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Rumah

R

umah adalah rahim peradaban. Tetapi sesungguhnya, dalam
statistik, lebih banyak perempuan yang mati di dalam rumahnya,
dibanding yang mati di jalan raya. Kekerasan bersembunyi
di diruang-ruang privat: penganiayaan, perkosaan, pembunuhan,
penyakit, kemiskinan, hujatan, stigma, perbudakan, masih menghantui
rumah -yang selalu diangankan sebagai “istana perempuan”.
Pernah, dan mungkin masih, di sebuah budaya, sebuah doa pagi
diucapkan begini: “terima kasih ya Tuhan karena aku dilahirkan bukan
sebagai seorang budak, dan bukan sebagai perempuan”.
Hukum belum tiba di rumah. Begitu juga kebijakan negara.
Cara pandang kebudayaan adalah palang penghalang kuat, yang
menutup pintu rumah dari ketukan kesetaraan. Tetapi juga oleh
siasat patriarkisme politik, anggaran kesejahteraan publik tidak tiba
pada perempuan dan rumah tangganya. Bagaimana mungkin ide
kesejahteraan keluarga diwujudkan bila 70% APBD di hampir semua
kabupaten kita, habis untuk pos “belanja aparatur negara”, dan justeru
disebut pos “anggaran rutin”.
APBD bukanlah dokumen ekonomi semata. Ia adalah pertamatama dokumen politik. Di dalamnya transaksi partai-lah sesungguhnya
yang berlangsung. Tukar-tambah politik dalam pilkada, berakibat
langsung pada struktur APBD yang ‘koruptif’. Pengabaikan hak
utama kesejahteraan rakyat, segera terlihat dalam Index Pembangunan
Manusia kita yang memburuk. Kegagalan kita memenuhi target
MDG’s, juga memperlihatakan buruknya kebijakan kesejahteraan di
tingkat lokal.
Dalam bidang hukum (perkawinan, waris, kewarganegaraan),
upaya egalitarisasi hak perempuan sebagai dasar mencapai kesamaan
akses pada kebijakan publik, masih dalam tahap perjuangan awal.
Hambatan kebudayaan, yang sering berintikan ajaran agama, masih
mencurigai proyek egalitarian ini sebagai melanggar ‘kodrat langit’
Politik adalah ambisi yang tumbuh di luar rumah. Wilayah itu
disediakan khusus untuk laki-laki. Tetapi sugesti keadilan feminis telah
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mendesakkan perubahan cara pikir melalui argumentasi, riset dan
advokasi. Kesejahteraan dan ukuran-ukuran keadilan kini dihitung
langsung pada tingkat paling lokal: keluarga. Itulah sesungguhnya
hasil panjang perjuangan politik feminis.
Kita kini dituntut berpikir melampaui doktrin-doktrtin utilitarian,
yaitu bahwa kesejahteraan keluarga adalah ukuran keadilan negara.
Dengan cara ini, ada kesempatan sejarah untuk mengembalikan rahim
peradaban itu dari penguasaan patriarkisme.
Kesempatan itu harus juga menjadi titik balik dalam cara negara
merumuskan program kesejahteraan. Basis pelayanan publik bukanlah
asuransi berdasarkan nilai ekonomistik. Keamanan sosial-ekonomi
keluarga sebagai dasar penentuan “indeks kebahagiaan” nasional
harus dimengerti sebagai kewajiban etis negara untuk menjamin batas
deprivasi sosial warganegara.
Rumah sebagai rahim peradaban, juga berkoneksi dengan seluruh
institusi kesejahteraan: sistem jaminan kesehatan, pendidikan dan
sistem pengambilan keputusan politik. Parlemen yang arogan, partai
politik yang oligarkis, kabinet yang inkompeten, justeru membebani
perubahan paradigma kesejahteraan publik.
Rumah adalah rahim peradaban. Negara hanya didirikan untuk
menyelenggaraka peradaban. Setiap suara yang menjerit dari dalam
rumah, adalah pertanda perbudakan. Bukan peradaban.
Teori dan ideologi kesejahteraan sosial dunia sedang berubah
drastis. Ada kesadaran etis global untuk mengakui bahwa peradaban
telah berabad-abad diselenggarakan di luar rahim perempuan. Kini,
pengakuan itu haruslah menghasilkan kebijakan negara yang juga
bermutu etis bagi semua penghuni rumah. Itulah kesetaraan! (Rocky
Gerung)
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Topik Empu

Perempuan dan Kesejahteraan
Keluarga di Indonesia:
Kritik atas Model Keluarga
“Lelaki sebagai Pencari Nafkah Utama”

Atnike Nova Sigiro

Abstrak:
Munculnya bentuk negara kesejahteraan di Barat, tetap
memposisikan perempuan dalam peran tradisionalnya di ranah
domestik. Dalam konteks Indonesia, kritik yang diajukan kaum
feminis di Barat terhadap konsep negara dan kesejahteraan
keluarga tidak dapat secara langsung digunakan untuk menganalisis
bagaimana negara menempatkan perempuan dalam kebijakan
kesejahteraan keluarga. Dengan menggunakan beberapa konsep
mengenai negara kesejahteraan, makalah ini akan menjelaskan
biasnya negara dalam merumuskan posisi perempuan dalam
kebijakan sosial dalam bidang kesejahteraan keluarga di
Indonesia.
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Pendahuluan
Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) tahun 2008 mencatat, 60% pengelola struktur
pengeluaran rumah tangga adalah perempuan. Jadi, perempuan
menjadi aktor utama yang bertanggungjawab untuk mengelola, tak
hanya peran pengasuhan, tetapi juga ekonomi rumah tangga (keluarga).
Berbagai cara dilakukan perempuan untuk mempertahankan
kesejahteraan keluarga, mulai dari menikah, menjadi gundik, berutang,
spiritual, hingga menjadi buruh migran (Komnas Perempuan, 2008).
Tak hanya itu, peran perempuan pun terkait dengan persoalan
strategis di tingkat nasional seperti konversi energi rumah tangga
dari minyak tanah ke bahan bakar gas (elpiji). Di tahun 2010, Komnas
Perempuan kembali mencatat bahwa dalam program konversi minyak
tanah, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ditetapkan
sebagai pihak yang menyelenggarakan sosialisasi program. Artinya,
perempuan akan menjadi target utama dari sosialisasi konversi bahan
bakar rumah tangga di tingkat nasional.
Gejala di atas menegaskan bahwa posisi perempuan dalam
pengelolaan keluarga sangat penting, sekaligus rentan. Tulisan ini
secara khusus membahas kerentanan terhadap tekanan ekonomi yang
mengancam kesejahteraan keluarga. Uraian ini akan berusaha melihat
sejauhmana posisi perempuan telah diperhitungkan oleh pemerintah
sebagai faktor penting bagi kesejahteraan keluarga. Tulisan ini juga
mencoba menganalisis apakah posisi perempuan dalam kebijakan
negara, dalam bidang kesejahteraan keluarga, telah menempatkan
perempuan dalam posisi yang adil.
Kritik utama feminisme atas diskursus mengenai negara kesejahteraan
adalah absen dan biasnya pemikiran dan kebijakan negara-negara
Eropa pasca Perang Dunia II dalam menjelaskan posisi perempuan di
dalam struktur ekonomi politik yang mendorong kemunculan konsep
negara kesejahteraan di masa itu. Namun karena konteks ekonomi,
sosial dan kultural di Indonesia, kritik yang diajukan kaum feminis di
Barat terhadap konsep negara dan kesejahteraan keluarga, tidak dapat
secara langsung diterapkan untuk menganalisis bagaimana negara
menempatkan perempuan dalam kebijakan kesejahteraan keluarga di
Indonesia.
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Kritik Feminis
Pemikiran mengenai negara kesejahteraan di Eropa pasca Perang
Dunia II melihat keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah
utama (male breadwinner) sebagai target jaminan social, sementara
perempuan sebagai istri adalah tertanggung (dependant) pada suami
(Meulders & O’Dorchai, 2007).
Hal ini bisa dilihat dari analisis mengenai negara kesejahteraan
yang tidak memperhitungkan analisis jender (gender neutral). Esping
Andersen (1990), pada awal pemikirannya telah dikritik karena
tipologinya atas model negara kesejahteraan yang hanya menekankan
aspek dekomofidikasi (decommodification), yaitu sejauh mana negara
memberikan jaminan sosial kepada individu diluar partisipasinya
dalam pasar tenaga kerja (Meulders & O’Dorchai, 2007). Model dan
analisis yang dikembangkan oleh Andersen cenderung menempatkan
perempuan dalam peran pengasuhan di dalam rumah tangga (care
giver).
Sainsbury mengkritik pemikiran tentang negara kesejahteraan
dengan model male breadwinner semacam ini (Sainsbury, 1996).
Dengan model semacam ini perempuan hanya dilihat sebagai obyek
penerima manfaat dari kebijakan sosial (recipient). Lebih jauh lagi,
kebijakan sosial cenderung membagi jenis pekerjaan secara seksual
(gender based work) antara kerja perempuan di dalam rumah tangga
yang tidak bergaji dan kerja di dalam mekanisme pasar, dimana
jaminan sosial yang diperoleh dari kerja rumah tangga cenderung
lebih rendah.
Kritik tersebut memperlihatkan kebijakan sosial di negara-negara
kesejahteraan (welfare state) masih menggunakan pembagian kerja
berdasarkan gender, dimana perempuan berperan sebagai pengasuh
dalam rumah tangga dan laki-laki adalah pencari nafkah bagi
keluarga.
Hal ini yang kemudian membuat Andersen melihat bahwa peran
negara kesejahteraan seharusnya tidak hanya diukur dari sejauh mana
ia mampu melindungi atau menggantikan aspek komoditas dari
individu (decommodification), tetapi lebih jauh lagi juga mengukur
sejauhmana negara mampu memberikan ruang bagi perempuan (dan
individu lainnya) untuk melepaskan diri dari peran domestiknya di
dalam keluarga melalui konsep yang disebutnya sebagai defamilisasi
9
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(defamilialising) (Andersen, 1999). Knijn dan Kremer lebih jauh lagi
berpendapat bahwa negara harus mengakui hak warganegara untuk
pengasuhan sebagaimana negara melindungi hak warganegara seperti
hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan hak
lain pada umumnya (Meulders & O’Dorchai, 2007).
Pada perkembangan selanjutnya, negara kesejahteraan di Barat
mulai mengadopsi aspek-aspek gender ke dalam skema kebijakan
sosialnya. Mulai dari pengakuan minimal seperti tunjangan bagi
anak, tunjangan bagi ibu dalam masa pengasuhan anak, hingga
bentuk pengasuhan bersama (dual parental) (Ferranini, 2006). Model
keluarga tradisional dengan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah
utama meski tetap bertahan namun sedikit demi sedikit mengalami
perubahan. Hal ini juga didorong oleh situasi dimana semakin banyak
perempuan masuk ke dalam sektor ekonomi.

Peran Negara yang Terbatas
Bagaimana dengan posisi perempuan dalam kebijakan keluarga di
Indonesia?
Untuk menjelaskan posisi perempuan dalam kebijakan kesejahteraan
keluarga di Indonesia, ada beberapa konteks yang perlu dicatat.
Pertama, di Indonesia meski negara memiliki kebijakan-kebijakan
di bidang sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga,
namun cakupannya sangat terbatas kepada pegawai negeri, militer,
polisi, serta pekerja formal (Ramesh & Asher, 2000). Kedua, kondisi
ekonomi yang sulit menyebabkan perempuan harus menjalani peran
ekonomi dan domestiknya sekaligus.
Perkembangan negara kesejahteraan di Eropa berikut kritik
terhadapnya tentu berbeda dari negara pasca kolonial berkembang
seperti Indonesia. Berbeda dari peran negara dalam rejim negara
kesejahteraan yang dijelaskan oleh Andersen (1990), di negara
berkembang individu tidak dapat menggantungkan kesejahteraannya
kepada pelayanan negara maupun pasar tenaga kerja. Gough & Wood
(2004) menjelaskan bahwa di negara semacam ini negara tidak mampu
bekerja secara sempurna (imperfect), sementara mekanisme pasar
hanya tersedia secara parsial (corak ekonomi kapitalistik bercampur
dengan ekonomi tradisional). Akibatnya masyarakat, khususnya
kelompok dengan ekonomi lemah, harus bergantung kepada relasi-
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relasi sosial informal di dalam masyarakat untuk memperoleh
jaminan kesejahteraan (Gough & Wood, 2004). Gough dan Wood
menamai negara-negara dengan ciri semacam ini dengan istilah Rejim
Perlindungan Informal (Informal Security Regime).
Kebijakan sosial di negara berkembang umumnya bersifat terbatas
dan residual. Terbatas dalam arti kebijakan sosial yang ada jumlahnya
tidak memadai (incremental), sedang residual artinya bantuan sosial
ditujukan terutama bagi kelompok masyarakat termiskin (Midgley,
1982). Di dalam Rejim Perlidungan Informal (RPI) institusi negara
menyediakan jaminan sosial secara terbatas.
Sebelum disahkannya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistim
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan
Berbagai cara
sosial di Indonesia sangat terbatas bagi
dilakukan perempuan orang-orang yang memiliki pekerjaan
untuk mempertahankan formal baik di dalam pemerintahan
kesejahteraan keluarga, maupun swasta. Jaminan sosial ini
mulai dari menikah, umumnya berbentuk jaminan sosial
menjadi gundik, berutang, ketenagakerjaan (occupational scheme)
spiritual, hingga menjadi yang dikelola oleh TASPEN untuk
buruh migran (Komnas pegawai negeri, ASABRI untuk golongan
Perempuan, 2008) militer, dan JAMSOSTEK atau asuransi
swasta lainnya untuk pekerja dari sektor
swasta. Skema jaminan sosial yang disedikan negara sangat minim
baik dari segi nominal yang ditanggung, maupun jumlah populasi
yang tercakup oleh jaminan tersebut (Meski belum dapat dinilai
keberhasilannya karena program SJSN sendiri belum berjalan, upaya
mengembangkan SJSN akan memperluas cakupan pelayanan jaminan
sosial negara). Model jaminan sosial formal yang ada di Indonesia
diatas, pada umumnya mengambil model male breadwinner.
Sementara kelompok miskin, yang jumlahnya jauh lebih besar,
tentu tidak tercakup di dalam kebijakan sosial formal semacam ini.
Di luar skema jaminan sosial tersebut, negara menyediakan bantuan
sosial (social assistance) bagi masyarakat miskin. Misalnya Bantuan
Langsung Tunai (BLT) atau bantuan langsung dengan syarat (means
tested based). Jumlah pemberian bantuan sosial sendiri cakupannya
sangat terbatas dan tidak berkesinambungan. Bantuan semacam
inilah yang dikembangkan pemerintah Indonesia sebagai kompensasi
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kenaikan harga BBM terjadi di tahun 2005 yang lalu.
Problem model male breadwinner di Indonesia memiliki tantangan
yang berbeda dengan analisis feminis terhadap negara kesejahteraan
di Eropa. Jelas, dengan model ini, perempuan dianggap sebagai obyek
penerima dari suatu kebijakan sosial.
Misalnya, pasal 20 ayat (2) UU SJSN menyebutkan, bahwa yang
dimaksud dengan anggota keluarga adalah:
… istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari
perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.
Undang-undang SJSN tersebut mensyaratkan suatu tata administrasi
perkawinan yang baik dan jelas. Undang-undang perkawinan No.1
tahun 1974 belum dapat menjamin hak-hak istri maupun anak yang
dilahirkan dari perkawinan yang sah (lihat: Pendapat Hukum Komnas
Perempuan dalam Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, 2007). Tentu lebih sulit lagi bagi SJSN untuk melindungi
istri dan anak dalam hubungan
perkawinan poligami atau dibawah Sementara itu,
tangan. Sementara itu, perkawinan perkawinan justru
justru digunakan oleh perempuan untuk digunakan oleh
memperoleh jaminan sosial informal, perempuan untuk
baik secara ekonomi maupun secara memperoleh jaminan
kultural yang menganggap perempuan sosial informal, baik
tidak menikah sebagai produk sosial secara ekonomi maupun
yang gagal.
secara kultural yang
Sistim jaminan sosial dengan model menganggap perempuan
male breadwinner mensyaratkan suatu tidak menikah sebagai
tata administrasi dan hukum yang produk sosial yang gagal.
tegas dalam mengatur hubungan hak
dan kewajiban dari setiap pihak di
dalamnya, baik suami, istri, bahkan hubungan di luar pernikahan
(cohabitation). Untuk konteks Indonesia, model male breadwinner
tidak akan mampu memberikan kepastian perlindungan bagi keluarga
apabila kebijakan yang ada, termasuk undang-undang lain seperti
undang-undang perkawinan tidak memberikan jaminan hukum dan
kesetaraan bagi perempuan dan anak.
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Tabel. Beberapa Bentuk Jaminan Sosial di Indonesia (diluar skema
SJSN)
Bentuk Jaminan
Sosial
Asuransi
Ketenagakerjaan
(termasuk
pensiun)

Penyedia Jaminan
Sosial
Jaminan Sosial
Negara
Asuransi
Ketenagakerjaan
yang dikelola oleh
perusahaan negara
(BUMN) yang dibayar
oleh perusahaan,
pekerja, dan juga
subsidi negara.
Misalnya: TASPEN,
ASABRI, JAMSOSTEK,
ASKES

Asistensi Sosial

Program Keluarga
Harapan
Perempuan sebagai
penerima bantuan.
Bantuan Langsung
Tunai (BLT)

Jaminan Sosial
Swasta
Asuransi
Ketenagakerjaan
yang dikelola oleh
swasta (dibayar
oleh perusahaan
maupun pekerja)
Misalnya: asuransi
yang disediakan
oleh perusahaan
swasta dengan
pembayaran premi
oleh perusahaan
dan pekerja.
x

x

Jaminan Sosial
Informal
x

Membantu
keluarga yang
kesusahan atau
mengalami
kemalangan
Zakat, infaq,
sedekah,
sumbangan
(donasi), hadiah
hari raya.

