Dalam soal menjadi calon dalam pemilu yang menjadi topik kajian ini, para 

ulama telah berselisih pandangan di mana sebahagian dari mereka seperti 

Hassanayn Muhammad Makhluf, Syed Abul A‟la al-Maududi, Abu Faris, Abdul 

Aziz bin Baz dan lain-lain mengharamkan peran aktif perempuan dalam politik 

ini, sedang sebahagian yang lain seperti Abdul Hamid al-Mutawali, Sulaiman at-

Tamawi, Yusof al-Qaradhawi, Said Ramadhan al-Buti dan lain-lain 

membolehkan penglibatan perempuan dalam hal ini, manakala segolongan ulama 

seperti Mustafa as-Sibaie dan al-Bahai al-Khuli pula membolehkan perempuan 

terlibat dalam pemilu dengan syarat-syarat yang telah digariskan.  

C. PANDANGAN ULAMA TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM 

PEMILU 

Secara umumnya, pandangan fuqaha‟ tentang peran aktif perempuan 

dalam pemilu boleh dibagikan kepada tiga pandangan utama yaitu pandangan 

yang tidak membolehkan (haram), pandangan yang membolehkan (mubah) dan 

pandangan yang mubah dengan syarat. Artinya, terdapat pandangan yang 

bertentangan dalam menentukan hukum berkaitan isu ini. Para fuqaha‟ dalam 

membahaskan isu ini telah menggunakan beberapa istilah untuk memperjelaskan 

tentang peran perempuan dalam kepemimpinan dan juga pemilu. Antaranya ahl 
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al-syura (ahli mesyuarat), majlis al-syura (majlis mesyuarat), majlis al-niyabah 

(majlis perwakilan), majlis al-barliman (majlis parlemen), majlis al-sya’b 

(dewan rakyat) dan murasysyahah fi al-intikhabat (tercalon dalam pemilu). 

Namun begitu, hampir semua di atas memberi maksud yang sama walaupun 

masih ada perbedaan kecil pada perinciannya. Kesemua istilah yang digunakan 

ini boleh diaplikasikan dalam membahaskan peran aktif perempuan dalam 

pemilu, khususnya dalam konteks Malaysia dan Pakistan.  

a) Pandangan yang tidak membolehkan (haram) peran perempuan 

Ulama fiqih siyasi terkenal, imam al-Haramayn al-Juwaini berkata, 

“apa yang kami ketahui secara putus bahwa perempuan tidak terlibat dalam 

urusan pemilihan dan perlantikan imam, Cuma mereka hanya dirujuk 

saja…”
58

 Sebahagian besar pendapat fuqaha dan institusi hukum
59

 

mengatakan bahwa tidak boleh perempuan menjadi calon dalam pemilu 

sekaligus sebagai wakil rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), kerna tanggungjawab ini khusus kepada laki-laki saja. Perempuan 

hanya boleh diminta pandangan dalam perkara berkaitan urusan perempuan, 

tanpa perlu menjadi ahli majlis perwakilan.
60

 Antara ulama yang berpegang 
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 Imam al-Haramayn al-Juwaini Abu Maali Abdul Malik Abdullah Yusof, Ghiyatul Umam fi 

al-Tiyath al-Zulm, Fuad Abdul Munim dan Mustafa Hilmi (thq.), (Kairo: Dar al-Dakwah, th), hal. 62 
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 Antara institusi hukum ini termasuk Lajnah Fatwa al-Azhar yang mengeluarkan hukum 

pada 1992 berkait hukum penglibatan perempuan dalam pilihan raya dari sudut pandangan syariah. 

Lihat juga fatwa Mufti Mesir, Sheikh Hasanayn Muhammad Makhluf Pada 4 Mei 1952. Lihat Ahmad 

Abdul Aziz Al-Hussayn, Mawqif Al-Islam Min Tarsyih Al-Mara’h Al-Muslimah Fi Al-Majalis Al-

Niyabiyyah, (Kuwait: Maktabah Ibnu Al-Qayyim, 2000), h. 93-97 
60

 Al-Amin Al-Haj Muhammad Ahmad, Hukm Al-Tawalli Al-Mara’h Al-Imamah Al-Kubra 

Wa Al-Qada’,( Jeddah: Dar Al-Matbuah Al-Hadhisah, 1989), h. 55 
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dengan pendapat yang tidak membolehkan perempuan menyertai pemilu 

adalah Mufti Sheikh Hassanayn Muhammad Makhluf (bekas Mufti Mesir)
61

, 

Syed Abul A‟laa Al-Maududi
62

, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris
63

, Abdul 

Karim Zaydan
64

, Syeikh Abdul Aziz Abdullah Baz
65

, Sheikh Abdul Majid 

Zindani
66

, dan juga lajnah Fatwa Mesir serta lajnah Fatwa Kementerian 

Waqaf dan urusan Ke-islaman Kuwait
67

.  

