Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam
Ditulis oleh Yulist
Selasa, 08 Maret 2011 14:59 -

Normal 0

false false false EN-US X-NONE X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam

Oleh : Yuni Listya Dewi*

Tugas wanita yang pertama dan utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka
memang disiapkan oleh Allah
untuk tugas itu, baik
secara
sik
maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau
diabaikan oleh faktor
material dan kultural
apa
pun.
Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita
dalam
tugas ini, karena dipundaknya bergantung masa depan umat, yaitu
kekayaan sumber daya manusia.

fi

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan menyangkut berbagai sisi
kehidupan. Mulai ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, hingga yang menguraikan
keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Jika kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam,
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maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam
berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar
rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun
swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta
selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak
negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Islam tidak pernah mensyariatkan untuk mengurung wanita di dalam rumah. Tidak seperti yang
banyak dipahami orang.

Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW melarang orang yang melarang wanita mau datang ke
masjid.

َﻉَﻥْ اﺐْﻥِ ﻉُﻡَﺭَ ﻕَاﻞَ ﻕَاﻞَ ﺭَﺱُوﻞُ اﻠﻞَّﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡ
ْﻝَﺍ ﺕَﻡْﻥَﻉُوﺎ ﻥِﺱَاءَﻙُﻡ
اﻞْﻡَﺱَاﺞِﺩَ ﻭَﺏُﻱُوﺖُﻩُﻥَّ ﺥَﻱْﺭٌ ﻝَﻩُﻥَّ )رواﻪ أﺒﻮ
(داوﺪ واﺒﻦ ﺧزﻴﻤﺔ واﻠﻠﻔﻆ ﻟأﺒﻲ داوﺪ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
“Janganlah kamu mencegah perempuan-perempuan untuk pergi ke Masjid, sedangkan rumah
mereka itu lebih baik bagi mereka.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan lafadz ini dari
Abu Dawud).

َﻉَﻥْ ﻉَﺏْﺩِ اﻠﻞَّﻩِ ﺏْﻥِ ﻉُﻡَﺭَ ﻉَﻥْ اﻠﻦَّﺏِﻱِّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡ
(ﺇِﺫَﺍ اﺲْﺕَﺃْﺫَﻥَﺕْ اﻢْﺭَﺃَﺓُ ﺃَﺡَﺩِﻙُﻡْ ﻑَﻝَﺍ ﻱَﻡْﻥَﻉْﻩَﺍ )رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ

Dari Abdullah Bin Umar dia berkata, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Apabila
salah seorang perempuan di antara kamu minta izin (untuk berjama’ah di masjid) maka
janganlah mencegahnya”. (HR Al-Bukhari dan Muslim, lafadz ini dari Al-Bukhari).

َﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓَ ﺃَﻥَّ ﺭَﺱُوﻞَ اﻠﻞَّﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡ
َﻕَاﻞَ ﻝَﺍ ﺕَﻡْﻥَﻉُوﺎ ﺇِﻡَاءَ اﻠﻞَّﻩِ ﻡَﺱَاﺞِﺩَ اﻠﻞَّﻩِ ﻭَﻝَﻙِﻥْ ﻝِﻱَﺥْﺭُﺝْﻥ
(ﻭَﻩُﻥَّ ﺕَﻑِﻝَاﺖٌ )رواﻪ أﺒﻮ داوﺪ
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam bersabda: “Janganlah kamu mencegah kaum wanita untuk pergi ke masjid, tetapi
hendaklah mereka keluar tanpa wangi-wangian.” (HR Abu Dawud).

Isteri Rasulullah SAW Khadidjah ra. adalah seorang wanita pebisnis. Bahkan harta hasil jerih
payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa
paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus
bisnisnya. Demikian pula dengan
'Aisyah ra. Semasa
Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah dalam berbagai operasi
peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang
memapu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Di dalam surat al-Qashash,ayat-23-28, juga dikisahkan mengenai dua puteri Nabi Syu'aib as
yang bekerja menggembala kambing di padang rumput, yang kemudian bertemu dengan Nabi
Musa as. Surat al-Naml ayat 20-44, juga mengapresiasi kepemimpinan (karir politik) seorang
perempuan yang bernama Balqis. Disamping ayat-ayat lain yang mengisyaratkan bahwa
perempuan itu boleh bekerja menyusukan anak dan memintal benang.

Meskipun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu
tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari
semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara
pria dengan wanita. Memang tidak ada dalil yang qath'i tentang haramnya wanita keluar rumah,
namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat atas kebolehan wanita keluar rumah.

1. Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat

Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar
rumah. Firman Allah SWT :

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri
orang-oarang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka"(QS
Al-Ahzaab 27)
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2. Tidak berkhalwat antara pria dan wanita.
Sabda Rasulullah Saw “tidak boleh berkhalwat (bersepi-sepian) antara laki-laki dengan wanita
kecuali bersama wanita tadi ada mahram”

3. Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan

Wanita dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para
laki-laki, seperti firman Allah SWT :

Janganlah memamerkan perhiasan seperti orang jahiliyah yang pertama` (QS Al-Ahzaab 33)

4. Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara

Para wanita diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki.
Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan
mendesah-desahkan suaranya.

Larangaannya tegas dan jelas di dalam Al-Quran
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Janganlah kamu tunduk dalam berbicara (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang
sejenis) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah
perkataan yang baik` (QS Al-Ahzaab 32).

5. Menjaga Pandangan

Wanita yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya, Allah SWT dalam
firman-Nya:

Katakanlah pada orang-orang laki-laki beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya,
dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya
Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang
beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya ........"(QS
An Nuur 30-31)

6. Aman dari Fitnah

Kebolehan wanita keluar rumah akan batal dengan sendirinya manakala ada fitnah, atau
keadaan yang tidak aman. Hal ini sudah merupakan ijma` ulama.

Syarat ini didapat dari hadits Nabi SAW tentang kabar beliau bahwa suatu ketika akan ada
wanita yan berjalan dari Hirah ke Baitullah sendirian tidak takut apa pun kecuali takut kepada
Allah SWT.

7. Pekerjaannya itu tidak mengorbankan kewajibannya dirumah

Yaitu kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama
dan tugasnya yang asasi.
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8. Mendapatkan Izin Dari Orang Tua atau Suaminya

Ini adalah yang paling sering luput dari perhatian para muslimah. Terkadang seolah-olah izin
dari pihak orang tua maupun suami menjadi hal yang terlupakan. Izin dari suami harus
dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung-jawab seorang
yang idealnya menjadi pelindung. Namun tidak harus juga diterapkan secara kaku yang
mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada
pada masa Nabi saw. Namun para ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan
dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu
membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi
penolong bagi sebagian yang lain. Mereka meryuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari
yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zatat, dan mereka taat kepada Allah dan
Rasul-Nya..." (At-Taubah: 71)

*Bagian Humas dan Marketing RS. QIM

Sumber :

Dr. M. Quraish Shihab: Membumikan Al-Qur’an

Dr. Yusuf Qardhawi : Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
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