Diolah dari berbagai sumber.

Perempuan Sebagai Kepala Keluarga
Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Keluarga (PEKKA)
mencatat bahwa banyak rumah tangga sebetulnya dikepalai oleh
perempuan, dan pada umumnya kelompok ini berasal dari kelompok
miskin. Menurut Susenas Indonesia tahun 2007 jumlah rumah
tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13.60% atau sekitar 6
juta rumah tangga di Indonesia (http://www.pekka.or.id/8/index.
php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27&lang
=in). Perempuan kepala rumah tangga yang dicakup oleh PEKKA
termasuk perempuan yang ditinggal/ cerai hidup, ditinggal/ cerai
mati, membujang/ tidak menikah, bersuami namun suami tidak dapat
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menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga, dan bersuami namun
suaminya pergi lebih dari setahun.
Terlepas dari kondisi ekonominya yang miskin, keberadaan
perempuan sebagai kepala keluarga menunjukkan bahwa perempuan
mampu menjadi kepala keluarga untuk memelihara kesejahteraan dan
melakukan pengasuhan di dalam keluarga. Status dari perempuan
kepala keluarga belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan
yang resmi dari pemerintah. Namun anehnya, saat ini pemerintah
sudah semakin memperhitungkan peran perempuan dalam
pengelolaan rumah tangga. Sehingga beberapa kebijakan sosial juga
mulai memperhitungkan perempuan sebagai aktor penting bagi
terlaksananya kebijakan tersebut.

Tabel. Skenario Bantuan PKH
Skenario Bantuan
Bantuan tetap
Bantuan bagi RTSM yang memiliki: Anak usia di
bawah 6 tahun, ibu hamil/ menyusui
Anak peserta pendidikan setara SD/MI
Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs
Rata-rata bantuan per RTSM
Bantuan minimum per RTSM
Bantuan maksimum per RTSM

Besar bantuan per
RTSM/ tahun
Rp. 200.000
Rp. 800.000
Rp. 400.000
Rp. 800.000
Rp. 1.390.000
Rp. 600.000
Rp. 2.200.000

Sumber:(http://pkh.depsos.go.id/index.php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=20&Itemid=60)

Salah satu kebijakan tersebut adalah Program Keluarga Harapan
(PKH). PKH adalah sebuah program bantuan sosial (social assistance)
bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Bantuan ini diberikan
dengan syarat (means tested) bahwa keluarga membawa anggota
keluarganya (ibu hamil dan atau balita) secara teratur ke fasilitas
kesehatan, serta menyekolahkan anak di dalam keluarga yang berusia
sekolah, serta memastikan kehadiran anak tersebut di sekolah. Penerima
bantuan ini adalah ibu-ibu (perempuan pengurus rumah tangga).
Program PKH secara sekilas nampak menempatkan perempuan
dalam posisi penting bagi pencapaian kesejahteraan keluarga. Namun
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apabila dilacak lebih jauh, sifat ‘syarat’ dari pemberian bantuan ini,
jika tidak hati-hati justru akan lebih banyak membebani perempuan,
terutama di dalam masyarakat dimana pembagian kerja berdasarkan
gender sangat kuat seperti di Indonesia. Perempuan atau ibu yang
menerima bantuan dari PKH belum tentu perempuan yang hanya
bekerja sebagai ibu rumah tangga. Perlu diingat, bantuan ini tidaklah
memberikan sepenuhnya penggantian upah bagi kerja domestik
perempuan sebagaimana di negara-negara kesejahteraan di Eropa.
PKH hanya memberikan bantuan maksimum sejumlah 2.200.00 rupiah
pertahun bagi tiap RTSM yang merupakan tambahan, dengan asumsi
bahwa keluarga tersebut memiliki sumber nafkah lain.
Program semacam ini seharusnya tidak semata-mata menempatkan
perempuan sebagai target tetapi juga mampu membongkar selubung
pembagian kerja berdasarkan gender di dalam masyarakat. Tanpa
itu, akan sulit bagi program ini untuk mencapai tujuannya dalam
meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan menempatkan
perempuan sebagai target utama dari kebijakan ini tanpa
memperhitungkan beban ganda yang dialami perempuan.
Kebijakan sosial di Indonesia sama sekali belum menyentuh konsep
defamilisasi. Konsep ini menjadi asing mengingat perempuan di
Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk memilih peran ekonomi
atau domestiknya. Kedua peran ini harus dijalani oleh kaum perempuan
khususnya dari kelompok ekonomi lemah.
15
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Penutup
Dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan dalam kebijakan
pemerintah di bidang kesejahteraan keluarga masih sebagai penerima
kebijakan. Jumlah dan cakupannya juga masih terbatas. Perempuan
dan sebagian besar penduduk miskin yang hidup dari sektor ekonomi
informal pada umumnya tidak masuk dalam skema jaminan sosial
semacam ini.
Kebijakan sosial bagi perempuan dalam unit keluarga masih bersifat
diskriminatif terhadap perempuan. Ini merupakan konsekuensi
dari model keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama.
Jaminan hak perempuan (bahkan anak) ditentukan oleh keabsahan
dan relasi mereka dengan suami sebagai kepala keluarga.
Di sisi lain, peran ekonomi domestik yang banyak dilakukan
perempuan tidak dihargai karena dianggap tidak memiliki nilai
ekonomi. Untuk perempuan miskin, bahkan kerja ekonomi dan
kerja domestik bukanlah sebuah pilihan, tetapi justru harus dijalani
bersamaan. Perempuan kepala rumah tangga adalah sebuah gambaran
yang unik dari kebertahanan perempuan dari kemiskinan keluarga.
Gejala ini harus dilihat sebagai praktek yang mengkritik asumsi
model keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Hal
ini dapat menjadi petunjuk awal bagi pencarian konsep defamilisasi
di Indonesia.
Dengan beberapa temuan diatas lebih jauh dapat diteliti model
dekomodifikasi dan defamilisasi apa yang sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat Indonesia. Dua hal perlu dipelajari. Pertama,
kelalaian negara-negara di Eropa dalam memasukkan analisis
gender pada awal munculnya konsep negara kesejahteraan. Kedua,
pemetaan atas posisi dan peran perempuan dalam kebijakan sosial di
Indonesia. Dengan analisis itu, sebuah model kebijakan sosial akan
mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat dan kesejahteraan
keluarga karena memasukkan dimensi gender di dalam analisis dan
penyusunannya.
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Kompilasi Hukum Islam yang
Ramah terhadap Perempuan
Maria Ulfah Anshor

Abstrak:
Dalam perspektif Islam, secara teologis tidak ada satupun
Ayat maupun Hadis yang membenarkan menjadikan perempuan
sebagai objek kekerasan dan penindasan di dalam perkawinan.
Namun dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam di dapat dikategorikan sebagai Kebijakan yang bias gender
yang menempatkan perempuan dalam posisi sebagai objek
kekerasan yang berdampak pada berbagai bentuk ketidakadilan
bagi perempuan. Reinterpretasi maupun rekonstruksi terhadap
penafsiran pemahaman agama yang bias gender perlu dilakukan
secara simultan dengan advokasi untuk perubahan kebijakan agar
terjadi perubahan sikap dan prilaku secara struktural maupun
kultural yang adil gender. Substansi ajaran agama yang bias
gender tidak akan mungkin berubah menjadi adil gender kalau
secara struktural para ulama, penafsir dan ahli agama serta para
penyelenggara negara tidak sensitif gender apalagi buta gender.

Pendahuluan
Dalam perspektif Islam, secara teologis tidak ada satupun Ayat
maupun Hadis yang membenarkan menjadikan perempuan sebagai
objek kekerasan dan penindasan di dalam perkawinan. Dalam
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penciptaannya, Tuhan menjadikan manusia terdiri dari laki-laki dan
perempuan dengan kapasitas, potensi dan peluang yang sama sebagai
hamba Tuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan
dari Tuhan dan menerima mandat yang sama untuk menjadi pemimpin
(khalifah) di muka bumi. Tuhan tidak membeda-bedakan laki-laki
dan perempuan, yang membedakan antara keduanya hanya tingkat
ketakwaannya (QS. Al Hujurat 49: 13. ).
Dalam relasi sosial, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk
bersikap egaliter kepada siapapun, tidak membeda-bedakan manusia
karena jenis kelaminnya maupun kedudukan sosialnya. Bahkan kita
diperintahkan Tuhan untuk saling menghargai, saling menghormati,
laki-laki dan perempuan antara yang satu dengan lainnya menjadi
penolong (QS. At Taubah/9:71), saling tolong-menolong di kala suka
maupun duka dengan sesama manusia, tanpa membedakan jenis
kelamin dan dari manapun asalnya. Dalam hal tersebut, manusia
diperintahkan untuk berlaku adil baik sebagai pemimpin maupun
sebagai orang yang dipimpin. Begitu juga relasi di dalam perkawinan
(antara suami dan istri) dilakukan dengan cara yang patut (ma’ruf) (
QS. An Nisa/ 4:19).
Namun realitas yang kita hadapi belum sebagaimana yang
diharapkan. Perempuan baik sebagai individu maupun sebagai istri
seringkali tidak berdaya di dalam perkawinan, posisinya jauh dari
konsepsi yang dikehendaki Tuhan. Konstruksi sosial yang mendasarkan
nilai-nilainya pada pemikiran keagamaan pun tanpa disadari turut
melanggengkan budaya patriarkhis yang opresif terhadap perempuan.
Budaya masyarakat yang turut mengopresi perempuan di antaranya;
masyarakat masih mengakui tradisi nikah di bawah tangan (sirri),
nikah tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak
memiliki akte nikah; Poligami dianggap sebagai perbuatan yang seolah
“dibenarkan” Islam dengan mengabaikan syarat dan pengecualianpengecualiannya, termasuk di dalamnya pembagian tanggung jawab
rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri yang sarat dengan
kepentingan laki-laki. Kondisi patriarkhis tersebut oleh sebagian
masyarakat bahkan sebagian ulama dianggap seolah bersumber dari
ajaran agama (Islam).
Perkawinan merupakan hukum alam (sunatullah) yang terjadi pada
makhluk Tuhan tidak hanya manusia, namun di dalam Islam menjadi
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ritual yang sakral bagi pasangan perempuan dan laki-laki yang hendak
memasuki jenjang rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa,
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2
menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidzan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Untuk mewujudkan ‘ikatan lahir bathin’ sebagaimana dimaksud
dalam UU Perkawinan tersebut atau ‘akad yang sangat kuat’
sebagaimana disebutkan KHI, mensyaratkan adanya relasi yang
setara antara suami dan istri baik dalam persiapan sebelum memasuki
pernikahan seperti penetapan atau keputusan terhadap calon pasangan
kedua mempelai, dalam prosesinya maupun paska berlangsungnya
pernikahan. Pertanyaannya adalah dapatkah tujuan pernikahan
dicapai jika tidak ada relasi yang setara antara suami dan istri? Dalam
budaya patriarkhi yang masih mengakar di Indonesia secara teologis
banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ‘kritis’ yang dapat diajukan
terkait perkawinan.

