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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum-hukum  disyari‟atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
1
 Kajian  maqasid asy-syarîah 

berkaitan dengan tujuan-tujuan syari‟ah sebagai kriteria yang harus diperhatikan 

dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini menurut al-Syatibi, ada lima tujuan 

atau hikmah fundamental  yang harus diketahui mujtahid dalam penetapan hukum, 

yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan 

menjaga harta. Untuk menjaga dan memelihara lima pokok inilah syari‟at Islam 

diturunkan.
2
 

Dengan pemahaman  maqasid asy-syarîah  diharapkan ijtihad akan dapat 

dikembangkan sesuai kebutuhan, terutama dalam menghadapi berbagai 

permasalahan baru yang tidak disinggung  nash. Dengan cara demikian, hukum 

Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang 

senantiasa berubah dan berkembang.  

Teori maqasid asy-syarîah juga bertujuan untuk kemanfaatan orang 

banyak. Sehingga teori  maqasid asy-syarîah  sangat erat juga hubungannya dengan 

konsep maslahah mursalah. Mengenai konsep ini, al-Syatibi menjelaskan bahwa 

kemaslahatan yang dikehendaki di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya 

                                                             
1
 Al-Syatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth, Juz II. 

2
 Ibid. 



2 
 

mengandung penjagaan atas kehendak Allah yang Mahabijaksana yang 

menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan 

batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan 

syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu.
3
 

Hukum yang mengandung kemaslahatan bertujuan menjamin adanya 

kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan 

kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.
4
 Begitu juga dalam hukum perkawinan, 

sudah seharusnya menjamin adanya kebahagiaan yang setara antara suami dan 

isteri. 

Dalam ajaran Jeremy Bentham yang dikenal sebagai bapak utilitarianisme 

individual mengemukakan butir-butir esensi ajarannya sebagai berikut:
5
 

1. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy  Bentham adalah 

untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number 

(kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang); 

2. Tujuan Perundang-Undangan menurut Bentham adalah untuk 

menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu Perundang-

Undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu: 

a. To provide subsistence (untuk memberikan nafkah hidup); 

b. To provide abudance (untuk memberikan makanan yang berlimpah); 

c. To provide security (untuk memberikan perlindungan); 

d. To attain equity (untuk mencapai persamaan). 

 

Salah satu tujuan perundang-undangan  di atas adalah untuk mencapai 

persamaan. Kedudukan laki-laki dan perempuan di mata dan di sisi Allah adalah 

sama, yang membedakan adalah derajat ketaqwaannya. Ajaran Islam tidak secara 

skematis membedakan faktor perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi lebih 
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cenderung memandang kedua insan itu secara utuh antara satu dan lainnya secara 

biologis dan secara sosial saling membutuhkan. Islam telah berperan besar dalam 

mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. 

Demikian juga dengan institusi perkawinan, di dalamnya juga harus 

mengandung unsur persamaan yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. 

Untuk itu,  perlu adanya prinsip-prinsip perkawinan untuk mencapai persamaan dan 

kebahagiaan. Salah satu prinsip perkawinan adalah prinsip mawaddah wa rahmah. 

Mawaddah yang bermakna cinta kasih dan rahmah bermakna kasih sayang. 

Mawaddah wa rahmah terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban 

demi kebahagiaan pasangannya. Suami isteri sejak akad nikah hendaknya telah 

dipertautkan oleh ikatan  mawaddah dan rahmah, sedangkan keduanya tidak mudah 

goyah dalam mengarungi samudra perkawinan. Perlu diketahui bahwa dalam 

perkawinan ini tidak semata-mata untuk mendapatkan keturunan, apalagi sekedar 

untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Namun yang hakiki adalah mendapatkan 

keridaan Allah Swt.
6
 

Prinsip perkawinan yang lain adalah prinsip muasyarah bil ma”ruf. 

Artinya suami memperlakukan isterinya secara sopan dan santun. Isteri 

sesungguhnya merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada suami. Suami 

hendaknya memperlakukan isteri sesuai dengan tuntunan Allah. Nabi dalam hal ini 

bukan hanya sekadar mengingatkan, tetapi memberikan contoh teladan yang sangat 

konkrit. Nabi tidak pernah memperlihatkan perilaku yang kasar kepada isterinya, 
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Nabi selalu bersikap lembut, sopan dan santun kepada isterinya. Bahkan, Nabi tidak 

segan-segan mengambilalih tugas-tugas isteri di rumah tangga.
7
 Akan tetapi, dalam 

perkembangannya fiqh munakahat telah mempetakan peran perempuan dalam 

ranah domestik. 

Dinamika perkembangan masyarakat melaju begitu pesatnya, perempuan 

sekarang tidak lagi hanya berperan dalam sektor domestik saja. Akan tetapi 

tuntutan peran sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus mengaktualisaasikan 

dirinya untuk mengemban misi amar ma‟ruf nahi mungkar telah mengubah 

paradigma berpikir para kaum perempuan. Perempuan juga mempunyai potensi 

untuk berperan dalam ranah publik untuk menegakkan keadilan. 

Hukum perkawinan seharusnya bisa mengikuti perkembangan tersebut, 

sehingga hukum perkawinan tidak tertinggal dengan lajunya perkembangan zaman. 

Salah satu contoh pasal dalam Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat 

UUP)  yang perlu dipertimbangkan adalah tentang hak dan kewajiban isteri. 

Ketentuan mengenai hal tersebut diatur secara tegas dalam pasal 34: 

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;  

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya;  

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan.
8
 

 

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974  merupakan hukum perkawinan 

Indonesia yang bersumber dari hukum Islam. Perlu dicermati ulang isu-isu 

perempuan dalam konteks hukum keluarga dengan pendekatan kesetaraan gender 
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seiring dengan semangat pengembangan hukum Islam yang beradaptasi dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Sebagai konstruksi sosial, ketika gender dipahami sebagai istilah 

konseptual yang lebih dahulu dipopulerkan dikalangan masyarakat Barat, banyak 

menuai kritik dan menimbulkan kecurigaan (prejudice) dikalangan Muslim. 

Ditinjau dari aspek historis,  jauh sebelum kesetaraan gender menjadi perbincangan 

ditingkat internasional, Islam telah mempunyai konsep dan implementasi 

kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagaimana yang diusung oleh Rasulullah 

dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. Nilai-nilai Islam yang ramah terhadap 

kelompok marjinal dalam hal ini adalah perempuan dan anak-anak menjadi bagian 

integral dalam misi beliau sebagai rahmatan lil alamin, dan tercermin pula dalam 

ungkapan, sikap dan perilaku beliau dalam berbagai momen dan konteksnya. 

Dengan demikian salah satu misi beliau adalah melakukan perubahan dan 

pembongkaran praktik diskriminasi gender di saat masyarakat Jahiliyah pada 

umumnya sangat tidak memperhitungkan terhadap eksistensi perempuan dalam 

semua aspek kehidupan.
9
 

Banyak teks suci al-Qur‟ān  yang menggambarkan betapa Islam memberi 

perhatian khusus terhadap harkat dan martabat perempuan agar bisa setara dengan 

laki-laki. Dengan demikian menggali nilai-nilai Islam yang rahmat bagi perempuan 

dan laki-laki dengan pemahaman yang benar terhadap teks suci al-Qur‟ān  maupun 
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hadis Nabi, telah cukup menjadi landasan teologis untuk mengantarkan umat Islam 

menerapkan kesetaraan gender islami dalam kehidupan. 

Islam menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender melalui; Pertama, 

pendekatan struktural, bersifat imperatif, dan top down yaitu merevisi maupun 

menetapkan hukum baru untuk melindungi perempuan dalam berbagai konteksnya; 

Kedua, pendekatan kultural, adaptatif dan bottom up yakni melalui uswah hasanah 

rasulullah dalam melakukan perubahan budaya dari patriarkhi-bias gender menuju 

budaya ramah gender. Namun demikian keindahan Islam dalam mewujudkan 

kehidupan harmonis tanpa diskriminasi gender ini masih menyisakan problem umat 

Islam khususnya isu-isu kesenjangan gender. Sebagai pelanjut misi keislaman, 

kewajiban setiap Muslim adalah menegakkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan 

gender ini sebagaimana perintah untuk menyeru kebaikan dan mencegah 

kemunkaran di muka bumi.
10

 

Problem diskriminasi gender dikalangan umat Islam bisa dalam bentuk 

pencitraan negatif terhadap laki-laki dan perempuan (gender stereotype), 

penempatan perempuan pada subordinasi laki-laki, sering dimarjinalkan dalam 

berbagai aspek kehidupan, kekerasan berbasis gender dan beban pekerjaan yang 

berlebih dibanding laki-laki masih mewarnai kehidupan umat Islam terutama pada 

masyarakat kelas akar rumput. Fenomena ini diperparah dengan penafsiran teks 

suci lepas dari konteks sosial atau historisitasnnya perempuan dalam Islam, antara 

lain dilakukanya, sehingga melahirkan perspektif bias gender yang bertentangan 

                                                             
10

 Ibid 



7 
 

dengan nilai-nilai universal Islam itu sendiri. Diskriminasi gender, memicu 

terjadinya hambatan proses pembangunan dalam segala bidang karena bangsa ini 

akan kehilangan potensi SDM dari unsur perempuan jika masih saja mengabaikan 

hak-hak dan potensi mereka.
11

 

Perbaikan hukum keluarga di era Islam awal ini secara substansi sangat 

melindungi perempuan, namun implementasinya dalam fiqh terutama sebagian fiqh 

klasik, tidak lagi mencerminkan Islam yang rahmat bagi perempuan. Untuk itu, 

perlu dicermati ulang isu-isu perempuan dalam konteks hukum keluarga dengan 

pendekatan kesetaraan gender seiring dengan semangat pengembangan hukum 

Islam yang beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di 

lain pihak, sejumlah tantangan di seputar perubahan peran dan relasi dalam 

keluarga akibat perubahan konstruksi sosial di masyarakat menjadi tantangan bagi 

keluarga Muslim yang terus menerus berdialektik dan menuntut solusi.
12

 

Konsep gender pada dasarnya adalah laki-laki dan perempuan yang 

menyangkut pada peran, fungsi, relasi antar kedua jenis kelamin tersebut, baik 

dalam ranah kehidupan domestik maupun publik. Sebenarnya konsep gender 

sendiri perlu disambut baik, asalkan penerapannya tidak bertentangan dengan 

syari‟at Islam dan tata nilai sosial kehidupan yang berlaku di Indonesia. 

Permasalahannya kemudian adalah, wacana gender seperti apa yang sesuai 

dengan syari‟at Islam dan tata nilai kehidupan bangsa Indonesia yang banyak 

mengacu pada nilai-nilai budaya Timur. Karena, disadari atau tidak, dewasa ini 
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banyak sekali bermunculan gerakan-gerakan dibeberapa negara, khususnya dari 

Barat yang mengusung wacana gender dengan mengatasnamakan kebebasan. Hal 

inilah yang perlu disaring, dipilah, dan dibedakan. Manakah konsep gender 

perspektif Islam dan gender dalam kacamata Barat? Begitu juga ketika realitas 

sosial perempuan dihadapkan dengan permasalahan yang kaum perempuan 

dianggap tabu dan belum mampu mengaksesnya secara langsung terutama di ranah 

publik. 

Oleh karena itu, penelitian ini  mengkaji dan menganalisis pasal 34 UUP 

setelah 43 tahun berlaku, melalui pengkajian-pengkajian terhadap pasal tersebut 

dalam perspektif baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia 

dewasa ini. UUP yang diharapkan adalah seperangkat ketentuan hukum 

perkawinan, yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat 

berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak 

terutama kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta 

terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut 

hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur‟ān  

dan as-Sunnah, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan 

ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, 

peneliti  melakukan suatu penelitian ilmiah yang berjudul: “DEKONSTRUKSI 

PASAL 34  UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA TAHUN 1974 

TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI DALAM PERSPEKTIF 

GENDER”. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pasal 34 Undang-undang perkawinan Indonesia tahun1974 dalam 

perspektif  teori gender? 

2. Apakah perlu adanya dekonstruksi  terhadap pasal 34 Undang-undang 

Perkawinan Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pasal 34 Undang-undang perkawinan 

Indonesia tahun1974 dalam perspektif  teori gender . 

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perlu tidaknya dekonstruksi pasal 34 

Undang-undang Perkawinan Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Teoritis 

a. Memahami kelemahan dan kelebihan teori-teori hukum; 

b. Sumbangan keilmuan tentang teori-teori hukum dan teori gender dalam 

rangka studi kritis peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. 

c. Masukan kepada para penyusun perundang-undangan agar lebih 

mempertimbangkan unsur substansi hukum dalam perkawinan; 



10 
 

d. Masukan kepada para eksekutif dan legislatif sebagai upaya peningkatan 

kualitas Undang-undang lebih mempertimbangkan harkat dan martabat 

perempuan. 

2. Praktis 

a. Bahan acuan kepada para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil 

penelitian ini; 

b. Bagi stakeholder yaitu legislator sebagai bahan pengambilan kebijakan 

yang terkait dengan Undang-undang Perkawinan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI  

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berkenaan dengan hal tersebut, penulisan sebelumnya yang mengkaji 

hukum perkawinan Islam dalam perspektif gender sudah banyak dilakukan oleh 

para penulis. Agar terlihat perbedaan yang signifikan antara peneliti yang telah 

dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pokok bahasan gender, maka disini 

peneliti menyebutkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bagian dari kajian 

pustaka. Antara lain: 

1. Arjuwin Taqwa, “Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Perspektif Gender (Studi 

Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”,Tesis pada program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.  

Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologi 

hukum. Penulisan ini  menyimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia di 

era kontemporer seperti sekarang terkesan bias gender, sedangkan jika ditinjau 

dari perspektif gender dan HAM, bahwa pasal-pasal dalam UUP dan KHI dalam 

kenyataannya masih mendiskriminasikan serta mensubordinasikan kaum 

perempuan. Karena untuk saat ini kaum perempuan sudah banyak terjun ke 

dunia publik sebagaimana kaum laki-laki baik dalam dunia pekerjaan ataupun 

sebagainya. Jadi secara Implisit, maka seharusnya mendekonstruksi kedua 
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sumber tersebut dengan konsep yang baru yang lebih bersifat egalitarian yang 

bisa menampung kepentingan kaum laki-laki dan kaum wanita sebagai tuntutan 

zaman. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada peran 

isteri dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 34 Undang-undang 

Perkawinan, sedangkan penelitian Arjuwin Taqwa lebih luas jangkauan 

penelitiannya, yakni meneliti Undang-undang Perkawinan dan KHI. Peneliti 

memfokuskan kepada pemetaan peran isteri dalam pasal 34 UUP. 

2. Lina Nur Anisa, “Ketentuan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender”.  

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pustaka  

(Library Research), sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara membaca 

dan menelaah sumber primer dan sekunder. Sementara teknik analisis data yang 

digunakan adalah content analysis.  

Penulisan ini menyimpulkan bahwa dalam ketentuan rukun dan syarat 

perkawinan yang diatur oleh KHI terdapat beberapa pasal yang dinilai bias 

gender. Pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, bagian 

calon mempelai pada pasal 15 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia 

perkawinan, karena telah mematuhi secara diskriminatif usia minimal 

perempuan menikah lebih redah dari usia laki-laki, dengan asumsi laki-laki 

adalah kepala keluarga (ideologi patriarkhi). Kedua, bagian wali nikah pada 

pasal 19, 20 (1), 21 (1), karena mengatur hanya hak kewalian yang hanya 
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dimiliki hak laki-laki, tidak ada ruang sedikitpun bagi seorang ibu untuk menjadi 

wali nikah atas perkawinan anak perempuannya, meskipun ketika sang ayah 

berhalangan. Ketiga, bagian saksi nikah pasal 25, karena menuntut kemungkinan 

perempuan menjadi saksi pernikahan. Padahal kendati hanya kesaksian 

perempuan setengah laki-laki, perempuan tetap memiliki hak bersaksi. Keempat, 

bagian akad nikah pada pasal 28 dan 29, karena tidak memberikan peluang 

kepada perempuan untuk mendapatkan hak menikahkan dirinya atau menjadi 

wakil mempelai perempuan dalam ijab. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan hak dan 

kewajiban isteri dalam pasal 34 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 

tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan Lina Nur Anisa memfokuskan 

kepada ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh KHI. Objek 

penelitiannya juga berbeda, peneliti lebih fokus kepada UUP, sedangkan Lina 

Nur Anisa fokus kepada KHI.   

3. Slamet Mujiono, “Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam di Indonesia 

(Telaah Atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

dan KHI)”.  

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian pustaka (library researh). Sementara itu teknik analisis data 

yang digunakan adalah content. 

Hasil kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: Pertama, UU No.1 

tahun 1974 dan KHI tidak secara tegas mengasasikan model perkawinan 
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monogami sehingga dalam penerapannya UU No.1 tahun 1974 dan KHI 

memungkinkan bagi seorang laki-laki/suami untuk melakukan perkawinan lebih 

dari satu orang istri dan suatu saat (poligami). Kedua, untuk melakukan 

perkawinan poligami, UU No.1 tahun 1974 dan KHI mengharuskan seorang 

laki-laki/suami mengemukakan alasan yang kuat dan memenuhi persyaratan-

persyaratan yang sudah ditentukan. Ketiga, laki-laki/suami yang ingin 

melakukan perkawinan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama 

dengan cara mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama. 

Keempat, penerapan UU No.1 tahun 1974 dan KHI dari sisi positifnya telah 

mampu menekan angka pelaksanaan perkawinan poligami, namun dari sisi 

negatifnya UU No.1 tahun 1974 dan KHI berakibat melambungnya angka 

perkawinan poligami ilegal yang berupa poligami tanpa pencatatan nikah. 

Kelima, keadilan gender dalam perkawinan poligami bisa terwujud selama laki-

laki/suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Terciptanya 

keadilan gender dapat dilihat dengan hilangnya marginalisasi perempuan, 

penempatan perempuan pada subordinasi, stereotype perempuan, kekerasan 

(violence) terhadap perempuan, dan beban kerja tidak proporsional. Keenam, 

pembolehan poligami yang disyari‟atkan Allah Swt melalui teks al-Qur‟ān  

memiliki hikmah atau manfaat yang besar. Sebaliknya pelarangan poligami 

dapat mengakibatkan malapetaka yang besar. Perkawinan poligami ditolak 

menurut perspektif gender. Penolakan ini semata-mata karena poligami tidak 
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mengandung unsur-unsur yang menguntungkan bagi perempuan, bahkan justru 

dominan merugikan. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan hak dan 

kewajiban isteri dalam pasal 34 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 

tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan Slamet Mujiono memfokuskan 

kepada poligami yang diatur oleh UUP dan KHI. Objek penelitiannya juga 

berbeda, peneliti lebih fokus kepada UUP, sedangkan Slamet Mujiono fokus 

kepada UUP dan KHI. 

4. Syahrul Munir, “Pandangan Aktivis Gender Terhadap Larangan Wanita Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Menjadi Istri Kedua, Ketiga atau Keempat dalam PP No.1 

Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 pasal 4 (2) (Studi di Pusat Studi Gender 

UIN Malang)”.  

Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, dengan jenis pendekatan  

field research (penelitian lapangan). Metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara dan dokumentasi. Dengan kesimpulan sebagai berikut, Pertama, 

bahwa PP tersebut dipandang masih bias gender karena PP tersebut seharusnya 

melarang poligami/dipoligami bagi semua kaum pria dan wanita, baik yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil ataupun Pegawai Swasta. Kedua, di dalam PP 

tersebut masih adanya kelonggaran bagi pria untuk melakukan poligami, akan 

tetapi justru tidak diperbolehkan bagi wanita PNS untuk dipoligami. Hal ini 

membuat para aktivis gender memandang masih bias gender dan harus segera 

direvisi agar keadilan dan kesetaraan sesama manusia terwujud. Selain itu, PP 
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tersebut kurang disosialisasikan oleh pihak pemerintah sehingga banyak sekali 

masyarakat dan khususnya PNS, baik pria dan wanita belum mengetahui 

kebijakan pemerintah tersebut. Ketiga, PP tersebut berfungsi sebagai 

pembatas/pengerem dari maraknya praktik poligami bagi PNS dan juga 

merupakan suatu langkah awal dari pemerintah untuk mengurangi maraknya 

praktik poligami di masyarakat.  Keempat, agar perempuan terlindung secara 

hukum sebagai bahan diskusi para aktivis gender tentang bagaimana agar 

perempuan memiliki kesetaraan gender dan tidak menjadi istri kedua, ketiga dan 

keempat. Kelima, agar terhindar dari praktik terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga, baik secara fisik dan psikologis, serta terpenuhinya keadilan gender. 

Keenam,PP tersebut juga sebagai payung hukum atau pelindung bagi aktivis 

gender untuk melakukan diskusi di masyarakat tentang bagaimana wacana 

kesetaraan dan keadilan gender diimplementasikan. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini termasuk 

penelitian normatif hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan Syahrul Munir 

lebih kepada penelitian lapangan (field reseach). Penelitian syahrul Munir lebih 

fokus kepada penelitian sosiologis. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini 

adalah peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang tertuang dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau dalam perspektif gender. Peneliti  

mengkaji pasal 34 dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dalam tinjauan 
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gender. Domestisasi peran perempuan dalam pasal 34 tersebut peneliti analisis 

dengan menggunakan teori gender dan teori ushul fiqh sebagai teori pendukung. 

B. Kerangka Teori 

Kebutuhan teori dalam konteks bahasan penelitian hukum ini, sangat 

berguna sebagai pisau analisis. Penelitian hukum yang merupakan penelitian ilmiah 

harus berbekal teori. Penelitian merupakan proses mencari pemecahan masalah 

melalui prosedur ilmiah. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu teori. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sardar Ziauddin mengenai pentingnya teori 

dalam penelitian sebagai berikut: 

Teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan 

adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita 

memahami sebuah fenomena. Teori juga merupakan salah satu konsep 

dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori sebagai seperangkat 

konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan 

hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan 

sebab akibat yang terjadi.
13

 

 

Pentingnya teori sebagai pisau analisis untuk mengungkap suatu fenomena 

hukum ini juga dipaparkan oleh Sabian Utsman:  

Dengan asumsi dasar dan pemikiran terhadap fenomena demikian,  

diperlukan teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis 

yang dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain, sehingga terjadilah 

proses analisis dialektik. Analisis tersebut berisikan pandangan mengenai 

pertentangan antara tesis dan antitesis serta “titik temu keduanya” yang 

pada akhirnya akan membentuk suatu sintesa baru, kemudian menjadi tesis 

baru. Hal ini merupakan hasil spekulasi akademik sejak paradigma, 

konsep, proposisi, hingga teori yang dapat dipahami tanpa membahas 

tentang benar dan atau salah dalam suatu persoalan. Suatu teori akan terus 

berkembang menolak, menerima, ataupun berada pada titik temu keduanya 

bahkan bisa pada derajat yang lebih tinggi lagi.
14

 

                                                             
13

 Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Mizan, 1996, h.43. 
14

 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014, 

Cet.ke-1, h.53. 
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Dalam proses pembentukan atau perubahan hukum, baik hukum sebagai 

fakta hukum yaitu dasar-dasar normatif (law in the book) maupun hukum sebagai 

fakta sosial, yaitu terkait fakta hukum yang senyatanya hidup di dalam masyarakat 

(law in action), hal tersebut tidak terlepas penggunaan teori. Teori yang digunakan 

menyesuaikan dengan fokus permasalahan bahasan penelitian.
15

 Oleh karena itu, 

untuk melakukan kajian terhadap Undang- undang Perkawinan Indonesia, peneliti 

memilih kerangka teori: teori gender untuk menjelaskan hakikat peran suami isteri 

dalam hukum perkawinan. 