Golongan yang tidak membolehkan peran perempuan dalam pemilu 

telah meletakkan syarat bagi keanggotaan DPR mestilah laki-laki. Mereka 

berpegang bahwa perempuan haram terlibat dalam urusan parlemen karena 

termasuk dalam kepemimpinan umum (wilayah ammah) yang tergolong 

dalam arti kata qawwamah yang telah ditentukan untuk laki-laki saja. Antara 

dalil yang digunakan dalam perkara ini ialah: 

i. Dalil al-Quran 

ُ بَعْ  َو َّللاَّ ب فَعَّ ََ َُ َعيَى اىَِّْغبِء بِ ٘ ٍُ ا َّ٘ َجبُه قَ ٌْ اىشِّ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ ِْ أَ ٍِ ب أَّْفَقُ٘ا  ََ بِ َٗ ٌْ َعيَى بَْعٍط   َعُٖ
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62

 Syed Abul A‟laa Al-Maududi, Tadwin Al-Dustur Al-Islami, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 

1975), h 54 dan 69. 
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 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Huquq Al-Mara’h Al-Madaniyyah Wa Al-Siyasah Fil 

Islam, (Amman: Dar Al-Furqan, 2000), h.177-184 
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 Abdul Karim Zaydan, Usul Al-Da’wah, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1990), cet. 4, h. 

126 
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 Ahmad Abdul Azizal-Hussayn, Mawqif al-Islam Min Tarsyih al-Mara’h al-Muslimah fi al-

Majalis al-Niyabiyyah, (Kuwait: Maktabah Ibnu al-Qayyim, 2000), h. 71-74 
66

 Abdul Majid Zindani, Al-Mara’h Wa Huququha Al-Siyasiyah Fi Al-Islam, (Kuwait: 

Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah, 2000), h. 142 
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) 

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (QS. An-Nisa: 34) 

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki menjadi penguasa terhadap 

perempuan dan merupakan pemimpin perempuan. Kaum laki-laki menjadi 

ketua, pembesar dan pemerintah perempuan
 68

. Menurut Maududi, Allah 

telah mengkhususkan kaum laki-laki sebagai pemimpin, manakala 

perempuan yang solehah mempunyai dua ciri yaitu ketaatan (qunut) dan 

memelihara diri ketika tidak bersama suami. Ini menunjukkan perempuan 

ada tugas khusus, dan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin kepada 

laki-laki.
69

 Tugas wakil rakyat adalah menguruskan masalah umat 

termasuk urusan politik negara yang berhadapan suasana getir semasa 

perang dan aman. Ahmad al-Qattan mentafsirkan ayat ini dengan 

menyebutkan bahwa parlemen adalah bentuk kepemimpinan umum 

(qawwamah) yang tidak diperuntukkan kepada perempuan. Ayat ini 

menurut al-Qattan menghalang perempuan menjadi ahli syura dan ahli 

parlemen.
70

 Allah SWT juga berfirman yang bermaksud, 

َِّ َدَسَجت   ِٖ ٍْ َجبِه َعيَ ىِيشِّ َٗ 

“Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada istrinya”. (QS. Al-Baqarah: 228).  
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Al-Qattan mengatakan kelebihan laki-laki kepada perempuan dalam 

ayat ini ialah kepemimpinan dan kepatuhan. Penglibatan perempuan dalam 

parlemen adalah berpegang dengan nas ini.
71

 Firman Allah yang 

bermaksud,  

ِٕيٍَِّتِ  َج اْىَجب َِ حَبَشُّ ْج ال حَبَشَّ َٗ  َِّ َُ فًِ بٍُُ٘حُِن قَْش َٗ 

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 

dahulu”. (QS. Al-Ahzab: 33).  

Ayat ini menurut Bin Baz adalah arahan kepada isteri Nabi SAW 

dan perempuan beriman. Tujuannya umtuk menjaga kehormatan, 

sedangkan keluar rumah boleh mendorong kepada berhias (tabarruj) yang 

boleh membawa kejahatan. Markas asas perempuan adalah di rumah, 

sedangkan penglibatan dalam politik sebagai wakil rakyat memerlukan 

keluar rumah. Walhal, keperluan atau hajat itu boleh dipenuhi oleh laki-

laki.
72

 

Firman Allah SWT dalam isu orang musyrik mengatakan anak 

Allah itu jenis perempuan, 

ِْ ٌَُْشَّأُ فًِ اىْ  ٍَ َٗ ٍِ أَ بٍِ ٍُ ٍُْش  ًِ َغ َ٘ فًِ اْىِخَصب ُٕ َٗ  ِحْيٍَِت 

“Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan 

dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan 

yang terang dalam pertengkaran”. (QS. Al-Zukhruf: 18) 
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Dalam pembahasan ayat ini, Ibnu Katsir, al-Syawkani dan 

Qatadhah mengatakan karena kekurangan diri, perempuan suka berhias 

serta mereka lemah dalam berhujah dan mendahulukan perasaan
73

. 