Pengertian Nikah dan Hukumnya
Kata nikah (al nikah) secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian (al
‘aqd), berarti pula jima’ atau bersebadan (al wat’). Kata an-nikah dengan
segala bentuknya, di dalam Al Quran disebutkan sebanyak 23 kali.
Menurut istilah, an-nikah adalah akad perkawinan yang dilaksanakan
berdasarkan syarat dan rukun tertentu menurut syari’at Islam
(Ensiklopedi Al Qur’an, 1996). Menurut ulama fikih, nikah adalah akad
yang dengannya menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki
dan perempuan (Ahli ushul dari golongan Hanafy dan Syafi’iy, dalam
Ibrahim Hoesen, halaman 65 ). Adapun tujuan pernikahan, adalah
untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, tenteram dan
sejahtera, atau dalam bahasa Al Quran disebut dengan keluarga yang
sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran
surat Ar Rum: 21.
Untuk mewujudkan cita-cita dari sebuah pernikahan sebagaimana
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yang diamanatkan dalam Al Qur’an adalah menjadi tanggung jawab
bersama antara suami dan istri. Karena rumah tangga yang harmonis,
yang penuh cinta kasih yang menjadi mimpi bersama dan terindah
waktu berbulan madu maupun saat-saat indah sebelum menikah tidak
datang tiba-tiba, melainkan dibangun dengan usaha dan kemauan
keras bersama dari kedua belah pihak. Ketika aqad nikah berlangsung,
sesungguhnya tidak sekedar perjanjian antar manusia tetapi sebuah
ritual manusia yang melibatkan persetujuan Tuhan, sebagai hambaNya yang tunduk menjalankan perintah agama Tuhan. Dalam prosesi
pernikahan sepasang anak manusia ada komitmen bersama yang
diucapkan dan disepakati bersama saat pernikahan berlangsung
dengan janji-janji suci yang disaksikan sanak keluarga, kerabat dan
handai taulan.
Perkawinan dalam bahasa Al-Qur’an disebut sebagai “Miitsaaqan
Ghaliizhan”, yaitu suatu perjanjian yang kokoh. Dalam perjanjian, apapun,
apalagi di dalam perkawinan, mensyaratkan adanya kesetaraan relasi
yang timbal balik antara keduanya, sehingga mencapai kesepakatan
yang saling menguntungkan bagi
kedua belah pihak. Setelah mencapai Dalam perjanjian,
kesepakatan, masing-masing pihak apapun, apalagi di
yakni suami dan istri wajib memelihara
dalam perkawinan,
komitmen bersama dan saling menjaga
mensyaratkan adanya
untuk mempertahankan keutuhan
kesetaraan relasi
perkawinannya hingga akhir hayat,
yang timbal balik
dengan cara memenuhi apa yang
antara keduanya,
menjadi kewajibannya masing-masing.
sehingga mencapai
Kedua belah pihak saling mencintai,
kesepakatan yang saling
saling menyayangi, saling menghargai
menguntungkan bagi
perbedaan di antara keduanya, dan
kedua belah pihak
membiasakan diri untuk saling
berkomunikasi secara terbuka termasuk
dalam hal-hal yang paling sensitif sekalipun, agar tidak terjadi
prasangka maupun kecurigaan di antara keduanya.
Implikasi dari perjanjian yang kokoh (miitsaqan ghalidzan), kedua
belah pihak satu sama lain harus saling menumbuhkan dan menjaga
cinta dan kasih sayang yang telah diikat dalam sebuah pernikahan itu.
Artinya sedapat mungkin tidak saling menghianati pernikahan, apalagi
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menyakiti dengan tidakan kekerasan, tetapi saling mengasihi, saling
melengkapi, saling mendidik, saling mengajar, saling memaklumi,
saling berkomunikasi, saling mengingatkan, saling menghargai,
saling menghormati, dan menerima pasangan kita dengan sepenuh
hati sebagaimana apa adanya. Dan manakala di antara keduanya
menemukan ketidak-cocokan dalam suatu hal tertentu, keduanya
hendaknya menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna.
Salah satu hikmah dari disyari’atkannya nikah di antaranya adalah
untuk memperoleh keturunan, atau untuk memelihara kelangsungan
keturunan manusia (Hifdz al-nasl). Manusia diciptakan Allah dengan
fitrahnya, masing-masing memiliki kebutuhan biologis berupa nafsu
seksual. Laki-laki dan perempuan dewasa memiliki hasrat seksual
yang membutuhkan penyaluran dan pengendaliannya. Dalam hal
ini, Islam hanya membenarkan hubungan seksual yang dilakukan di
dalam pernikahan atau mengharamkannya di luar nikah. Untuk itu,
Islam mensyari’atkan nikah sebagai jalan yang dihalalkan untuk saling
melepaskan kebutuhan seksual bagi seorang laki-laki dan seorang
perempuan. Dalam konteks ini mensyaratkan relasi seksual yang setara
sehingga keduanya mencapai kepuasan bersama, bukan sebaliknya,
istri hanya melayani kebutuhan seksual suami.
Para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah disyari’atkan oleh
agama. Dalil yang menunjukkan pensyari’atan nikah diantaranya
terdapat dalam Al-Qur’an, salah satunya; dalam Surat An- Nur/
24:32 : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, .......”.
Dalam ayat lain disebutkan, QS. surat An- Nisa/4 :3: “Maka nikahilah
wanita-wanita yang baik bagimu.”. Dalam salah satu riwayat Hadits pun
disebutkan: “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu
sudah mempunyai kemampuan (al-baa’ah), maka kawinlah. Sebab,
perkawinan itu akan lebih memelihara pandangan dan lebih dapat
menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu untuk kawin,
maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu dapat
mengalahkan hawa nafsu” (Abi Al-Husain, 1992) .
Perkawinan yang ideal tidak hanya berlandaskan cinta, tetapi
mensyaratkan adanya kemampuan, yang di dalam hadits disebut “AlBaa’ah”. Jika seseorang sudah memiliki kemampuan baik secara fisik,
psikis, maupun secara ekonomi, maka dianjurkan agar ia menikah.
Kemampuan dalam arti fisik adalah telah memasuki usia dewasa dan
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memiliki tubuh yang sehat. Kemampuan dalam arti psikis adalah
memiliki emosi yang stabil, mampu membuat keputusan untuk dirinya
dan keluarganya serta dapat bertanggung-jawab baik terhadap dirinya
maupun orang lain khususnya keluarganya.
Sementara mampu secara ekonomi sesungguhnya relatif, tetapi
setidaknya memiliki penghasilan yang dapat membiayai kebutuhan
hidup berupa; makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan
kesehatan dan sebagainya baik untuk dirinya maupun keluarganya.
Bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan-persyaratan tersebut
dapat dikategorikan “belum mampu”, maka sebaiknya menunda
perkawinan, sampai saat yang tepat. Ini sejalan dengan perintah
Rasulullah SAW dalam Hadits di atas, agar ia mem-batalkan niatnya
untuk kawin dan mengendalikan dorongan seksualnya dengan cara
melakukan ibadah puasa.
Adapun hukum nikah, sangat tergantung pada kondisi seseorang,
di dalam hukum Islam dikelompokkan kedalam lima kategori, sebagai
berikut; Pertama, orang yang hasrat seksualnya tidak dapat dikendalikan
yang dipastikan akan terjerumus pada perzinahan, sementara dia
memiliki kemampuan sesuai dengan persyaratan untuk menikah,
maka hukum nikah baginya adalah wajib yaitu, berdosa jika tidak
menikah. Kedua, orang yang kondisinya mampu menikah secara fisik,
psikis dan ekonomi tetapi tidak dikhawatirkan jatuh pada perzinahan.
Jika ia memiliki keinginan untuk menikah maka hukum nikah baginya
sunnah, yaitu mendapat pahala jika menikah. Ketiga, orang yang mampu
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mengendalikan nafsu seksualnya atau tidak dikhawatirkan terjerumus
pada perzinahan tetapi kondisinya jika ia menikah dipastikan istrinya
atau suaminya akan menderita dan teraniaya, karena tidak mampu
secara fisik, psikis dan ekonomi. Maka hukum nikah baginya adalah
haram, yaitu berdosa jika ia menikah. Keempat, orang yang kondisi
hasrat seksualnya mengkhawatirkan terjerumus pada perzinahan jika
tidak menikah, tetapi jika ia menikah sangat dikhawatirkan istrinya
atau suaminya akan teraniaya karena ia belum mampu menikah,
maka hukum nikah baginya adalah makruh, yaitu mendapat pahala
jika tidak menikah. Baginya wajib mengendalikan nafsu seksualnya.
Kelima, orang yang kondisinya tidak dikhawatirkan terjerumus pada
perzinahan dan mampu menikah secara pisik, psikis dan ekonomi
tetapi tidak memiliki keinginan untuk menikah maka hukum nikah
baginya adalah mubah, tidak memiliki efek pahala maupun dosa.

Telaah Kritis terhadap Hukum Perkawinan dan KHI
Banyak pertanyaan yang seringkali muncul terkait perkawinan,
mulai persiapan nikah, saat proses nikah maupun setelah nikah. Dalam
masa persiapan pernikahan, siapa yang menetapkan calon pasangan?
Apakah perempuan atau orang tua atau
bahwa relasi yang tidak walinya. Apakah ada kesepakatan di
setara antara suami dan antara kedua calon atau apakah ada
istri di dalam keluarga unsur paksaan baik kepada salah satu
calon mempelai atau keduanya. Begitu
berimplikasi pada
juga pada saat memasuki prosesi akad
timbulnya ketidakadilan
nikah, siapa yang menentukan mas kawin
bagi perempuan yang
(mahar)? Apakah mempelai perempuan
nyaris terjadi dalam
mempunyai wali? Siapa saja yang bisa
seluruh tahapan
menjadi wali bagi mempelai perempuan?
pernikahan maupun Apakah perempuan bisa menikahkan
dalam seluruh proses dirinya sendiri? Setelah akad nikah,
kehidupan berkeluarga apakah perempuan dapat memutuskan
tentang dirinya dan tubuhnya, dan jika
perempuan tidak menghendaki terhadap pernikahannya atau menjadi
korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) apakah perempuan
memiliki hak untuk meminta cerai atau menceraikan dan sebagainya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merefleksikan bahwa relasi yang
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tidak setara antara suami dan istri di dalam keluarga berimplikasi
pada timbulnya ketidakadilan bagi perempuan yang nyaris terjadi
dalam seluruh tahapan pernikahan maupun dalam seluruh proses
kehidupan berkeluarga. Dalam hal ini, ada kesenjangan yang perlu
diurai dan dijembatani antara tujuan pernikahan sebagai sesuatu
yang disyari’atkan Islam dengan praktiknya yang belum menghargai
perempuan. Padahal, secara universal Islam sangat menghargai
adanya prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dalam kehidupan dan
kemanusiaan, yang juga termasuk disyariatkan di dalam Islam.
Hukum keluarga di Indonesia secara khusus tidak dikenal, namun
secara substansial diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (UUP), yang terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.
Dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP. Selain itu, Instruksi
Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia (KHI), berisi hukum perkawinan, hukum kewarisan
dan hukum perwakafan. Melalui Inpres tersebut KHI menjadi pedoman
resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan
Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Sementara UUP, selain mengatur
tata-cara pernikahan termasuk poligami dan perceraian, di dalamnya
mengatur juga posisi dan relasi suami istri dalam rumah tangga. Kedua
kebijakan tersebut menjadi landasan hukum (positif) yang mengatur
urusan keluarga di Indonesia. Sejumlah pasal bermasalah di dalam
UUP yang harus dikritisi di antaranya:

Pasal yang perlu dikiritsi dalam UU Perkawinan
Tentang Pencatatan Nikah
Tentang Poligami
Tentang Usia Pernikahan
Tentang masa tunggu bagi istri yang putus
perkawinannya (iddah)
Tentang hak dan Kedudukan suami istri
Tentang kewajiban suami istri

Pasal 2
Pasal 3, 4, 5
Pasal 7
Pasal 11
Pasal 31
Pasal 34

Sementara di dalam KHI, bagian-bagian yang harus dikritisi sebagai
isu krusial, di antaranya:
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Hal yang perlu dikritisi dalam Kompilasi Hukum Islam
Pengertian Perkawinan
Wali NIkah
Pecatatan Perkawinan
Batas Usia Perkawinan,,
Kawin beda agama,
Mahar
poligami,
hak cerai istri dan rujuk,
masa tunggu istri yang diputus atau cerai atau suaminya meninggal (iddah),
ihdad, pencarian nafkah,
perjanjian perkawinan,
istri yang membangkang terhadap suami (nusyuz),
hak dan kewajiban suami istri,
waris beda agama,
bagian anak laki-laki dan perempuan,
wakaf beda agama,
anak di luar nikah,
‘aul dan radd
Sumber: Kelompok Kerja Pengarus Utamaan Gender (PUG) Departemen Agama yang
dimotori oleh Musdah Mulia sebagaimana yang dirumuskan dalam Counter Legal Draft
(CLD).

Kedua kebijakan tersebut sudah lebih dari sepuluh tahun diusulkan
untuk revisi namun masih pro dan kontra hingga sekarang, baik di
kalangan pengambil kebijakan (legislatif, eksekutif dan yudikatif)
maupun di kalangan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kontroversi
tersebut mengindikasikan sebuah keadaan bahwa bias gender dalam
budaya patriarkhi masih sangat kuat, bahkan mendominasi cara
pandang dari para pengambil kebijakan di negeri ini.

Pernikahan yang Berdampak pada Kekerasan
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat
dikategorikan sebagai kebijakan yang bias gender. Disadari ataupun
tidak kedua kebijakan tersebut telah menempatkan perempuan dalam
posisi sebagai objek kekerasan yang berdampak pada berbagai bentuk
ketidakadilan bagi perempuan. Dampaknya antara lain, perilaku
yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi perempuan dalam
keluarga sejak dalam pernikahan hingga dalam kehidupan rumah
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tangga, maupun dalam berbagai lingkungan kehidupan sosial. Bentuk
yang paling mudah diidentifikasi adalah berupa kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di antaranya berupa pengekangan
istri, pemukulan terhadap istri karena istri dianggap membangkang
(nuzyuz), poligami, perceraian sepihak dan sebagainya. Bentuk-bentuk
kekerasan terhadap perempuan tersebut tanpa disadari terlembaga
dalam institusi keluarga maupun melalui pranata-pranata sosial yang
dilegalkan oleh negara.
Kekerasan terhadap perempuan sekecil apapun hendaknya tidak
dilihat hanya semata-mata berupa kekerasan langsung, tetapi dibalik
kekerasan langsung perlu dicermati adanya akar kekerasan kultural
dan kekerasan struktural yang menjadi sumber dari kekerasan itu
(Johan Galtung, 1990). Berikut adalah bagan penjelasan tentang definisi
kekerasan kultural dan kekerasan struktural menurut Johan galtung.
Kekerasan Kultural

Kekerasan Struktural

aspek-aspek budaya, wilayah simbolis eksistensi kita
(agama, ideology, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan
empiris dan formal) yang bisa digunakan untuk
menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung
maupun kekerasan structural
proses pembiaran dari pihak yang berwenang terhadap
terjadinya peristiwa kekerasan maupun dampaknya baik
yang bersifat langsung maupun tidak, baik yang bersifat
pisik maupun psikis.

Johan Galtung menggambarkan bentuk kekerasan tersebut dengan
menggunakan analogi teori gempa bumi yaitu antara gempa sebagai
sebuah peristiwa (berupa kekerasan langsung), pergerakan lempeng
tektonik sebagai sebuah proses (berupa kekerasan struktural), dan alur
retakan sebagai kondisi yang permanen (berupa kekerasan kultural)
(Johan Galtung, 1990, hal. 4). Ilustasi Galtung menggambarkan sebuah
bentuk segitiga kekerasan yang satu sama lain terkait dan memiliki
arus sebab akibat di semua kaki segitiga tersebut, dan kekerasan dapat
dimulai dari kaki yang mana saja di antara ketiga kaki segitiga tersebut.
Jadi, jika kita menyaksikan sebuah tindakan kekerasan langsung yang
dialami oleh perempuan, itu baru menunjukkan pada satu dari ketiga
sudut tersebut dan harus kita kenali sumbernya atau akibatnya pada
dua sudut yang lain.
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Dalam konteks UUP dan KHI, yang berdampak pada kekerasan
terhadap perempuan, akar masalahnya adalah terletak pada teks
hukum yang bias gender. Sebagian besar isi (content) hukum, maupun
penjelasan-penjelasannya, diwarnai oleh pemikiran keagamaan yang
bersumber dari literatur klasik (kitab kuning) yang ditulis pada masa
kehidupan Imam Madzhab khususnya Syafi’iyah, yang hidup pada
abad kedua hijriyah (sekitar abad ke 7-8 masehi).
Begitu juga para pembuat kebijakan (structure), baik di eksekutif
dalam hal ini Departemen Agama dan Majlis Ulama Indonesia (MUI)
sebagai sumber rujukan pemahaman agama di Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat
yang terlibat dalam perumusan UU Perkawinan maupun KHI tidak
lepas dari pengaruh konstruksi sosial yang telah mengakar dalam
tradisi di lingkungan kehidupan mereka. Begitu juga pendidikan
yang melatarbelakangi pemikiran mereka sudah terkonstruksi
dengan wacana-wacana keagamaan yang juga bias gender, sehingga
melahirkan aturan-aturan hukum dengan rumusan yang patriarkhis.
Dampaknya secara struktural, bias gender pun mewarnai sikap maupun
prilaku aparat negara khususnya peradilan agama hingga KUA sebagai
pelaksana dari kedua kebijakan tersebut sebagian besar juga masih bias
gender. Kondisi tersebut mereproduksi tradisi patriarkhi yang saling
mempengaruhi antara isi dan struktur, sehingga menjadi kebiasaan
yang membudaya dalam masyarakat (culture) yang juga patriarkhis.
Oleh karena itu, solusi yang harus dilakukan terkait pernikahan
harus sistemik, karena akar persoalannya adalah ketidakadilan dalam
sistem. Sekedar usulan, antara lain menata kembali atau merevisi
Hukum Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dengan
konstruksi baru yang adil gender.

Kesimpulan dan Rekomendasi
UU Perkawinan dan KHI sudah berusia lebih dari dua puluh tahun,
sudah banyak perubahan yang terjadi sejak kedua kebijakan tersebut
disahkan baik secara substansi, struktur maupun kultur. Meskipun
tidak mudah mengubah kebijakan yang bias gender dengan konstruksi
yang lebih adil gender namun harus terus diupayakan. Reinterpretasi
maupun rekonstruksi terhadap penafsiran pemahaman agama yang
bias gender, harus dibarengi secara simultan dengan advokasi untuk
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perubahan kebijakan agar terjadi perubahan sikap dan prilaku secara
struktural maupun kultural yang adil gender.
Substansi ajaran agama maupun hukum Islam atau syari’at Islam
yang bias gender tidak akan mungkin berubah menjadi adil gender
kalau secara struktural para ulama, penafsir dan ahli agama serta para
penyelenggara negaranya tidak sensitif gender apalagi buta gender.
Sebaliknya kondisi struktural yang bias gender akan sulit berubah
kalau secara kultural kehidupan masyarakat di lingkungannya masih
melanggengkan konstruksi sosial yang tidak adil gender.
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Topik Empu

Jaminan Sosial
dan Kesehatan Perempuan
Hasbullah Thabrany

Abstrak:
Mekanisme pasar memaksa penduduk, khususnya perempuan
dan anak-anak, membayar layanan kesehatan dengan harga
yang jauh dari kemampuan ekonomi mereka. Akibatnya, banyak
perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan layanan kesehatan
yang memadai dan mati dini. Tidak mengherankan jika angka
kematian ibu di Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN.
Indikator itu menunjukkan buruknya akses terhadap layanan
kesehatan bagi perempuan. Padahal generasi yang sehat (otak dan
fisiknya) hanya dilahirkan oleh perempuan yang sehat. Undangundang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mencakup
jaminan kesehatan untuk semua penduduk sudah diundangkan
sejak Oktober 2004. Sayangnya, pemerintah tidak punya kemauan
politik menjalankannya. Akibatnya, puluhan juta perempuan
kehilangan hak kesehatannya. Perempuan harus bekerja keras agar
UU tersebut dijalankan secara konsisten.