Mansour Fakih menjelaskan mengenai teori gender sebagai berikut: 

Teori gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan 

praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta 

implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, 

politik, kultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial 

lainnya. Dengan kata lain analisis gender merupakan kacamata baru untuk 

menambah, melengkapi analisis sosial yang telah ada, dan bukan 

menggantikannya.
16

 

 

Dengan demikian, teori gender membahas kesamaan kedudukan antara 

laki-laki dan perempuan sebagai warga negara di wilayah publik, serta peran 

komplementer di wilayah domestik. Dengan demikian, kaum perempuan akan 

memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi di bidang politik, ekonomi dan 

intelektual. Kaum laki-laki juga bisa atau terbuka kemungkinan untuk berpartisipasi 
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 Ibid. 
16

 Mansour fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 

Cet. ke-15,  h.xii-xiii. 
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penuh di rumah dan ikut merawat anak-anak. Sehingga tercipta suatu masyarakat 

yang lebih seimbang dan lebih adil.
17

 

Teori gender diturunkan dari pemikiran-pemikiran dan teori-teori sosial. 

Pada mulanya dikenal dua aliran teori, yaitu teori nurture dan teori nature. 

Kemudian dikembangkan teori yang bersifat kompromistis yang disebut teori 

keseimbangan atau teori equilibrium. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini peneliti 

paparkan mengenai ketiga teori sebagai berikut:
18

 

1) Teori Nurture 

Menurut teori ini, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil 

konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. 

Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan 

kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam 

perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan 

sebagai kelas proletar. 

2) Teori Nature 

Menurut teori ini, adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, 

sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan 

implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas 

                                                             
17

 Hery Sucipto (edt), Islam Madzab Tengah, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2007, Cet.ke-1, 

h. 269-281. 
18

 Bernard L.Tanya et.al, Teori Hukum: Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, h.162. 
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yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak 

bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. 

3) Teori Equilibrium 

Teori ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam 

hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak 

mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya 

harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan 

tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar 

diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara 

seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling 

bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama 

lain. Keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, 

pilihan atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan. 

Dalam teori gender, hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi 

konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi 

kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap 

pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi 

pihak lain dalam kerjasama yang setara. Perbedaan gender bukanlah untuk 

memetakan peran serta posisi  perempuan dan laki-laki yang akhirnya mengalami 

proses dikotomis. Dikotomi tersebut meliputi sifat feminin untuk perempuan dan 

sifat maskulin untuk laki-laki. Peran domestik untuk perempuan dan peran publik 
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untuk laki-laki. Posisi subordinasi untuk perempuan dan posisi dominan untuk laki-

laki. 

Perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran dan posisi pada dasarnya 

bukan permasalahan sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun kenyataan 

menunjukkan bahwa perbedaan gender ini telah melahirkan ketidakadilan baik bagi 

laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan 

struktur yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai korban dari sistem 

tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan 

ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manisfestasi dalam bentuk 

ketidakadilan  gender  yakni marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda 

dan kekerasan.
19

 

Dalam al-Qur‟ān Allah Swt menjelaskan mengenai gender, diantaranya 

Allah berfirman dalam QS. At-Taubah (9):71 sebagai berikut: 

                       

                 

                

Artinya: 

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

mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 

(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, 

melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan 
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Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah 

Maha perkasa, Mahabijaksana.
20

 

 

Menurut M.Quraish Shihab,  ayat di atas menjelaskan tentang kegiatan 

sosial yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Pengertian 

“menyuruh mengadakan yang ma’ruf” mencakup segala perbaikan dalam 

kehidupan, termasuk memberi nasehat/saran kepada penguasa, sehingga dengan 

demikian, setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti 

perkembangan masyarakat agar mampu menjalankan fungsi tersebut atas dasar 

pengetahuan yang mantap.
21

 

Dari ayat tersebut diatas dipahami, bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan diharapkan saling tolong 

menolong, karena  mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan 

amar ma‟ruf nahi munkar.
22

 

Ayat ini menerangkan bahwa orang mukmin, laki-laki maupun perempuan 

saling menjadi pembela di antara mereka. Selaku mukmin ia membela mukmin 

lainnya karena hubungan agama. Perempuan pun selaku mukminah turut membela 

saudara-saudaranya dari kalangan laki-laki mukmin karena hubungan seagama 

sesuai fitrah kemanusiannya.
23
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Agama Islam juga mengakui adanya kesetaraan gender. Hal ini dapat kita 

kaji dalam QS An. Nahl (16) ayat 97 yang berbunyi: 

                           

                   

Artinya : 

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih 

baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
24

 

 

Menurut Quraish Shihab, dalam kitab Tafsir al-Misbah bahwa QS.An Nahl 

ayat 97 ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki 

dan perempuan. Sebenarnya kata man/siapa yang terdapat pada awal ayat ini sudah 

dapat menunjuk kedua jenis kelamin tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat 

ini menyebut secara tegas kalimat baik laki-laki maupun perempuan.Ayat ini juga 

menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk 

masyarakat dan bangsanya bahkan kemanusiaan seluruhnya.
25

 

Allah berjanji bahwa Allah Swt benar-benar akan memberikan kehidupan 

yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hamba-Nya, baik laki-laki maupun 
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perempuan, yang mengerjakan amal saleh yaitu sesuai petunjuk al-Qur‟ān dan 

Sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan.
26

 

Dengan demikian ayat ini menunjukkan adanya kesamaan pahala yang 

diberikan Allah Swt kepada makhluknya, baik laki-laki maupun perempuan yang 

melakukan amal shalih. Amal dan prestasi keduanya sama-sama diakui Allah Swt, 

keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak 

dan keduanya mempunyai potensi yang sama masuk sorga.  

Dalam hal keadilan gender, Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49 ayat 

13 sebagai berikut: 

                                 

                    

Artinya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Mahateliti.
27

 

 

M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan kesatuan 

asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. 

Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan 

saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainnya, tetapi antara jenis 
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kelamin mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa Hawwa yang 

perempuan itu bersumber dari tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki, 

dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya 

ada yang berkata demikian maka itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawwa, 

tidak terhadap semua manusia karena manusia selain mereka berdua, kecuali Isa as. 

lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan.
28

 

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa kualitas individu laki-laki dan 

perempuan di sisi Allah Swt tidak ada perbedaan, kecuali ketakwaannya. Menurut 

Qasim Amin dalam Nazaruddin Umar, Al-Qur‟an memberikan posisi yang cukup 

tinggi kepada perempuan. Dan sesungguhnya Islam membawa ajaran yang diyakini 

meninggikan derajat dan martabat perempuan.
29

 

Dari beberapa ayat  diatas dapat diketahui bahwa Islam lebih memandang 

laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah, dimana posisi atau 

kedudukan laki-laki dan perempuan disisi Allah adalah sama yang membedakan 

adalah derajat ketaqwaannya. Sama sekali Allah tidak mendiskriminasikan  laki-

laki dan perempuan. Semua ayat yang menyatakan keutamaan derajat manusia 

selalu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian konsep 

gender yang memandang adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

memang ada dalam Islam. Bahkan Islam juga mengakui konsep kesetaraan 

(egaliter) dan keadilan gender. Karena nilai-nilai persamaan dan keadilan sesuai 

dengan nilai-nilai universal yang dibawa Islam. Kalaupun ada yang memandang 
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adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, itu hanyalah penafsiran yang 

bias gender dan pengaruh kehidupan sosial yang patriarkhi. 

Dilain sisi, John Rawls dalam teori keadilannya bermaksud 

mengembangkan suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan. 

Persoalan keadilan timbul ketika suatu masyarakat menilai lembaga-lembaga dan 

praktik-praktiknya yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan sah 

yang saling bersaingan atau tuntutan-tuntutan yang bertentangan yang diajukan 

oleh para anggota masyarakat. Untuk menyelesaikan pertentangan ini perlu 

ditetapkan serangkaian tatacara atau prosedur supaya hasil kerja lembaga-lembaga 

tersebut juga adil.
30

 

Tata cara yang dimaksud John Rawls menyimpulkan dua asas keadilan: 

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling luas, seluas 

kebebasan yang sama bagi semua orang; 

2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga: 

a) Dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; 

b) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.
31

 

Dalam hal keadilan, Islam memiliki konsep keadilan secara tegas. Secara 

garis besar Islam mengajarkan dua macam keadilan:
32

 

1. Keadilan Mutlak 

Keadilan mutlak adalah keadilan yang tidak terkait dan bersifat universal. 

Dalam pengertian ini, manusia membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui 
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keadilan itu. Adil dalam hal ini lebih dekat pada pengertian “kebaikan atau 

kebenaran”. Karena tidak terikat (mutlak), hukum mengenai keadilan 

pengertian ini tidak pernah dihapus sepanjang masa, selalu adadari satu syariat 

(agama) ke syariat lain. 

2. Keadilan yang hanya diketahui melalui al-Qur‟ān dan Hadis 

Keadilan dalam pengertian ini adalah keadilan sebagaimana tercantum dalam 

kitab-kitab suci. Dalam perjalanan sejarah agama Allah SWT keadilan seperti 

ini dapat mengalami perubahan atau penghapusan hukum karena adanya ajaran 

agama yang baru. 

Tidak semua ahli Hukum Islam sependapat dengan pembagian di atas. 

Fathurrahman Djamil umpamanya, berpendapat Islam hanya mengenal keadilan 

mutlak. Ini terjadi karena keadilan dalam Islam merupakan perpaduan antara 

hukum dan moralitas. Islam memiliki standar keadilan mutlak, karena standar ini 

berdasarkan norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-

prinsip hukum yang fundamental.
33

 

Persoalan mendasar dari pendapat bahwa Islam hanya mengenal keadilan 

mutlak ialah apakah dengan demikian ketentuan-ketentuan al-Qur‟ān dan Hadis 

tidak dapat diubah lagi walaupun kondisi di mana konsep keadilan mutlak itu 

diterapkan sudah berubah, dan perubahan itu akan membuat penerapan keadilan 

mutlak di atas justru akan menghasilkan ketidakadilan. Selain itu, apakah semua 

ketentuan-ketentuan al-Qur‟ān dan Hadis tanpa kecuali harus dianggap 
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mengandung keadilan mutlak, sementara sebagai sumber hukum keduanya dapat 

menghasilkan ketentuan yang berbeda sebagaimana terlihat pada hasil ijtihad para 

ulama mazhab atau penafsiran yang berbeda sebagaimana yang nampak dari 

berbagai kitab tafsir.
34

 

Hal lain yang dapat dipastikan dari Islam ialah bahwa keadilan itu tidak 

bisa dipisahkan dari moral. Keadilan harus dituntun oleh moral, dan yang dimaksud 

Islam di sini ialah moral agama yang bersifat universal. Ini terangkum dalam uraian 

singkat Majid Khadduri: 

Pengalaman-pengalaman historis Islam sudah tentu juga pengalaman-

pengalaman historis dari semua manusia memperlihatkan bahwa sistem 

hukum dan keadilan yang mana pun pada level nasional dan juga level 

internasional, bisa kehilangan maknanya jika dipisahkan sama sekali dari 

prinsip-prinsip moral.
35

 

 

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa perjuangan keadilan sangat 

erat kaitannya dengan moral. Maka tidak benar, jika memperjuangkan keadilan 

tetapi hanyalah prosedural saja. Keadilan yang dapat diketahui akal, hemat peneliti  

hal itu merupakan orientasi manusia menemukan keadilan (antroposentris). 

Sedangkan keadilan yang hanya dapat diketahui oleh Tuhan, sementara akal 

manusia tidak dapat menjangkaunya, peneliti menyebutnya dengan keadilan 

teosentris. 

Manusia sendiri diciptakan Allah Yang Maha Kuasa seimbang (simetris), 

mata ada dua, lubang hidung ada dua,telinga ada dua, mulut walaupun satu tetapi 

kiri dan kanan simetris (dapat dibagi dua), di dalam paru-paru ada dua, jantung 
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walaupun satu tetapi kamarnya dua dan biliknya juga dua yang sama kiri dan 

kanan, anggota tubuh baik kaki maupun tangan juga ada dua yang sama jumlah 

jarinya, pada mereka yang tidak seimbang disebut dengan cacat karena pada 

umumnya tubuh manusia simetris.
36

 

Keseimbangan adalah sebuah proses, sedangkan proses berada dalam 

sebuah sistem. Sumantri dalam Inu Kencana Syafiie menjelaskan mengenai sistem 

sebagai berikut: 

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama 

untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak 

dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak 

akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan 

mendapat gangguan.
37

 

 

Teori keseimbangan
38

dalam penelitian ini lebih mengarah pada konsep 

kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. 

Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, 

karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan 

tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar 

diperhitungkan kepentingan dan perempuan dan laki-laki secara seimbang. 
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Hubungan diantara kedua elemen bukan saling bertentangan tetapi hubungan 

komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.
39

 

Selanjutnya karena penelitian ini perspektif gender, maka hemat peneliti 

teori kesetaraan (equity theory) cocok sebagai pendamping analisis. Teori 

kesetaraan merupakan konsep keadilan dan perlakuan sama terhadap orang lain 

yang berperilaku dengan cara yang serupa. Sebagaimana yang dikemukakan  F.Ivan 

Nye dalam Nasaruddin Umar sebagai berikut: 

Selain menunjukkan betapa besar perubahan yang sedang terjadi di dalam 

masyarakat juga menunjukkan betapa besar tantangan teori tentang 

pembagian peran secara seksual  ini di masa-masa yang akan datang. 

Pembagian fungsi dan peran antara suami dan isteri (laki-laki dan 

perempuan) dianggap sulit dipertahankan dalam konteks masyarakat 

modern. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, 

peran seseorang tidak lagi banyak mengacu kepada norma-norma 

kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, 

akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan (meritok-ration). 

Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh 

kesempatan dalam persaingan.
40

 

 

John Rawls dalam bukunya yang berjudul teori keadilan juga 

mengomentari mengenai prinsip kesetaraan kesempatan. Menurutnya, karir terbuka 

bagi yang berkeahlian  atau orang tidak boleh lupa bahwa karena hal ini terkait 

dengan prinsip diferen. Secara khusus, prinsip kesetaraan kesempatan akan 

melahirkan masyarakat meritokratik.
41
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Alasan atas syarat terbukanya berbagai posisi bukan semata karena 

efisiensi. John Rawls tidak menyatakan bahwa berbagai jabatan harus terbuka jika 

pada kenyataannya semua orang memperoleh keuntungan dari tatanan yang ada. 

Sebab barangkali dimungkinkan untuk memperbaiki situasi semua orang dengan 

memberikan berbagai kekuasaan dan keuntungan tertentu pada berbagai posisi 

tanpa mengindahkan fakta bahwa kelompok-kelompok tertentu disingkirkan dari 

mereka. Kendati aksesnya dibatasi, barangkali jabatan-jabatan ini masih bisa 

menarik talenta superior dan mendorong performa yang lebih baik.
42

 

Konsep kesetaraan akan menegakkan rencana yang adil. Persoalan tentang 

kongruensi (kesesuaian), yaitu apakah rasa keadilan berpadu dengan konsepsi 

manfaat sehingga keduanya akan dapat bekerja sama. Sebuah pemeriksaan terhadap 

sifat-sifat alami dalam kebajikan di mana manusia berutang jaminan kesetaraan 

keadilan, dan yang menentukan landasan alami bagi kesetaraan.
43

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kesetaraan menekankan 

kepada pembagian peran sesuai dengan profesionalitas dan talenta, bukan 

berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sesuai dengan watak masyarakat modern yang 

mengandalkan kepada skill dan kompetensi. 

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah penelitian hukum 

perkawinan di Indonesia. Maka peneliti akan mengkaji tentang pembentukan 

hukum nasional. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ratno Lukito sebagai 

berikut: 
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Di dalam budaya hukum Indonesia terdapat tiga tradisi normatif: hukum 

adat pribumi, hukum Islam dan hukum sipil Belanda. Hukum adat pada 

dasarnya adalah tradisi hukum yang diikuti oleh masyarakat pribumi 

karena ia terbentuk berdasarkan nilai-nilai normatif yang mengakar dalam 

semenjak dahulu kala serta sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni 

masyarakat setempat. Karena hukum adat itu terbentuk berdasarkan sikap 

hidup masyarakat komunal maka logika hukumnya pun bersifat komunal. 

Di sisi lain, hukum Islam dan hukum sipil Belanda adalah dua tradisi 

hukum yang diimpor dari luar yang masuk ke Nusantara saat terjadinya 

penyebaran Islam dan kolonialisasi Belanda di Indonesia.
44

 

 

Meski hukum agama itu diyakini sebagai institusi yang tidak bisa diubah, 

karena ia adalah seperangkat aturan yang diwahyukan oleh Tuhan, perbenturannya 

dengan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat yang sangat umum dalam 

hubungan interaktif antara teks hukum yang sakral dengan norma-norma sosial 

dalam pelaksanaan hukum tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sebagai salah satu 

fenomena hukum keagamaan, hukum Islam menawarkan tradisinya sendiri untuk 

menangkap kualitas kesakralan, namun bersifat lokal dalam yurisprudensi. Fikih 

(Islamic Jurisprudence) dibangun di atas landasan sejumlah ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan hakim atau ahli hukum berpartisipasi dalam proses pembuatan 

hukum. Dalam prosesnya mereka tidak bisa hanya bergantung pada naskah kitab 

suci karena dalam proses pembentukannya ketentuan fikih itu juga membutuhkan 

berbagai macam sumber daya manusia, misalnya penalaran melalui analogi (qiyas) 

atau konsensus para pakar (ijma’) di samping sumber-sumber metodologis yang 

kaya yang digunakan untuk menciptakan hukum. Karena itu sudah jelas kedua agen 

ukhrawi dan duniawi itu sama-sama berpartisipasi membentuk tradisi hukum Islam. 
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Bahkan hubungan yang sangat dekat antara hukum dan masyarakat masih bisa 

terlihat dalam tradisi ini.
45

 

Hukum Islam memiliki peran sebagai salah satu bahan baku pembentukan 

hukum nasional. Postulat hukum nasional  dihipotesiskan sebagai sarana bagi 

negara untuk memutuskan dua hal: Pertama, dalam proses politik pembuatan 

hukum, apakah tatanan normatif tertentu yang terdapat di dalam hukum adat, 

hukum Islam, atau tradisi hukum sipil bisa diterima sebagai hukum resmi negara 

atau tidak sangat tergantung pada kesesuaiannya dengan postulat itu. Dan kedua, 

dalam kasus konflik yang timbul karena pluralitas norma, hakim juga akan 

memutuskan solusinya berdasarkan postulat hukum tersebut.
46

 

Hukum nasional merupakan hukum modern. Menurut Galanter dalam 

Ratno Lukito, karakter-karakter hukum modern ini sebagaimana yang dijelaskan 

dibawah ini: 

Pertama, dalam penerapannya hukum modern itu seragam. Ini berarti 

aturan yang dibuat dalam proses pembuatan hukum modern itu tidak 

bersifat personal, tapi “teritorial” dalam arti bahwa aturan yang sama bisa 

diterapkan pada semua umat beragama, anggota suku, kelas, kasta, daerah-

daerah lokal dan jenis kelamin. Kedua, hukum itu bersifat transaksional. 

Hak dan kewajiban dikembangkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat 

secara bebas di kalangan masyarakat, dan tidak berdasarkan identitas 

pribadi atau identitas kelompok yang dilekatkan kepada seseorang karena 

suatu determinasi tertentu semisal agama, jenis kelamin, umur, suku atau 

lain sebagainya, yang tidak berhubungan sama sekali dengan transaksi itu 

sendiri. Ketiga, hukum modern itu bersifat universal, dalam arti penciptaan 

hukum itu dimaksudkan untuk menghasilkan hukum yang bisa 

direproduksi dan dipraktikkan. Dengan demikian, hukum modern itu 

bukan bersifat unik, tapi homogen dan beragam dalam penerapannya. 

Keempat, sistem hukum itu bersifat hierarkis. Administrasi hukum 
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dijalankan dengan cara yang hierarkis, di mana masing-masing lapisan 

harus menerapkan hukum yang sesuai dengan standar nasional sehingga 

sistem itu selalu seragam dan bisa diprediksi.
47

 

 

 Pembentukan hukum nasional berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut: 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

baik, yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan.
48

 

 

Selanjutnya, asas-asas dalam pembentukan hukum nasional adalah sebagai 

berikut:  

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: 

a. pengayoman; 

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f. bhinneka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
49

 

 

Demikianlah, positivisme hukum membentuk dasar ideologi hukum 

modern maka sistem hukumnya sudah pasti pula menerapkan pendekatan yang 
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sentralistis. Bahan baku hukum nasional adalah hukum adat, hukum Islam dan 

hukum sipil. Melalui positivisme hukum maka terbentuklah hukum nasional. 

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang 

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu 

negara dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula 

sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan 

hukum dalam suatu negara.  Atas dasar itu, perubahan hukum dalam suatu negara 

juga erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat mengenai hukum 

perkawinan Islam di Indonesia. 

Dalam hal ini, peneliti  menggunakan teori perubahan hukum yang 

dikemukakan oleh Rouscoe Pound. Pound menjelaskan bahwa hukum dapat 

diperankan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (law as a tool of social 

engeneering). Hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung 

atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat.
50

 

Berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan, peneliti mengadopsi 

teori perubahan hukum dari Lawrence Meir Friedman. Peneliti melihat dalam 

kenyataan di Indonesia, penegakan hukum setelah era Reformasi bergulir, kekuatan 

kelompok status quo cenderung masih mendominasi sistem politik dan kekuasaan 

yang sedang berjalan termasuk penegakan hukum. Keterpurukan hukum di 

Indonesia sejak masa Orde Baru hingga sekarang meliputi tiga unsur sistem hukum, 

sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, yaitu struktur 
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(structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture)sebagai 

berikut:
51

 

1. Struktur 

Makna yang dimaksud dengan struktur dalam sistem hukum Indonesia adalah 

institusi-institusi penegakan hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan, serta hierarki peradilan dari yang terendah (pengadilan negeri, 

pengadilan agama, dan lain-lain) hingga yang tertinggi (Mahkamah Agung), 

begitu juga aparat penegak hukum yang bekerja pada institusi-institusi 

penegakan hukum tersebut. Problem yang terjadi berkenaan dengan struktur ini 

adalah belum adanya kemandirian yudisial yang menjamin resistensi institusi-

institusi penegakan hukum terhadap intervensi pihak lain serta rendahnya 

kualitas moral dan integritas personal aparat penegak hukum sehingga hukum 

tidak dapat bekerja secara sistemik dan proporsional, termasuk dalam 

menerima hakim perempuan di pengadilan sebagai satu kesatuan dengan 

pengakuan hak asasi manusia. 