Kelemahan ini telah menghilangkan kelayakan mereka sebagai pemimpin 

umat. 

ii. Dalil Sunnah 

Abi Bakrah menyebut ketika anak perempuan Kisra Parsi dilantik 

menjadi raja, Rasulullah SAW bersabda, 

َشأَة   ٍْ ٌُ ا َشُٕ ٍْ ا أَ ْ٘ ىَّ َٗ   ً ْ٘ ِْ ٌُْفيَِح قَ ىَ
74   

“Tidak akan berjaya satu kaum yang ditadbir urusan mereka oleh 

perempuan.” (HR Bukhari, No. 4425).  

Abu Faris mengatakan kaum yang menyerahkan kepemimpinan 

kepada perempuan, termasuk ahli majlis syura akan menemui kegagalan, 

sedangkan umat Islam disuruh mencari kejayaan bukan kegagalan.
75

 

Muhammad Atiyyah Khamis pula menyebutkan bahwa para sahabat tidak 

melantik pemimpin di kalangan perempuan karena memahami hakikat 

hadis ini yang mengharamkan perempuan daripada pimpinan utama 

negara.
76

 

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda,  
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ِْٖشَٕ  ِْ ظَ ٍِ  ٌْ ٍْش  ىَُن ُِ اْالَْسِض َخ ٌْ فَبَْط ٌْ اِىَى َِّغبئُِن ُسُم ْ٘ ٍُ اُ بَٗ
77
  

“… dan segala urusan (kepemimpinan) kamu diserahkan kepada 

perempuan-perempuan kamu, maka perut bumi lebih baik daripada 

muka bumi”. (HR Tirmizi).  

Ketika mengupas hadis Abu Hurairah ini, al-Maududi mengatakan 

dua hadis ini merupakan hujah yang kuat dan jelas dalam melarang 

perempuan terlibat dengan urusan politik dan pemerintahan.
78

 Hafiz 

Muhammad Anwar dalam menghuraikan hadis “telah binasa kaum laki-laki 

ketika mereka mentaati kaum perempuan” (al-Mustadrak) mengatakan 

hadis ini mengkhabarkan kehancuran satu kaum sekiranya laki-laki 

mentaati keputusan perempuan, sedangkan kita wajib menjauhi 

kehancuran.  

Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada Nabi SAW bahwa 

Baginda bersabda, 

ُجِو  ٍِ أَغيَُب ىِيُبِّ اىشَّ ِدٌ َٗ ِْ َّبقَِصبِث َعْقٍو  ٍِ ٌُْج  ب َسأَ ٍَ َِّ ِْ إِْحَذاُم ٍِ  ًِ اْىَحبِص
79
 

“Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya 

paling bisa mengalahkan akal lelaki yang kokoh daripada salah 

seorang kalian (kaum perempuan).” (HR Bukhari no. 78:7).  

Hadis ini menjelaskan perempuan mempunyai kekurangan akal dan 

agama, sedangkan keanggotaan parlemen memerlukan orang yang 

sempurna akal dan agamanya. Abu Hajir mengatakan tidak harus 
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perempuan menjadi calon pemilu, sekiranya masih ada golongan laki-laki 

yang lebih sempurna akal dan agamanya.
80

  

Dalam hadis Bukhari ini pula disebutkan Nabi SAW bersabda, 

ٍِ مبُ ٌؤٍِ ببهلل ٗاىًٍ٘ اَخش فال ٌؤري جبسٓ ٗاعخ٘ص٘ا ببىْغبء خٍشا، فئِّٖ خيقِ ٍِ ظيع، 

ٗإُ أع٘ج شًء فً اىعيع أعالٓ، فئُ رٕبج حقٍَٔ مغشحٔ، ٗأُ حشمخٔ ىٌ ٌضه أع٘ج، فبعخ٘ص٘ا 

ببىْغبء خٍشا
81

 

“Hendaklah kamu terima wasiatku supaya berbuat baik terhadap 

perempuan karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang 

rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah 

yang paling atas. Sekiranya kamu meluruskannya ia akan mudah 

patah dan sekiranya kamu membiarkannya ia tetap bengkok. Maka 

hendaklah kamu terima wasiatku supaya berbuat baik kepada 

perempuan.” (HR Bukhari no. 8681).  