Pendahuluan
Sejak awal tahun 1990an, Indonesia mendapat bantuan dan advokasi
intensif oleh Bank Dunia dan USAID (Agen Bantuan Internasional
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Amerika Serikat) yang antara lain merekomendasikan cost-recovery
(perubahan tarif) layanan kesehatan. Rumah sakit publik milik
pemerintah diberi pelatihan untuk menghitung tarif dengan target
mengurangi ‘subsidi’ atau pendanaan pemerintah. Liberalisasi layanan
kesehatan seperti itu tidak memperhitungkan faktor kegagalan pasar
(market failure) dalam sektor kesehatan. Artinya, mekanisme pasar
dapat juga gagal menurunkan harga dan menaikan mutu layanan.
Sayangnya, Indonesia sangat mudah dipengaruhi dan mengubah
sistem kesehatan yang mengarah mekanisme pasar. Padahal, di negara
maju, hanya Amerika yang memberlakukan mekanisme pasar dalam
layanan kesehatan. Kini, di bawah pemerintahan Obama, program
Universal Health Care (Obama Care) telah merubah total paradihma lama
itu.
Di sini, seseorang yang sakit akan dengan mudah menghabiskan
lebih dari Rp 10 juta dalam 2-3 hari perawatan di rumah sakit. Pemerintah
berkilah bahwa yang miskin sudah dijamin melalui Jamkesmas.
Tetapi, orang yang bergaji Rp 1 juta sebulan, tidak mendapat jaminan.
Berapa banyak pegawai swasta yang mampu membayar Rp 10 juta?
Sementara lebih dari 95% pegawai swasta hanya bergaji kurang dari
Rp 5 juta sebulan. Bagaimana dengan petani, pedagang kecil, nelayan,
dan sopir angkutan kota? Mereka akan menjadi bagian dari 150 juta
orang yang jatuh miskin setiap tahun karena mahalnya biaya berobat
(WHO, 2012).
Kini, sekitar 14.000 ibu yang hamil atau melahirkan mati setiap tahun,
hanya karena tidak mendapatkan pertolongan medis tepat waktu.
Umumnya, sang ibu terlambat mendapatkan layanan kesehatan yang
memadai. Di Indonesia, fasilitas kesehatan yang meminta uang muka
terlebih dahulu, sebelum bisa memberikan layanan, bukan hal aneh.
Di Amerika yang kapitalis, fasilitas kesehatan dilarang minta uang
muka. Layani dulu pasien. Uang urusan belakangan. Jangan heran, jika
banyak ibu di Indonesia tidak mendapatkan layanan kesehatan, hanya
karena tidak mampu memberi uang muka. Banyak ibu dihibur, jika
mereka mati; mereka mati syahid dan akan mendapatkan surga. Betul;
tetapi, apakah kita harus biarkan para ibu mati sia-sia, hanya karena
mereka tidak mampu membeli layanan kesehatan?
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Kesehatan Perempuan Indonesia
Buruknya kesehatan perempuan tidak lepas dari buruknya sistem
kesehatan di negeri ini. Indikator yang paling sensitif dan umum
digunakan di dunia adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB). Sistem pasar dalam layanan kesehatan kita
menyebabkan kini sekitar separuh ibu hamil dan menyusui tidak
mendapatkan layanan yang memadai. Angka Kematian Ibu di
Indonesia tahun 2005 masih 420 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi
di Asia dan Pasifik. Padahal, tingkat pendapatan dan ekonomi
Indonesia tidak buruk (Rokx, et.al. 2010). Bahkan di akhir tahun 2010,
data versi Pemerintah masih menunjukkan bahwa AKI Indonesia
masih 228 di tahun 2007, padahal target MDG Indonesia adalah 102 di
tahun 2015 (Bappenas, 2010). Perbandingan AKI di beberapa negara
disajikan oleh Harvard Kennedy School (2010) dalam tabel di bawah
ini. Dalam tabel tersebut, meskipun perbandingan akses di Indonesia
berdasar data tahun 2003, tampak jelas bahwa Indonesia jauh tertinggal.
Angka Kematian Ibu sangat berkorelasi dengan akses persalinan
oleh tenaga kesehatan. Sayangnya, persalinan oleh tenaga kesehatan
sangat mahal untuk kebanyakan kantong ibu. Baru pada tahun 2011,
Pemerintah menyediakan Jampersal untuk seluruh persalinan. Bahkan
data Riskesdas 2010 pun masih menunjukkan hanya 55,4% persalinan
yang dilakukan di fasilitas kesehatan (Kemenkes, 2012).1 Persalinan di
fasilitas kesehatan merupakan syarat terdeteksinya risiko persalinan.
Bisa dibayangkan bahwa di luar pesalinan, yang tidak direncanakan dan
karenanya perempuan tidak menyediakan dana, maka akses terhadap
layanan kesehatan bagi perempuan masih sangat rendah. Perbadingan
kinerja sistem kesehatan Indonesia yang diukur dengan AKI dan
AKB di dunia, Indonesia masih tertinggal. Hal itu dapat dilihat dari
gambar di bawah ini yang diambil dari Roxk (2009). Tampak bahwa
Indonesia hanya tertinggal dibandingkan dengan India. Akan tetapi,
tingkat pendapatan per kapita India jauh di bawah Indonesia. Artinya,
Pemerintah sampai saat ini belum memiliki kemauan politik untuk
menjamin layanan kesehatan bagi seluruh perempuan khususnya,
dan bagi penduduk pada umumnya. Retorika politik memang
telah dikumandangkan, tetapi bentuk kongkrit berwujud anggaran
kesehatan yang memadai, belum tampak.
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Tabel 1.
Perbandingan Akses Terhadap Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
dan AKI di Beberapa Negara.
Negara

Indonesia
Brazil
China
India
Malaysia
Philippines
Thailand
Viet Nam

Data Tahun

2003
2004
2006
2006
2005
2003
2006
2006

% Persalinan
oleh Tenaga
Kesehatan
66
97
98
47
100
60
97
88

Angka Kematian
Ibu
420
110
45
450
62
230
110
150

Gambar. Indonesia pada Kuadran Bawah, Kinerja AKI dibawah
Rata-rata negara-Negara di Dunia, Relatif terhadap Pendapatan
dan Terhadap Belanja Kesehatan Per Kapita

Sumber: Rokx, C. WB 2009
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Gambar. Tren AKB Indonesia Dibanding dengan Beberapa Negara
Tetangga yang Menunjukkan Ketertinggalan Indonesia

Sumber: Rokx, C. WB 2009

Kesulitan akses terhadap layanan kesehatan, karena lemahnya
komitmen pemerintah yang telah terjebak pada konsep mekanisme
pasar yang keliru, menyebabkan juga tingginya kematian perinatal.
Burke dkk (2011) 2 melaporan temuannya dengan metoda studi khusus
bahwa kematian perinatal mencapai 21,6 per 1.000 kelahiran hidup di
tahun 2007, empat kali lebih tinggi dari yang dilaporkan pemerintah.
Kurangnya kesadaran para perempuan, kurangnya supervisi ke bidan,
dan beban kerja bidan dengan insentif ekonomi yang rendah menjadi
pelengkap tingginya kematian perinatal.
Analisis kualitatif yang dilakukan oleh D’ambruoso dkk (2010)
menemukan bahwa hambatan akses layanan kesehatan terbesar adalah
aspek sosial-ekonomi. Meskipun sudah ada Jamkesmas dan (kini
Jampersal), akses masih bermasalah karena fasilitas kesehatan dibayar
sangat rendah. Tidak ada insentif bagi tenaga kesehatan, dokter maupun
lainnya, untuk melayani penduduk dengan baik. Selain aspek sosial
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ekonomi, masih ada aspek birokrasi dan transportasi yang menghambat
perempuan mendapatkan layanan, meskipun ada program Jamkesmas
dan Program Keluarga Harapan. Sebelumnya, (2007) Hatt dkk mengkaji
akses terhadap angka operasi sesar yang diproksi sebagai salah satu
bentuk layanan hilir untuk menghindari kematian ibu dan bayi. Akses
terhadap operasi sesar dinilai sebagai akses layanan emergensi, sebagai
pelengkap program penyebaran bidan di desa. Mereka menemukan
bahwa sepanjang tiga dekade terakhir, tidak terjadi kenaikan berarti
dalam angka operasi sesar pada penduduk miskin. Memang terjadi
kenaikan setelah tahun 1990an, tetapi angka operasi sesar setelah krisis
masih di bawah 1% pada kelompok 40% termiskin, sedangkan pada
kelompok 20% terkaya, angka sesar mencapai 10%. Titaley dkk (2010)
memperkuat kajian Ensor dengan menemukan bahwa di kalangan
penduduk miskin, layanan kesehatan modern seperti operasi sesar
dirasakan perlu oleh perempuan berpendidikan dan berpenghasilan
rendah, ketika terjadi kasus berat atau darurat. Program Jampersal
diharapkan dapat meningkatkan akses tersebut, namun banyak yang
skeptis karena penggantian biaya program Jampersal dinilai sangat
kecil oleh para dokter ahli kebidanan.
Terbatasnya suplai tenaga spesialis, Kesulitan akses terhadap
karena buruknya sistem kesehatan, layanan kesehatan, karena
di luar Jawa-Bali telah menyebabkan lemahnya komitmen
rendahnya angka penggunaan layanan pemerintah yang telah
kesehatan perempuan. Kajian Titaley terjebak pada konsep
dkk (2010) menemukan bahwa 55% mekanisme pasar yang
faktor
rendahnya
pemanfaatan keliru, menyebabkan
layanan kesehatan bagi perempuan juga tingginya kematian
adalah kombinasi tingkat penghasilan perinatal
rumah tangga dan pendidikan ibu.
Selain faktor rumah tangga seperti ekonomi dan pendidikan, juga
ada masalah jarak, informasi jaminan kesehatan, dan ketersediaan
layanan. Temuan yang hampir sama dilaporkin Omishi (2009)3 dalam
disertasi yang dipertahankannya di Universitas John Hopkins. Akses
terhadap tenaga kesehatan terlatih bagi perempuan, khususnya di
pedesaan, memang merupakan faktor penting. Program jaminan
kesehatan memang membantu meningkatkan akses, tetapi belum
menyelesaikan masalah kesehatan perempuan yang rentan (Ensor,
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dkk; 2008) Faktor kepercayaan (belief) masih memegang peran penting
yang perlu intervensi pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Kajian
Agus dan Hirouchi (2012) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
dan penghasilan rendah mempengaruhi akses terhadap layanan
kesehatan modern. Temuan mereka menunjukkan bahwa ibu-ibu
yang mempunyai kepercayaan tradisional masih lebih percaya dukun
penolong persalinan daripada bidan, khususnya untuk pemeriksaan
ante natal. Temuan mereka mengindikasikan perlunya intervensi
perilaku setelah adanya jaminan persalinan bagi penduduk miskin.
Temuan yang sama juga dilaporkan oleh Titaley dkk (2010) dimana
bersalin di rumah oleh dukun masih menjadi pilihan penting, meskipun
bidan dan jaminan persalinan telah tersedia bagi kalangan penduduk
miskin.

Kesehatan Perempuan di Beberapa Negara
Kesehatan perempuan, baik diukur dengan akses terhadap layanan
kesehatan modern dan tenaga kesehatan terlatih maupun diukur
dengan hasil akhir angka kematian, di negara-negara tetangga jauh
lebih baik dari kesehatan perempuan di Indonesia. Meskipun di atas
telah disajikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan
perempuan, ketersediaan jaminan kesehatan yang menghilangkan
hambatan finansial merupakan faktor terpenting. Tentu saja, pendidikan
dan perilaku juga berpengaruh. Jaminan finansial dan ketersediaan
dipengaruhi oleh sistem kesehatan di suatu negara. Untuk memahami
bagaimana sistem kesehatan di negara-negara lain, berikut disajikan
secara ringkas perbandingan sistem jaminan kesehatan di beberapa
negara—yang umumnya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial
dan telah dibuktikan memperbaiki kesehatan perempuan.
Di Malaysia, Tangcharoensathien (2011) dan Aljuned (2011)
manjelaskan bahwa sejak Malaysia merdeka di tahun 1957, layanan
kesehatan disediakan di fasilitas kesehatan publik (puskesmas dan
rumah sakit) secara gratis. Penduduk tidak perlu membayar biaya
berobat, meskipun harus operasi atau masuk perawatan ICU. Kini,
setiap penduduk yang berobat rawat jalan hanya membayar satu
Ringgit (1 RM) atau sekitar Rp 3.000 per kali berobat di rumah sakit.
Jika dirawat, penduduk Malaysia hanya membayar 3 RM per hari
rawat. Semua itu sudah termasuk perawatan intensif, pembedahan,
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laboratorium atau obat. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya digaji
penuh dan tidak boleh praktek. Dengan kata lain, Pemerintah
Malaysia memiliki komitmen politik kuat menyediakan kesehatan
bagi semua penduduk. Dengan demikian, tidak ada perempuan yang
ragu berobat karena tidak ada uang. Maka jangan heran jika AKI dan
AKB di Malaysia menyamai angka-angka di negara maju di Eropa dan
Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan dengan dana
publik yang memadai berperan jauh lebih penting daripada pendidikan
dan perilaku penduduk miskin sekalipun.
Di Thailand, pegawai negeri dan anggota keluarganya mendapat
jaminan kesehatan di Pemerintah, seluruh pegawai swasta wajib iuran
dan sudah menjadi peserta sistem jaminan sosial yang menjamin layanan
kesehatan komprehensif. Penduduk di sektor informal dan anggota
keluarga pekerja swasta dijamin Pemerintah dengan cara Pemerintah
membayar iuran sebesar kurang lebih 2.500 Baht (setara dengan Rp
72.000 per orang per bulan). Program cakupan universal dikelola
oleh kanttor National Health Security Office (NHSO) yang mengontrak
dokter maupun rumah sakit untuk melayani penduduk. Penduduk
tidak perlu bayar ketika mereka berobat atau dirawat. Dokter dan
rumah sakit, baik publik maupun swasta, dibayar oleh kantor NHSO
(Jongudomsuk 2012; Tangcharoensathien (2011). Dengan demikian,
tidak ada perempuan yang tidak mendapat akses layanan.
Filipina telah memiliki Asuransi Kesehatan Nasional yang dikelola
oleh suatu badan hukum publik mirip Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) di Indonesia yang disebut PhilHealth. Kini sekitar 80%
penduduk Filipina sudah dijamin melalui program ini. Lansia secara
otomatis sudah menjadi peserta dan penduduk miskin dijamin dengan
cara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menanggung iurannya.
Pemda yang kaya menanggung 50% iuran dan pemda yang miskin
menanggung 10% iuran. Selebihnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Semua pekerja formal wajib bayar iuran dan sudah seluruh pekerja
formal membayar iuran yang besarnya bervariasi sesuai dengan upah.
Sesuai prinsip universal, iuran lebih mahal bagi yang bergaji lebih
tinggi untuk menjamin terwujudnya solidaritas sosial/gotong royong
luas. Hanya saja, PhilHealth hanya menjamin rawat inap. Biaya rawat
jalan belum masuk dalam paket asuransi kesehatan nasional (Aquiton,
2010).
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Korea Selatan yang merdeka hampir sama dengan Indonesia telah
menjamin seluruh penduduk sejak tahun 1989. Awalnya pengelola
asuransi kesehatan sosial (wajib) diselenggarakan oleh banyak badan
penyelenggara di berbagai daerah. Tetapi, karena hal itu dinilai
tidak efisien dan menyulitkan rakyat yang berpindah-pindah, kini
asuransi tersebut digabungkan menjadi
Dimanapun di dunia, satu BPJS Nasional (National Health
mekanisme pasar telah Insurance Corporation -NHIC). Dengan
dibuktikan gagal dalam demikian seluruh penduduk, termasuk
mencapai kesetimbangan perempuan dan anak-anak, tidak
harga, pasokan, dan memiliki hambatan akses finansial
kualitas layanan terhadap layanan kesehatan. Hanya
kesehatan dan jaminan saja, di Korea, untuk mendapatkan
sosial jaminan, penduduk masih harus bayar
sebagian (20-30%) sebagai kendali
biaya. (Ha-Young and Hun-Sang, 2003; Yang, 2005; Kwon, 2010).
Dimanapun di dunia, mekanisme pasar telah dibuktikan gagal
dalam mencapai kesetimbangan harga, pasokan, dan kualitas layanan
kesehatan dan jaminan sosial. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi
semua penduduk yang tertua di Asia adalah di Sri Lanka yang dimulai
tahun 1948. Sumber dana dari APBN (pajak). Semua penduduk berhak
mendapat layanan di puskesmas dan RS publik tanpa bayar. Penduduk
yang tidak mau antri dan cukup mampu, membeli layanan kesehatan
dari RS swasta (Rannan- Sikurajapathy, 2009).