2. Subtansi 

Yaitu aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem itu atau 

produk-produk yang dihasilkannya berupa keputusan-keputusan yang mereka 

keluarkan dan mencakup pula hukum yang hidup (living law) dan bukan hanya 

aturan-aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Hal yang 

menjadi masalah dari substansi ini adalah kuatnya pengaruh positivisme dalam 
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tatanan hukum di Indonesia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang 

muncul dari otoritas yang berdaulat ke dalam bentuk undang-undang dan 

mengabaikan sama sekali hukum di luar itu serta memandang bahwa prosedur 

hukum sebagai segala-galanya dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah 

hal tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran. 

3. Kultur Hukum 

Yaitu suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

itu digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Kultur hukum juga merupakan 

suatu ekspresi dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum kondusif 

bagi bekerjanya sistem hukum secara prosporsional dan berkeadilan. 

Mengacu kepada teori-teori hukum di atas, keterpurukan hukum di 

Indonesia tampaknya erat kaitannya dengan ketiga unsur sistem hukum di atas. 

Ketiga unsur tersebut sangat menghambat penegakan hukum dan keadilan di 

Indonesia. Sehingga wajar apabila kasus-kasus pelanggaran hukum dan hak asasi 

manusia yang tergolong berat hingga sekarang tidak ada yang berhasil diusut secara 

tuntas dan profesional dan sudah tentu hal ini sangat mengusik rasa keadilan 

masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam hukum 

perkawinan untuk tujuan keadilan, hendaknya dilakukan demi terciptanya 

masyarakat yang damai dan sejahtera. 

Selain itu, untuk menganalisis dan mengkaji mengenai kesetaraan gender 

dalam hukum perkawinan Islam, peneliti menggunakan teori maslahah sebagai 

teori aplikasi, terutama kaitannya dengan dekonstruksi hukum perkawinan Islam di 
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Indonesia. Peneliti  tentu tidak mengabaikan penggunaan teori hukum Islam yang 

juga telah digunakan oleh kalangan pemikir sebelumnya.  

Teori maslahah yang pertama dikemukakan oleh Imam al-Syathibi, yang 

dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori 

mashlahah dalam karyanya, al-Muwafaqat, melalui konsep tujuan hukum syara’ 

(maqasid al-syari’ah). Maqasid al-syari’ah berarti tujuan Allah dan rasul-Nya 

dalam merumuskan syariat  Islam. Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah al-ammah) dengan cara menjadikan 

aturan hukum syari‟ah yang paling utama dan sekaligus menjadi shalihah li kulli 

zaman wa makan (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk 

sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.
52

 

Penyebutan inti teori mashlahah tersebut dimaksudkan untuk memaknai 

bahwa mashlahah merupakan unsur utama bangunan hukum Islam yang mengikat 

unsur-unsur terkait lain. Kemaslahatan adalah inti atau substansi dari hukum Islam. 

Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum 

Islam untuk kemaslahatan umat. Istilah yang diperkenalkan oleh al-Syatibiy dalam 

al-Muwafaqat, menyatakan bahwa hukum-hukum Allah itu disyariatkan untuk 

kemaslahatan hamba-hamba Allah yang secara harfiah disebutli mashalih al-ibad, 

yang tiada lain adalah umat.  

Teori maslahah yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep maqashid al-

syari’ah ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di 
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masa depan, termasuk pula masalah hukum perkawinan Islam sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Perkawinan. Isu kesetaraan gender dalam hukum 

perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan 

tersebut dapat juga dianalisis menggunakan teori maslahah.  

Tujuan dari syariat, pada intinya adalah kemaslahatan (al-mashalih) yang 

bersifat langgeng, universal, dan umum (abadiyyan, kulliyan, wa amman), yang 

mana syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik 

cepat ataupun lambat. Adakalanya berbentuk sesuatu yang mendatangkan 

kemanfaatan bagi manusia, atau berbentuk menyingkirkan sesuatu yang merusak 

dan membahayakan manusia. Manfaat dari memahami maqasid al-syari’ah adalah 

sesuatu yang paling penting baik secara akal maupun secara syar’i. Adapun dilihat 

dari segi pelaksanaannya, aspek keimanan (al-tauhid) hendaknya mampu 

merepresentasikan kesadaran hukum pada diri manusia dalam bentuk materi hukum 

positif.  

Menurut peneliti, permasalahan kesetaraan gender perlu dikaji dengan 

teori mashlahah tersebut. Abdullah Darraz dalam Badri Khaeruman menjelaskan 

pemikiran al-Syatibi mengenai substansi dari penetapan hukum syara sebagai 

berikut: 

Ijtihad pada intinya adalah upaya untuk mengetahui dan mendapatkan 

hukum syara secara optimal. Upaya demikian akan berhasil apabila 

seorang mujtahid memahami maqasid asy-syarîah. Oleh sebab itu, Asy-

Syatibi menempatkan pengetahuan atas  maqasid asy-syarîah merupakan 

syarat pertama bagi orang yang akan melakukan ijtihad, setelah itu baru 

diikuti oleh syarat kedua, yaitu kemampuan menarik kandungan hukum 
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secara deduktif atas dasar pengetahuan bahasa Arab, As-Sunnah, dan ilmu-

ilmu bantu lain.
53

 

 

Teori maqasid asy-syarîah  Imam al-Syatibi di atas merupakan sebuah 

usaha untuk membangun  mashlahah sebagai sebuah elemen mendasar (esensial) 

dari tujuan hukum Islam. Ia telah berusaha memecahkan problem relativitas 

mashlahah. Ia telah berusaha menyangkal berbagai implikasi determinisme teologis 

dan dilema prinsip relativitas mashlahah.  

Dalam rangka aplikasi hukum Islam secara empirik, A.Wahab Afif 

mengembangkan teori maslahah ini menjadi teori maslahah al-ummah.Adapun 

langkah-langkah metodologis teori mashlahah al-ummah ini, A.Wahab Afif dalam 

Habiburrahman menjelaskan melalui teknis pembimbingan umat sebagai berikut:  

1. Individu 

Prioritas bimbingan adalah membimbing dan menciptakan individu-individu 

yang saleh sebagai dasar pembentukan keluarga. Secara akademik, 

pembinaan individu yang saleh adalah melalui fikih Ibadah dengan 

pendekatan muqaranah agar toleran dan menghormati keragaman dalam 

praktik ibadah.  

2. Keluarga 

Pembinaan keluarga sakinah diatur dalam Fiqh al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa 

al-Madaniyyah (Muqaranah) atau Hukum Keluarga dan Perikatan Islam. 

Pembentukan keluarga yang mendorong terwujudnya masyarakat yang saling 
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menyayangi adalah Fiqh al-Muamalah atau Fikih Sosial. Apabila telah 

terwujud individu-individu yang saleh, maka akan terwujud keluarga yang 

sakinah mawaddah warahmah. Seorang suami maupun isteri hendaknya 

didorong untuk beramal saleh dan beriman untuk menjamin terciptanya 

kehidupan yang baik dan sejahtera. 

3. Masyarakat 

Kumpulan keluarga sakinah ini akan membentuk masyarakat marhamah, 

yaitu masyarakat yang saling menyayangi. Orang kaya menyayangi orang 

miskin, orang miskin akan menghormati orang kaya. Masyarakat yang selalu 

bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan demikian tidak 

memandang kaya atau miskin dan laki-laki atau perempuan. Substansinya 

adalah terbentuknya masyarakat yang damai. 

4. Negara 

Dalam rangka menjamin kesinambungan terciptanya masyarakat yang saling 

membantu di antara komunitas masyarakat tersebut, diperlukan negara yang 

berfungsi menciptakan pemerataan kesejahteraan lahir dan batin. Negara yang 

memiliki kapasitas sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
54

 

Peneliti berpendapat bahwa teori mashlahah ini dapat digunakan untuk 

menjelaskan hukum perkawinan Islam di Indonesia melalui dua tingkat kajian 

berikut: pertama, teori mashlahah didiskusikan dalam konteks maqasid asy-

syarîah; dan kedua, teori mashlahah dapat pula dikaji dalam konteks maqasid al-
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mukallaf. Dengan menekankan bahwa mashlahah adalah tujuan objektif dan syar’i 

pada level pertama, dan dia tegaskan bahwa itulah yang menjadi hak Sang 

Legislator (Syarî‟) dapat menetapkan apakah hal itu mashlahah atau bukan. Namun 

al-Syathibi telah menekankan bahwa keputusan ini belumlah final untuk sepanjang 

masa yang akan datang, sedangkan tujuan objektif mukallaf, yang juga mencakup 

syar’i adalah ketaatan/kepatuhan seseorang kepada tujuan hukum yang objektif.  

Oleh karena itu, keadilan gender dalam perkawinan dicapai sesuai dengan 

tujuan hukum Islam dengan pendekatan maqasid asy-syarîah.Teori ini menjadi 

teori aplikasi dalam tesis ini.  Salah satu kelebihan pendekatan  maqasid asy-

syarîah dalam pengembangan hukum Islam dibandingkan dengan pendekatan 

kebahasaan ialah menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara 

dengan pendekatan kebahasaan harfiyah seringkali hukum Islam kehilangan jiwa 

fleksibilitasnya, kaku dan kehilangan konteks. 

Selain teori maslahah sebagai teori aplikatif dalam penelitian ini, peneliti 

juga menggunakan pendekatan kaidah ushul fiqh khususnya mengenai perubahan 

hukum. Teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah, yakni aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum  Islam sesuai dengan 

situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri.  

Logika semacam ini, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:  

المكنهاو الزمنةايرغبت الحكاماتغير   

Artinya: 
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“Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, 

waktu, dan tempatnya”.
55

 

 

Senada dengan kaidah ushul fiqh diatas, peneliti juga  merujuk kepada 

kaidah tentang perubahan hukum Islam yaitu: 

 الحکم يدورمعالعلته وجوداوعدما

Artinya: 

“Ada tidaknya hukum itu tergantung pada sebab (illat) nya”.
56

 

 

Mayoritas ulama-ulama fiqh menerima kaidah perubahan hukum ini, 

namun ada perbedaan pendapat mengenai masalah yang sudah jelas ketentuan 

hukumnya dalam al-Qur‟ān  dan as-Sunnah. Dalam persoalan ibadah (ta’abbudi) 

semua ulama fiqh sepakat tidak ada perubahan maka semua nashnya tetap untuk 

selama-lamanya. Sementara berkenaan dengan persoalan muamalah atau sosial 

maka yang menjadi dasarnya memerhatikan dan mementingkan makna, illat 

(motivasi hukum), dan tujuan (maqasid asy-syariah). Disinilah ruang gerak 

perubahan hukum Islam di mana persoalan-persoalan ijtihadiyah dibangun atas 

kemaslahatan, adat, dan kekinian.
57

 

Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziah bahwa perubahan hukum disebabkan 

zamannya, tempatnya, keadaannya, serta kebiasaannya. Perubahan hukum muncul 

karena demi kemaslahatan dan sebab musabab yang didasarkan kepada syari‟at. 

Dalam syari‟at yang membahas soal-soal ibadat yang biasanya dikenal dengan 

istilah syara‟ dan soal-soal yang berkenaan dengan masalah  kemaslahatan hidup 
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duniawi. Adapun tujuan daripada hukum muamalat, semuanya bisa diketahui 

dengan kesadaran akal, yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi 

kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta 

membahayakankepentingannya.
58

 

Dalam kiprah hukum hingga memunculkan perubahan hukum demi 

mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi atau anggota masyarakat, hukum 

harus mempunyai syarat perubahan. Syarat perubahan itu sendiri secara global 

adalah mencari  maslahah mursalah. Adapun syarat yang memperkuat adalah: (1) 

perubahan hukum tercipta untuk kepentingan umat, (2) seimbang antara 

kepentingan individu dan masyarakat, (3) dinamis dalam menghadapi 

perkembangan sesuatu dengan tuntutan waktu dan tempat.
59

 

Perubahan sosial dalam masyarakat modern menuntut adanya perubahan di 

bidang hukum, seperti halnya perubahan sosial, merupakan sesuatu yang perenial 

(bersifat abadi), selalu terjadi sepanjang masa. Perubahan hukum merupakan hal 

yang inheren (melekat) dalam ajaran Islam. Karena ajaran Islam ada yang bersifat 

statis (qath’i) dan tidak berubah sepanjang zaman, dan ini porsinya sedikit, 

sedangkan mayoritas ajaran Islam bersifat elastis (zhanni), dapat berubah sesuai 

dengan dinamika zaman.
60

 

Oleh sebab itu, perubahan hukum dan pembaruan undang-undang dalam 

masyarakat Islam suatu keniscayaan dari perubahan norma dan pergeseran nilai 
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yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Hal ini 

sebenarnya sudah diisyaratkan oleh kalangan ulama dahulu bahwa hukum Islam 

memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadi perubahan 

hukum dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.
61

 

Dengan demikian, perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial 

budaya dan letak geografis. Upaya merumuskan illat hukum dan pesan moral nash 

dengan melihat setting sosial dan konteks zamannya. Dalam kaitan dengan 

dinamika  masyarakat yang selalu berubah diiringi dengan munculnya masalah 

yang kompleks.Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa 

dipungkiri. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua 

hal untuk berubah secara benar. Untuk itu, agama berjalan bersama beriringan  

dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar 

untuk kemaslahatan hidup manusia. 

C. Deskripsi Teoritik 

1. Pengertian Dekonstruksi 

Dekonstruksi secara sederhana bisa dimaknai sebagai sebuah tindakan 

dari subjek yang membongkar sebuah objek yang tersusun dari berbagai unsur 

yang memang layak dibongkar. Sebagai sebuah tindakan, yang dilakukan si 

subjek tentu tidak kosong, dia mesti melibatkan cara atau metode membongkar 
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suatu objek yang memang patut dibongkar. tindakan subjek yang membongkar 

suatu objek yang tersusun dari berbagai unsur yang memang layak dibongkar
 62

 

Dekonstruksi merupakan strategi untuk menguliti lapisan-lapisan 

makna yang terdapat di dalam “teks”, yang selama ini telah ditekan dan 

ditindas. Teks di sini penting dalam pemikiran di mana ia mendefinisikannya 

secara semiologis, wacana-wacana yang melibatkan praktik interpretasi, bahasa 

menjadi penting.
63

 

Metode dekonstruksi ini kemudian menjadi metode membaca teks 

filosofis yang kemudian unsur-unsur yang dilacaknya itu akan dibongkar. Hal  

yang unik dari metode dekonstruksi ini adalah dayanya dalam membongkar 

unsur yang menjadi penentu suatu teks menjadi filosofis. Sebagaimana yang 

sering kita baca dan kita amati, bahwa teks-teks yang bermuatan filosofis 

tentunya amat argumentatif, tidak rancu, dan wacana-wacananya merupakan 

upaya dari pengorganisasian secara rasional dari premis, argumen dan 

kesimpulan agar terjalin rapi dan rasional.  

Sedangkan langkah-langkah dalam melakukan dekonstruksi adalah 

sebagai berikut:
64

 

a. Menentukan pusat teks dan konsep-konsep yang undecidable; 

b. Mengungkapkan ideologi teks (biasanya dalam bentuk logika baru); 

c. Membalikkan hierarchie metafisik dan menetralisirnya; 

d. Disseminasi (penyebaran makna). 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dekonstruksi merupakan 

suatu strategi  tidak semata-mata ditunjukkan terhadap tulisan, tetapi semua 

pernyataan kultural sebab keseluruhannya pernyataan tersebut adalah teks yang 

dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, 

kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu. Dekonstruksi tidak terbatas hanya 

melibatkan diri dalam kajian wacana, baik lisan maupun tulisan, melainkan 

juga kekuatan-kekuatan lain yang secara efektif mentransformasikan hakikat 

wacana. 

2. Hakikat Hukum Perkawinan Islam 

Hukum perkawinan Islam dikenal juga dengan istilah Al-Ahwal Al-

Syakhshiyyah atau Undang-undang yang mengendalikan masalah pribadi. 

Dalam bahasa Inggris disebut dengan personal statute atau Islamic Family 

Law. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah adalah seperangkat kaidah undang-undang 

yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteks tertentu.
65

 

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam lapangan hukum perkawinan 

adalah tentang perkawinan (mushaharah) dan pertalian darah (nasab). 

Dalam konteks di Indonesia, setelah ditetapkannya Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam 

dibidang perkawinan terutama pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menetapkan 

sebagai berikut: 
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(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
66

 

 

Undang-undang Perkawinan di atas tak lain contoh terbaik tentang 

hukum Islam masih tumbuh dalam negara kuasi-sekuler seperti Indonesia. 

Jelaslah bahwa, meskipun pada awalnya pemerintah mengenyampingkan 

persoalan Islam dalam rancangan UUP, namun dalam perdebatan selanjutnya 

tentang persoalan substantif dalam UU tersebut justru tercermin kecenderungan 

masing-masing pihak pada hukum modern dan hukum Islam. Di sini, meskipun 

kenyataannya negara memakai istilah-istilah sekuler dalam UUP (terlihat dari 

tidak adanya istilah-istilah Islam pada pasal-pasalnya), namun terbukti jelas 

kalau negara tidak bisa menolak norma Islam dalam versi akhir UUP yang 

ditetapkan. Hal ini dapat dimengerti jika kita ingat bahwa pemerintahan Orde 

Baru tahun 1970-an sedang mabuk kepayang dengan cita-cita kesatuan dan 

kemakmuran nasional.
67

 

Hukum Islam sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan 

manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran 

Islam sebagaimana termaktub dalam teks al-Qur‟ān dan al-Hadis. Kedua 

sumber itu, dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia 

dan antara manusia dengan makhluk lainnya. Hukum Islam hadir sebagai 
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jawaban dari realitas kehidupan manusia yang menghendaki keteraturan dalam 

hidupnya.
68

 

Hukum perkawinan dalam Islam mengatur perbuatan hukum antara 

suami dan isteri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt, yang 

menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan 

perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan 

abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hukum Islam mengatur 

hak dan kewajiban suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban suami dan 

isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya 

akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.  

Islam menawarkan banyak hal dalam rangka membangun masyarakat 

yang adil, egaliter, dan demokratis. Salah satu diantaranya, ajaran kesetaraan 

laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hubungan perkawinan. Posisi suami 

isteri dalam perkawinan selaras dengan tanggung jawab yang mereka pikul. 

Jika laki-laki memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga dan rumah 

tangga, ia boleh dipercaya menjadi qawwam (pemegang kendali) keluarga dan 

rumah tangga dengan cara-cara makruf (terpuji), bukan dengan cara otoriter 

dan sewenang-wenang. Yang pasti, tujuan perkawinan Islam adalah agar 

manusia dapat hidup dengan pasangannya dalam suasana keluarga yang penuh 
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diliputi mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang), tenteram, damai, dan 

bahagia menuju kepada keridaan Allah Swt.
69

 

Dengan demikian, hakikat hukum perkawinan Islam terkandung 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Hukum-hukum  disyari‟atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat; 

2. Hukum berubah karena faktor perubahan waktu, tempat, dan kondisi; 

3. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Pencapaian 

keadilan yang dianggap secara psikologis adalah kerinduan abadi manusia 

akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukaannya sebagai seorang 

individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial 

dinamakan keadilan. 

3. Hak dan Kewajiban Isteri Menurut Hukum Islam 

Hak isteri merupakan kewajiban suami, yakni memuliakan dan 

mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk 

isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar 

apabila ada yang tidak berkenan di hatinya. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur‟ān 

surat an-Nisa/4:19 sebagai berikut: 
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Artinya: 

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu 

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang 

banyak padanya.
70

 

 

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, kata  معروف 

dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, 

yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. Asy-Sya‟rawi memiliki 

pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada suami yang 

tidak mencintai lagi isterinya. Ulama Mesir ini membedakan antara mawaddah 

yang seharusnya menghiasi hubungan suami isteri dengan ma’ruf yang 

diperintahkan di sini. Al-mawaddah menurutnya adalah berbuat baik 

kepadanya, merasa senang bersamanya serta bergembira dengan kehadirannya, 

sedang ma’ruf tidak harus demikian. Mawaddah pastilah disertai dengan cinta, 

sedang ma’ruf tidak mengharuskan adanya cinta.
71

 

Asy-Sya‟rawi kembali mengingatkan kaum muslimin tentang makna 

ma’ruf di atas, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena 

cinta suami isteri telah pupus. Walau cinta pupus, tetapi makruf masih 

diperintahkan. Ketika ada seorang yang bermaksud menceraikan isterinya 

dengan alasan dia tidak mencintai lagi, Umar Ibn al-Khaththab mengecamnya 

sambil berkata: “Apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau 

                                                             
70

 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 105. 
71

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 2, 

Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. ke-8, h.382. 



52 
 

demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan, mana amanah yang 

engkau terima?
72

 

Adapun hak isteri  yang bersifat kebendaan adalah berupa nafkah, 

maksudnya suami menyediakan segala keperluan isteri seperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila 

suaminya itu mampu.
73

 Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah/2:233 yang 

berbunyi: 

                          

 

Artinya: 

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya.
74

 

 

Apabila suami tidak mempunyai kesanggupan kewajibannya karena 

miskin maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa kewajiban nafkah tidak 

boleh dijadikan sebab adanya kemudaratan, baik terhadap suami atau isteri. 

Dengan pengertian, kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak 

sehingga mengakibatkan kemudaratan bagi keduanya. Salah satu pihak tidak 

boleh memudaratkan pihak lain.
75
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Hemat peneliti, nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal 

merupakan sesuatu yang secara umum dipandang sebagai  nafkah suami. 

Sedangkan nafkah makanan tersebut adalah makanan yang sudah siap 

dikonsumsi. Adapun proses dalam menjadikannya siap untuk dikonsumsi 

adalah tugas suami. Maka pekerjaan-pekerjaan seperti memasak, menyapu, dan 

membersihkan rumah adalah kewajiban seorang suami. Empat imam madzab 

utama dan ulama lainnya, secara umum juga berpendapat bahwa tugas 

memasak, mencuci dan membereskan rumah bukanlah tugas isteri, akan tetapi 

tugas suami. 