Para ulama termasuk Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perempuan 

secarta fitrah mempunyai kebengkokan (seleweng) dan tidak tetap 

pendirian, karena itu mereka perlu dipimpin. Hadis ini mengarahkan kaum 

laki-laki memimpin perempuan.
82

 

iii. Dalil Amalan Silam 

Pada zaman pertama Islam yaitu setelah wafatnya Rasulullah SAW, 

tidak ada riwayat yang menunjukkan para sahabat mengambil perempuan 

dalam wilayah amah walaupun terdapat ramai perempuan yang berilmu 

termasuk Aisyah R.A. golongan perempuan juga tidak dicatatkan menuntut 

untuk terlibat dalam urusan tersebut dan mereka juga tidak diminta terlibat 
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sebagai ahli Syura, sehingga Imam al-Haramayn menegaskan pendiriannya 

bahwa perempuan tidak terlibat dengan urusan pemerintahan. Secara 

umum ada sekurang-kurangnya tiga peristiwa yang menjelaskan hal ini; 

Pertama, tidak ada seorang pun perempuan terlibat ketika perlantikan Abu 

Bakar sebagai Khalifah di Saqifah Bani Saadah, walaupun tokoh-tokoh 

muslimat seperti Fatimah RA dan Aisyah RA masih ada ketika itu. Kedua, 

dalam peristiwa riddah, Abu Bakar telah mengambil pendapat para sahabat 

dalam tindakannya, tetapi tiada riwayat menyebut perempuan turut diminta 

pendapat. Dan ketiga, ketika Umar al-Khattab ditikam, lalu diminta 

cadangannya untuk dilantik pengganti. Tidak ada seorang pun dari 

kalangan muslimat yang dinamakan dan Umar sendiri tidak mengarahkan 

agar pandangan perempuan turut diminta
83

. Inilah antara hujah Hafiz 

Muhammad Anwar dan Abu Faris. 

iv. Dalil Akal 

Ulama yang menolak penglibatan perempuan dalam pilihan raya 

mengatakan tugas ahli dewan perwakilan adalah untuk membicarakan 

masalah negara yang memerlukan mereka hadir dalam sidang parlemen 

yang mungkin melibatkan percampuran laki-laki perempuan, pergaulan 

terbuka dengan laki-laki, mendedahkan perhiasan dan kecantikan, 

bermusafir hingga ke luar negara tanpa mahram dn lain-lain. Situasi ini 
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berpegang dengan hukum Islam yang mengharamkan ikhtilat, khalwat 

dengan ajnabi dan bermusafir tanpa mahram.
84

 Selain faktor tugas, masalah 

tabiat berawal perempuan dari sudut bilogi dan emosinya yang berbeda 

dengan laki-laki sedangkan Allah menetapkan tugas manusia mengikut 

kesesuaian kejadian mereka. Masalah saiz badan yang lebih kecil, rutin 

haid, emosi yang cenderung kepada harta dunia dan sifat sensitif terhadap 

perkara tertentu telah mengurangkan kelayakan perempuan untuk 

bertanding dalam pilihanraya.
85

 

b) Pandangan yang membolehkan (mubah) peran aktif perempuan 

Sebahagian dari fuqaha‟ yang lain membolehkan peran aktif 

perempuan dalam pemilu untuk menjadi calon dan wakil rakyat. Mereka 

berpegang dengan pendapat bahwa tidak diisyaratkan pemimpin wakil rakyat 

untuk laki-laki saja, bahkan perempuan juga layak terlibat dalam aktiviti 

politik termasuk menjadi calon dalam pemilu dan seterusnya menjadi wakil 

rakyat. Antara ulama yang mengharuskan adalah Abdul Hamid Mutawali
86

, 
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Sulaiman Muhammad al-Tamawi
87

, Yusuf al-Qaradhawi
88

, Said Ramadhan 

al-Buti
89

, Muhammad Izzat Daruzah
90

 dan Muhammad Baltaji
91

. 