Jaminan Kesehatan Perempuan dan Pembodohan Bangsa
Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tingkat kecerdasan,
kekayaan, dan kemakmuran suatu bangsa tidak dipengaruhi oleh usia
negara itu atau ketersediaan sumber alam. Akan tetapi peran terpenting
adalah mutu sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Singapura
dan Israel adalah dua negara yang relatif masih muda, tidak punya
sumber daya alam, tetapi negara dan rakyatnya kaya. Kedua negara itu
punya banyak manusia yang cerdas. Mutu sumber daya manusia sangat
dipengaruhi oleh mutu gizi, kesehatan dan pendidikan perempuan
dan anak di masa pertumbuhan. Banyak kebijakan di Indonesia
dibuat tidak untuk memperkuat ‘bahan baku’ sumber daya manusia.
Banyak pemimpin negeri ini yang berbicara bahan baku yang bagus
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(berkualitas tinggi) untuk industri, bibit unggul untuk tumbuhan atau
ternak, akan tetapi sedikit yang membenahi bahan baku sumber daya
manusia. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan
“pendidikan” tidak akan berhasil baik karena bahan baku (‘manusia
Indonesia’) yang diproses dalam “pabrik” fasilitas pendidikan adalah
bahan baku yang kurang baik. Akibatnya, dana dan fasilitas yang
didanai kurang memberikan hasil yang baik.
Suka atau tidak, kita harus
mengakui bahwa bangsa kita adalah Suka atau tidak, kita
bangsa yang sakit-sakitan, bodoh, dan harus mengakui bahwa
miskin karena sejak lama kesehatan bangsa kita adalah bangsa
perempuan dan anak tidak mendapat yang sakit-sakitan, bodoh,
perhatian memadai. Hal ini ditunjukan dan miskin karena sejak
oleh Indeks Pembangunan Manusia lama kesehatan perempuan
yang pada tahun 2011 berada pada dan anak tidak mendapat
urutan ke 124 dari 187 negara, terendah perhatian memadai
di ASEAN. Akses perempuan terhadap
gizi dan layanan kesehatan berkualitas masih buruk. Salah satu akar
masalah terpenting adalah pendanaan (financing) pelayanan kesehatan
dilepas ke mekanisme pasar dan Pemerintah lepas tangan. Selama
empat dekade terakahir, anggaran Kementrian Kesehatan tidak lebih
dari 3% APBN. Pemerintah menerima uang dari cukai rokok 2-3 kali
lebih banyak dari belanja kesehatan (Thabrany, 2012). Tampaknya,
tingginya tingkat kebodohan bangsa Indonesia berhubungan erat
dengan lemahnya bangsa ini menjamin kesehatan perempuan dan
anak.
Berapa banyak berita program pemerintah yang memberikan
insentif pajak untuk pembangunan SDM? Yang ramai adalah insentif
untuk dunia usaha, insentif investasi pabrik, dll. Pembangunan sumber
daya manusia masih jauh tertinggal. Masalah terbesar adalah mindset
yang ingin cepat menghasilkan dan karenanya proyek-proyek yang
didanai yang bersifat tahunan. Hampir semua pegawai pemerintah
terjebak pada proyek-proyek yang sifatnya tahunan dan sering tidak
sinambung dari tahun ke tahun. Belanja kesehatan yang sampai ke
masyarakat dalam rangka pembentukan ‘bahan baku manusia’ masih
sangat minim. Pola pikir kebanyakan kita memang masih didominasi
kepentingan jangka pendek. Memang, membangun SDM, apalagi
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mulai dari persiapan bahan baku yaitu otak yang tumbuh baik yang
hanya dapat dibentuk apabila gizi ibu hamil, gizi anak balita, dan tubuh
ibu hamil dan anak balita yang selalu sehat, tidak terserang penyakit,
memakan waktu panjang. Otak, sebagai satu-satunya penentu kualitas
sumber daya manusia tumbuh 80% ketika dalam kehamilan dan
20% biasanya tumbuh ketika anak dalam usia balita. Apabila kita
menginginkan pemuda yang cerdas, produktif, berbudi luhur, dan
mempunyai komitmen bangsa di usia 24 tahun, ketika mereka selesai
kuliah, maka kita harus melakukan investasi selama paling tidak 25
tahun. Dalam kondisi politik sekarang ini, dimana calon pimpinan
suatu parpol kemungkinan besar hanya berkuasa selama satu pilkada,
alias lima tahun, adakah pimpinan kita yang mau berfikir memulai
program jangka panjang 25 tahun. Itulah sebabnya, sebuah sistem
jaminan kesehatan yang berlaku seumur hidup harus dikembangkan
dengan tidak bergantung pada siklus politik.

Jaminan Kesehatan—Syarat Mutlak
Di dunia, penyediaan jaminan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga
model yaitu: (1) Model yang disediakan langsung oleh pemerintah di
fasilitas milik pemerintah. Model ini sering disebut Model Layanan
Kesehatan Nasional (National Health Service, NHS) yang awalnya
diperkenalkan di Inggris. Negara lain yang menggunakan model ini
adalah Sri Lanka, Hong Kong, Malaysia, Brunei, dan Saudi Arabia. Jenis
layanan kesehatan mencakup segala layanan yang tersedia. Sumber
dana adalah dana APBN yang umumnya bersumber dari pajak seperti di
Inggris, Malaysia, dan di Sri Lanka, atau dari pendapatan negara bukan
pajak seperti di Brunei dan di Saudi Arabia yang kaya minyak. Model
layanan gratis ini tidak terkait dengan tingkat kekayaan suatu negara.
Sri Lanka yang lebih miskin dari Indonesia telah menyediakan layanan
gratis ini sejak hampir 70 tahun lalu. Malaysia telah menyediakan
layanan kesehatan gratis sejak negeri itu merdeka tahun 1957, ketika
itu Malaysia jauh lebih miskin dari Indonesia sekarang.
Model kedua adalah (2) Model Asuransi Kesehatan Wajib atau
Asuransi Kesehatan Nasional (National Health Insurance, NHI) dimana
seluruh penduduk diwajibkan membayar iuran untuk mendanai
layanan kesehatan. Iuran wajib sama dengan pajak yang juga wajib
oleh karenannya pengelolaannya tidak diserahkan ke swasta. Hanya
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saja, uang hasil iuran wajib asuransi kesehatan hanya digunakan untuk
mendanai layanan kesehatan. Iuran wajib memang dapat dipungut
dengan relatif mudah melalui pemberi kerja/majikan. Sementara
mengumpulkan iuran dari penduduk yang bekerja mandiri (seperti
petani, nelayan, pedagang, atau buruh harian) hampir tidak mungkin.
Biasanya, negara memberikan subsidi iuran atau membayarkan iuran
untuk kelompok penduduk pekerja mandiri. Dalam model NHI,
layanan yang dijamin biasanya dirinci, tidak seperti model NHS. Ada
layanan yang tidak dijamin, yang bisa saja bersifat kosmetik atau
layanan rawat jalan yang murah.
Model ketiga, Asuransi Sukarela atau Asuransi Kesehatan Komersial
menyediakan jaminan kesehatan secara jual beli. Model ini adalah
model pasar yang tidak pernah ada bukti efektif dan efisien. Oleh
karenanya tidak ada negara yang bergantung pada model asuransi
kesehatan komersial untuk menjamin seluruh penduduknya. Namun
demikian, masih banyak pendapat yang berkembang di Indonesia
yang mengira model ini paling ideal.
Ditinjau dari cara pemberian manfaat jaminan (benefit), jaminan
kesehatan dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) model. Model pertama
berupa santunan berdasarkan nilai kesepakatan yang disetujui, misalnya
setiap peserta atau pemegang polis yang menderita sakit diberikan
santunan berupa uang sebesar Rp 500.000 setiap hari dirawat. Model
ini lazim dilakukan pada model asuransi kesehatan komersial. Model
kedua adalah berupa penggantian biaya yang dikeluarkan untuk
pengobatan atau perawatan. Biasanya jumlah yang diganti tidak 100%,
tetapi dengan batasan nominal tertentu (maksimum). Model ini banyak
digunakan dalam asuransi komersial atau penggantian oleh majikan
di suatu institusi bisnis atau bukan bisnis. Kedua model pemberian
manfaat diatas mengharuskan peserta/pekerja atau pemegang polis
membayar dulu layanan kesehatan yang dibelinya.
Model pertama dan model kedua dikenal sebagai produk asuransi
kesehatan tradisional (indemnity). Model ini membebaskan prosedur
mendapatkan layanan, karena model ini memberikan jaminan atau
penggantian uang maksimum biaya yang dijamin yang diatur dalam
polis atau kontrak asuransinya, sehingga kendali biaya menjadi
tanggung jawab peserta/pemegang polis. Jika peserta memilih
layanan yang mahal, maka peserta/pasien akan menanggung selisih
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biaya. Model yang memberikan sejumlah uang untuk berobat atau
penggantian biaya berobat sangat rawan terhadap penyalah-gunaan
(moral hazard). Salah satu bentuk moral hazard misalnya menagih
biaya berobat yang seharusnya Rp 10.000.000 menjadi Rp 15.000.000.
Mumpung dijamin! Karena kerawanan ini, maka model penggantian
seperti ini sudah semakin jarang digunakan.
Model ketiga adalah pemberian jaminan berupa layanan, dimana
peserta/pekerja tidak menerima uang, melainkan layanan tanpa
membayar di fasilitas kesehatan. Model ini lazim disediakan di
berbagai negara yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi
penduduknya atau negara yang menyelenggarakan asuransi sosial.
Di Amerika, asuransi kesehatan komersial yang menyediakan layanan
lazim disebut model managed care. Di Indonesia model ini pernah
dicoba, yang dikenal dengan nama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat (JPKM). Akan tetapi, model JPKM ini tidak lagi legal
di Indonesia, karena UU no 23/1992 tentang Kesehatan yang dulu
mempromosikan JPKM sudah tidak berlaku. Indonesia kini menganut
model asuransi kesehatan sosial secara Nasional (NHI) sebagaimana
diatur dalam UU nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan diperkuat dengan UU nomor 36/2009 tentang Kesehatan
yang baru, dan penyelenggarannya diatur dengan UU nomor 24 tahun
2011.
Indonesia mengambil model NHI yaitu mewajibkan setiap orang
yang bekerja dan memiliki upah, wajib memberi iuran. Majikan wajib
menambahkan iuran. Ini adalah praktik di dunia, dimana pegawai dan
majikan bergotong royong membayar iuran. Penduduk yang miskin
dan tidak mampu mendapat bantuan iuran dari Pemerintah, atas dasar
nilai nominal tertentu. Nanti, ketika mereka keluar dari kemiskinan,
mereka wajib membayar iuran. Manfaat jaminan adalah semua biaya
pengobatan penyakit dijamin. Hanya saja, kelas perawatan dan pilihan
obat-obatan yang dijamin adalah kelas standar dan obat-obatan yang
paling cost-effective. Artinya, jika misalnya ada obat yang dijual seharga
Rp 5.000 oleh suatu perusahaan dan ada obat lain yang berharga Rp
7.500 yang dijual oleh perusahaan lain, maka RS tentu akan membeli
obat yang berharga Rp 5.000. Kualitas obat dijamin oleh Badan
Pengawas Obat dan Makananan (BPOM). Dengan demikian, obat yang
harganya lebih murah mempunyai tingkat khasiat yang sama, hanya
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saja mereknya berbeda.
Layanan kesehatan tingkat pertama (primer) harus melalui
dokter praktik umum atau puskesmas.. Layanan jenjang selanjutnya
(sekunder atau tersier) bisa dijamin jika dokter praktik umum atau
puskesmas merujuk pasien ke dokter spesialis, baik di klinik maupun
di RS. Rujukan ini menjadi syarat untuk mendapatkan layanan. Syarat
rujukan ini merupakan teknik kendali biaya yang terbukti ampuh di
seluruh dunia. Akan tetapi, pasien atau peserta sering menilai keharusan
rujukan ini sebagai mempersulit peserta. Keuntungan model ini adalah
pasien/peserta yang memenuhi ketentuan rujukan akan mendapatkan
manfaat sesuai kebutuhan medis, tanpa ada batasan biaya pengobatan
maksimum yang dijamin. Namun demikian, untuk layanan tertentu
misalnya kacamata, gigi palsu, kursi roda, kaki atau tangan palsu,
biasanya diberikan batas maksimum agar peserta/pasien tidak
memiliki alat yang mahal untuk bergaya. Pembatasan tersebut tidak
mengurangi fungsi atau nilai esensial alat bantu tersebut terhadap
pelayanan kesehatan, karena kebutuhan medis atau fungsionalnya
tetap terpenuhi dan tidak dibatasi. Sebagai contoh, untuk mengoreksi
gangguan penglihatan dengan kaca mata baca, biayanya dapat
bervariasi dari Rp 100.000 sampai Rp 5.000.000. Perbedaannya biasanya
hanya pada rangka (frame) kaca mata dan jenis lensa yang dipilih.
Layanan yang dijamin disediakan oleh fasilitas kesehatan milik
publik (pemerintah) ataupun milik swasta. Rumah sakit akan dibayar
dengan tarif tetap per penyakit yang disebut DRG (diagnosis related
group) yang besarnya sama untuk diagnosis yang sama untuk berbagai
rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit akan bersaing dalam mutu
layanan. Dokter praktik akan dibayar dengan tarif tetap yang sama
juga. Semua proses, pengumpulan iuran, pembayaran kepada fasilitas
kesehatan, dikelola oleh suatu BPJS Kesehatan.
Semua itu sebetulnya sudah diatur dalam UU Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN), nomor 40/2004. Sayangnya, Presiden SBY
tidak memiliki kemaun politik. Sehingga, Komite Aksi Jaminan
Sosial mengugat Pemerintah atas kelalaian menjalankan UU SJSN.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Juli 2011 memutuskan
bahwa Pemerintah bersalah dan memang lalai menjalankan UU,
sehingga jutaan rakyat (termasuk perempuan) tidak mendapatkan
hak kesehatannya. Kita harus menunggu sampai tanggal 1 Januari
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2014, dimana UU 24/2011 tentang BPJS mengharuskan agar BPJS
mulai beroperasi. Kita tunggu, apakah Pemerintah masih akan lalai.
Jika ia, perempuan Indonesian hendaknya bersatu menuntut hak
konstitusionalnya, demi membangun bangsa, generasi mendatang
yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Kesimpulan dan Saran
Penduduk adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan.
Pembangunan fisik yang tidak atau kurang mempersiapkan
pembangunan manusia hanya akan menambah beban negara dan
akan memboroskan sumber-sumber alam yang dimiliki negara.
Pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan manusia
harus dimulai sejak sangat dini yaitu sejak calon ibu, atau perempuan
kita, berusia anak-anak. Komponen terpenting dalam pembangunan
manusia adalah gizi, kesehatan, dan pendidikan. Manusia yang lahir
dari ibu yang bergizi baik, tidak sering sakit-sakitan, mendapat jaminan
sosial/kesehatan akan hidup sehat sampai dewasa. Perempuan yang
selalu mendapat pengobatan memadai apabila sakit, dan mendapat
pendidikan yang bermutu akan menciptakan sumber daya manusia
yang bermutu dan sanggup membangun bangsa yang kuat. Pepatah
China mengatakan “jika kamu ingin mendapatkan hasil dalam satu
tahun—tanamlah sayuran, jika kamu ingin mendapatkan hasil dalam
sepuluh tahun—tanamlah pohon buah-buahan, tetapi jika kamu
ingin mendapatkan hasil untuk seratus tahun atau lebih—tanamlah
manusia”. Mari menanam manusia Indonesia yang unggul.
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Dunia Tanpa Suami:
Perempuan Kepala Keluarga
sebagai Realitas yang Tidak Tercatat