Adapun kondisi masyarakat Indonesia yang berbudaya timur  

mempunyai adat mengurus rumah. Walaupun tidak bisa dipungkiri, untuk saat 

ini sudah banyak perempuan yang berkiprah dalam ranah publik. Maka tidak 

ada masalah bagi sang isteri melakukannya apabila mampu dan tentunya tanpa 

dipaksa. Hal ini merupakan nilai tambahan sebagai wujud dari kecintaannya 

kepada sang suami yang kelelahan mencari nafkah dari siang hari dan Insya 

Allah pahala yang melimpah akan mengalir kepadanya jika keridhaan Allah 

ta‟ala dan suami menjadi puncak niatnya. 

Selain nafkah yang bersifat kebendaan, dalam kehidupan rumah 

tangga dikenal adanya nafkah batin berupa hubungan seksual. Hubungan suami 

isteri yang bersifat biologis ini yang didasari cinta dan kasih sayang merupakan 

suatu kebutuhan dasar yang akan membawa kebahagiaan hidup berumah 

tangga. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah/2:222-223 yang berbunyi: 
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Artinya: 

222. Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. 

Katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah isteri 

pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka 

suci, Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan 

(ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah 

menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan 

diri. 

223. Isteri-isterimu  adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu 

itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang 

baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira 
kepada orang yang beriman.

76
 

 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa isteri berkewajiban melayani 

kebutuhan seksual suami pada saat suci. Islam melarang suami menggauli 

isterinya yang sedang haid. Para ahli kesehatan telah banyak menerangkan 

tentang bahaya bersetubuh dengan perempuan haid. Memang isteri 

diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan 

bibit tanam-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya asal 

untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan 

subur. Isteri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang 
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dengan baik, maka seorang suami boleh bercampur dengan isterinya dengan 

berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemudaratan.
77

 

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa kewajiban isteri terhadap 

suaminya menurut  Hukum Islam  hanya ada dua, yaitu: (1) kewajiban melayani 

suami secara biologis dan (2) kewajiban taat pada suaminya selain hal maksiat. 

Pada hakikatnya, hak dan kewajiban suami isteri lebih bertujuan untuk 

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bukan 

bermaksud untuk memberikan kekuasaan penuh suami terhadap isteri yang 

mengarah kepada sikap sewenang-wenang. Hubungan atasan bawahan yang 

didasarkan hak dan kewajiban suami akan membawa sikap superioritas suami 

terhadap isteri. Dengan demikian, sudah seharusnya hak dan kewajiban suami 

isteri lebih dipandang sebagai bentuk kerja sama yang menyenangkan, sehingga 

kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik. 

4. Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia 

Dalam perjalanan hukum perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1975, 

sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan 

berbagai daerah. Berbagai macam hukum perkawinan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a. Hukum Perkawinan Adat 

Menurut hukum  adat, perkawinan bukan saja merupakan soal 

yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami isteri), 

                                                             
77 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 1, h.307. 



56 
 

melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan 

masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi 

hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya 

bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.
78

 

Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada 

umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan 

hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem 

kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, 

maka penekanan dari tujuan perkawinanpun disesuaikan dengan sistem 

kekeluargaannya. Misalnya, pada masyarakat adat patrilineal, perkawinan 

mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak. 

Sebaliknya pada masyarakat matrilineal, perkawinan mempunyai tujuan 

untuk mempertahankan garis keturunan ibu.
79

 

Dengan adanya tujuan perkawinan seperti tersebut di atas, maka 

terdapat beberapa syarat mengenai larangan dan keharusan melakukan 

perkawinan bagi anggota-anggota kerabatnya. Misalnya, dalam sistem 

kekeluargaan patrilineal dan sistem kekeluargaan matrilineal, maka sistem 

perkawinan yang dianut adalah exogami, yang mengharuskan mencari 

calon isteri atau suami di luar marga atau kerabatnya. Ada pula sistem 

perkawinan endogami, yang mengharuskan mencari calon suami atau isteri 

dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri. Dan pada 
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masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental, berlaku sistem 

perkawinan eleutherogami, yang tidak mengenal keharusan mencari calon 

suami isteri seperti dalam exogami dan endogami tersebut. Sistem yang 

terakhir ini yang paling meluas di Indonesia.
80

 

Pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan 

pertunangan, yang dimaksud pertunangan ialah hubungan hukum yang 

dilakukan antara orang tua pihak perempuan untuk maksud mengikat tali 

perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Dengan adanya 

ikatan pertunangan, maka berlakulah tata tertib adat (akibat hukum) 

pertunangan, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:  

1) Baik pihak pelamar ataupun yang dilamar berkewajiban memenuhi 

persetujuan untuk melangsungkan perkawinan;  

2) Kedua belah pihak dilarang melakukan hubungan dengan pihak lain 

yang maksudnya untuk melakukan hubungan dengan pihak lain yang 

maksudnya untuk melakukan pertunangan atau perkawinan;  

3) Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan 

karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan 

hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak 

menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang 

bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama 
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pertunangan. Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi, maka 

para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.
81

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa 

hukum perkawinan adat bersifat komunal dan lokal. Ia mengandung unsur 

kebenaran kelompok tertentu, bukan kebenaran universal. Apa yang 

diyakini benar  dan dijalankan secara turun temurun, maka hal itulah yang 

terus dijaga trasdisinya. Misalkan saja, masyarakat adat yang masih kental 

dengan budaya patriarkhi maka sulit menerima budaya lain. 

b. Hukum Perkawinan Islam 

Dilihat dari segi fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan 

bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama 

manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut 

fikih munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur 

soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Menurut 

Ahmad Rofiq hakikat perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut: 

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis 

manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan 

ditradisikan menjadi sunnah beliau. Karena itulah, perkawinan 

yang sarat nilai bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Islam mengaturnya 

dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar 

tujuan disyari‟atkannya perkawinan untuk membina rumah tangga 

dan melanjutkan keturunan tercapai.
82
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Senada dengan hal tersebut, Ahmad Azhar Basyir juga menjelaskan 

tujuan perkawinan dalam Islam sebagai berikut: 

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah 

hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan 

Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur‟an, 

yang menyatakan, segala sesuatu diciptakan-Nya berpasang-

pasangan (Qs.51:49), dari sepasang suami isteri ini kemudian 

diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang di antara 

suami isteri (Qs.30:21), serta Sunnah Rasul, yang menyatakan, 

nikah adalah sebagian dari sunnahku.
83

 

 

Perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara laki-

laki dan perempuan yang menurut hukum didasarkan beberapa asas:  

1) Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-

pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami isteri maupun 

antara kedua orang tua kedua belah pihak.  

2) Hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan kemitraan sesuai 

dengan nilai-nilai universal dalam Islam. 

3) Hukum perkawinan Islam menganut prinsip monogami “terbuka”, 

artinya Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan 

seorang perempuan, kecuali dalam hal-hal tertentu seorang laki-laki 

boleh beristeri lebih dari satu orang (sampai empat orang isteri) 

dengan syarat adil. 

4) Perkawinan dimaksudkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya 

Islam tidak menghendaki terjadinya suatu perceraian seperti yang 
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ditegaskan dalam Hadis Nabi, perbuatan halal yang dibenci Allah 

adalah perceraian.
84

 

Dengan demikian perkawinan dalam Islam tidaklah semata-

mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi 

perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang 

paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau 

kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai 

ibadah. Sangat tepat sekali, jika hukum Islam menyebut sebagai akad 

yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) untuk 

menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

c. Hukum Perkawinan Menurut Hukum BW 

Burger lijk kletboek (BW) atau terjemahannya Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHP) berlaku bagi golongan Eropa, Cina dan 

Timur Asing atau bagi mereka yang tunduk pada peraturan-peraturan BW 

itu. Oleh karena BW di Indonesia merupakan tiruan belaka dari BW di 

Belanda dan diberlakukan untuk orang-orang Belanda yang ada di 

Indonesia sehingga tidak mungkin dapat dikatakan sebagai undang-undang 

yang secara resmi berlaku di Indonesia, maka melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.3/1963, dinyatakan bahwa BW bukan sebagai suatu 

                                                             
84

 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, Semarang: Dina Utama Mas, 1993, h. 5. 



61 
 

undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya 

menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis.
85

 

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur oleh 

BW di dalam Buku Pertama, yang materi pokok-pokoknya adalah sebagai 

berikut:
86

 

1) Perkawinan menurut BW, hanya dipandang sebagai hubungan 

keperdataan (Ps.26), ini berarti BW tidak mengakui perkawinan 

menurut hukum agama. 

2) Perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kesukarelaan atau 

persetujuan dari kedua calon suami isteri (Ps.28). 

3) Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan 

mempunyai satu orang isteri, dan seorang perempuan hanya 

diperbolehkan mempunyai satu orang suami (Ps.27). 

4) Batas usia untuk kawin bagi seorang laki-laki 18 tahun dan bagi 

seorang perempuan 15 tahun. Tetapi jika ada hal-hal yang mendesak 

atau alasan-alasan yang penting, hakin pengadilan negeri dapat 

memberikan dispensasi terhadap calon suami dan calon isteri yang 

belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan (Ps.29). 

5) Hukum BW mengharuskan adanya izin dari orang tua atau wali bagi 

mereka yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum genap 

berumur 21 tahun (Ps.35 dan 330). 
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6) Perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan: 1) darah 

(nasab) baik dalam garis lurus ke atas, kebawah, atau kesamping, 2) 

keiparan (semenda), dan 3) sepupu (Ps.30). Dalam hal hubungan 

keiparan dan sepupu itu dapat dimintakan dispensasi di pengadilan 

(negeri). (Ps.32-35) 

7) Perkawinan dinyatakan sah bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan 

undang-undang dan dilakukan di muka Pegawai Catatan Sipil (PCS) 

serta disaksikan oleh dua orang yang berumur 21 tahun baik dari 

pihak keluarga maupun bukan (Ps.71-80). 

8) Perkawinan dengan upacara keagamaan baru boleh dilangsungkan 

apabila ketentuan pasal 71 telah dipenuhi (Ps.81). 

9) Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan dapat dicegah apabila 

tidak dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang diperlukan dan atau 

melanggar larangan-larangan perkawinan yang telah ditentukan di 

dalam BW. Pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan, 

diantaranya: 1) keluarga baik dalam garis lurus ke atas, 2) wali atau 

wali pengawas, c) pengampu atau pengampu pengawas, d) bekas 

suami, dan 5) pegawai penuntut umum (Ps.60-70). 

10) Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti telah melanggar 

syarat-syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat 

dinyatakan oleh keputusan hakim pengadilan negeri (Ps.95-98). 
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11) Harta benda kedua mempelai suami isteri menjadi milik bersama sejak 

perkawinan dilangsungkan, kecuali kalau diadakan perjanjian kawin 

untuk menyimpang dari prinsip tersebut. Harta benda milik bersama 

dibubarkan jika perkawinan putus, dan jika diadakan pemisahan harta 

benda karena keputusan hidup berpisah (Ps.124 dan 140). 

12) Perkawinan putus jika: 1) salah satu pihak meninggal dunia, 2) terjadi 

perceraian, 3) salah satu pihak menghilang selama 10 tahun dan pihak 

lain diberi izin oleh hakim untuk kawin lagi, dan 4) perkawinan 

dinyatakan putus dengan keputusan hakim, setelah kedua pihak hidup 

berpisah selama 5 tahun (Ps.199). 

13) Tuntutan perceraian perkawinan harus dimajukan kepada Pengadilan 

Negeri, dengan alasan-alasan: 1) berzina, 2) meninggalkan tempat 

tinggal dengan itikad jahat, 3) dihukum 5 tahun atau lebih setelah 

perkawinan dilangsungkan, 4) melakukan penganiayaan yang 

membahayakan terhadap yang lain (Ps.208). 

14) Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut perceraian 

tersebut, dapat juga digunakan sebagai alasan untuk menuntut 

perpisahan meja dan ranjang, disamping alasan-alasan lain yang 

ditenttukan dalam BW (Ps.233) dan perpisahan meja ranjang batal 

demi hukum apabila suami isteri kembali berdamai (Ps.248). 
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d. Hukum Perkawinan Menurut HOCI 

Bagi orang-orang Pribumi yang memeluk Kristen, berlaku hukum 

perkawinan yang bernama Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders 

(HOCI) atau dalam bahasa Indonesia disebut Ordonansi Perkawinan 

Kristen Indonesia. HOCI  diberlakukan berlaku bagi orang-orang 

Indonesia asli yang beragama Kristen (Katolik dan Protestan) di daerah 

Jawa, Minahasa, dan Ambon. Ordonansi ini mulai diundangkan pada 

tanggal 15 Februari 1933 tercatat dalam Staatsblad 1933 No. 74, 

mengalami perubahan pada tahun 1936 dengan Staatsblad 1936 No. 607, 

Ordonansi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1937 untuk daerah-

daerah Jawa (dan Madura), Minahasa, dan Ambon. Dengan demikian umat 

Kristen di daerah Batak, Toraja, dan Dayak misalnya tidak terkena oleh 

Ordonansi ini.
87

 

Dalam uraian berikut ini hanya akan disebutkan ketentuan-

ketentuan di dalam HOCI yang dianggap penting antara lain sebagai 

berikut:
88

 

1) Perkawinan menurut HOCI hanya dilihat dalam hubungan 

keperdataannya. Seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang 

perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang 

laki-laki (sistem monogami). 
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2) Syarat-syarat melangsungkan perkawinan antara lain ditetapkan: 1) 

harus ada persetujuan kedua mempelai, 2) batas usia kawin untuk 

mempelai laki-laki 18 tahun dan untuk mempelai perempuan 15 tahun, 

dengan kemungkinan minta kelonggaran atau dispensasi Pemerintah, 

3) perkawinan dilarang: (a) antara dua orang yang berhubungan darah 

dalam garis lurus ke atas, kebawah atau ke samping, baik sah maupun 

tidak sah, (b) antara dua orang yang berhubungan semenda atau 

pengangkatan anak, (c) antara seorang dengan saudara ibu atau ayah 

atau nenek baik sah maupun tidak sah, dengan kemungkinan minta 

kelonggaran atau dispensasi, 4) bagi janda ditetapkan waktu tunggu  

300 hari, atau 100 hari jika ia tidak hamil, 5) anak yang belum dewasa 

harus ada izin dari orang tua, neneknya, walinya, atau orang tua 

angkatnya (Ps.4-6). 

3) Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim. 

Bila perkawinan dinyatakan batal oleh hakim, maka bagi orang yang 

beritikad baik, perkawinan dan akibat dari perkawinan itu dianggap 

sah sampai pada waktu pembatalan. Sebaliknya bagi yang beritikad 

buruk, dapat dihukum untuk membayar kerugian kepada pihak yang 

dirugikan. Pihak-pihak yang berhak menuntut pembatalan 

perkawinan, antara lain: suami,isteri, jaksa, keluarga dalam garis lurus 

ke atas, kebawah atau ke samping, orang tua angkat, dan wali atau 

pengampu (Ps.36-44). 
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4) Perkawinan dinyatakan bubar: 1) bila salah satu pihak meninggal 

dunia, 2) karena salah satu pihak menghilang selama dua tahun, dan 

karena itu yang lain diberi izin kawin lagi oleh hakim, 3) karena 

keputusan hakim, 4) karena perceraian (Ps.51-52). 

5) Anak luar kawin dapat diakui menjadi anak sah (Ps.47). 

6) Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Ordonansi ini atau yang 

kemudian hari ditundukkan pada Ordonansi ini, maka Ordonansi ini 

tetap berlaku, meskipun salah satu atau kedua suami isteri kemudian 

pindah ke agama lain dari Kristen (Ps.74). Ordonansi ini juga berlaku 

bagi perkawinan yang tidak dilangsungkan menurut Ordonansi ini, 

yaitu: 1) jika suami isteri itu memeluk Kristen atau sejak mereka 

masuk agama Kristen, kecuali jika suami beristeri lebih dari satu 

orang, 2) bila salah satu dari suami isteri berpindah ke agama Kristen, 

kemudian mereka bersama-sama memajukan permintaan kepada 

pengadilan negeri supaya Ordonansi ini dinyatakan berlaku bagi 

mereka, dan c) bila seorang perempuan Indonesia Kristen kawin 

dengan seorang laki-laki bukan Kristen dan kedua belah pihak minta 

perkawinan mereka dilakukan menurut Ordonansi ini (Ps.72-75). 

5. Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 

Kalau ditelusuri kembali proses pembentukan Undang-undang 

Perkawinan, terlihat betapa rumit dan bertele-telenya proses kelahiran Undang-

undang itu. Selama masa persidangan, banyak kritik, pendapat, dan harapan 
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yang disampaikan oleh masyarakat terutama umat Islam kepada DPR, baik 

dilakukan melalui tulisan-tulisan di mass media, surat-surat pernyataan yang 

dikirim langsung kepada DPR atau lembaga tinggi lainnya, maupun melalui 

pengerahan massa. Polemik yang muncul pada garis besarnya berputar pada 

persoalan-persoalan akidah, kepastian hukum dan perlindungan terhadap kaum 

perempuan. 

Sebenarnya usaha ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan 

itu sudah ada sejak lama, yakni sejak dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan 

Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk (Panitia NTR) pada tahun 1950. Bahkan 

jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, Pemerintah Hindia Belanda pernah 

mengajukan rencana Ordonansi Perkawinan yang tercatat (tahun 1937) yang 

berlaku bagi orang Indonesia dan Timur Asing bukan Tionghoa, namun semua 

usaha tersebut baik pada masa penjajahan maupun masa kemerdekaan selalu 

saja mengalami kegagalan. Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan 

baru terwujud pada tahun 1974, yaitu dengan diundangkannya UU No.1 tahun 

1974 tentang Perkawinan.
89

 

a. Periode Sebelum Kemerdekaan 

Pada periode sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan, usaha 

kearah terbentuknya peraturan hukum perkawinan baru pada tahap tuntutan 

formal yaitu agar segera dibentuk peraturan hukum mengenai perkawinan. 

Tuntutan ini lebih banyak disuarakan oleh kaum perempuan. Keadaan ini 
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dapat dipahami karena kaum perempuan lebih banyak yang menderita 

akibat suatu perkawinan dibandingkan kaum laki-laki. Visualisasi 

penderitaan kaum perempuan dapat dilihat pada cerita-cerita atau roman 

yang ditulis oleh beberapa pujangga, misalnya certa tentang kawin paksa 

seperti “Siti Nurbaya” yang dikarang oleh Marah Rusli. Hak talak dan hak 

poligami yang ada ditangan seorang laki-laki dalam praktik ternyata sering 

disalah-gunakan. Orang lebih hafal mengenai pembatasan empat orang isteri 

dalam poligami dari pada syarat adil yang seharusnya dilakukan. 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam praktik itulah kaum 

perempuan dalam kongres-kongresnya, selalu memperjuangkan 

keinginannya untuk memiliki undang-undang perkawinan yang diharapkan 

dapat mengubah perilaku perkawinan masyarakat pada saat itu ke arah yang 

lebih baik. Keinginan untuk memiliki undang-undang perkawinan hampir 

terwujud pada permulaan tahun 1937 ketika Pemerintah Hindia Belanda 

menyempaikan rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan yang tercatat 

seperti yang telah disebut di atas. Namun rencana ordonansi tersebut ditolak 

oleh organisasi-organisasi Islam karena dianggap bertentangan dengan 

hukum Islam. Suara perkumpulan-perkumpulan kaum ibu yang setuju 

ternyata tidak cukup kuat hingga rencana ordonansi tersebut tidak jadi 

dibicarakan dalam volksraad (Dewan Rakyat).
90
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Sampai berakhirnya masa penjajahan, Pemerintah Hindia Belanda 

tidak berhasil membuat undang-undang yang berisi hukum material tentang 

perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Peraturan hukum 

material tentang perkawinan yang dibuat dan ditinggalkan oleh pemerintah 

kolonial, hanyalah berupa peraturan hukum perkawinan yang berlaku untuk 

golongan-golongan tertentu, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCI), Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (BUI), dan Peraturan Perkawinan 

Campuran (Staatsblad 1898 No.158). Sedang peraturan hukum formal yang 

mengatur tata cara perkawinan, talak, dan rujuk. 

b. Periode Kepemimpinan Orde Lama 

Dalam masa kepemimpinan orde lama (1945-1965), keinginan 

memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa 

Indonesia, ternyata belum juga terwujud. Beberapa peraturan hukum 

perkawinan peninggalan pemerintah kolonial masih tetap diberlakukan bagi 

bangsa Indonesia menurut golongannya masing-masing. Hukum perkawinan 

yang berlaku adalah sebagai berikut: 

1) Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum Adat; 

2) Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum 

perkawinan Islam; 

3) Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi 

Perkawinan Kristen (HOCI); 
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4) Bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (BW); 

5) Bagi perkawinan campuran berlaku Peraturan Perkawinan Campuran 

(GHR). 

Karena golongan Kristen dan warga negara keturunan (Eropa dan 

Cina) telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka dalam praktik, 

jarang dijumpai permasalahan-permasalahan yang sulit dalam perkawinan 

mereka. Ini berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki kodifikasi 

hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam 

masih tersebar dalam beberapa kitab fikih munakahat karya mujtahid dari 

Timur Tengah seperti Imam Syafi‟i misalnya. Pemahaman umat Islam 

Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat itu dalam praktik sering 

tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya 

perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan 

poligami.
91

 

Keadaan demikian ingin diperbaiki oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. Oleh karenanya pada tahun 1946, satu tahun setelah 

kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 

Undang-undang No.22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan 

Rujuk, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, dan oleh Pemerintah 

Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera. Kemudian 
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pada tahu 1954 melalui Undang-undang No.32 tahun 1954, UU No.22/1946 

itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.
92

 

c. Periode Kepemimpinan Orde Baru 

Nani Soewondo menjelaskan, dalam masa sidang 1967-1971 

Parlemen (DPR-GR) membahas kembali RUU Perkawinan, yaitu:
93

 

1) RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang 

diajukan kepada DPR-GR bulan Mei 1967. 

2) RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dari Depertemen 

Kehakiman, yang diajukan kepada DPR-GR bulan September 1968. 

Pembahasan kedua RUU inipun pada akhirnya mengalami 

kemacetan, karena Fraksi Katolik menolak membicarakan suatu RUU yang 

menyangkut hukum agama. Menurut Fraksi Katolik dalam “pokok-pokok 

pikirannya mengenai RUU Perkawinan” itu yang dimuat dalam harian 

Operasi (14 s.d 18 April 1969):
94

 

“...tjara pengaturan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh kedua 

Rantjangan Undang-undang adalah tidak sesuai dengan hakekat 

Negara Pantjasila, Hal jang demikian berarti bahwa ada perubahan 

dasar Negara. Negara tidak lagi berdasarkan Pantjasila tetapi 

berdasarkan agama; hal mana tjotjok dengan prinsip jang terkandung 

dalam Piagam Djakarta”. 
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Pendapat Fraksi Katolik tersebut mendapatkan tanggapan umat 

Islam, antaranya dari Hasbullah Bakry (waktu itu bertugas sebagai Kepala 

PUSROH Islam PORLI) diharian Pedoman (1-8-1969) sebagai berikut:
95

 

“Dan apabila Undang-undang ini tidak djadi, maka Partai Khatholik 

tidaklah mencapai tudjuan politiknya djuga. Undang-undang jang 

mengatur perkawinan dengan predikat agama jang dianut warganja 

itu memang sudah ada sedjak sebelum Pantjasila diresmikan dan 

telah diperkuat oleh Negara Pantjasila. Dan ini tidak perlu diartikan 

Republik Indonesia lalu telah berobah mendjadi Negara Agama. 