Golongan yang berpendapat bahwa boleh perempuan terlibat aktif 

dalam politik termasuk menjadi calon dalam pemilu dan juga sebagai ahli 

DPR membawa hujah-hujah tentang keumuman syariat dan menyamakan 

keahlian laki-laki dan perempuan. Mereka juga melihat tugas sebagai ahli 

dewan perwakilan dalam sebuah sistem demokrasi moden yaitu untuk 

menggubal undang-undang dan mengawasi tindakan pemerintah. Tugas ini 

memerlukan kemampuan intelektual atau disebut ijtihad, sedangkan membuka 

ruang ijtihad kepada umatnya laki-laki dan perempuan. Manakala tugas 

menyeru kepada makruf dan mencegah mungkar adalah termasuk mengawasi 

pemerintah yang diwajibkan kepada laki-laki dan perempuan. Antara dalil 

yang mereka kemukakan ialah: 

i. Dalil Keumuman Syariat Terhadap Keahlian Lelaki dan Perempuan 

Allah SWT telah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan 

adalah sama-sama tergolong daripada manusia dan sama dari sudut 
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kemanusiaan karena asal-usul mereka adalah satu berdasarkan firman Allah 

yang bermaksud,  

احِ  َٗ ِْ َّْفٍظ  ٍِ  ٌْ ٌُ اىَِّزي َخيَقَُن ْْ ٌَب أٌََُّٖب اىَّْبُط احَّقُ٘ا َسبَُّن ٍِ بَثَّ  َٗ َجَٖب  ْٗ َْْٖب َص ٍِ َخيََق  َٗ ا َذٍة  ب ِسَجبال َمثٍِش  ََ ُٖ

َِّغبء َٗ 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah 

menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” 

(QS. An-Nisa: 1) 

Allah SWT juga menyebutkan yang bermaksud, 

ٍَْٖب َِ إِىَ َجَٖب ىٍَِْغُن ْٗ َْْٖب َص ٍِ َجَعَو  َٗ اِحَذٍة  َٗ ِْ َّْفٍظ  ٍِ  ٌْ َ٘ اىَِّزي َخيَقَُن ُٕ 

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan 

daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang 

kepadanya”. (QS. Al-A‟raf: 189). 

Manakala Rasulullah SAW bersabda, 

َجبهِ  اىَِّْغبُء َشقَبئُِق اىشِّ
92

 

“Sesungguhnya kaum perempuan itu adalah saudara kandung bagi 

kaum lelaki”. (HR Abu Daud).  

Nas-nas ini menunjukkan persamaan antara laki-laki dan 

perempuan pada asal kejadian dan kemanusiaannya. Islam melihat mereka 

pada pandangan yang sama, tiada perbedaan darjat melain ketaqwaan. 

Sehubungan itu, perempuan boleh memainkan semua peranan laki-laki 

termasuk menjadi calon dalam pemilu dan menjadi wakil rakyat 

sebagaimana laki-laki. 
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ii. Dalil al-Quran  

Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, 

 ٌْ َْبُث بَْعُعُٖ ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ اْى الةَ َٗ َُ اىصَّ ٘ َُ ٌُقٍِ َٗ َْْنِش  َُ ِِ اْى َُ َع ْ٘ َْْٖ ٌَ َٗ ْعُشِٗف  ََ َُ بِبىْ ُشٗ ٍُ
ْ ىٍَِبُء بَْعٍط ٌَأ ْٗ أَ

  ٌ َ َعِضٌض  َحِنٍ َُّ َّللاَّ ُ إِ ٌُ َّللاَّ ُٖ َُ َسُع٘ىَُٔ أُٗىَئَِل َعٍَْشَح َٗ  َ َُ َّللاَّ ٌُِطٍُع٘ َٗ َمبةَ  َُ اىضَّ ٌُْؤحُ٘ َٗ 

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 

yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, 

mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah: 71)   

Ayat ini menjelaskan tentang peranan laki-laki dan perempuan 

dalam melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar. Fuad Abdul 

Mun‟im menjelaskan tanggungjawab ini menunjukkan lelaki dan 

perempuan berbagi dalam mentadbir masyarakat, termasuk dalam tugas 

perundangan, kehakiman dan eksekutif yang menjurus kepada amar makruf 

nahi mungkar.
93

 Demikian juga pendapat Mahmud Shaltut yang 

menganggap tugas amar makruf nahi mungkar sebagai tanggungjawab 

terbesar pada perundangan Islam.
94

 

Dalam surah al-Mumtahanah, ayat 12, Allah SWT berfirman yang 

bermaksud, 
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ٍْئ   ِ َش َِ بِبهللَّ ُْ ال ٌُْشِشْم َْبُث ٌُبَبٌِْعََْل َعيَى أَ ٍِ ْؤ َُ ًُّ إَِرا َجبَءَك اْى َِ ٌَب أٌََُّٖب اىَّْبِ ال ٌَْقخُيْ َٗ  َِ ال ٌَْضٍِّ َٗ  َِ ال ٌَْغِشقْ َٗ ب 

ْعُشٍٗف فَبَ  ٍَ ال ٌَْعِصٍََْل فًِ  َٗ  َِّ ِٖ أَْسُجيِ َٗ  َِّ ِٖ ٌِْذٌ َِ أَ ٍْ ٍُ ٌَْفخَِشٌَُْٔ بَ َِ بِبُْٖخَب ال ٌَأْحٍِ َٗ  َِّ الَدُٕ ْٗ فِْش أَ ْْ اْعخَ َٗ  َِّ بٌِْعُٖ