Nani Zulminarni

Abstrak:
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31
ayat 3 berbunyi “Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri Ibu Rumah
Tangga”. Namun, data statistik nasional Indonesia memperlihatkan
tidak kurang dari 14% Rumah Tangga di Indonesia sesungguhnya
dinakhodai oleh perempuan. Perempuan menjadi kepala keluarga
karena berbagai sebab termasuk suami meninggal, berpoligami,
merantau, atau berhalangan tetap (sakit menahun, cacat dan
tua), perempuan lajang dan atau perempuan memiliki anak tanpa
menikah. Perempuan kepala keluarga (Pekka) merupakan salah
satu kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Persoalan
yang dihadapi Pekka tidak hanya terbatas pada akses dan kontrol
sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seharihari, namun juga melawan stigma dan stereotipe negatif yang
cenderung meminggirkan Pekka dari sistem sosial yang ada.
Mengakui realita keberadaan Pekka merupakan satu langkah awal
untuk memberikan hak-hak nya yang setara dengan lainnya.
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Latar Belakang: Angka versus Realitas
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 menyebutkan bahwa 14%
rumah tangga di Indonesia, atau sekitar 9 juta rumah tangga dikepalai
perempuan (penelitian tentang
Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan perempuan kepala keluarga
di Indonesia, 2010). Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan
Kepala Keluarga (Seknas PEKKA) meyakini bahwa data ini merupakan
fenomena gunung es—angka realita di lapangan jauh lebih tinggi. Ada
beberapa alasan yang mendasari keyakinan ini. Pertama terkait definisi
kepala keluarga yang hanya merujuk pada jenis gender laki-laki, yaitu
menurut BPS, yang dapat membuat bias dalam penerapannya di
lapangan. BPS mendefinisikan bahwa kepala keluarga adalah pencari
nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga.
Ambigu dalam definisi inilah yang menjadi salah satu penyumbang
rendahnya data rumah tangga yang dikepalai perempuan versi BPS
saat ini. Dapat kita bayangkan, ketika proses survey atau pendataan
dilakukan, hampir bisa dipastikan anggota masyarakat yang ditanya
siapa kepala keluarga, sebagian besar akan menyebutkan figur suami
atau ayah yang memang secara kultural dirujuk sebagai kepala
keluarga. Nama perempuan sebagai kepala keluarga hanya akan
muncul jika memang secara jelas keluarga itu sudah kehilangan figur
laki-laki secara resmi, mungkin karena meninggal dunia atau bercerai
secara nyata.
Kedua, adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri
adalah Ibu Rumah Tangga”. Pemilahan secara tegas peran dan tanggung
jawab suami istri dalam undang-undang ini telah menafikan keberadaan
perempuan yang secara terpaksa maupun tidak menjadi kepala keluarga
secara “de facto”. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai patriarkhi dalam
proses konstruksi sosial masyarakat yang membagi peran laki-laki dan
perempuan serta menempatkan laki-laki pada posisi pemimpin telah
menjadi keyakinan kuat bahkan pada diri perempuan bahwa tidak ada
perempuan yang boleh dan dapat menjadi kepala keluarga. Meskipun
demikian, dengan definisi itu saja BPS mencatatkan trend angka yang
naik terus sepanjang kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir
dengan kenaikan rata-rata pertahun sebanyak 0.1%, yang tidak dapat
diabaikan dalam penerjemahan angka.
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Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) dalam sepuluh tahun terakhir
mengorganisir diri di tingkat akar rumput, di 450 desa di 19 Provinsi di
Indonesia. PEKKA menemukan perempuan menjadi kepala keluarga
karena berbagai sebab. Paling tidak ada 9 kategori komunitas Pekka
yang diambil dari realitas masyarakat. Sebagian besar perempuan
menjadi Pekka karena suami meninggal dunia (39%) dan bercerai (13%).
Namun penyebab karena tidak ada tanggung jawab suami sebagai
kepala keluarga juga cukup signifikan yaitu Pekka yang ditinggal
suaminya begitu saja mencapai 7%, suami merantau bekerja untuk
jangka waktu lama ada 9%, suami berpoligami dan mengabaikannya
sebanyak 3%, dan suami cacat atau sakit menahun sehingga tidak lagi
memegang peranan sebagai kepala keluarga mencapai 5%.

Sebab-sebab perempuan menjadi kepala keluarga
Sebab perempuan menjadi kepala keluarga
Karena suami meninggal dunia
Karena bercerai
Ditinggal suami begitu saja
Suami merantau kerja dalam waktu lama
Suami berpoligami dan mengabaikannya
Suami cacat atau sakit menahun
Perempuan lajang yang menjadi tulang punggung keluarga

Persentase
39%
13%
7%
9%
3%
5%
11%

Secara normatif dan jika ditanya, sebagian Pekka dengan kategori
ini masih menganggap bahwa dirinya adalah seorang istri dari seorang
kepala keluarga yaitu suaminya yang telah bertahun-tahun tidak pernah
hadir menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami dan
kepala keluarga. Yang cukup menarik adalah trend perempuan lajang
yang menjadi tulang punggung keluarga yang cukup besar jumlahnya
dalam komunitas Pekka yaitu 11%. Diantara mereka ada yang belum
pernah atau tidak menikah namun memiliki anak dari hubungannya
dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya dalam
realita di lapangan angka yang juga seharusnya cukup signifikan,
namun belum secara radikal diungkapkan, adalah perempuan yang
masih bersuami namun harus menjadi pencari nafkah utama dan
mengurusi keluarganya, karena suami tidak memiliki pekerjaan atau
bekerja tidak tetap dengan penghasilan yang tidak tetap. Di komunitas
Pekka, ada 2% anggotanya yang masuk kategori ini.
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Posisi Lemah dan Rentan
Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya lebih miskin
dibandingkan dengan rumah tangga lainnya. Data yang diolah
oleh Seknas PEKKA tahun 2009, memperlihatkan 67% komunitas
Pekka yang didampingi berpenghasilan kurang dari Rp.15,000 per
hari dengan tanggungan anggota keluarga hingga 5 orang. Dengan
pendidikan formal yang terbatas bahkan 44% komunitas Pekka
buta huruf dan hanya 5% yang merasakan bangku sekolah hingga
SMA, mereka hanya memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas untuk
mendukung keberlangsungan kehidupan keluarganya. Sebagian besar
mempertahankan ekonomi keluarganya dengan bekerja sebagai buruh
tani, pedagang kecil dan pengrajin. Karena itu tidaklah mengherankan
jika kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan dan mereka
kesulitan untuk mengirimkan anak-anaknya bersekolah. Penelitian
Seknas PEKKA dan AIPJT (Australia Indonesia Partnership for Justice
Transition) tahun 2009 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan
anak-anak Pekka jauh berada dibawah standar pencapaian partisipasi
sekolah Nasional.
No

Partisipasi Pendidikan

Anak Pekka

Nasional

1
2
3
4

Tidak pernah sekolah
Tamat sekolah dasar
Tamat SMP
Tamat SMA

28%
63%
34%
13%

8%
72%
41%
23%

Sumber: Penelitian Seknas PEKKA dan AIPJT 2009

Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa untuk
mengantarkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
Pekka membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga menghabiskan
sebagian besar penghasilannya. Biaya pendidikan sekolah dasar
seorang anak Pekka menghabiskan 51% pendapatan per harinya,
sekolah menengah pertama membutuhkan 140% penghasilannya, dan
sekolah menengah atas memerlukan 170% dari pendapatannya.
Pengucilan dari sistem sosial masyarakat yang ada merupakan
persoalan nyata yang dihadapi Pekka. Dalam sebagian besar kultur
masyarakat kita, status perempuan sangat ditentukan oleh status

54

Nani Zulminarni

Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga
sebagai Realitas yang Tidak Tercatat

perkawinannya. Perempuan yang paling tinggi derajatnya adalah
perempuan bersuami, atau perempuan yang suaminya meninggal
namun tidak kawin lagi. Perempuan cukup umur yang masih lajang,
janda cerai dan perempuan yang mempunyai anak tanpa suami,
memiliki status yang lebih rendah di dalam masyarakat. Menjadi
perempuan tanpa suami, khususnya karena perceraian, bahkan aib
bagi sebagian keluarga karena perceraian berarti kelemahan sebagai
perempuan dan istri dalam sebuah perkawinan. Tanpa pernah mau
melihat berbagai faktor penyebab dan kondisi perempuan bercerai,
masyarakat cenderung menghakimi dan memberikan label buruk
pada perempuan bercerai. Tidak heran jika banyak perempuan yang
mati-matian bertahan dalam perkawinannya meskipun mengalami
berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan, atau sudah bertahuntahun ditinggalkan suaminya tanpa kabar karena merasa tidak
sanggup menghadapi tekanan sosial sebagai perempuan bercerai. Dan
banyak juga perempuan yang malu untuk
Tanpa pernah mau mengatakan status “tanpa suaminya” dan
melihat berbagai berusaha menyembunyikannya. Meskipun
faktor penyebab dan masyarakat lebih bisa memaklumi dan
kondisi perempuan menghormati perempuan yang suaminya
bercerai, masyarakat meninggal dunia, namun tuntutan dan harapan
cenderung menghakimi terhadap mereka sama saja yaitu tidak kawin
dan memberikan label lagi—karena ketika perempuan kawin lagi
buruk pada perempuan berarti termasuk perempuan yang berperilaku
bercerai tidak lazim dan tidak sesuai tuntutan norma
tradisional tentang perempuan.
Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan tanpa suami kerap
menghadapi situasi yang serba salah. Sesama perempuan sering
merasa terancam dengan keberadaan mereka di sekitarnya karena
takut suaminya tergoda apalagi jika yang bersangkutan masih muda
dan menarik. Laki-laki, di lain pihak, cenderung menganggap mereka
khususnya yang berstatus “janda” adalah mahluk lemah kesepian, yang
pantas untuk digoda atau bahkan dimanfaatkan untuk memuaskan
syahwatnya. Bahkan sebagian orang beranggapan bahwa “janda”
adalah barang bekas yang bernilai rendah. Karenanya tidak heran
jika kita sering mendengar kata “janda” dijadikan bahan tertawaan
dalam banyak pembicaraan baik formal maupun non-formal. Istilah
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perempuan kepala keluarga (Pekka) sendiri, sebelumnya hampir tidak
pernah dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia.
Perempuan tanpa suami karena suami meninggal atau bercerai biasanya
disebut “janda”, sedangkan yang belum menikah disebut lajang. Istilah
ini lebih erat kaitannya dengan status “perkawinan” perempuan,
namun tidak perannya. Kata Pekka untuk menyebut perempuan tanpa
suami yang berperan sebagai kepala keluarga merupakan bentuk
perlawanan terhadap stereotipe “janda” yang selama ini dianggap
rendah martabatnya, karena istilah Pekka mengedepankan peran,
tugas dan tanggung jawab perempuan janda sebagai kepala keluarga.
Kerentanan posisi Pekka semakin bertambah, karena masih
banyak komunitas Pekka yang berkeyakinan bahwa “bersuami” akan
menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Oleh karena itu, tidaklah
mengherankan di wilayah-wilayah tertentu seperti Jawa Barat misalnya
cukup banyak komunitas Pekka yang kawin dan bercerai berkali-kali.
Hal ini sangat mudah terjadi karena
mereka tidak memiliki pengetahuan Perempuan tanpa suami
dan pemahaman tentang perlindungan
karena suami meninggal
hukum bagi mereka, sehingga bersedia
atau bercerai biasanya
menikah tanpa pencatatan resmi.
disebut “janda”,
Penelitian Seknas PEKKA tahun 2009
sedangkan yang belum
juga memperlihatkan bahwa lebih dari
menikah disebut lajang.
50% komunitas Pekka tidak memiliki
Istilah ini lebih erat
pernikahan tercatat, dan lebih jauh lagi
kaitannya dengan status
penelitian ini juga memperlihatkan
“perkawinan” perempuan,
hanya 1 dari setiap 10 perempuan
namun tidak perannya
miskin yang mengajukan perceraiannya
melalui proses pengadilan. Selebihnya
mereka memasuki dan meninggalkan perkawinan hanya melalui
proses keluarga dan non-formal saja. Ketiadaan perlindungan hukum
dalam status perkawinan ini, menyebabkan 78% komunitas Pekka
yang bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan 56%
anak-anak mereka tidak memiliki akte kelahiran.
Keterkucilan dan rasa percaya diri yang rendah membuat komunitas
Pekka cenderung tersingkirkan dalam proses pembangunan dan
kehidupan sosial. Selama ini, mereka hampir tidak pernah terlibat
dan dilibatkan dalam proses sosial di masyarakatnya, termasuk akses
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sumberdaya pembangunan yang kadang membanjiri wilayahnya.
Misalnya salah satu penelitian Seknas PEKKA tahun 2009 juga
menunjukkan bahwa sepertiga dari Pekka sangat miskin tidak
mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang kontroversial itu,
karena mereka tidak terdata.