Sebaliknja dengan penolakan Partai Katholik itu, warga Indonesia 

jang berakal sehat, dapat menganggap bahwa sikap itu akan 

mengchianati kepentingan sosial bangsa Indonesia, menentang 

perbaikan nasib kaum ibu jang kebetulan beragama Islam”. 

 

Bulan Juli 1973, Pemerintah mengajukan kembali RUU Perkawinan 

kepada DPR hasil pemilu tahun 1971 dan menarik kembali kedua RUU 

Perkawinan yang disampaikan kepada DPR-GR dalam tahun 1967. RUU 

Perkawinan 1973 itu ternyata mendapat perlawanan dari kalangan Islam. 

Segenap organisasi dan tokoh Islam yang telah lama berkecimpung dalam 

soal-soal yang menyangkut bidang agama, berpendapat bahwa RUU 

Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan karenanya bertentangan 

pula dengan Pancasila dan UUD 1945.
96

 

RUU Perkawinan 1973 yang dirumuskan oleh pihak Departemen 

Kehakiman, terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Sebagaimana telah disebutkan 

di atas, RUU Perkawinan ini ditentang oleh umat Islam karena di dalamnya 

terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. 
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Ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan 

hukum Islam tersebut, yang paling menonjol adalah sebagai berikut:
97

 

1) Sahnya perkawinan (Ps.2 (1). 

2) Larangan kawin karena hubungan anak angkat (Ps.8 (c)). 

3) Perbedaan agama bukan merupakan penghalang perkawinan (Ps.11). 

4) Jangka waktu tunggu bagi janda untuk dapat kawin lagi adalah 306 hari 

(Ps.12) 

5) Pertunangan yang berakibat kehamilan (Ps.13) 

6) Anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah (Ps.49) 

7) Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan 

kedudukan hukum anak kandung (Ps.62). 

Menurut Hamka dalam Syahuri, suatu RUU yang sudah nyata 

bertentangan dengan hukum Islam apabila tetap dipaksakan juga menjadi 

undang-undang, resikonya adalah undang-undang tersebut sulit untuk bisa 

berlaku efektif dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sebab 

bagi umat Islam manaati suatu undang-undang yang bertentangan dengan 

hukum Islam, sama saja artinya dengan melakukan suatu perbuatan haram. 

Selain itu bila dilihat dari segi hukum ketatanegaraan, suatu undang-undang 

yang bertentangan dengan hukum (agama) Islam, merupakan pengingkaran 

atas jaminan yang telah diberikan oleh UUD 1945 Pasal 29, yaitu jaminan 

bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 
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Atas dasar alasan-alasan demikian inilah umat Islam menolak RUU 

Perkawinan tersebut.
98

 

Penolakan umat Islam atas RUU tersebut, ternyata mendapat 

perhatian besar dari pihak Pemerintah. Presiden Soeharto sendiri ketika 

menerima delegasi Partai/Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) yang 

dipimpin oleh KH.Bisri Syamsuri (ketua DPP-PPP) dan KH.Masykur 

(Ketua F-PP), sebagaimana diberitakan dalam harian Abadi (26-11-1973), 

memberikan perhatian terhadap pokok-pokok pikiran kelompok ini. 

Serangkaian lobbying- lobbying kemudian diselenggarakan oleh penguasa-

penguasa tingkat tinggi dengan Fraksi Persatuan Pembangunan bersama-

sama dengan Fraksi ABRI sebagai realisasi dari pertemuan antara delegasi 

Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan, yang memuat lima pasal 

sebagai berikut:
99

 

1) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak dikurangi atau diubah. 

2) Sebagai konsekuensi dari punt (1), maka alat-alat pelaksanaannya tidak 

akan dikurangi ataupun diubah, tegasnya Undang-undang No.22 tahun 

1946 dan Undang-undang No.14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya. 

3) Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin 

disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan (didrop). 

4) Pasal 2 dari RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut: 
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a) Ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 

b) Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban 

Administrasi Negara; 

c) Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya 

ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-

wenangan. 

Dari berpedoman pada hasil konsensus di atas, seluruh materi RUU 

Perkawinan 1973 yang bertentangan dengan hukum Islam dihilangkan dan 

diubah sehingga sesuai atau tidak bertentangan lagi dengan hukum Islam. 

Beberapa pasal yang dihilangkan adalah misalnya pasal mengenai:
100

 

1) Pengangkatan anak; 

2) Pertunangan; 

3) Anak luar kawin; 

4) Ketentuan yang menyebutkan perbedaan karena kebangsaan, 

agama/kepercayaan tidak merupakan penghalang perkawinan. 

Sedang beberapa pasal yang mengalami perubahan, misalnya 

mengenai:
101

 

1) Sahnya perkawinan; 

2) Pembatasan usia kawin; 
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3) Alasan-alasan perceraian (semula disebut dalam RUUP, kemudian hanya 

dimuat dalam penjelasannya); 

4) Jangka waktu tunggu bagi janda untuk dapat kawin lagi.  

Dengan disetujuinya rumusan  RUU Perkawinan yang baru oleh 

Panitia Kerja tersebut, maka selesailah sudah tugas yang dibebankan kepada 

Panitia Kerja. Dan dengan demikian, selesai juga tugas gabungan Komisi III 

dan Komisi IX. Untuk selanjutnya RUU Perkawinan yang telah disetujui itu 

akan dilaporkan oleh Panitia Kerja dalam sidang Pleno DPR (Pembicaraan 

tingkat IV) yang menurut jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 22 

Desember 1973 untuk dimintakan pengesahannya sebagai undang-

undang.
102

 

Sejarah panjang telah mengukir sampai disahkannya RUU 

Perkawinan tahun 1973 tersebut, hingga menjadi undang-undang 

perkawinan. Akan tetapi, perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan 

produk hukum perkawinan yang berkesetaraan gender masih terus berjalan. 

Budaya patriarkhi yang telah menghegemoni pembentukan undang-undang 

perkawinan tersebut harus terus dikaji dan disosialisasikan kepada 

masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian Hukum 

Penelitian hukum (legal researh) ini  menggunakan tipe kajian normatif 

hukum. Karena hukum sebagai obyek yang memiliki karakter khas yakni sifatnya 

yang normatif. Analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten, dimana obyek daripada penelitian ini adalah “hukum”. 

Penelitian hukum (legal research), menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai 

berikut: 

Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran 

koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah 

norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip 

hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum 

(bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.
103

 

 

Metode normatif merupakan metode doktrinal atau penelitian doktrinal 

dengan optik preskriptif untuk mengembangkan kaidah hukum secara hermeneutis. 

Penelitian ini memandang hukum tidak semata-mata sebagai gejala sosial, 

melainkan juga masuk ke hal yang esensial, yaitu intrinsik hukum. Penelitian ini 

berangkat dari pemahaman bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk 

mengembangkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum. 
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B. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan yang  peneliti  gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

konsep (conceptual approach). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-dokrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-

ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan 

isu hukum. 

Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang 

relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam 

suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang 

diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah 

memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis 

dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi 

tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek 

tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat 

dan menggunakannya dalam proses pikiran.
104

 

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan 

hukum Islam yang peneliti gunakan lebih mengarah kepada metodologi hukum 

Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam. Mu‟allim dan Yusdani menjelaskan 

mengenai metodologi penelitian hukum Islam normatif adalah sebagai berikut: 

Pada hakikatnya metodologi penelitian hukum Islam adalah ushul fiqh 

yang mengkaji secara kritis metode-metode istinbath hukum Islam. 

Pembahasan tentang metode-metode istinbath ini merupakan inti dan porsi 
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yang paling besar dalam ushul fiqh. Tujuan ushul fiqh sendiri adalah untuk 

mengetahui hukum-hukum syara‟ yang merupakan sarana bagi 

kebahagiaan dunia akhirat.
105

 

 

Metode penelitian normatif yang dikembangkan oleh ahli hukum positif 

sebagai metode untuk menggali hukum telah dianut oleh fuqaha klasik yang 

kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh fuqaha modern. Bentuk dan wujud 

pengembangan metode penelitian normatif oleh fuqaha modern tersebut tidak 

hanya tertuju pada pemecahan klinis, melainkan ditujukan pada usaha penggalian 

asas dan doktrin hukum Islam yang kemudian melahirkan berbagai teori dalam 

bidang hukum Islam.
106

 

Penelitian hukum Islam normatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menemukan hukum Islam yang aplikatif. Kadangkala banyak ditemui wacana fiqh 

sebagai dimensi hukum Islam sangat sulit untuk diaplikasikan dalam sebuah 

kehidupan. Oleh karena itu dengan berbagai pendekatan dan disiplin ilmu lain 

dalam suatu penelitian hukum Islam akan menghasilkan kumpulan hukum yang 

bisa dijadikan patokan dalam penataan kehidupan manusia. 

Undang-undang perkawinan merupakan salah satu peraturan di Indonesia 

yang bahan bakunya adalah hukum Islam. Selain itu, peneliti menggunakan 

pendekatan perundang-undangan. Penelitian bukan hanya melihat kepada bentuk 

perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, sehingga perlu 

mengkaji dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-

undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang. 
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C. Penggalian Bahan Penelitian 

Adapun membuat tentang metode penggalian bahan dan data penelitian 

dalam penelitian ini dari sumber data kepustakaan. Dalam sumber tersebut 

tersimpan berbagai data hukum yang  dapat dijadikan fokus penelitian. Berkenaan 

dengan hal itu, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1. Menentukan fokus penelitian dalam sumber data kepustakaan yang akan diteliti. 

Selanjutnya ditentukan beberapa unsur  yang tercakup dalam fokus penelitian 

sejak awal, atau proses pelaksanaan penelitian. 

2. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai 

sumber data yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian. 

3. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer. Di samping 

itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka yang 

menunjang   sumber data primer. Pemilahan sumber data primer atau sumber 

data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan 

tujuan penelitian.  

D. Analisis Penelitian 

Peneliti menggunakan teori gender untuk menganalisis pasal 34 Undang-

undang Perkawinan. Pasal 34 ini membahas hak dan kewajiban suami isteri, yakni 

membahas peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, 

untuk menganalisis peran antara laki-laki dan perempuan tersebut, peneliti 
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menganalaisis menggunakan teori gender. Adapun teori ushul fiqh, peneliti 

gunakan sebagai teori pendukung untuk menganalisis pasal 34 tersebut. 

Ushul fiqh sebagai  epistemologi hukum Islam digunakan sebagai pisau 

analisis dalam metodologi penelitian hukum Islam normatif, ditegaskan oleh 

Mohammed Arkoun dalam Imam Syaukani berikut ini: 

Ushul fiqh dalam hubungannya dengan hukum Islam, dapat dikatakan 

bahwa ushul fiqh merupakan epistemologi tersendiri bagi hukum Islam. 

Perkembangan dan keluwesan hukum Islam sangat ditentukan oleh 

paradigma ushul fiqh-nya.
107

 

 

Secara umum metode dalam menggali hukum Islam dapat dibedakan 

menjadi dua bagian besar, yaitu metode literal (tariqah lafziyyah) dan metode 

argumentasi atau ekstensifikasi (tariqah ma’nawiyah). Metode literal ditujukan 

terhadap teks-teks syari‟ah yang berupa Al-Qur‟an dan hadis untuk mengetahui 

bagaimana cara lafal-lafal kedua sumber itu menunjukkan kepada hukum-hukum 

yang dimaksudkannya. Sedangkan metode argumentasi atau ekstensifikasi 

esensinya adalah usaha dan upaya untuk memperoleh suatu Hukum Islam dengan 

cara pemekaran dan perluasan makna suatu teks syari‟ah yang bersifat eksplisit.
108

 

Adapun penelitian tentang asas-asas dan doktrin hukum (penelitian 

doktrinal), disamping dapat ditemukan dalam ushul fiqh, juga dapat ditemukan 

dalam apa yang disebut kaidah-kaidah hukum Islam, yang lebih dikenal dengan 

qawa’id fiqhiyyah. Kaidah-kaidah tersebut merupakan kumpulan asas-asas dan 

doktrin-doktrin hukum  yang disimpulkan secara induktif dari berbagai detail fiqh. 
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Jadi kaidah fiqh memiliki unsur metodologi dalam penelitian Hukum Islam 

normatif.
109

 

Selanjutnya, peneliti menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian 

ini dengan hasil penelitian tentang fokus serupa, yang pernah dilakukan dalam 

konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan 

pustaka. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan makro dari penelitian ini. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan hasil penelitian, dibagi menjadi enam bab yang 

rincinya sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 

Bab pertama adalah bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah dan cakupannya, tujuan dan kegunaan penelitian. 

Bab kedua membahas tentang kajian pustaka, berisi penelitian terdahulu, 

kerangka teori yang membahas tentang teori gender, deskripsi teoritik yang berisi 

teori perkawinan di Indonesia dan  teori pendukung penelitian. 

Bab ketiga menyajikan tentang metode penelitian, berisi jenis penelitian 

hukum, pendekatan penelitian, penggalian bahan penelitian. Berisi juga tentang 

analisis penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab keempat, pada bab ini menyajikan analisis pasal 34 Undang-undang 

Perkawinan Indonesia dengan teori gender yang didukung dengan teori hukum 

Islam (ushul fiqh) terhadap pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, Implikasi hukum 
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perkawinan dan  hal-hal yang kontroversial dalam pasal 34 Undang-undang 

perkawinan dalam tinjauan teori gender. 

Bab kelima, pada bab ini menyajikan perlu tidaknya revisi atau dekonstruksi 

terhadap Undang-undang Perkawinan pasal 34 tersebut. 

Bab keenam, pada bagian ini adalah bab penutup berisi kesimpulan hasil 

penelitian dan bagian akhir adalah rekomendasi.  
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BAB IV 

ANALISIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA 

DALAM PERSPEKTIF GENDER 

 

A. Latar Belakang Pasal 34 Undang-undang Perkawinan di Indonesia 

Di Indonesia Undang-undang Perkawinan yang telah ada sesungguhnya 

telah menyusuri berbagai rintangan dan tangga-tangga sejarah perjuangan kaum 

perempuan di Indonesia untuk menuntut keadilan dan pengakuan atas hak-hak 

asasinya. Sejarah mencatat perjuangan R.A.Kartini melalui surat-suratnya yang 

menceritakan kegelisahan beliau terhadap kondisi kaumnya maupun melalui 

pengalamannya sendiri dalam keluarganya. Sepanjang hidupnya beliau menentang 

belenggu tradisi yang ditanamkan melalui institusi keluarga dan perkawinan, 

termasuk ketika beliau pada akhirnya tidak berdaya menolak poligami, bentuk 

kekerasan yang paling nyata atas harkat dan martabat sebagai manusia. 

Isu “emansipasi” yang diusung Kartini selanjutnya memberi banyak 

inspirasi pada perempuan-perempuan Indonesia bahkan dunia sesudahnya yang 

percaya bahwa tidak mungkin menghapus masalah perempuan tanpa berorganisasi 

dan melakukan aksi perubahan yang nyata. Sejak itu muncullah organisasi-

organisasi perempuan dan gerakan perempuan yang mengkritisi berbagai kondisi 
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ketidakadilan yang dialami perempuan sampai kemudian menggiring pada upaya 

lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
110

 

Ketidakadilan yang dialami perempuan, salah satunya disebabkan oleh 

pembedaan identitas berdasarkan gender  yang telah ada jauh sebelum seseorang itu 

lahir. Sehingga ketika pada akhirnya dia dilahirkan ke dunia ini, dia sudah langsung 

masuk ke dalam satu lingkungan yang menyambutnya dengan serangkaian tuntutan 

peran gender. Sehingga seseorang terpaksa menerimanya sebagai sesuatu hal yang 

benar, yang alami dan baik. Akibatnya jika terjadi penyimpangan terhadap peran 

gender yang sudah menjadi bagian dari landasan kultural masyarakat dimana dia 

hidup, maka masyarakat pun lantas menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang 

negatif bahkan mungkin sebagai penentang terhadap budaya yang selama ini sudah 

mapan. Dan sampai sejauh ini yang sering menjadi korban adalah kaum 

perempuan.
111

 

Sebagai contoh dalam adat budaya Jawa Indonesia, seorang budayawan 

terkemuka, Umar Kayam, mengungkapkan bahwa sebutan perempuan sebagai 

kanca wingking (teman di belakang) merupakan pengembangan dialektika budaya 

adiluhung. Sosok budaya inilah yang berkembang di bawah ilham “halus-kasar” 

yang secara tegar menjelajahi semua sistem masyarakat Jawa. Sistem kekuasaan 

feodal-aristokratik, demikian Kayam, telah menetapkan perempuan untuk memiliki 
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peran atau role menjadi “penjaga nilai-nilai halus-kasar dan adiluhung”di dalam 

rumah.
112

 

Penjajahan kultural yang demikian panjang dan membuat perempuan lebih 

banyak menjadi korban itu terus dilestarikan. Tidak jarang, alasan-alasan kultural 

memberikan legitimasi  sangat ampuh. Ia dicekokkan melalui pelbagai pranata 

sosial dan adat istiadat yang mendarah daging dalam jantung kesadaran 

anggotanya. Rasionalisasi kultural inilah yang pada gilirannya membuat perempuan 

secara psikologis mengidap sesuatu yang oleh Collete Dowling disebut Cinderella 

Complex, suatu jaringan rasa takut yang begitu mencekam, sehingga kaum 

perempuan merasa tidak berani dan tidak bisa memanfaatkan potensi otak dan daya 

kreativitasnya secara penuh.
113

 

Sejarah panjang yang mendiskreditkan perempuan dalam segala bidang 

telah membawa ketidakadilan, termasuk juga dalam rumah tangga. Perempuan 

sering menjadi korban dari ketidakadilan suami dalam memperlakukan isteri, 

misalnya suami semena-mena melakukan talak dan poligami. Rasionalisasi kultural 

juga mengantarkan kepada pembakuan peran isteri menjadi ibu rumah tangga dan 

suami menjadi kepala keluarga. Atas dasar inilah kaum perempuan Indonesia 

memperjuangkan lahirnya undang-undang perkawinan sebagai payung hukum 

untuk melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga. 

Pada periode sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan, usaha kearah 

terbentuknya peraturan hukum perkawinan baru pada tahap tuntutan formal yaitu 
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agar segera dibentuk peraturan hukum mengenai perkawinan. Tuntutan ini lebih 

banyak disuarakan oleh kaum perempuan. Keadaan ini dapat dipahami karena 

kaum perempuan lebih banyak yang menderita akibat suatu perkawinan 

dibandingkan kaum laki-laki. Visualisasi penderitaan kaum perempuan dapat 

dilihat pada cerita-cerita atau roman yang ditulis oleh beberapa pujangga, misalnya 

cerita tentang kawin paksa seperti “Siti Nurbaya” yang dikarang oleh Marah Rusli. 

Hak talak dan hak poligami yang ada ditangan seorang laki-laki dalam praktik 

ternyata sering disalah-gunakan. Orang lebih hafal mengenai pembatasan empat 

orang isteri dalam poligami dari pada syarat adil yang seharusnya dilakukan. 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam praktik itulah kaum 

perempuan dalam kongres-kongresnya, selalu memperjuangkan keinginannya 

untuk memiliki undang-undang perkawinan yang diharapkan dapat mengubah 

perilaku perkawinan masyarakat pada saat itu ke arah yang lebih baik. Keinginan 

untuk memiliki undang-undang perkawinan hampir terwujud pada permulaan tahun 

1937 ketika Pemerintah Hindia Belanda menyampaikan rencana pendahuluan 

Ordonansi Perkawinan yang tercatat seperti yang telah disebut di atas. Namun 

rencana ordonansi tersebut ditolak oleh organisasi-organisasi Islam karena 

dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Suara perkumpulan-perkumpulan 

kaum ibu yang setuju ternyata tidak cukup kuat hingga rencana ordonansi tersebut 

tidak jadi dibicarakan dalam volksraad (Dewan Rakyat).
114

 

                                                             
114

 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, h.100. 



88 
 

Sampai berakhirnya masa penjajahan, Pemerintah Hindia Belanda tidak 

berhasil membuat undang-undang yang berisi hukum material tentang perkawinan 

yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Peraturan hukum material tentang 

perkawinan yang dibuat dan ditinggalkan oleh pemerintah kolonial, hanyalah 

berupa peraturan hukum perkawinan yang berlaku untuk golongan-golongan 

tertentu, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCI), Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (BUI), dan Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No.158). 

Sedang peraturan hukum formal yang mengatur tata cara perkawinan, talak, dan 

rujuk. 

Pada tahun 1973 baru berhasil disusun RUU Perkawinan. Dalam 

keterangannya di depan sidang pleno DPR, Pemerintah (Menteri Kehakiman) 

antara lain mengemukakan:
115

 

1. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa 

ini maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-

unsur keagamaan dan kerohanian; 

2. RUU ini tidak menutup, tidak menyia-nyiakan, bahkan mengikut sertakan 

secara aktif unsur-unsur keagamaan dan kerohanian dalam menentukan apakah 

suatu perkawinan itu sah atau tidak; 

3. RUU ini disamping memuat unsur-unsur keagamaan dan kerohanian, juga 

memuat unsur-unsur adat dan unsur-unsur Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (BW); 
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4. Mengenai pengaturan poligami, perceraian, dan pembatasan usia kawin, dalam 

RUU ini lebih dititik beratkan pada masalah-masalah perlindungan hak asasi 

dan demi kemurnian ajaran agama (Islam) sendiri. 

Undang-undang perkawinan diharapkan memberikan perlindungan 

terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang terikat dalam perkawinan 

atau akan melaksanakan perkawinan. Sehingga dapat meminimalisir beberapa 

kasus pelecehan maupun penindasan perempuan dalam lingkup keluarga.   

Walaupun demikian, masih ada beberapa pasal yang masih bias gender. Salah satu 

pasal yang peneliti temukan adalah pasal 34. Pasal 34 tersebut telah meligitimasi 

posisi dan peran perempuan dalam urusan rumah tangga, tidak diberi ruang gerak 

untuk berkreativitas mengembangkan dirinya di luar rumah. Seakan-akan jika 

perempuan telah berumah tangga, maka kehidupannya adalah di rumah saja. 