  ٌ َ َغفُ٘س  َسِحٍ َُّ َّللاَّ َ إِ َِّ َّللاَّ  ىَُٖ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang 

beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan 

mempersekutukan sesuatu pun 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 ampunan 

kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang”. (QS. al-mumtahanah: 12) 

Ayat ini menunjukkan pengasingan perempuan dalam memberi 

bai‟ah, bukannya menjadi pengikut (tabiah) kaum laki-laki, yang memberi 

pengiktirafan terhadap keahlian perempuan dalam memikul tanggungjawab 

umum karena baiah tergolong dalam urusan umum yang menjadi asas 

tanggungjawab politik.
95

 

 

iii. Dalil Sunnah 

Beberapa peristiwa politik yang berlaku dalam sirah Nabawiyah 

seperti Perjanjian Hudaibiyah dan peristiwa Ummu Hani‟ telah 

memperlihatkan peranan perempuan dalam masalah amah. Pada peristiwa 

perjanjian Hudaibiyah yang diriwayatkan oleh Bukhari, arahan Rasulullah 

SAW supaya para sahabat menyembelih binatang dan bercukur telah tidak 
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mendapat sahutan daripada para sahabat yang tidak berpuas hati dengan 

perjanjian ini. Ummul Mukminin, Ummu Salamah kemudian memberi 

cadangan supaya Nabi SAW dahulu yang menyembelih dan bercukur dan 

ternyata ia diikuti oleh para sahabat. Peristiwa ini menjadi dalil perempuan 

boleh diminta pendapatnya, termasuk di Parlemen karena Nabi SAW juga 

meminta pendapat isteri Baginda. 

Ketika berlaku pembukaan Kota Mekah pada tahun kelapan Hijrah, 

dua orang bapa saudara Ummu Hani‟ (sepupu Rasulullah SAW) telah 

meminta berlindung kepadanya. Setelah memberi perlindungan, Ummu 

Hani‟ bertanya kepada Rasulullah SAW terhadap perlindungan yang 

diberikan dan Rasulullah SAW mengatakan,  

ًِّ َٕبِّىءٍ  ِْ أَجْشِث ٌَب أُ ٍَ قَْذ أَجْشَّب 
96
 

“Sesungguhnya kami telah lakukan apa yang engkau lakukan wahai 

Ummu Hani.” (HR Bukhari No. 97551).  

Kisah ini menunjukkan bahwa perempuan juga boleh memberi 

jaminan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan dan ia 

diiktiraf oleh Rasulullah SAW, sekaligus mengiktiraf hak politik untuk 

perempuan.
97

 

Dalam satu peristiwa lain, disebut oleh Ibnu Abbas bahwa seorang 

perempuan bertemu Rasulullah SAW dan bertanya, “Wahai Rasulullah, 
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saya adalah wakil kaum perempuan untuk bertanya kepadamu; bahwa jihad 

telah diwajibkan Allah oleh kaum laki-laki, sekiranya menang maka 

mereka mendapat pahala dan sekiranya mereka terbunuh, mereka tetap dan 

diberikan rezeki oleh Allah (syahid). Sedangkan kami kaum perempuan 

hanya berkhidmat untuk mereka dan tiada peluang bagi kami untuk 

mendapat kelebihan tersebut.” Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, 

“Sampaikanlah kepada sesiapa dalam kalangan perempuan, bahwanya 

ketaatan terhadap suami dan mengiktiraf haknya (sebagai suami) adalah 

menyamai pahala jihad di jalan Allah, namun tidak ramai di kalangan  

perempuan  boleh berhujah mewakili perempuan lain dan menghadiri 

majlis syura (parlemen) bagi menuntut hak mereka.
98

 

iv. Pengalaman Sabahat RA 

Ada beberapa peristiwa pada zaman Sahabat RA yang turut 

dijadikan hujah tentang bolehnya perempuan terlibat dalam pilihanraya dan 

parlemen antaranya, pertama, peristiwa penetapan mahar oleh Umar al-

Khattab yang dibantah oleh seorang perempuan, lalu Umar mengubah 

polisinya dengan tidak menetapkan jumlah mahar; kedua, peristiwa Umar 

al-Khattab mendengar rintihan seorang isteri yang suaminya pergi perang 

dalam waktu yang lama, lalu Umar meminta pandangan Hafsah tentang 

waktu yang mampu ditanggung oleh perempuan jika ditinggalkan suami. 
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Lalu Umar menetapkan polisi baru tentang waktu perkhidmatan tenteranya; 

dan ketiga, penyertaan Aisyah RA dalam Perang Jamal, dimana Aisyah 

telah meninggalkan rumahnya di Madinah menuju ke Basrah untuk 

mengetuai perang dengan disertai oleh Talhah dan Zubayr al-Awwam. 