Solusi: Pendidikan Kritis dan Perlindungan Hukum untuk PEKKA
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dimulai
tahun 2001 merupakan inisiatif pertama mengorganisir Perempuan
kepala keluarga (Pekka) miskin di Indonesia. PEKKA bertujuan
untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga dalam rangka
ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera,
adil, dan bermartabat. Saat ini telah tumbuh dan berkembang 749
organisasi akar rumput (kelompok) Pekka dengan anggota mencapai
16,833 orang yang tersebar di 471 desa, 121 Kecamatan di 19 Provinsi
di Indonesia. Kelompok-kelompok Pekka telah membentuk Serikat
Pekka di tingkat Provinsi, dan mulai merintis Federasi Serikat Pekka
di tingkat Nasional
Bertemu Pekka, sepintas, seperti berhadapan dengan potret suram
perempuan yang muram, penuh airmata, penyesalan, keputusasaan
dan ketidakberdayaan. Namun, dalam sepuluh tahun mengorganisir
dan menemani perjalanan komunitas Pekka, gambaran ini tidak selalu
benar. Pekka bukan perempuan lemah yang cengeng, peratap nasib
ataupun perempuan kesepian, penggoda laki-laki seperti stereotype
yang selama ini digambarkan. Pekka adalah potret kehidupan
perempuan miskin yang realistis, penuh energi dan semangat kerja
keras, kesabaran, ketabahan serta ketegaran yang luar biasa dan hampir
tidak berbatas. Meskipun kemiskinan, keterkucilan, kesepian, trauma
dan kesedihan, masih mendominasi sebagian kehidupan mereka,
namun pengorbanan serta kesediaan menjalani nasibnya dengan penuh
keikhlasan merupakan warna kehidupan Pekka yang dijumpai Pekka
di lapangan. Mereka adalah gambaran nyata perempuan yang sangat
bertanggungjawab terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya
meskipun tidak pernah mendapatkan gelar “pemimpin” dan “kepala
keluarga”. Apapun akan mereka lakukan meskipun mengorbankan
kehidupannya guna mengantarkan anak-anak mereka pada kehidupan
yang lebih baik. Ini adalah potensi perempuan pemimpin yang tidak
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boleh disia-siakan oleh negara.
Identifikasi masalah yang dilakukan oleh komunitas Pekka
memperlihatkan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Pekka
pada dasarnya disebabkan oleh tiga dimensi kekuasaan yang
mengontrol kehidupan perempuan kepala keluarga, yaitu kekuasaan
formal (the visible power), non formal (hidden power) dan tatanan nilai
(invisible power) (Lisa Veneklasen, 2001). Oleh karena itu, proses
Pemberdayaan Pekka harus mampu meningkatkan kemampuan
komunitas Pekka membangun kekuatan individu maupun kolektifnya
untuk mempengaruhi berbagai dimensi kebijakan demi kesejahteraan,
kesetaraan dan keadilan.
Cukup
banyak
waktu
dan
sumberdaya
yang
telah
dialokasikan
untuk mengorganisir
seputaran “tata nilai”
atau kekuasaan yang
tidak terlihat yang
telah
memasuki
kehidupan
Pekka
dan
perempuan
pada
umumnya
melalui
proses
“pencangkokan
ideologi bias” terus-menerus melalui berbagai institusi kehidupan
negara. Tujuan untuk mengubah pola pikir tidak mudah untuk
direalisasikan. Pekka yang menganggap dirinya “bukan siapa-siapa”
harus diyakinkan untuk melawan pemikiran tersebut dengan melihat
bahwa dirinya adalah “seorang manusia dengan segala kemuliaan
yang setara dengan lainnya”, dan yang membuat mereka merasa
berbeda dari lainnya dalam banyak aspek kehidupan hanyalah
“kesempatan” yang selama ini ditutup untuk mereka. Pendidikan
kritis dan pemaparan contoh-contoh kehidupan yang lebih baik dalam
kesetaraan martabat dapat membantu Pekka secara perlahan mengubah
cara pandang terhadap dirinya. Dan jika mereka telah sadar, mereka
harus berhadapan dengan lingkungannya yang masih memiliki cara
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pandang tradisional tentang keberadaan mereka.
Keberadaan dan peran tokoh serta pemimpin baik dari kalangan
agama dan adat, merupakan elemen “kekuasaan tersembunyi” yang
selama ini banyak berperan dan berpengaruh dalam membangun
persepsi dan kehidupan perempuan kepala keluarga, yang tidak dapat
diabaikan. Misalnya interpretasi mereka tentang ajaran yang cenderung
membenarkan kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan
poligami yang semena-mena, membutuhkan “strategi” yang cerdas
dan efektif dalam menyoalnya. Misalnya interpretasi ajaran agama
dapat didialogkan dengan menekankan pada “konsep keadilan dan
kemanusiaan” sebagai garis batasnya, serta melibatkan orang-orang
yang berkompetensi dalam hal ini.
Peraturan perundangan, mekanisme dan struktur pengambilan
keputusan, serta keberadaan aparat penguasa, adalah wujud kekuasaan
formal yang besar pengaruhnya pada kehidupan perempuan kepala
keluarga khususnya terkait akses sumberdaya dan keadilan. Oleh
karena itu perundangan yang peka terhadap realita sosial yang ada,
mekanisme dan struktur pengambilan keputusan yang bersahabat
terhadap perempuan, serta aparat yang memahami kerentanan
kelompok Pekka sangat diperlukan. Yang paling praktis dalam hal ini
adalah membuat jumlah perempuan kepala keluarga menjadi nyata
dalam angka statistik yang menjadi sumber berbagai kebijakan terkait
akses sumberdaya dan keadilan. Perubahan pasal-pasal dalam undangundang perkawinan agar lebih melindungi nilai-nilai luhur perkawinan
dan konsep keluarga yang meninggikan martabat anggotanya serta
menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan merupakan hal
yang harus dilakukan dalam waktu dekat.
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wonderful-family.web.id

Perempuan yang
(Di)Kalah(kan)
Khanifah

S

ebagian besar orang meyakini bahwa pernikahan sebagai ikatan
sakral diharapkan berlangsung selamanya, sebagaimana setiap
kalimat penutup dalam cerita dongeng. Namun, kehidupan
nyata bukanlah dongeng. Pasangan pernikahan tidak semudah titik
terakhir “happily ever after”. Pernikahan dalam beberapa perspektif
melihat justru adalah starting point kehidupan. Segala janji sakral
dalam pernikahan, taburan bunga, ucapan selamat dan binar-binar
di dua pasang mata suami istri segera akan diuji dalam kehidupan
rumah tangga. Persoalan tidak berhenti di titik “saya sudah menikah”
tapi justru pada kehidupan pernikahan itulah segala persoalan
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bermunculan dan pada titik itulah perceraian kadang menjadi jalan
akhir. Jurnal Perempuan telah mengumpulkan sejumlah data melalui
beberapa media massa mengenai perceraian, dan menemukan bahwa
semakin banyak perempuan yang melakukan gugat cerai.

Angka Perceraian yang Terus Meningkat
Dalam 4 tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia mengalami
peningkatan berdasarkan jumlah pengaduan, gugatan dan
dikabulkannya gugatan perceraian. Dalam berita di website resmi
Menkokesra (24 Januari 2012) dan Poskota (Minggu 5 Februari 2012)
disebutkan bahwa perceraian di Indonesia tergolong paling tinggi.
Pada tahun 2008 sebanyak 200 ribu kasus perceraian dan pada tahun
2009 meningkat sampai 250 ribu kasus. Berdasarkan data Direktorat
Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2010, dari dua juta
orang yang menikah setiap tahun di Indonesia, ada 285.184 pasangan
suami istri yang berakhir dengan perceraian.
Tahun ini, Harian Poskota (Minggu, 11 Maret 2012) mengabarkan
bahwa selama tahun 2012 sudah ada 500 berkas pengajuan perceraian
yang masuk Pengadilan Agama (PA) Kota Bekasi berdasarkan
pengaduan dari pasangan yang masih produktif antara usia 23-40
tahun. Di daerah Kebumen, sebagaimana diberitakan dalam Kompas
(Kamis, 11 Februari 2010) sedikitnya 24 pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengajukan perceraian.
Sementara itu total kasus perceraian di Kebumen selama setahun
terakhir mencapai 2.047 perkara atau naik sampai 193 perkara dari
tahun sebelumnya yang hanya 1.854 perkara.

Perceraian Dianggap “Dosa” Perempuan
Berbagai media memberitakan bahwa angka perceraian semakin
tinggi setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Agus
Syafi’i, sebagaimana dikutip dalam Poskota (Minggu, 5 Februari
2012) perceraian disebabkan berbagai faktor seperti perselingkuhan,
ketidakharmonisan, ekonomi morat-marit bahkan persoalan sepele. Dari
beberapa berita di media yang berhasil dihimpun Jurnal Perempuan,
menekankan bahwa pengajuan perceraian banyak didominasi oleh
perempuan, sebagaimana contoh berikut:
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Tahun ini proses perceraian di Indonesia masih sangat tinggi.
Dari data yang dirilis Mahkamah Agung (MA), sebanyak
285.184 perceraian terjadi di seluruh Indonesia. Anehnya,
sebanyak 59 persen perceraian diajukan oleh pihak istri.
“Dari 285.184 perceraian di seluruh Indonesia, 59 persen
diajukan oleh istri, 29 persen oleh suami dan sisanya oleh pihak
lain,” demikian rilis MA, Rabu, (3/8).
Dalam keterangan pers itu, Badan Peradilan Agama MA
(Badilag MA) menyebutkan, permohonan gugatan cerai yang
dilayangkan pihak istri sebanyak 190.280 kasus perceraian.
Sedangkan yang dilayangkan oleh laki-laki hanya setengahnya
yaitu 94.099 kasus perceraian. (LensaIndonesia.com Kamis, 4
Agustus 2011)
Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa pengajuan perceraian
paling banyak dilakukan perempuan, dan tersirat dalam pemberitaan
bahwa kecenderungan ini dianggap aneh. Perempuan mengajukan
perceraian dianggap tidak lazim. Bahwa angka 59 persen dari
keseluruhan kasus gugatan perceraian di Indonesia diajukan oleh
perempuan dianggap sesuatu yang ganjil. Sebuah point of recognition
perempuan menggugat bukanlah pada tempatnya. Padahal, setelah
perceraian terjadi, rata-rata perempuan tidak ingin mencari pendamping
baru atau memilih hidup mandiri, sementara pria cenderung mencari
pasangan baru.
Setelah perceraian, sebagian besar mantan suami akan segera
mencari pendamping hidup baru. “Hanya 33 persen pria yang
mengaku tidak akan kembali menikah setelah perceraian,”
ungkap survei tersebut seperti dilansir oleh MSBNC.
Sedangkan bagi wanita, perceraian memberikan kebebasan dan
identitas pribadi. Sebanyak 43 persen wanita yang bercerai
mengkhawatirkan kejadian serupa akan mereka alami saat
menikah lagi. “Sebagian besar wanita yang bercerai mengakui
lebih bahagia daripada saat mereka menikah.” (LensaIndonesia.
com Kamis, 4 Agustus 2011)
Namun sayang sekali bahkan pengamat yang diminta pendapatnya
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tentang masalah ini menyimpulkan dengan cepat bahwa perceraian
disebabkan oleh gerakan emansipasi dan menyalahkan perempuan
yang tidak cukup bersabar untuk menyelesaikan persoalan rumah
tangganya. Pendapat tersebut mengabaikan pentingnya mengamati
lebih dalam faktor-faktor apa saja yang mendorong perceraian.
Sementara itu, psikolog forensik Universitas Bina Nusantara
(Binus), Jakarta, Reza Indragiri Amriel, menilai gerakan
emansipasi mendorong perempuan lebih berani mengajukan
gugatan cerai. Sayangnya, gerakan ini mengakibatkan
pandangan bahwa perceraian sebagai solusi atas permasalahan
ketidak harmonisan keluarga.
Pergeseran cara pandang yang menilai perceraian masih
dianggap sebagai puncak kegagalan berumah tangga nampaknya
sudah terkesan usang. Yang terjadi, bila ada masalah maka
sedikit-sedikit perempuan memilih cerai. (LensaIndonesia.com
Kamis, 4 Agustus 2011)
Pendapat dalam berita tersebut menampakkan bahwa bahwa
gerakan emansipasi turut “menanggung dosa” karena mengakibatkan
perempuan menjadi berani. Sementara perhatian pada fakta bahwa
perceraian itu tidak serta merta terjadi begitu saja disebabkan himpitan
ekonomi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana berita
berikut ini:
Dikatakan Hamid, setiap harinya ada dua hakim yang
memimpin 20 sidang perceraian. “Jumlah hakim yang ada 10
orang, delapan di antaranya juga berperan sebagai mediator,”
tutur Hamid. Dikatakannya, beberapa faktor penyebab
penceraian masih didominasi permasalahan ekonomi. Tapi,
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan,
persentasenya juga relatif tinggi sebagai pemicu timbulnya
percekcokan sehingga mengajukan perceraian. “Sebagian kecil
pihak istri juga mengaku ingin bercerai karena suaminya
menikah kembali,” tambahnya.
Seperti dalam sidang perceraian antara Tubagus Maryani, 38,
digugat cerai istrinya Ny. Yuni, 29, yang disebabkan persoalan
ekonomi. Sidang keduanya warga Desa Bojongnangka,
Kecamatan Cileungsi ini berlangsung singkat. Sebelumnya
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pasangan yang sudah 12 tahun menikah sudah dua kali
menjalani sidang termasuk dilakukan mediasi. “Saya keukeh
minta cerai karena tak tahan lagi,” ucap Ny. Yuni kepada
majelis hakim.
Berdasarkan berkas gugat cerainya, diketahui Ny. Yuni minta
cerai lantaran sudah dua tahuan setengah tak diberi nafkah
ekonomi. Selama itulah ibu dua anak berdagang nasi sementara
suaminya tak punya pekerjaan tetap. (Poskota, Senin 26 Maret
2012)
Nyonya Irma, (23) memutuskan melakukan pengajuan cerai karena
mengalami KDRT, seperti dalam berita berikut ini.
Poskota (Senin, 26 Maret 2012) yang menyebutkan salah
satu kasus perceraian: Ny. Irma, 23, ibu satu balita, yang
mendaftarkan gugat cerai suaminya TY, 25, ke PA Cibinong.
Katanya, suami bersifat kekanakan, ringan tangan, dan tak
mampu mandiri membuatnya menggugat cerai. “Selama 21
bulan berumah tangga saya stres, lebih baik hidup sendiri,”
ucapnya. Suaminya mengandalkan hidup sebagai tukang
bangunan, secara ekonomi tak cukup, tapi itu bukan persoalan
utama. “Saya kerja jadi pembantu. Yang bikin malu dan stres
jika tak ada gawean dia kerap marah lalu merengek minta
bantuan ke ibunya,” akunya.
Di Depok, dimana 30 persen dari 1.673 pengajuan kasus gugat cerai
adalah disebabkan oleh KDRT.
DEPOK, RIMANEWS-Sebanyak 30 persen dari 1.673
pengajuan kasus gugat cerai di Kota Depok disebabkan karena
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun hanya
sebagian kecil dari kasus KDRT tersebut yang terbukti di
pengadilan.
Panitera Hukum sekaligus Humas Pengadilan Agama Kota
Depok, Arifudin mengatakan, perempuan lebih mendominasi
mengajukan gugatan perceraian dibandingkan laki-laki pada
tahun 2011. Pengajuan cerai talak yang diajukan laki-laki di
Kota Depok sebanyak 648 perkara atau hanya 28 persen dari
kasus perceraian di Kota Depok pada tahun itu. “Dari 1.673
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kasus cerai yang diajukan perempuan, sebanyak 30 persen
disebabkan karena kekerasan dalam umah tangga,” ujarnya di
Depok, Rabu (18/1).
Meskipun demikian, kata dia, hanya sedikit dari kasus KDRT
tersebut yang terbukti di pengadilan. Hal itu karena minimnya
bukti KDRT. “Biasanya kasus KDRT dibuktikan oleh
visum, tapi yang namanya warga biasa saat kejadian KDRT
berlangsung, jarang yang terpikirkan untuk melakukan visum
di rumah sakit,” ujar Arifudin.
Jumlah kasus KDRT tersebut tercatat semakin bertambah
seiring dengan meningkatnya kasus perceraian di Kota Depok.
Namun secara persentase, kisarannya masih sama dari tahun
sebelumnya. (Rimanews.com, Rabu 18 Januari 2012)
Kasus KDRT sulit dibuktikan di pengadilan karena perlu
menunjukkan bukti seperti hasil visum, dll. Sementara dalam keadaan
demikian perempuan jarang berpikir tentang visum.
Dalam berbagai kasus yang telah diuraikan, perceraian bagi
perempuan ibarat emergency door yang memang harus diambil.
Keputusan bercerai untuk keluar dari penderitaan bukan semata-mata
soal gerakan emansipasi, tetapi keinginan manusia untuk menjalani
hidup yang lebih baik. Mereka rela hidup menjanda untuk menjalani
sendiri kehidupannya.
BOGOR (Pos Kota) – Sekitar 500-an perempuan di Kabupaten
Bogor selama Januari-akhir Maret ini rela menjadi dan siap
menjanda. Angka ini setidaknya tercatat di Pengadilan Agama
(PA) Cibinong yang telah menerima 522 berkas pengajuan cerai
selama 2010 ini.

Perempuan: Pihak yang (di)Kalah(kan)
Beberapa persepsi tampak dari pemberitaan media bahwa kasus
perceraian kesalahan ada pada perempuan, yang tidak mau bersabar
sedikit menjaga keutuhan rumah tangganya. Padahal persoalan
perceraian tidak lepas dari kedua belah pihak. Namun, dalam banyak
pasangan suami istri, perempuan terpaksa menjadi satu-satunya yang
harus memegang tanggung jawab soal “keutuhan rumah tangga”.
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Lebih dari itu, banyak kasus kekerasan yang terjadi dan menempatkan
perempuan sebagai korban. Beberapa perempuan memutuskan
untuk bertahan, sebab dia tidak memiliki pekerjaan dan dia tidak
mampu meninggalkan anaknya. Jadi, dia bertahan, lama, sampai
batas ketahanannya menerima penganiayaan membuatnya menyadari
bahwa penganiayaan yang diterimanya sudah semakin serius sehingga
ia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai.
Perempuan, dalam posisi perceraian tetap dalam posisi dikalahkan.
Dia harus menanggung tanggung jawab sendirian. Ada konsekuensi
besar yang harus dia hadapi sebagai penyandang status janda.
Perempuan memutuskan bercerai harus berjuang sendiri menafkahi
dirinya, juga anaknya (jika memiliki anak). Bahkan jika perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga bertahan, dia bisa mati.