Padahal tuntutan sebagai makhluk Tuhan untuk menegakkan yang makruf dan 

mencegah kemungkaran tidak hanya tanggung jawab laki-laki, tetapi juga 

perempuan sebagaimana dalam Qs.At-Taubah:71. 

Bahan baku Undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah hukum Islam. 

Di Indonesia, hukum Islam  mengacu kepada fiqh Imam Syafi‟i. Di mana pada saat 

Imam Syafi‟i mengistinbat hukum, kondisi objektif sosial masyarakat di Timur 

Tengah lebih bercorak pada budaya patriarkhi. Selain itu juga, perlu dikaji 

mengenai kondisi objektif di kawasan jazirah Arab. Hal ini penting karena al-

Qur‟ān pertama kali dialamatkan di kawasan ini. Sebagaimana diketahui bahwa 

kawasan ini bukanlah suatu kawasan yang hampa budaya, melainkan sudah sarat 
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dengan berbagai nilai. Salah satunya nilai  patriarkhi yang kental dan mendomisani 

kawasan ini. 

Lain halnya dengan Bustanul Arifin yang menganggap pasal 34 UUP 

tersebut telah mengandung rasa keadilan. Menurutnya kedudukan suami dan isteri 

dalam pasal 34 UUP adalah seimbang. Ia menyatakan bahwa: 

Masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, 

tetapi dengan tujuan yang satu. Yaitu tercapainya kebahagiaan rumah 

tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tidak itu saja, hubungan kedudukan 

tersebut sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam 

menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.
116

 

  

Kendatipun secara filosofis kedudukan suami dan isteri itu ditempatkan 

secara seimbang, namun dalam Undang-undang perkawinan tidak demikian. 

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 34. Padahal dalam RUU Perkawinan 1973 

telah dinyatakan dengan tegas, kedudukan suami dan isteri adalah seimbang di 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat, 

masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sayangnya kata 

“seimbang” tersebut dipermasalahkan anggota DPR pada saat RUU itu 

diperbincangkan. Akhirnya gagasan untuk menempatkan kedudukan suami dan 

isteri yang seimbang tersebut harus ditambah dengan satu pasal yang tetap 

membedakan suami dan isteri. 
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Fiqh munakahat sebagai rujukan UUP lebih memposisikan laki-laki 

sebagai superioritas dalam rumah tangga dan perempuan hanyalah sebagai 

pengikut. Fahrur Rozi menyatakan bahwa: 

Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki 

sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah masyarakat atau peradaban 

yang dikuasai laki-laki, yang secara populer dikenal dengan peradaban 

patriarkhi. Oleh karena itu, maka akan menjadi kesalahan besar apabila 

ingin memosisikan perempuan dalam setting budaya modern seperti 

sekarang ini. Kenyataan dewasa ini memperlihatkan bahwa pandangan 

mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi 

intelektual dan profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meski tangan 

hegemonik laki-laki masih berusaha (melalui kesadaran atau tidak) untuk 

tetap mempertahankan superioritas dirinya.
117

 

 

Dengan demikian, pasal 34 dilatar belakangi oleh budaya patriarkhi yang 

yang kental dan mendominasi kawasan Timur Tengah. Selain itu, kondisi objektif 

sosial masyarakat di Indonesia juga demikian. Sehingga pasal 34 UUP tersebut 

memposisikan perempuan dalam ranah domestik. Penafsiran al-Qur‟ān yang bias 

gender dan dikodifikasikan dalam fikih munakahat membawa kepada peradaban 

patriarkhi dan kurang berpihak kepada perempuan. 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa latar belakang lahirnya 

Undang-undang Perkawinan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat 

perempuan sehingga tidak diperlakukan semena-mena oleh suami. Sedangkan pasal 

34 yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dengan laki-laki, 

sehingga perempuan dianggap lebih cocok untuk mengatur urusan rumah tangga 

saja dilatarbelakangi oleh pemahaman  Qs.An-Nisa ayat 34 yang bias gender dan 
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rasionalisasi kultural yang memberikan legitimasi  sangat ampuh. Ia dicekokkan 

melalui pelbagai pranata sosial dan adat istiadat yang mendarah daging dalam 

jantung kesadaran masyarakat Indonesia. 

B. Tinjauan Teori Gender Terhadap Pasal 34 Undang-undang Perkawinan 

Indonesia 

 

Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan, “suami wajib 

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 

tangga sesuai kemampuannya”.
118

 Kedudukan dan posisi suami sebagai pelindung 

dan kepala keluarga telah dipetakan oleh UUP pasal 34 ayat 1 ini dengan didukung 

pasal 31. 

Pasal 31 menyatakan  kedudukan suami isteri seimbang, tetapi bagaimana 

mungkin dikatakan seimbang sementara dalam pasal 34 ayat 1 telah dipetakan 

otoritas suami dalam  rumah tangga. Dengan demikian pasal 31 tersebut terjadi 

inkonsistensi dengan pasal 34. Selanjutnya kedudukan dan posisi suami sebagai 

pelindung dan kepala keluarga, sesuai pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1. Artinya 

tidak bisa dikatakan seimbang kedudukan antara suami dan isteri. 

Penyebutan “kepala keluarga” pada satu sisi dan “ibu rumah tangga” pada 

sisi lain, jelas menunjukkan ketidakseimbangan tersebut. Kata “kepala” 

mengesankan sosok yang memiliki kewenangan penuh juga kekuasaan yang penuh 

tidak saja atas apa yang ada di dalam rumah tangga, tetapi juga isteri dan anak juga 

bagian dari kekuasaan tersebut. Penyebutan ibu menunjukkan orang kedua di dalam 
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bangunan rumah tangga yang mengesankan kelembutan dan kepatuhan juga 

pengabdian kepada suami.
119

 

Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan suami 

mengandung konotasi kekuasaan dan sangat terkesan otoriter sehingga tidak salah 

kalau masyarakat awam memandang suami identik dengan penguasa di ruang 

lingkup keluarga. Implikasi dari pemahaman seperti ini di masyarakat, antara lain 

suami sah-sah saja berkuasa secara otoriter di rumah tangga, termasuk mewajibkan 

isteri melakukan seluruh keperluan dan kebutuhan dirinya lahir dan batin. Tidak 

heran jika di masyarakat hubungan suami isteri terbangun dalam bentuk hubungan 

atasan dan bawahan, yang satu berkuasa dan yang lain dikuasai. Mestinya, sesuai 

tuntunan Islam hubungan suami isteri identik dengan hubungan antara dua orang 

sahabat yang saling mengasihi dan menyayangi, saling membantu dalam suka dan 

duka, serta saling melengkapi kebutuhan masing-masing.
120

 

Pada saat ini, bisa dikatakan hampir tidak ada perempuan yang bisa 

dibatasi ruang geraknya hanya di wilayah domestik. Secara tidak langsung mereka 

dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan segala perubahan-

perubahannya. Tafsir-tafsir klasik merupakan refleksi dari kondisi sosio-kultural 

yang mereka hadapi saat itu. Apabila Islam dikatakan shalihun li kulli zaman wa 
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makan, maka pikiran-pikiran keagamaan klasik dalam tafsir-tafsir tersebut perlu 

mendapatkan penyesuaian kembali dengan kondisi sosio-kultural saat ini.
121

 

Jika peneliti telusuri mengenai pandangan suami sebagai kepala keluarga, 

dalam UUP merujuk kepada fiqh klasik yang didasarkan kepada firman Allah Swt 

dalam Qs.An-Nisa (4):34, yang berbunyi: 

                        

      

Artinya: 

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 

hartanya.
122

 

 

Berkaitan dengan ayat tersebut, pertama harus dijelaskan makna qawwam. 

Kalaupun itu dimaknai dengan “pemimpin”, maka pemimpin yang dikehendaki 

dalam Islam adalah pemimpin yang demokratis, penuh kasih sayang dan 

pengertian, sama sekali bukan pemimpin yang otoriter, memaksa dan sewenang-

wenang. Kedua, harus dipahami bahwa posisi qawwam bagi suami tidaklah 

otomatis, melainkan sangat tergantung pada dua syarat yang diterangkan pada 

penghujung ayat, yakni memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada isterinya, dan 

kualitas dimaksud bisa bermakna kualitas fisik, moral, intelektual, dan finansial. 

Syarat lainnya adalah memberi nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya dalam ayat 
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itu kata rijal menggunakan alif lam yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu 

definitif atau tertentu. Artinya, posisi menjadi qawwam dalam keluarga hanya 

diperuntukkan bagi suami tertentu, yaitu mereka yang memenuhi dua kualifikasi 

tersebut.
123

 

Menurut Nasaruddin Umar, kata al-rijal dalam ayat di atas adalah laki-laki 

tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki 

mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Dengan demikian, ayat di 

atas lebih ditekankan kepada aspek gender. 

Salah satu bukti bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga masih 

belum berhasil dapat dilihat dari tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan suami menjadi kepala keluarga. Alasan klasik seseorang 

mengajukan perceraian dikarenakan suami tidak mampu menafkahi keluarga. 

Faktor suami yang telah dinobatkan sebagai kepala keluarga, namun tidak punya 

pekerjaan dan tidak punya income, serta seringnya muncul perilaku suami yang 

tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, menjadikan 

lembaga keluarga  berantakan. Jadi, hancurnya institusi keluarga juga tidak terlepas 

dari tidak mampunya suami menghidupkan keluarga, karena sulit mendapat 

pekerjaan, kebiasaan malas bekerja bahkan karena tidak punya keterampilan kerja 

yang membuat ekonomi rumah tangga memburuk. Dengan demikian, faktor ini 

sangat dipengaruhi oleh ketidamampuan suami menjadi kepala keluarga. 
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Rendahnya kualitas kepemimpinan suami akan membawa suatu kehancuran dalam 

rumah tangga. 

Dalam menafsirkan ayat gender yang paling populer dan sangat 

kontroversial ini, para intelektual Muslim kontemporer, khususnya yang bersepakat 

gender, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kata ar-rijal adalah watak yang 

mengayomi, yang kemudian dengan watak tersebut, maka dilebihkan sebagian yang 

satu dari sebagian lainnya tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. Sedangkan 

para pemikir klasik banyak mengartikan ayat tersebut sebagai justifikasi dari 

keunggulan laki-laki atas perempuan, yang disebabkan oleh peran lebih laki-laki 

dalam lapangan ekonomi dan keluarga. Bahkan dalam edisi revisi Qur‟ān  terjemah 

versi Kementerian Agama yang baru kata qawwamun diartikan sebagai 

pendamping.
124

 

Senada dengan pendapat  di atas, Engineer juga menyatakan hal tersebut, 

akan tetapi lebih lanjut dia memandang ayat tersebut dalam kerangka perubahan 

sosial yang berhubungan dengan pergeseran peran sosial masing-masing pihak. 

Artinya pada waktu itu dalam struktur masyarakat Arab secara riil, terdapat 

pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, laki-laki sebagai pencari nafkah, 

sedangkan perempuan berkedudukan hanya dalam wilayah domestik, dan itu pun 

masih dalam kontrol (under control) laki-laki. Dia mengatakan, oleh karena laki-

laki ditugasi untuk melakukan kerja ekonomi dan menjaga keluarga, maka dia 

dilebihkan dari perempuan. Sebagai konsekuensi logis, jika konteks sosial berubah 
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dimana perempuan juga mulai mencari nafkah untuk keluarga, maka tidak ada 

logika yang dapat mencegah untuk mendapatkan status yang setara, dan bahkan 

superioritasnya satu tingkat di atas laki-laki.
125

 

Laki-laki yang menjadi pelindung (protector, maintainers menurut 

terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Qur‟an) atau “pemimpin” 

(menurut terjemahan Kementerian Agama RI) ialah laki-laki yang mempunyai 

keutamaan. Sesuai dengan sabab nuzul ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan 

dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.
126

 

Muhammad  Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa 

kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan tidak  mutlak, karena ayat di atas tidak 

menggunakan kata  بتفضيلهمعليهن (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan 

kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata بمافضلهللابعضهمعلیبعض (oleh 

karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang 

lain).
127

 

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa pemimpin atau kepala dalam 

sebuah rumah tangga tidaklah mutlak seorang suami. Dapat peneliti pahami bahwa 

kepemimpinan dalam rumah tangga lebih mengarah kepada kualifikasi dan 

kompetensi seseorang. Bagaimana kompetensi seseorang bisa mewujudkan visi dan 

misi rumah tangga yang sangat berat. Jadi, seorang isteri bisa saja menjadi kepala 

keluarga dengan syarat memiliki kecakapan dalam kepemimpinan dan hal yang 
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terpenting adalah adanya kesepakatan antara suami dan isteri. Sebagaimana 

layaknya organisasi dalam birokrasi dan kemasyarakatan, seorang pemimpin 

haruslah memiliki kemampuan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. 

Selain Qs.an-Nisa ayat 34 tersebut, pandangan superioritas suami juga 

didasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi: 

                                

Artinya: 

...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai 

kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
128

 

Menurut Engineer, dalam memahami ayat tersebut  harus ekstra hati-hati. 

Dia mengatakan bahwa al-Qur‟ān dalam ayat tersebut dengan jelas mengakui 

kesetaraan perempuan di hadapan laki-laki, meskipun secara bersamaan dalam ayat 

tersebut juga disebutkan bahwa laki-laki mempunyai superioritas satu tingkat lebih 

tinggi dari perempuan. Karena secara nyata realitas sosial pada waktu itu tidak 

secara mudah berpihak kepada perempuan., akan tetapi dengan memandang realitas 

sosial yang kurang ramah terhadap perempuan, dan khawatir akan muncul 

permasalahan yang lebih kompleks, maka dengan kebijaksanaan-Nya Allah 

memperbolehkan laki-laki mempunyai satu tingkat superioritas lebih tinggi dari 

perempuan.
129

 

                                                             
128

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45. 
129

 Asghar Ali Engineer, The Qur’an, Women and Modern Society, h. 40-41. 



99 
 

Dalam pasal 34 ayat 1 juga disinggung mengenai nafkah. Di dalam rumah 

tangga, tanggung jawab memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, baik 

berupa makanan, minuman ataupun pakaian adalah tanggung jawab pihak laki-laki 

(suami) dan bukan tanggung jawab perempuan. Namun, pada era modern, seperti 

sekarang ini banyak sekali perempuan yang bekerja di  berbagai sektor kehidupan, 

berkarir di luar rumah, bahkan tidak sedikit perempuan yang perekonomian 

suaminya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, masih 

bekerja di luar rumah.
130

  

Islam memang membebaskan kaum perempuan dari tanggung jawab 

mencari nafkah, namun tidak berarti perempuan tidak mempunyai hak untuk 

bekerja dan memilih pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Sebagai contoh 

di Indonesia bahwa hal tersebut benar-benar terjadi dan diakui oleh sebagian 

masyarakat adalah: ketika K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dengan jelas 

memperbolehkan dan memberi kebebasan kepada perempuan untuk terjun ke dalam 

ranah politik, pendapat Gus Dur ini didukung oleh beberapa orang, sebut saja 

seperti Said Aqil Siradj, Masdar F.Mas‟udi, Azyumardi Azra dan Tutty Alawiyah 

yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Peranan Wanita.
131

 

Pasal 34 ayat 2 Undang-undang Perkawinan  menyebutkan,“isteri wajib 

mengatur urusan rumah tangga  sebaik-baiknya”.
132

 Jika peneliti  telusuri tentang 

asal-usul peran isteri yang dipetakan dalam ranah domestik ini, sang  legislator 
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mengacu pada hukum Islam yang bersumber dari ayat-ayat  al-Qur‟ān  dan Sunnah 

Rasul. Akan tetapi, perlu dikaji lebih jauh mengenai pemahaman sang legislator  

terhadap Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul tersebut. 

Pasal 34 ayat 2 ini, selaras dengan pasal 31 ayat 3 yang menyatakan, 

“Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.
133

 Dengan demikian, 

perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik saja, sedangkan laki-laki berada 

di ranah publik. Padahal dengan lajunya perkembangan zaman, perempuan telah 

berhasil menunjukkan kemampuannya berkiprah dalam ranah publik. 

Berbicara mengenai hak dan kewajiban isteri, maka secara otomatis 

membahas  peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, 

peneliti menganalisis menggunakan teori gender sebagai jembatan untuk 

mendapatkan pemahaman secara holistik. Hal ini sesuai dengan paparan Mansour 

Fakih sebagai berikut: 

Teori gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan 

praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta 

implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, 

politik, kultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial 

lainnya.
134

 

 

Menurut Siti Musdah Mulia, di dalam Women’s Studies Encyclopedia 

dijelaskan tentang konsep gender sebagai berikut: 

Suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, 

mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan 

yang berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan seks (jenis kelamin) 

yang membedakan laki-laki dan perempuan dari segi biologis, gender 

membedakan laki-laki dan perempuan dari segi non-biologis, yaitu segi 
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peran-peran sosial yang dimainkan oleh keduanya. Yang pertama bersifat 

kodrati dalam diri manusia, sedang yang kedua merupakan konstruksi 

sosial. Dengan ungkapan lain, gender adalah harapan-harapan budaya 

terhadap laki-laki dan perempuan.
135

 

 

Sebagaimana penulis kaji pada Bab II bagian kerangka teori, teori gender 

sebagai salah satu metode ilmu sosial ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Banyak ayat-ayat al-Qur‟ān yang menyatakan kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan adalah setara dan seimbang. Laki-laki dan perempuan memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi  insan kamil dan bermanfaat terhadap sesama 

manusia. Begitupun juga dalam kehidupan rumah tangga, idealnya seorang suami 

dan isteri memiliki kedudukan yang seimbang dan bersama-sama demi kemajuan 

kehidupan rumah tangga. 

M.Quraish Shihab dalam Nasaruddin Umar, seorang mufassir Indonesia 

menjelaskan tentang pemahaman kesetaraan gender sebagai berikut: 

Menguraikan persoalan kemitraan laki-laki dan perempuan dengan 

merujuk sumber ajaran, dapat menimbulkan beda pendapat, apalagi 

memahami teks-teks keagamaan, bahkan teks apapun, dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Bukan saja tingkat pengetahuan tetapi juga latar belakang 

pendidikan, budaya serta kondisi sosial masyarakat. Ini belum lagi yang 

diakibatkan oleh kesalahfahaman memahami latar belakang teks dan sifat 

dari bahasanya. Pandangan terhadap perempuan seperti digambarkan  

dalam al-Qur‟ān, sedikit atau banyak pemahaman sementara ulama 

terhadap teks-teks keagamaan Islam, bahkan sebahagian dari apa yang 

dianggap ajaran agama, justru bersumber dari budaya dan pandangan 

tersebut. Ini dikuatkan lagi dengan banyaknya bentuk maskulin dalam 

teks-teks keagamaan Islam, yang disalahpahami tujuannya oleh sementara 

pihak.
136
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Nasaruddin Umar melalui karyanya yang berjudul “Argumen Kesetaraan 

Jender Perspektif Al-Qur’an”, berupaya untuk mengungkap perspektif gender di 

dalam al-Qur‟ān, dengan fokus perhatian kepada ayat-ayat al-Qur‟ān yang 

bernuansa  gender. Dengan melakukan kajian mendalam tentang konsep peran dan 

relasi gender. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik dalam memahami 

al-Qur‟ān  tersebut, maka dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif bahwa 

konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi 

individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak 

mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan 

memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.
137

 

Qasim Amin, sahabat Muhammad Abduh, menulis sebuah buku yang amat 

terkenal, yaitu Tahrir al-Mar’ah, dan menyimpulkan bahwa sesungguhnya al-

Qur‟ān memberikan posisi cukup tinggi kepada perempuan, namun tradisi yang 

kuat yang berasal dari luar Islam menjadi salah satu faktor penyebab perempuan 

Islam terbelakang. Bahkan menurutnya, umat Islam mundur karena separoh dari 

umatnya, yaitu kaum perempuan, mengalami kemunduran. Untuk memajukan umat 

Islam tidak ada pilihan lain kecuali memberikan kemerdekaan kepada 

perempuan.
138

 

Mufidah juga menyatakan bahwa konsep kesetaraan dan keadilan gender 

dalam Islam sesungguhnya telah menjadi bagian substantif nilai-nilai universal 

Islam melalui pewahyuan (al-Qur‟ān  dan al-Hadis) dari Allah Yang Maha Adil dan 
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Maha Pengasih. Laki-laki dan perempuan ditempatkan pada posisi yang setara 

untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Karena itu, 

laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak dasar dan kewajiban yang sama 

sebagai hamba Allah, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya di hadapan-

Nya.
139

 

Sesungguhnya di dalam al-Qur‟ān terdapat istilah-istilah yang harus kita 

bedakan, yang satu menunjuk kategori seksual-biologis sedangkan istilah yang lain 

menunjuk pada konsep gender, namun sering dikaburkan. Disayangkan dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟ān sering  mencampuadukkan dua kategori yang jelas 

berbeda ini, bahkan cenderung mengidentikkan yang satu dengan yang lain. Dalam 

soal kepemimpinan dan tugas mencari nafkah misalnya, jika al-Qur‟ān dihadapkan  

dengan realitas kehidupan modern maka sangat dimungkinkan munculnya berbagai 

penafsiran dan implementasinya. Tak ada statemen al-Qur‟ān mengenai jabatan 

semisal Presiden, Menteri, Direktur Bank dan sebagainya karena sewaktu al-Qur‟ān 

diwahyukan dunia Arab kala itu belum mengenal birokrasi serumit sekarang ini.
140

 

Kehadiran Islam memperkenalkan konsep ummah,
141

suatu konsep yang 

lebih bersifat mendunia (cosmopolite). Pengelompokan berdasarkan darah, daerah, 

ras, suku bangsa, warna kulit, dan berbagai ikatan primordial lainnya semuanya 
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lebur dalam institusi ummah. Tanpa banyak hambatan kelompok masyarakat 

pedesaan dapat berdomisili di perkotaan. Demikian pula orang-orang kota tanpa 

menemui masalah dapat bepergian ke desa-desa. Promosi karier tidak hanya 

bergulir di kalangan masyarakat tertentu, tetapi semuanya memperoleh kesempatan. 

Di sinilah kelebihan masyarakat ummah, suku bangsa manapun dan jenis kelamin 

apapun sama-sama memiliki kesempatan untuk mencapai prestasi puncak. Siapa 

pun yang berprestasi di antara mereka berpeluang dipromosikan dalam suatu 

jabatan dan kesempatan berharga lainnya.
142

 

Dipahami dari uraian di atas, konsep ummah selaras dengan konsep 

gender. Perbedaan anatomi biologis laki-laki dan perempuan tidak menjadikan 

salah satunya dalam posisi subordinat. Anatomi biologis tidak bisa digunakan 

sebagai landasan baku untuk membuat klasifikasi atau diserfikasi peran dalam 

kehidupan sosial. Banyak nilai-nilai bias gender yang terjadi di dalam masyarakat 

dianggap disebabkan oleh faktor biologis tetapi sesungguhnya tidak lain adalah 

konstruksi budaya. 