Ketiga-tiga peristiwa ini menurut pendapat beberapa fuqaha‟ bahwa ada 

kemubahan perempuan terlibat sebagai wakil rakyat karena adanya unsur 

dibolehkan perempuan membantah, memberi pandangan dan keluar 

bepergian untuk berperang.
99

 

v. Dalil Qias 

Jumhur ulama berpendapat bahwa syura adalah menempati fatwa 

dalam kedudukan yang sama. Siapa yang boleh berfatwa, maka boleh juga 

diminta pandangan (dalam konteks syura). Dengan itu, imam atau qadhi 

boleh mengambil pandangan perempuan juga. Bahkan, al-Mawardi tidak 

meletakkan laki-laki sebagai syarat bagi sahnya fatwa karena katanya, 

“Siapa saja yang sah berfatwa dalam hukum syarak, adalah harus bagi 

qadhi meminta pandangannya dalam persoalan hukum. Justeru, adalah 

harus bagi qadhi meminta pandangan orang buta, hamba dan 
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perempuan.”
100

 Hujah ini diqiaskan tentang keanggotaan perempuan dalam 

parlemen.
101

 

vi. Logik Akal 

Terdapat dalil akal yang dikemukan untuk mengukuhkan 

pandangan yang membolehkan perempuan menyertai pemilu dan menjadi 

wakil rakyat. Pertama, Allah SWT mengarah dan memuji orang bersyura, 

tetapi tidak menetapkan kaedah pelaksanaanya.
102

 Lalu ia berubah 

mengikut zaman seperti isu syura perlantikan Khalifah di mana berbeda 

perlantikan Abu Bakar , Umar, Usman, Ali dan Muawwiyah. Maka 

demikian juga perbedaan pelaksanaan syura pada hari ini. Yang penting ia 

mendatangkan maslahah kepada masyarakat dan syura diamalkan. Antara 

bentuk syura moden ialah mencalonkan seseorang dalam pemilu bagi 

dipilih oleh rakyat dan bersuara di dewan perwakilan. Dan kedua, tidak 

adanya nas-nas yang secara jelas dalam al-Quran dan Sunnah melarang 

perempuan dicalonkan bagi mewakili rakyat. Bahkan Fiqh Islam 

mensyaratkan sebagaimana disebut Ibnu Rusyd, “Bahwa tidaklah wakil itu 

seorang yang terlarang oleh syarak untuk menjalankan urusan yang dia 

diwakilkan kepadanya.”
103

 Memang tidak sah mewakilkan perempuan 

untuk menjadi wali nikah karena ulama mensyaratkan ada wali dalam 
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pernikahan, sedangkan syarat wali mesti laki-laki. Adapun untuk mewakili 

rakyat dalam menyuarakan hak mereka, menuntut keadilan, menegur 

penyelewengan, tidak ada nas yang melarang perempuan dijadikan wakil 

atau mensyaratkan hanya laki-laki yang boleh mewakilinya.
104

 

c) Pandangan yang mengharuskan dengan syarat 

Selain daripada dua golongan ulama di atas, yaitu golongan yang 

mengharamkan dan golongan yang membolehkan, terdapat satu golongan 

ulama yang membolehkan peran aktif perempuan dalam pemilu dengan 

bersyarat. Dua tokoh ulama yang mengemukakan pandangan dalam perkara 

ini ialah Mustafa as-Sibaie
105

 dan al-Bahai al-Khuli.
106

 Mereka berpegang 

bahwa tiada larangan khusus dalam Islam yang menghalang perempuan 

menjadi pemilih dan juga sebagai wakil rakyat, di mana tugas-tugas untuk 

menggubal undang-undang dan mengawasi eksekutif (pemerintah) adalah 

termasuk dalam tanggungjawab al-amru bil makruf dan nahyu anil mungkar 

yang diperintahkan oleh Allah dalam surah at-Taubah ayat 71, selain 

mengemukakan hujah tentang penglibatan perempuan dalam politik pada 

zaman Khulafa‟ ar-Rasyidin. Walau bagaimanapun, mereka telah 

mengemukakan masalah terhadnya penglibatan perempuan disebabkan oleh 

fitrahnya seperti hamil, beranak, menyusu anak dan lain-lain, selain faktor 

aurat dan larangan pergaulan bebas. Atas azas ini, mereka telah 

                                                             
104

 Muhammad Baltaji, op cit, h. 277-278 
105

 Mustafa as-Sibaie, al-Mara’h Baina wal Qanun, h. 156-159 
106

 Al-Bahai al-Khuli, al-Mara’h Baina Bait wa al-Mujtamak, h. 355-363 



58 
 

 

menggariskan syarat-syarat untuk membolehkan perempuan terlibat aktif 

dalam politik, termasuk menjadi calon dalam pemilu.  