Pada hakekatnya hubungan suami dan isteri, laki-laki dan perempuan 

adalah hubungan kemitraan. Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat-ayat al-

Qur‟ān menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan suami dan isteri 

sebagai hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas 

dasar kemitraan. Hal ini diungkapkan Kitab suci al-Qur‟ān dengan istilah 

“ba’dhukum min ba’di, “Sebagian kamu (laki-laki) adalah sebahagian dari yang 
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lain (perempuan).” Istilah ini atau semacamnya dikemukakan kitab suci al-Qur‟ān 

baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan 

(Qs.Ali Imran/3:195), maupun dalam konteks hubungan suami isteri (Qs.an-Nisa/4: 

21) serta kegiatan-kegiatan sosial (Qs.At-Taubah/9:71). Bahkan kemitraan dalam 

hubungan suami dinyataknnya sebagai kebutuhan timbal balik: Isteri-isteri kamu 

adalah pakaian untuk kamu (para suami) dan kamu adalah pakaian untuk mereka 

(Qs.Al-Baqarah/2:187), sedang dalam kegiatan sosial digariskannya: “Orang-

orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong 

bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, 

mencegah yang mungkar (Qs. At-Taubah/9:71).
143

 

Mengacu kepada ayat-ayat diatas, Islam tidak merinci pembagian kerja 

antara laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok 

masing-masing, sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar 

musyawarah dan tolong menolong. Ketiadaan rincian ini, mengantar setiap 

pasangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya, serta 

kondisi masing-masing keluarga. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan 

agama buat seorang perempuan untuk melakukan satu pekerjaan “kasar” demi 

memperoleh penghasilan, sebagaimana halnya Zainab. Dan atas dasar itu pula, 

tidak dapat dinilai kecuali terpuji, seorang suami yang membantu isterinya dalam 

urusan rumah tangga, misalnya dengan mencontoh Nabi Muhammad Saw yang 
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menjahit sendiri pakaiannya yang robek, atau menyiapkan minum untuk anak 

isterinya. 

Siti Musdah Mulia juga menjelaskan mengenai relasi gender sebagai 

berikut: 

Bahwa tugas-tugas di rumah tangga bukan merupakan monopoli 

perempuan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama laki-laki dan 

perempuan, suami-isteri. Seluruh pekerjaan di rumah tangga dapat 

diselesaikan bersama dengan penuh gembira dan penuh perhatian, 

termasuk merawat dan mendidik anak-anak.
144

 

 

Dengan demikian, bisa saja seorang isteri berkiprah dalam ranah publik. 

Sekadar contoh, seorang suami yang karena satu dan lain hal memilih bekerja di 

rumah mengasuh anak dan mengurusi seluk beluk rumah tangga, maka dari segi 

gender dia telah mengambil peran domestik. Sebaliknya, sang isteri yang 

keterampilannya dan atas kesepakatan bersama lebih memilih bekerja mencari 

nafkah di luar rumah ataupun mengembangkan karir politiknya di parlemen. 

Data-data menunjukkan begitu pesat perkembangan perempuan yang 

bekerja di sektor publik, terutama di negara-negara maju seperti di Amerika Utara 

dan Eropa. Sejak tahun 1967, menurut Chinthia F.Epstein, kekuatan tenaga kerja 

perempuan sudah mencapai 35 % dari keseluruhan angkatan tenaga kerja. Angka 

ini cenderung semakin bertambah, meskipun masih banyak hambatan yang 

dihadapkan kepada perempuan.
145

 

Sejumlah perempuan yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, 

gubernur, ketua perlemen dan ketua partai politik. Demikian pula dengan pekerjaan 
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dan profesi. Banyak contoh dalam catatan sejarah yang mengindikasikan bahwa 

perempuan menjadi pemimpin. Di Indonesia kita mengenal nama Ratu Sima dari 

Kalingga, Ratu Tribuana Tunggadewi dari Majapahit, Ratu Bilqis dari negeri Saba‟, 

Indira Gandhi, Benazir Butho, Margaret Tatcher, Srimavo Bandanarake, Syekh 

Hasina Zia dan Siti Aisyah, istri Rasulullah Saw. Mereka ini adalah beberapa 

contoh para perempuan yang relatif sukses dan gemilang dalam menjadi pemimpin 

di masanya.
146

 

Hal ini dapat peneliti cermati dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri 

sebagai presiden perempuan. Selain itu, dapat kita lihat dengan terpilihnya Tri 

Risma Harini sebagai walikota Surabaya dengan menang telak. Berarti pandangan 

masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan telah mengalami pergeseran, yang 

dulunya menganggap tabu kepemimpinan perempuan justru sekarang telah 

menerima kepemimpinan perempuan. Selain itu, prestasi Walikota Surabaya dan 

Walikota Tangerang  yang berjenis kelamin perempuan menunjukkan bahwa 

perempuan bisa berkiprah dalam dunia publik, bukan domestik saja. 

Perempuan sudah banyak berkiprah dalam ranah publik. Perempuan telah 

mengambil bagian pada kepemimpinan publik untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat telah berubah paradigma berpikir, dari menganggap tabu 

kepemimpinan perempuan sampai menerimanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Riant Nugroho sebagai berikut: 
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Kiprah perempuan di Indonesia dalam ranah publik dulu memang masih 

dianggap tabu oleh masyarakat. Tetapi dengan berjalannya waktu 

perempuan mampu membuktikan bahwa perempuan juga mampu dan bisa 

untuk menjadi pemimpin yang baik. Mereka mampu menjalankan 

tugasnya dengan baik dan dengan profesional tanpa meminta belas kasihan 

kepada orang lain. Mereka dapat membuktikan bahwa mereka bisa sejajar 

dengan kaum laki-laki bahkan lebih. Mereka tidak hanya belajar untuk 

melatih kekuatan pribadi mereka, mereka juga sudah sanggup 

mengesampingkan emosi mereka dalam situasi yang membutuhkan 

penilaian yang jelas. Mereka bukannya tidak emosional, tapi mereka telah 

belajar memahami diri dan mengendalikan perasaan mereka.
147

 

 

Pasal 34 UUP yang mengindikasikan adanya pengukuhan pembagian dan 

pembakuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin dan sekaligus 

mengukuhkan domestikasi perempuan. Domestikasi ini mengarah kepada upaya 

pembakuan posisi subordinat istri dihadapan suami. Sehingga dimasyarakat 

dipahami kewajiban istri berbakti kepada suami seolah tanpa batas sehingga 

muncul ungkapan klise “kewajiban istri adalah melayani suami sejak matahari 

terbit sampai mata suami terbenam.” Ketentuan bahwa istri wajib mengatur urusan 

rumah sebaik-baiknya membenarkan anggapan stereotipe masyarakat bahwa tempat 

perempuan yang layak hanyalah dirumah.
148

 

Pasal 34 UUP yang  mempetakan peran perempuan dalam ranah domestik  

ini telah terjadi konflik norma dengan pasal 31 ayat 1 sebagai berikut: 

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat.
149
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Pasal 31 ayat 1 diatas seolah-olah mengakui adanya kesetaraan gender 

antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi pada ayat 3 kembali lagi memposisikan 

perempuan pada posisi subordinat, sebagaimana pasal 34. Dengan demikian materi 

UUP sendiri didalamnya tidak tegas memandang konsep kesetaraan gender ini. 

Pasal 31 ayat 3 UUP yang mengatur tentang peran isteri dan suami yaitu 

suami adalah kepala keluarga sementara isteri adalah ibu rumah tangga. Pembagian 

peran tersebut jelas menghendaki posisi sebagai subordinat suami. Pasal tersebut 

memberi kekuasaan penuh terhadap laki-laki sebagai kepala rumah tangga, yang 

artinya sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam hal pengambilan keputusan 

dalam rumah tangga. 

Pembagian tugas rumah tangga yang dipetakan oleh pasal 34 UUP, bahwa 

peran perempuan mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, telah 

mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus 

bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi 

peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak 

menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak 

saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi secara adat laki-

laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua 

kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Selain bekerja di 

luar rumah, mereka juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan 

pekerjaan domestik. Maka, hubungan antara buruh dengan isterinya berbentuk cara 

produksi yang feodalistik (feudalistic mode of production), yakni para buruh 
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membeli perempuan guna melayani keluarga. Namun bagi mereka yang secara 

ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini kemudian dilimpahkan ke pihak lain yakni 

pembantu rumah tangga. Proses ini mengandung arti terjadi pemindahan 

marginalisasi, subordinasi dan beban kerja (burden) dari isteri ke para pembantu 

rumah tangga yang kebanyakan juga perempuan.
150

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara substansial hukum Islam tidak 

mengklasifikasikan  pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Suami dan 

isteri bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga dengan prinsip mawaddah 

dan rahmah dengan segala konsekuensinya termasuk pekerjaan domestik. Isteri 

bisa saja mengaktualisasikan dirinya untuk berkiprah dalam ranah publik, yaitu  

bidang ekonomi, politik, intelektual dan pekerjaan publik lainnya. Isteri tidak harus 

berkutat dalam ranah domestik saja dari kehidupan berumah tangga. Prinsip 

musyawarah harus selalu dijunjung dalam kehidupan berumah tangga, termasuk 

dalam memahami relasi gender dalam keluarga. Dengan demikian, terciptalah 

hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang dilingkungan keluarga, sebagai 

cilak bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh 

ampunan Tuhan (baldatun tayyibatun wa robbun ghofur). 

Dengan demikian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pasal 34 UUP 

tersebut  bias gender. UUP telah mengklasifikasikan peran gender berdasarkan 

jenis kelamin, bukan berdasarkan skill dan kompetensi. Padahal zaman modern 

seperti sekarang ini, suatu pekerjaan dituntut profesionalitas. Pasal 34 UUP yang 
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menganggap perempuan  sebagai posisi subordinat, telah membawa keyakinan 

masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban isteri yang harus 

dijalani, jika tidak dilakukan isteri maka akan berdosa. Hal ini telah mengkristal 

menjadi sebuah keyakinan atas nama Islam. Padahal Islam sendiri mengajarkan 

nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan dan kesetaraan. 

Dengan lajunya perkembangan zaman, perempuan telah banyak berkiprah 

di ranah publik. Di Indonesia sendiri, telah banyak perempuan yang mengambil 

peran gender sebagai hakim, walikota, gubernur bahkan presiden. Kualitas sumber 

daya perempuan cenderung selalu meningkat dan indikator yang penting adalah 

meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga 

perempuan mempunyai akses untuk mengisi pembangunan demi kemajuan bangsa 

ini. Dengan demikian, pekerjaan domestik bukan hanya kewajiban isteri, tetapi 

dengan jalan musyawarah harus dicarikan solusi antara suami dan isteri demi 

keharmonisan rumah tangga.   

Pekerjaan domestik  yang selama ini dianggap beban gender bagi 

perempuan, tidaklah demikian. Hal ini hanyalah manifestasi ketidakadilan gender 

yang telah mengakar di masyarakat, yang akhirnya baik laki-laki maupun 

perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender 

perempuan dalam ranah domestik seolah-olah merupakan kodrat. Persoalan gender 

akan tetap menjadi problem sosial di masa depan, jika laki-laki dan perempuan 

tidak memahami tentang relasi gender tersebut. Sebagaimana pekerjaan domestik 

yang dibebankan pada perempuan, jika perempuan tersebut juga bekerja di luar 
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rumah maka dia akan mengalami beban ganda. Sebenarnyapekerjaan domestik 

tidak harus  diidentikkan dengan perempuan, akan tetapi bisa juga dikerjakan oleh 

laki-laki. 

Hemat peneliti, pekerjaan domestik seharusnya dijadikan sebagai 

pekerjaan profesional. Seperti halnya memasak, yang awalnya merupakan 

pekerjaan domestik, tetapi sekarang menjadi pekerjaan profesional yang dilakukan 

oleh koki laki-laki. Kemudian mencuci, juga dilakukan oleh laki-laki di laundry. 

Permasalahnnya sekarang, pekerjaan rumah tangga tersebut masih jarang dilakukan 

oleh laki-laki di rumah. Untuk itu, pembantu rumah tangga tidak harus perempuan 

tetapi bisa juga laki-laki. Perubahan paradigma ini merupakan penghapusan 

pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, pengurangan beban pekerjaan rumah 

tangga dan pengurusan anak. Selain itu, merupakan penghapusan bentuk-bentuk 

diskriminasi yang melembaga. 
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BAB V 

DEKONSTRUKSI PASAL 34 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA 

DALAM PERSPEKTIF GENDER 

 

A. Hal-hal Kontroversial tentang Pasal 34 Undang-undang Perkawinan 

Indonesia 

 

Peneliti menelusuri proses kelahiran  Undang-undang Perkawinan yang 

bersumber hukum Islam ini, terlihat betapa rumit dan bertele-tele. Usaha ke arah 

kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan itu sudah ada sejak lama, yakni sejak 

dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk 

(Panitia NTR) pada tahun 1950. Perdebatan panjang terhadap  RUU Perkawinan 

tahun 1973 terjadi, karena dirasa ada sebagian materi yang bertentangan dengan 

hukum Islam. Selain itu juga, adanya kelompok Katholik yang tidak menyetujui 

disahkannya UUP ini. Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan ini baru 

terwujud pada tahun 1974, yaitu dengan diundangkannya UU No.1 tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan 

berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. UUP merupakan produk 

hukum nasional, dan karenanya juga merupakan cermin dari politik hukum di 

Indonesia. Kendatipun disadari bahwa UUP sebagai cerminan politik hukum di 

Indonesia, namun masih ada  kalangan masyarakat yang merasa kurang puas 

terhadap produk hukum tersebut. 
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Moh. Mahfud M.D. menyatakan bahwa politik hukum adalah legal policy 

atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan 

pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka 

mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan 

tentang hukum-hukum  yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-

hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 

1945.
151

 

Pernyataan politik hukum mengenai hukum perkawinan sebenarnya sudah 

lama ditetapkan oleh MPRS, dengan ketetapannya No.11 tahun 1960. Dalam 

ketetapan tersebut dinyatakan, supaya hukum perkawinan diatur sebaik-baiknya, 

dan dalam penyempurnaan Undang-undang hukum perkawinan supaya 

diperhatikan adanya faktor-faktor hukum agama, hukum adat, dan lain-lain.
152

 

Menurut Hazairin, mengenai hukum perkawinan secara Islam, maka adat dan lain-

lain itu hanya dapat diperhatikan sekadar tidak bertentangan dengan al-Qur‟ān dan 

Sunnah Rasul.
153

 Pendapat Hazairin itu merupakan penolakan teori resepsi (Pasal 

134 (2) IS). Alasan Hazairin adalah karena teori resepsi itu berdasarkan kepada IS 

(UUD Hindia Belanda), maka dengan berlakunya  UUD 1945 secara hukum teori 

itu tidak berlaku lagi. Dengan demikian menurut Hazairin, berlakunya hukum Islam 

bukan lagi berdasarkan IS tetapi berdasarkan UUD 1945 (Pasal 29). Oleh karena 
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itu, hukum Islam yang berlaku sebelum UUD 1945, berbeda dengan hukum Islam 

setelah berlakunya UUD 1945.
154

 

Berdasarkan pasal 29 UUD 1945 maka hukum perkawinan yang 

berdasarkan hukum Islam berlaku untuk umat Islam, karena hal ini berhubungan 

dengan ibadah seseorang. Undang-undang Perkawinan tahun 1974 merupakan 

manifestasi hukum perkawinan Islam. Maka sudah seharusnya nilai-nilai universal 

Islam  terakumulasi dalam UUP. Akan tetapi, pasal 34 UUP ternyata lebih 

mendominasi suami sebagai posisi superiorioritas, sementara isteri pada posisi 

subordinat suami. 

Pasal 34 Undang-undang perkawinan telah memetakan peran isteri pada 

ranah domestik dan peran suami melindungi isteri. Hal ini senada dengan pasal 31 

yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah 

tangga. Tetapi masih  pasal 31, dalam ayat yang lainnya menentukan hak dan 

kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam 

kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan 

demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 

bersama oleh suami isteri. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1, yang berbunyi: 

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat”.
155
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Dalam ayat ini dinyatakan kedudukan suami isteri seimbang, tetapi 

bagaimana mungkin dikatakan seimbang sementara dalam pasal 34 telah dipetakan 

kewajiban isteri mengatur urusan rumah tangga. Dengan demikian pasal 31 tersebut 

terjadi inkonsistensi dengan pasal 34. Selanjutnya kedudukan dan posisi suami 

sebagai pelindung dan kepala keluarga, sesuai pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1. 

Artinya tidak bisa dikatakan seimbang kedudukan antara suami dan isteri. 

Penyebutan “kepala keluarga” pada satu sisi dan “ibu rumah tangga” pada 

sisi lain, jelas menunjukkan ketidakseimbangan tersebut. Kata “kepala” 

mengesankan sosok yang memiliki kewenangan penuh juga kekuasaan yang penuh 

tidak saja atas apa yang ada di dalam rumah tangga, tetapi juga isteri dan anak juga 

bagian dari kekuasaan tersebut. Penyebutan ibu menunjukkan orang kedua di dalam 

bangunan rumah tangga yang mengesankan kelembutan dan kepatuhan juga 

pengabdian kepada suami.
156

 

Menurut Friedrich Engels, perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-

laki dan perempuan, tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan 

bagian penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan 

dalam konsep keluarga (family). Hubungan suami-isteri tidak ubahnya dengan 

hubungan  proletar dan borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas. 

Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena 
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faktor biologis atau pemberian Tuhan (divine creation), tetapi konstruksi 

masyarakat (social construction).
157

 

Dalam hal ini, diskursus wacana gender perlu dipahami secara keseluruhan 

sehingga tampak jelas. Konsep gender dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang 

sama dengan semangat menciptakan kehidupan dunia yang damai, sejahtera, 

berkesetaraan dan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam 

implementasinya kesetaraan gender dalam Islam bersumber dari nilai-nilai yang 

diusung oleh al-Qur‟ān  dan as-Sunnah sebagai sumber nilai. Dengan itulah maka 

gender dipahami secara utuh dalam pandangan Islam. Wacana gender pula, 

mencoba menjelaskan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan 

laki-laki dalam segala aspek kehidupan.
158

 

Gender pada dasarnya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan, pemahaman yang salah di dalam 

memahaminya akan mengakibatkan penafsiran yang salah. Dalam memahaminya, 

harus dibedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Perbedaan jenis 

kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara 

permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis.  Sedangkan gender 

adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial 

dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan 

budaya yang panjang. Di dalam Islam konsep gender telah banyak dibicarakan, 
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salah satu tujuan gender yang ada di dalam al-Qur‟ān  adalah mengangkat harkat 

dan martabat kaum perempuan, yang dalam beberapa peradaban dijelaskan bahwa 

perempuan adalah sumber dari segala masalah bagi orang laki-laki.
159

 

Partisipasi bersama laki-laki dan perempuan dalam konteks pembangunan 

masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Tak ada demokrasi tanpa kehadiran 

perempuan. Pembangunan dengan mengokohkan subordinat dan marjinalisasi jenis 

kelamin tertentu akan menjadi hambatan bahkan beban pembangunan masyarakat 

itu sendiri. Era global ditandai dengan bergesernya peran-peran sosial dalam 

kehidupan yang harus direspon sebagai fenomena yang wajar, asal ada sebuah 

kesadaran gender agar keharmonisan kehidupan tetap berlangsung tanpa ada 

diskriminasi gender dalam berbagai manifestasinya.
160

 

Kesenjangan gender dalam pembangunan masyarakat dapat diatasi melalui 

paradigma gender dan pembangunan (gender and development). Kebijakan 

responsif gender, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mendukung, 

kesadaran gender menjadi budaya bagi masyarakat akan mempercepat dalam 

mengatasi kesenjangan gender dalam pembangunan masyarakat.
161

 

Beranjak dari UUP pasal 34 dan 31 di atas, menurut peneliti setidaknya 

ada beberapa hal yang sangat penting untuk didekonstruksi. Pertama, pergaulan 

hidup suami isteri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta-mencintai dan santun 

menyantuni. Artinya, masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang 
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ma‟ruf ke dalam rumah tangga ataupun ke luar (masyarakat). Kedua, suami dan 

isteri memiliki kedudukan yang setara dan seimbang dalam kehidupan rumah 

tangga dan sosial. Ketiga, semangat menciptakan kehidupan rumah tangga yang 

damai, sejahtera, berkesetaraan dan berkeadilan antara suami dan isteri. Keempat, 

tidak dipetakan peran dan posisi suami dan isteri sehingga keharmonisan kehidupan 

tetap berlangsung tanpa ada diskriminasi gender dalam berbagai manifestasinya. 

Dengan demikian, peneliti mengusulkan pasal 34 Undang-undang 

Perkawinan Tahun 1974 dirubah, yang mana tidak perlu disebutkan tentang 

wilayah domestik dalam rumah tangga, karena itu merupakan hal teknis saja. Pada 

prinsipnya kesepakatan antara suami dan isteri dalam menyelesaikan pekerjaan 

rumah tangga itulah hal yang terpenting. Sudah seharusnya suami dan isteri 

melepaskan egonya masing-masing untuk meraih suatu ketentraman dan 

ketenangan hidup berumah tangga. 

Jika dianalisis dengan teori pembentukan hukum, hukum perkawinan 

Islam yang telah dilegislasi menjadi Undang-undang Perkawinan tersebut berasal 

dari hukum Islam. Di Indonesia, hukum Islam  mengacu kepada fiqh Imam Syafi‟i. 

Di mana pada saat Imam Syafi‟i mengistinbat hukum, kondisi objektif sosial 

masyarakat di Timur Tengah lebih bercorak pada budaya patriarkhi. Selain itu 

juga, perlu dikaji mengenai kondisi objektif di kawasan jazirah Arab. Hal ini 

penting karena  al-Qur‟ān  pertama kali dialamatkan di kawasan ini. Sebagaimana 

diketahui bahwa kawasan ini bukanlah suatu kawasan yang hampa budaya, 
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melainkan sudah sarat dengan berbagai nilai. Salah satunya nilai patriarkhi yang 

kental dan mendomisani kawasan ini. 

Kondisi masyarakat sekarang ini yang telah mengakui kemitrasejajaran 

antara laki-laki dan perempuan telah menggeser paradigma fiqh klasik yang 

memposisikan laki-laki sebagai superioritas. Hukum Islam sendiri bersifat 

fleksibel, sesuai dengan teori perubahan hukum yang dikemukakan Ibnu Qayyim 

al-Jauziyah bahwa hukum berubah berdasarkan  perubahan zaman, tempat, keadaan 

serta kebiasaannya. Perubahan hukum muncul karena demi kemaslahatan dan sebab 

musabab yang didasarkan kepada syari‟at. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh 

yang berbunyi:  

المكنهاو الزمنةايرغبت الحكاماتغير   

Artinya: 

“Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, 

waktu, dan tempatnya”.
162

 

 

Perubahan hukum ini muncul karena demi kemaslahatan dan sebab 

musabab yang didasarkan kepada syari‟at. Tujuan daripada hukum bisa diketahui 

dengan kesadaran akal, yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi 

kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta 

membahayakan kepentingannya. 

Perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban seorang isteri dalam 

fiqh munakahat sesungguhnya merupakan perbedaan epistemologinya. Ibnu 

Mansur dalam Sirajuddin berpendapat bahwa: 
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Jika dicermati, akar dan perbedaan rumusan hukum Islam bersumber dari 

landasan epistemologi hukum Islam pada dasarnya terletak pada perbedaan 

ushul fiqh. Oleh karena itu perbedaan aliran atau mazhab hukum Islam 

hakekatnya adalah perbedaan ushul fiqhnya. Walaupun terdapat 

perbedaan, sesungguhnya mazhab-mazhab tersebut tidak keluar dari 

syari‟at Islam, selama mazhab tersebut merujuk pada al-Qur‟ān dan al-

Hadis dalam ushul fiqhnya.
163

 

 

Selain perbedaan ushul fiqhnya, menurut peneliti perbedaan produk hukum 

Islam juga dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran al-Qur‟ān. Peran perempuan 

dalam rumah tangga perlu dikaji dengan kajian kontemporer, yaitu tafsir tematik 

sebagaimana yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar dan teori-teori sosial yang 

tidak bertentangan dengan Islam. Salah satu teori sosial ini adalah teori gender, 

yang menurut peneliti tidak ada pertentangan dengan al-Qur‟ān  dan al-Hadis. 

Bahkan jauh daripada itu, al-Qur‟ān telah mengakui kemitrasejajaran antara laki-

laki dan perempuan. Banyak ayat-ayat al-Qur‟ān  yang menyatakan tentang hal 

tersebut.  

Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur‟ān antara lain 

mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba (abid) Tuhan 

dan sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah Allah fi al-ard), laki-laki dan 

perempuan diciptakan dari unsur yang sama, lalu keduanya terlibat dalam drama 

kosmis, ketika Adam dan Hawa sama-sama bersalah yang menyebabkan jatuh ke 

bumi. Keduanya sama-sama berpotensi meraih prestasi di bumi, dan sama-sama 

berpotensi untuk mencapai ridla Tuhan, di dunia dan di akhirat.
164
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Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman fiqh yang bias 

gender selama ini, akibat penerapan  metodologi yang berbeda. Pemahaman ayat-

ayat al-Qur‟ān secara tekstual dan metode penafsiran tahlili telah membawa suatu 

produk hukum perkawinan yang bias gender. Ulama kontemporer cenderung lebih 

kontekstual memahami ayat-ayat gender. Mereka berpegang kepada konsep sebab 

khusus, yakni mempertimbangkan kualitas peristiwa, pelaku, dan kondisi khusus 

yang menyebabkan ayat itu turun. Kondisi objektif sosial-budaya tempat kitab suci 

itu diturunkan menjadi referensi penting di dalam memahami teks tersebut. 

Perlu kiranya menggunakan metode mashlahah dalam memahami 

permasalahan gender ini. Analisis teori tersebut diatas mengandung pengertian 

bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara, terlebih lagi 

penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat gender. Dengan penafsiran kontekstual 

maka akan didapatkan pemahaman aktual yang sesuai dengan nilai-nilai universal 

Islam. Selain itu, pemahaman tersebut akan sesuai dengan tujuan ditetapkannya 

hukum Islam (maqasid asy-syarîah).  Konsep maqasid asy-syarîah juga 

mempertimbangkan aspek substansial dalam Islam. Konsepsi tentang relasi gender 

dalam Islam mengacu kepada ayat-ayat al-Qur‟ān yang sekaligus menjadi tujuan 

umum syari‟ah (maqasid asy-syarîah), seperti mewujudkan keadilan dan kebajikan, 

keamanan dan ketentraman, dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah 

keburukan. Nilai keadilan, tingkat keamanan, ketentraman, kebaikan atau 

keburukan, tentu saja sulit diukur, namun kiranya yang dimaksud di dalam ayat-

ayat tersebut ialah nilai-nilai yang bersifat universal. 
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Kajian relasi gender dengan pemahaman al-Qur‟ān secara kontekstual, 

memang hasilnya berbeda dengan pemahaman fiqh klasik. Nasaruddin Umar 

menjelaskan sebagai berikut: 

Konsepsi relasi gender tidak sama di setiap daerah karena relasi gender 

terkait dengan berbagai faktor, seperti faktor ekologi dan budaya. Di 

Indonesia misalnya, tentu konsepsi relasi gender- nya tidak identik dengan 

di Timur Tengah, meskipun penduduk kedua kawasan ini sama-sama 

mayoritas Muslim. Ini disebabkan karena kedua kawasan ini mempunyai 

kondisi objektif geografis dan latar belakang sejarah budaya yang berbeda. 

Bagaimana kedua konteks kawasan ini mengapresiasikan ayat-ayat gender 

dalam al-Qur‟ān. Adanya ketegangan konseptual yang sering terjadi 

karena adanya perbenturan antara kedua nilai tersebut, yakni nilai-nilai 

yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya yang bersifat lokal.
165

 

 

Perubahan hukum adalah suatu keniscayaan dari perubahan norma dan 

pergeseran nilai yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang selalu 

dinamis. Hal ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh kalangan ulama bahwa hukum 

Islam memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadi perubahan 

hukum dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat. Di balik perubahan hukum 

tersebut diharapkan ada manfaat yang menyertainya. 

Hukum merupakan pedoman yang legitimate bagi kekuasaan politik dalam 

mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa 

sosial secara tertib. Hukum dapat diperankan sebagai alat untuk mengubah 

masyarakat (law as a tool of social engeneering). Hukum-hukum yang dibuat oleh 

kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan 

masyarakat. 
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Dengan demikian, mendekonstruksi pasal 34 dan pasal lain yang 

mendukung  pasal 34, seperti halnya pasal 31 merupakan suatu tuntutan keadaan 

masyarakat yang dinamis. Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 34 UUP tidak 

mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah 

memasung hak konstitusional perempuan perlu adanya suatu perubahan atau 

pembaharuan undang-undang. Ketentuan pasal 34 UUP ini telah mendiskreditkan 

perempuan. Perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik saja, sedangkan laki-

laki berada di ranah publik. Siti Musdah Mulia menjelaskan mengenai pasal 34 

UUP tersebut sebagai berikut: 

Pasal tersebut sangat jelas mengindikasikan adanya pengukuhan 

pembagian dan pembakuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin 

dan sekaligus mengukuhkan domestikasi perempuan. Domestikasi ini 

mengarah kepada upaya pembakuan posisi subordinat isteri di hadapan 

suami.
166

 

 

John Rawls dalam teori keadilan juga mengomentari mengenai prinsip 

kesetaraan kesempatan. Menurutnya, karir terbuka bagi yang berkeahlian  atau 

orang tidak boleh lupa bahwa karena hal ini terkait dengan prinsip diferen. Secara 

khusus, prinsip kesetaraan kesempatan akan melahirkan masyarakat meritokratik.
167

 

Sebagaimana masyakat modern yang memberikan kesempatan kepada perempuan 

untuk beremansipasi lebih luas ke berbagai bidang, seperti politik, ekonomi dan 

budaya. Persaingan lebih didasarkan kepada skill dan profesionalitas, bukan karena 

jenis kelamin. 
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Pembagian kerja seperti diatur dalam pasal 34 UUP tersebut berimplikasi 

jauh terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan. Kalau isteri bekerja mencari 

nafkah di luar rumah, pekerjaannya itu hanya dinilai sebagai pekerjaan tambahan 

dan karenanya ia dibayar sebagai pencari nafkah tambahan, bukan pencari nafkah 

utama. Akibatnya, pekerja perempuan selalu digolongkan dalam status pekerja 

lajang, meskipun secara riil memiliki suami dan anak. Isteri tidak menerima 

tunjangan untuk suami dan anak-anak sebagaimana yang diterima oleh rekan 

kerjanya yang laki-laki. Padahal, tidak sedikit dari perempuan yang bekerja itu 

justru merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga, di pundak merekalah 

seluruh anggota keluarga, termasuk suami menggantungkan biaya hidup.
168

 

Selanjutnya, menurut teori keseimbangan dan teori kesetaraan, ketentuan 

hukum yang diatur dalam Pasal 34 UUP tampaknya tidak tercipta kerja sama yang 

seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga, tidak adanya kesetaraan 

antara laki-laki dan perempuan. Peran perempuan dalam mengelola rumah tangga 

yang telah dipetakan oleh UUP pasal 34 tersebut, maka banyak perempuan 

menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (burden). Dengan 

kata lain, peran perempuan dalam mengelola, menjaga dan memelihara kerapian 

tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa 

mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan 

domestik. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung 

jawabnya, bahkan dibanyak tradisi secara adat laki-laki dilarang terlibat dalam 
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pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum 

perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Selain bekerja di luar rumah, mereka 

juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik. 

Bagaimanapun juga, pembaharuan hukum perkawinan Islam berperspektif 

gender diperlukan untuk pembelaan perempuan yang mengalami ketertindasan, 

kekerasan dan eksploitasi yang dalam realitas masih eksis. Kebutuhan khusus 

perempuan yang harus direspon melalui program pembangunan di tingkat nasional 

dan internasional (Millenium Developmen Goals). Misalnya pendidikan perempuan, 

kesehatan reproduksi perempuan, dan kemandirian perempuan di bidang ekonomi 

dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.
169

 

Pembaharuan hukum perkawinan Islam melalui Undang-undang 

Perkawinan, menurut peneliti seharusnya didasarkan kepada penafsiran al-Qur‟ān  

dan al-Hadis secara kontekstual, dan pendapat ulama kontemporer dengan 

pendekatan kemaslahatan, maqasid asy-syarîah , dan teori-teori sosial. Selanjutnya, 

Hasil kajian penelitian hukum perkawinan Islam perspektif gender yang dilakukan 

oleh Perguruan Tinggi, berupa skripsi, Tesis dan Disertasi sudah seharusnya 

dijadikan dasar untuk mendekonstruksi Undang-undang Perkawinan. Selain itu, 

yang perlu diperhatikan adalah  membentuk peraturan perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

baik, sebagaimana termuat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
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B. Superioritas Laki-laki dalam Peran Rumah Tangga  

 

Keberadaan Undang-undang Perkawinan yang semangat awalnya 

dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, namun dilihat 

dari materi pasal-pasalnya, terdapat ambivalensi yang cukup mendasar dan kembali 

mempertegas subordinasi perempuan (isteri) terhadap laki-laki (suami), beberapa 

pasal justru melegalkan adanya domestikasi dan stigma atas jenis kelamin tertentu 

yang memunculkan diskriminasi dan bias gender. Salah satu pasal yang bias gender 

adalah pasal 34.  

Kewajiban isteri dalam pasal 34 ini adalah mengatur urusan rumah tangga 

dengan sebaik-baiknya. Jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka isteri 

dianggap lalai dan suami dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Konsep 

pembagian peran dalam pasal 34 UUP banyak merugikan perempuan. Apalagi 

dengan diformulasikannya pembagian peran tersebut ke dalam peraturan 

perundang-undangan. Pada intinya, baik dasar hukum dalam fikih klasik maupun 

dasar hukum negara (Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan) belum 

memihak perempuan secara adil. 

Setelah peneliti mengadakan eksplorasi literatur dan analisis dengan teori 

gender, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal dalam pasal 34 Undang-undang 

Perkawinan adalah: 

1. Domestikasi dan Stereotip 

Dilihat dari perspektif gender sesungguhnya pasal yang ada kaitannya 

dengan pasal 34 ini, yakni pasal 31  sudah responsive gender pada ayat (1) dan 
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(2) yang secara jelas menjelaskan adanya kapasitas serta kemampuan yang 

sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam mengelola rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, keduanya juga sama-sama berhak 

melakukan perbuatan hukum dan yang pasti juga sama-sama harus 

mempertanggung jawabkan perbuatan mereka sesuai hukum yang ada. 

Namun setelah mengisyaratkan adanya kesetaraan antara suami isteri, 

pasal 31 selanjutnya tertulis sebaliknya yakni dalam ayat (3) terdapat 

ketentuan yang memposisikan laki-laki sebagi figur sentral dalam keluarga, 

yaitu sebagai kepala rumah tangga yang memutuskan hal-hal terkait 

kepemimpinan sedangkan isteri adalah ibu rumah taangga yang harus selalu 

menjalankan tugas domestik yakni urusan rumah tangga praktis meskipun 

kenyataan isteri telah bekerja dan memenuhi ekonomi keluarga. 

Bunyi pasal 31 yang menyatakan bahwa isteri adalah ibu rumah 

tangga, selaras dengan pasal 34. Sebagaimana pasal 31, pasal 34 juga 

memberikan posisi baku dan melegalkan peran perempuan pada sektor 

domestik. Ini merupakan stereotip gender dan domestikasi peran isteri. 

Padahal realitas yang terjadi saat ini, bisa dikatakan hampir tidak bisa 

perempuan dibatasi ruang geraknya hanya di wilayah domestik saja.  

2. Beban ganda 

Selain permasalahan domestikasi dan stereotip gender, pasal 34 

Undang-undang perkawinan ini juga mengisyaratkan adanya pemberian beban 

ganda kepada salah satu jenis kelamin. Seperti yang terdapat dalam pasal 34 
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ayat (1) “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”, jelas dalam ayat ini 

seorang suami wajib memberikan perlindunag dan diharuskan memberikan 

keperluan hidup rumah tangga, sebuah posisi yang sebenarnya bukan menjadi 

wilayah baku dalam kehidupan dibakukan dengan ayat ini sehingga jika 

seorang suami tidak bisa melakukan maka ia telah gagal menjalankan 

kewajibannya. 

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan “isteri wajib mengatur urusan 

rumah tangga sesuai kemampuannya” hampir sama dengan permasalahan ayat 

(1) ayat ini akan berimplikasi pada pemberian beban ganda jika diterapkan 

pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang berbeda misalkan jika seorang 

isteri juga bekerja. Pasal ini membakukan peran domestik rumah tangga pada 

perempuan, sedangkan peran publik dibebankan kepada laki-laki, laki-laki 

adalah pemimpin, sementara perempuan adalah yang dipimpin. Padahal 

kenyataan di masyarakat tidak selamanya demikian, pasal ini cenderung 

memiliki ekses negatif terhadap beberapa dimensi sosial rumah tangga karena 

memberikan celah untuk saling menuntut peran yang seharusnya bisa 

dilakukan dengan fleksibel.
170

 

Pada ayat selanjutnya (3) “jika suami atau isteri melalaikan 

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan” 

justru memberikan celah yang sangat terbuka bagi terjadinya perceraian, 
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sebenarnya permasalahannya adalah berawal dari pembakuan peran yang tidak 

responsif gender.Jika pasal sebelumnya lebih bersifat universal dan tidak 

menunjukkan pembakuan peran maka celah untuk ketentuan ayat (3) ini akan 

berkurang dan itu yang menjadi idealitas sebuah perkawinan. 

Menurut Agnes, pasal di atas adalah pasal yang ambigu karena di satu 

sisi mengakui legal capacity dari perempuan, di lain pihak justru 

mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (sex roles) dan stereotip 

terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku bahwa 

peranan perempuan adalah pada ranah domestik sedangkan pada sektor publik 

adalah wilayah laki-laki.
171

 

Kondisi ekonomi dan kompetensi yang berbeda dari seseorang akan 

mengakibatkan perbedaan peranan berdasarkan jenis kelamin (sex roles) dan 

stereotip terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku 

bahwa peranan perempuan adalah pada ranah domestik sedangkan pada sektor 

publik adalah wilayah laki-laki. Pembagian peran yang dibakukan oleh pasal 

34 ini akan menyulitkan bagi kondisi ekonomi lemah, dimana isteri ikut 

bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk 

ketahanan ekonomi pada keluarga ekonomi lemah ini, suami isteri harus 

bersama-sama berpartisipasi mencari nafkah demi kebaikan bersama. Jika 

pekerjaan domestik telah dibakukan pada pasal 34 ini, maka perempuan yang 

ikut bekerja akan mengalami beban ganda. 
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Pembakuan peran domestik pada pasal 34 ini, juga menyulitkan bagi 

perempuan yang memiliki kompetensi dan ingin berkiprah dalam ranah publik. 

Di satu sisi, aktualisasi diri perempuan dalam bidang ekonomi, budaya, 

intelektual dan politik merupakan tuntutan sebagai makhluk Tuhan dan di sisi 

lain, peran sebagai isteri pada wilayah domestik yang telah dibakukan oleh 

pasal 34 akan memberikan beban ganda. Menurut peneliti, pekerjaan domestik 

tidak harus dikerjakan oleh perempuan, tetapi laki-laki juga bisa 

melakukannya.   

3. Diskriminasi 

Menurut peneliti, pasal  34 termasuk dalam klasifikasi diskriminatif 

gender. Penyebutan laki-laki sebagai pelindung pada ayat (1) merupakan teks 

yang mengunggulkan laki-laki dalam rumah tangga. Superioritas laki-laki yang 

dibakukan pasal 34 mendiskriminasikan perempuan sebagai isteri. Seolah-olah 

isteri hanya sebagai pengikut suami dan tidak boleh berpendapat. Selanjutnya, 

pembakuan peran domestik juga mendiskriminasikan perempuan. Perempuan 

hanya ditempatkan pada wilayah domestik, sementara laki-laki ditempatkan 

pada wilayah publik. Hal ini merupakan ketidakadilan gender dan  harus dikaji 

ulang, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi asas perkawinan. 

4. Inkonsistensi 

Pasal 34 UUP bertentangan dengan pasal 31 yang menyatakan adanya 

keseimbangan antara suami dan isteri. Inkonsistensi dalam pasal 31 UUP 

terdapat dalam ayat  pertama  dan ketiga. Pada ayat pertama dikatakan,”hak 
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dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, 

namun pada ayat selanjutnya mengatakan bahwa suami adalah kepala keluarga 

dan isteri ibu rumah tangga. Ini adalah bentuk inkonsistensi, jika memang 

asasnya adalah keseimbangan dan kesetaraan maka tidak boleh ada celah 

ketidaksetaraan antara suami dan isteri. 

Demikian juga pasal 34 UUP  yang mempetakan peran antara suami 

dan isteri bertentangan dengan asas keseimbangan yang termaktub dalam pasal 

31. Artinya, antara pasal 34 dan pasal 31 terjadi inkonsistensi antara pasal satu 

dengan pasal lainnya. Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh 

UUP, pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami isteri 

adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 

dalam pergaulan hidup bermasyarakat.  

Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan spirit 

of the age (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar 

untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini 

merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.
172

 Tetapi 

seharusnya ayat yang lainnya konsisten dengan prinsip kesetaraan tersebut. 

Jika terjadi inkonsistensi antara pasal-pasal dalam UUP ini, maka terjadilah 

ambiguitas antara pasal-pasal. 
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Terdapat beberapa catatan terkait dengan undang-undang perkawinan ini, 

yakni masalah inkonsistensi dan ambigu dalam pasal 34 dengan pasal 31 ayat 1. 

Dalam pasal 31 sendiri, di dalamnya juga terjadi kontradiksi. Demikian pula 

dengan pasal 34 yang peneliti kaji saat ini. Pasal 31 ayat (1) mengakui 

keseimbangan dan kesetaraan gender, sedangkan pasal 34 mendiskreditkan posisi 

perempuan pada ranah domestik. Undang-undang perkawinan sebagai hukum 

positif di Indonesia, menurut peneliti bias gender, khususnya pada pasal 34 tentang 

hak dan kewajiban isteri. Pasal 34 ayat (1) secara implisit mengakui superioritas 

suami terhadap isteri, selanjutnya pasal ini menimbulkan dampak pada pembagian 

hak dan kewajiban masing-masing suami isteri yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2), 

yaitu bahwa kewajiban isteri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-

baiknya. 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pasal 34 UUP sudah 

tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Oleh karena itu, pasal 34 UUP tersebut 

sudah seharusnya ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. 

Hemat peneliti, pasal 34 UUP tersebut dihilangkan atau dihapus saja. Adapun 

alasannya adalah sebagai berikut; pertama, pasal 34 UUP tidak mengandung 

keadilan gender, Kedua, pasal 34 menimbulkan sikap superioritas suami terhadap 

isteri, Ketiga, dengan lajunya perkembangan zaman dimana perempuan banyak 

bekerja di luar rumah, pasal 34 tersebut menyebabkan adanya beban ganda (double 

burdens) pada perempuan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai pasal 34 undang-

undang perkawinan Indonesia tentang hak dan kewajiban isteri dalam perspektif 

gender sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pasal 34 Undang-undang Perkawinan Indonesia tahun 1974 dalam perspektif 

teori gender adalah pengukuhan pembagian dan pembakuan peran perempuan 

berdasarkan jenis kelamin dan sekaligus mengukuhkan domestikasi 

perempuan. Domestikasi ini mengarah kepada upaya pembakuan posisi 

subordinat isteri di hadapan suami. 

2. Dekonstruksi terhadap Undang-undang Perkawinan pasal 34 merupakan suatu 

tuntutan keadaan masyarakat yang dinamis. Ketentuan hukum yang diatur 

dalam pasal 34 UUP tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan 

secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional perempuan. 

Ketentuan pasal 34 UUP ini telah mendeskreditkan perempuan. Perempuan 

hanya ditempatkan dalam ranah domestik saja, sedangkan laki-laki berada 

dalam ranah publik. 
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B. Saran/Rekomendasi 

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini disampaikan beberapa 

saran/rekomendasi, yaitu: 

1. Pasal 34 Undang-undang Perkawinan Indonesia yang membakukan peran isteri 

dalam ranah domestik bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang 

tertuang dalam pasal 31. Dengan melihat perkembangan zaman saat ini, 

perempuan banyak berkiprah dalam ranah publik, oleh karena itu para 

pengambil kebijakan di negeri ini harus respon terhadap perkembangan 

tersebut. Jangan sampai Undang-undang Perkawinan tertinggal jauh dengan 

perkembangan zaman dan akhirnya tidak dijadikan acuan oleh masyarakat 

Indonesia. 

2. Dalam perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, Undang-undang 

Perkawinan Indonesia telah bertentangan dengan teori gender. Sudah 

seharusnya Undang-undang Perkawinan didekonstruksi menjadi Undang-

undang Perkawinan yang berkeadilan gender.Dalam mendekonstruksi Undang-

undang Perkawinan, seharusnya dilakukan kajian-kajian yang mendalam 

tentang hakikat perkawinan dan responsif terhadap hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Perguruan Tinggi, sehingga dihasilkan Undang-undang 

Perkawinan yang bersifat universal. 
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