D. SYARAT-SYARAT YANG MEMBOLEHKAN PERAN PEREMPUAN 

DALAM PEMILU  

Di kalangan ulama yang berpandangan bahwa boleh perempuan berperan 

aktif dalam politik termasuk menjadi calon dalam pemilu telah meletakkan 

syarat-syarat yang ketat kepada para perempuan tersebut. Ini karena para ulama 

menyadari bahwa tabiat tugasan sebagai calon dalam pemilu atau sebagai wakil 

rakyat sangat berat, sedangkan perempuan mempunyai kelemahan tabii yang 

disebut oleh Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi sebetul tugasan ini tidak sesuai 

dengan fitrah keperempuanan. Maka, karena itu para ulama yang membolehkan 

penglibatan perempuan menetapkan syarat dan peraturan tertentu agar 

penglibatan mereka bermakna dan tidak menyalahi fitrah
107

. Antara syarat yang 

ditetapkan ialah: 

i. Berkelayakan dan berkemampuan, yaitu memenuhi ciri-ciri kepemimpinan 

Islam seperti Islam, baligh, merdeka, sejahtera pancaindera dan anggota 

badam serta berakal. Ilmu menjadi syarat yang penting untuk menentukan 

kemampuan, sedangkan sifat al-„adaalah yaitu adil, menunaikan amanah, 
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menyerahkan hak kepada yang berhak, menghargai jasa orang bawahan dan 

boleh mendorong pengikut bekerja dengan tekun dan cekap.
108

 

ii. Memelihara etika pertemuan dan pergaulan laki-laki dan perempuan. Menurut 

Mustafa Sibaie, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan adalah antara 

faktor yang mengharamkan peranan perempuan dalam politik.
109

 Dalam soal 

ini, sangat penting bagi perempuan menjaga etika pergaulannya dengan laki-

laki untuk memastikan ia tidak menyanggahi syarak.
110

 Berdasarkan dalil-dalil 

syarak, perkara yang mesti dijaga oleh perempuan dalam pergaulan sebagai 

calon pemilu antaranya ialah keseriusan acara pertemuan, menundukkan 

pandangan, menghindari berjabat tangan dalam situasi umum, memisahkan 

laki-laki dan perempuan dalam majlis, menghindari khalwah, menghindari 

pertemuan yang lama dan berulang-ulang, menghindari situasi mencurigakan 

dan menjauhi dosa yang zahir dan batin. 

iii. Memelihara etika keperibadian perempuan Muslimat, yaitu etika yang 

bersangkutan dengan diri perempuan yang menjadi calon dalam pemilu 

supaya mereka benar-benar menepati konsep siyasah syar‟iyyah seperti 

berpakaian sopan dan menutup aurat, mendapat keizinan suami atau wali, 

tidak tabarruj dan serius apabila berbicara yakni bukan menggoda. 
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iv. Bermusafir dengan suami atau mahram.
111

 Islam melarang perempuan 

bermusafir dari satu tempat ke satu tempat untuk menyempurnakan sesuatu 

tugas tanpa ditemani oleh suami atau mahram. 

Di sini, kebenaran peran perempuan untuk menjadi calon dalam pemilu 

ini bukanlah mutlak, tetapi dengan syarat-syarat. Jadi penyertaan perempuan 

dengan syarat ini menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan pertikaian ulama. 

Jadi, penglibatan dan peran aktif perempuan dalam politik adalah 

mempunyai kaitan yang rapat dengan perintah Allah supaya laki-laki dan 

perempuan yang beriman melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Berasaskan 

sejarah, ternyata para perempuan Islam telah terlibat dalam politik pada zaman 

Rasulullah SAW dan Khulafa‟ ar-Rasyidin sehingga para ulama tidak dapat 

menolak peran perempuan dalam soal ini, tetapi tidak membenar perempuan 

berperan dalam beberapa keadaan. Pada era politik moderan ini, penglibatan 

perempuan telah menjadi lebih luas terutama dalam system demokrasi, termasuk 

menjadi calon dalam pemilu. Terdapat tiga pandangan ulama dalam soal ini, 

yaitu mengharamkan, mengharuskan dan mengharuskan dengan syarat. Pendapat 

ketiga menjadi jalan tengah untuk membolehkan perempuan terlibat dalam 

politik, terutama mewakili gerakan Islam.  
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