Sumber:
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Posisi Perempuan dalam Kontestasi
dan Negosiasi Hukum Waris dan
Peradilan Indonesia:
Tinjauan Pluralisme Hukum

Sulistyowati Irianto1

Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana posisi
perempuan dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia.
Bagaimanakah prempuan diproyeksikan dalam norma hukum dan
praktik hukum adat waris, hukum (agama) Islam dan hukum Negara.
Tulisan ini akan menunjukkan bahwa kajian tentang masalah
waris bisa menjadi suatu lensa untuk menjelaskan kontestasi dan
negosiasi kepentingan politik dan hukum yang terjadi sepanjang
sejarah peradilan di Indonesia. Betapa kayanya lapangan hukum
waris sebagai bahan untuk pemikiran akademik maupun praktik
hukum, khususnya ketika membicarakan soal akses perempuan
kepada sumberdaya waris (tanah, sawah, ladang, rumah, juga
benda bergerak). Seberapa jauh perempuan dianggap sebagai
pewaris, dan berapa besar porsinya.Tulisan ini tidak memuat
secara keseluruhan temuan penelitian, tetapi setidaknya memberi
gambaran umum tentang isu-isu hukum waris di Indonesia dari
perspektif pluralismehukum. Studi ini dilakukan dengan menelusuri
kepustakaan.Pengambilan data berupa putusan Mahkamah Agung
dimungkinkan sejak terbukanya situs Mahkamah Agung, berkat
reformasi manajemen pengadilan di lembaga tersebut.
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alam konteks Indonesia, pluralisme hukum waris adalah suatu
kenyataan hukum yang tidak bisa dielakkan. Mempelajari
realitas pluralisme hukum waris di Indonesia dapat diawali
dari periode di mana pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan
yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap kelompok penduduk
menjadi subyek hukum dari hukumnya sendiri. Berdasarkan kebijakan
itu lahirlah pembagian penduduk ke dalam tiga golongan, yaitu orang
Eropa, Timur asing dan Pribumi (Cammack, 2007: 1444). Pembagian
penduduk ke dalam tiga golongan itu diatur dalam IS (Pasal 163
Indische Staatregeling), beserta hukum dan pengadilan bagi masingmasing golongan (Pasal 131 IS) pada tahun 1926.
Meskipun terdapat acuan hukum dan lembaga penyelesaian
sengketa sendiri untuk masing-masing golongan penduduk, tetapi
ada pengecualian-pengecualian dalam hal waris.Misalnya dalam
beberapa hal, penduduk Indonesia Kristen dan berkedudukan di Jawa
dan Indonesia Timur, bisa menundukkan diri pada hukum Eropa.
Keragaman ini menambah kompleksitas pluralisme hukum dalam
bidang waris.
Pada tahun 1937 terdapat kebijakan pemerintah Belanda yang
membatasi yurisdiksi Pengadilan Agama hanya untuk kasus-kasus
perkawinan dan perceraian. Hal itu telah menyebabkan Pengadilan
Agama tidak memiliki kewenangan terhadap penyelesaian masalah
waris, karena kewenangan itu diserahkan kepada Pengadilan Adat.
Semua kasus waris diselesaikan oleh Pengadilan Adat, yang dalam
beberapa kasus tertentu dapat diteruskan kepada Pengadilan Negara
(Landraad, pengadilan yang berlaku bagi golongan Eropa).
Namun kemudian perubahan terus terjadi, seiring dengan terjadinya
dinamika dan kontestasi dalam wacana akademik, dan diantaranya
ada yang terlahir dalam bentuk kebijakan politik. Saat ini kita dapat
menjumpai bahwa jurisdiksi pengadilan agama di Indonesia yang
semakin diperluas melalui berbagai Udang-undang dan kebijakan
pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah mengadili perkara
waris (penetapan dan penyelesaian sengketa), perkara ekonomi dan
perbankan Shariah. Sampai akhirnya terjadi perubahan dimulai tahun
2006 ketika ada UU yang menyatakan tidak ada opsi bagi mereka yang
beragama Islam, untuk menyelesaikan pembagian atau sengketa waris
di luar pengadilan agama.
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Beberapa hal penting dalam bidang kewarisan di Indonesia
dapat diidentifikasi. Pertama, dalam hukum agama (Islam), apa yang
disebut sebagai hukum kewarisan Islam adalah bervariasi meskipun
ada prinsip-prinsip yang baku. Variasi itu terutama terdapat dalam
interpretasi tentang siapa yang berhak atas waris, apakah perempuan
termasuk, dan berapa besar bagiannya. Kemudian variasi hukum Islam
juga terjadi berdasarkan wilayah, apakah di Jawa atau luar Jawa. Aktor
dan institusi yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum waris
Islam juga menjadikan hukum Islam bervariasi (Lev, 1972,1973). Aktor
dan institusi dalam hal ini terutama adalah Pengadilan Agama atau
Pengadilan Negara, Dalam saat sekarang institusi pengadilan negeri
dianggap mewakili institusi Adat dalam beberapa hal, seperti yang
terjadi di Minangkabau (Benda-Beckmann F& K, 2010).
Kedua, demikian pula dalam hukum adat, tidak didapati hukum
adat yang tunggal mengenai waris, karena hukum adat sangat
bervariasi, tergantung pada sistem kekerabatan apakah patrilineal,
matrilineal atau bilateral. Pluralisme hukum adat juga terjadi karena
adanya pengaruh dari hukum Islam terhadap hukum adat. Selanjutnya
variasi hukum adat juga bisa diidentifikasi dari seberapa jauh hukum
adat masih diakui melalui putusan hakim dalam kasus-kasus waris di
pengadilan. Kemajemukan hukum adat berkaitan dengan persoalan
bagaimana perempuan diposisikan dalam hukum waris. Apakah
perempuan diakui sebagai ahli waris, dan berapa banyak bagiannya.
Ketiga, dalam ranah hukum Negara yang dapat dijumpai adalah
hukum waris tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti
Undang-Undang Perkawinan no.1/1974, Kompilasi Hukum Islam
dan yurisprudensi. Dalam hal ini yurisprudensi dalam lapangan
waris menduduki tempat yang istimewa sebagai acuan hukum. Hal
ini berbeda dengan lapangan hukum yang lain, dimana yurisprudensi
dianggap tidak dianggap mengikat, dan dianggap bukan hal yang
terlalu penting dibandingkan dengan Undang-Undang (Lev, 1972,
Cammack, 2007).
Keempat, masalah waris menyebabkan isu kembar yaitu kontestasi
antara Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Agama, dan Pengadilan
Adat terhadap Pengadilan Agama dalam suatu kompleksitas persoalan
ideologi, politik, agama dan hukum. Hal ini menyebabkan ketegangan
dalam kehidupan institusi hukum yang terus menerus, meskipun
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dalam tahap yang rendah. Ketegangan ini biasanya berkaitan dengan
isu yang lebih besar dalam konflik politik di Negara Indonesia (Lev,
1972: 209).

Pluralisme Hukum Waris: Kontestasi dan Negosiasi
Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana kompleksitas pluralisme
hukum waris itu. Dalam masing-masing sistem hukum baik itu adat,
agama (Islam) maupun Negara, terdapat pluralisme di dalam dirinya
sendiri.
Pluralisme Hukum Waris Adat
Hukum adatbukanlah hukum yang statis, sekali dibuat dan
selamanya tidak akan berubah. Di dalam hukum adat terjadi
perkembangan dan perubahan yang luar biasa, karena kreativitas
masyarakat dalam “berhukum” (doing law) untuk dapat menyesuaikan
diri dengan tuntutan jaman.Pluralisme hukum adat tidak hanya dapat
dipahami karena substansinya yang beragam, tetapi juga karena
hukum Adat berubah, mengikuti tuntutan masyarakat akan keadilan
yang juga berubah. Dari perspektif perempuan, khususnya dalam
hukum keluarga, terdapat tuntutan akan akses keadilan yang semakin
kuat, mengingat pengaruh wacana global tentang hak asasi manusia
dan hak asasi perempuan.
Selain hukum adat yang mengatur soal keluarga, hukum adat
mengalami kemunduran juga karena pandangan dari para elit dan
para sarjana hukum yang mengatakan bahwa hukum adat tidak
dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan ekonomi dan
kecenderungan yang semakin mengarah kepada Negara industri,
yang memerlukan sistem hukum yang modern. Sebaliknya dalam
kenyataan kita melihat bahwa kemampuan Negara Indonesia untuk
menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip Negara
modern, dalam skema rule of lawmasih sangat terbatas. Dengan demikian,
diakui atau tidak, hukum adat tetap menjadi acuan bagi masyarakat
Indonesia.Hidupnya hukum adat, bukan saja di kalangan masyarakat
pedalaman yang jauh dari pusat-pusat fasilitas penyelenggaraan
pemerintahan, tetapi juga masyarakat kota. Betapapun modernnya
masyarakat perkotaan di Indonesia, ada peristiwa dimana mereka tetap
akan kembali kepada adat lama, yaitu ketika berkaitan dengan urusan
perkawinan, kematian dan waris (Hildred Geertz dalam Ihromi, 1988)
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Bagaimana pentingnya hukum adat, dan khususnya waris adat
bagi masyarakat Indonesia, dapat dilihat dari kenyataan ini. Pada
prinsipnya identitas etnik mengacu pada adat yang akanterus hidup
sepanjang orang mengakuinya. Aturan mengenai kewarisan adat
menjadi penting dalam hal kelestarian adat.Hal ini menyangkut soal
pembagian harta karena adanya kematian seseorang dalam komunitas
adat.Warga masyarakat membutuhkan kelangsungan eksistensinya
dan akar dari imajinasi terhadap dirinya sendiri. Dengan menetapkan
hak waris kepada orang-orang dalam hubungan tertentu, dan tidak
kepada orang lain, masyarakat mereproduksi hubungan-hubungan
sosial yang diharapkan akan tetap hidup dan diekspresikan (Cammack,
2007:330)
Cornelis van Vollenhoven dan Barend Ter Haar adalah dua
orang yang berjasa mempertahankan adat law, ketika pemerintah
Belanda ingin menyeragamkan hukum, yang akan berlaku juga bagi
Negara jajahan. Mereka berdua mengatakan bahwa Hindia Belanda
berbeda dengan Eropa, karena sudah memiliki norma hukumnya
sendiri. Mereka behasil meyakinkan pemerintah Belanda untuk tidak
melanjutkan kebijakan penyeragaman hukum. Sejak saat itu hukum
adat berkembang2.Namun sayangnya kesempatan berkembangnya
hukum adat ini kurang mendapat tanggapan dari para akademisi.
Kegiatan ilmiah dalam ranah hukum adat tidak terlalu berkembang,
dalam arti tidak banyak penelitian dan kajian dilakukan dalam
lingkungan akademik. Memang hukum adat menjadi mata kuliah di
fakultas-fakultas hukum sampai sekarang, tetapi tidak menjadi wacana
yang maju 3
Dalam hal hukum adat waris, tidak ada hukum adat yang tunggal
yang mengatur posisi perempuan dalam masalah waris di Indonesia.
Ada hukum adat yang tidak mengikutsertakan perempuan (istri
dan anak perempuan) sebagai ahli waris.Ada hukum adat yang
memberikan tempat kepada perempuan dan anak perempuan sebagai
ahli waris.Ada yang membolehkan anak adopsi sebagai ahli waris,
dan ada yang tidak.Bagian dari perempuan dan anak perempuan
terhadap harta waris juga bermacam-macam. Ada hukum adat di
wilayah tertentu yang memberikan separuh bagian, ada daerah lain
yang memberi sepertiga bagian4. Terhadap perbedaan dalam praktek
hukum adat waris, dapat diketahui adanya pengaruh hukum Islam
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terhadap hukum adat waris.
Adanya keragaman pengaturan tentang kedudukan perempuan
dalam hukum adat waris terutama mengacu pada sistem kekerabatan
pada masyarakat adat yang bersangkutan.Hukum “adat lama” pada
masyarakat dengan kekerabatan patrilineal5, tidak menempatkan
perempuan sebagai ahli waris dari ayah maupun suaminya. Hal ini
dianut pada umumnya oleh masyarakat Batak, Bali, Lombok, dan
banyak suku bangsa di Nusa Tenggara dan Indonesia Timur, serta
masyarakat keturunan Cina di Indonesia. Memang ada mekanisme
bagi anak perempuan untuk meminta bagian dari waris ayahnya,
tetapi hal itu didasarkan pada kasih sayang dan kebaikan hati dari
ayah atau saudara laki-lakinya (male siblings). Biasanya hal itu dikaitkan
dengan pemberian hadiah bagi perempuan misalnya karena dia
melahirkan anak pertama laki-laki. Hadiah tersebut disebutpauseang
bagi masyarakat Batak Toba. Namun bagian tersebut adalah hadiah,
dan bukan hak bagi perempuan.
Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal6seperti
Minangkabau, sungguhpun pewarisan dihitung berdasarkan garis
ibu, tetapi perempuan tetap tidak memiliki kontrol sepenuhnya atas
akses penguasaan dan pengelolaan tanah. Pihak yang berkuasa dan
memegang kontrol atas harta waris tetaplah laki-laki, yaitu ninik mamak
(adik atau kakak dari ibu). Di tangan ninik mamak inilah pada umumnya
segala keputusan akan lahir untuk menentukan siapa yang berhak
mengelola harta keluarga dan peruntukannya. Pada masa sekarang,
muncul masalah baru ketika terjadi pergeseran yang mengarah pada
lahirnya keluarga batih. Ada tuntutan untuk membagi waris kepada
anak laki-laki maupun perempuan dalam keluarga batih, dan ini
menimbulkan kesulitan ketika harus berhadapan dengan hukum adat
sendiri.Belum lagi adanya acuan hukum waris yang berbeda antara
hukum Islam dan hukum adat mengenai siapa yang dianggap ahli
waris dan berapa banyak. Untuk menyikapi hal ini, dalam kasuskasus waris, biasanya dilakukan pembagian secarahibah (donasi untuk
dapat menjembatani antara hukum adat dan hukum Islam (Keebet von
Benda-Beckmann, 2009)
Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral atau
parental7seperti yang dianut oleh masyarakat Jawa, anak perempuan dan
istri sudah dianggap memiliki kedudukan yang sama dalam hal waris.
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Diakuinya hak istri terhadap harta bersama dalam perkawinan,marital
property (gono-gini) ini menyangkut konsep mengenai keluarga sebagai
satuan ekonomi. Istri dianggap memiliki fungsi produksi dalam satuan
tersebut, sehingga ia dianggap berhak atas harta dalam perkawinan.
Sungguhpun demikian, tetap saja porsi pembagian harta bagi laki-laki
dan perempuan dirasakan tidak menunjukkan keadilan. Pembagian
waris anak laki-laki dan anak 2.bp.blogspot.com
perempuan adalah sepikul
segendhongan artinya, anak
laki-laki
akan
mendapat
bagian dua kali lebih banyak
daripada anak perempuan.
Hukum, nilai-nilai dan
konsep-konsep
budaya
yang tidak menempatkan
perempuan dalam kesetaraan
dan
keadilan
dalam
penguasaan sumber daya
waris telah mendudukkan
perempuan pada posisi yang
marjinal.Akibatnya, perempuan menanggung beban atas pengucilannya
dari akses kepada sumber daya.Keadaan itu telah menempatkan
perempuan pada posisi yang rentan terhadap kemiskinan. Selanjutnya
kemiskinan akan mudah sekali membawa perempuan menjadi korban
kekerasan dan eksploitasi, karena bersedia menjalani pekerjaanpekerjaan yang merendahkan dan berbahaya bagi dirinya sendiri,
khususnya dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak-anak.
Pluralisme Hukum Waris (Agama) Islam
Persoalan waris menjadi sangat penting karena menandakan
identitas sosial dan keagamaan dan karakter dari suatu masyarakat.
Hukum pada umumnya dan hukum waris khususnya, mendapat
perhatian yang besar dari kalanganumat Islam Indonesia.Dalam
ranah doktrin hukum Islam, aturan waris mendapatkan tempat
yang penting. Hukum Islam mengatur soal distribusi waris sangat
detail. Namun harus diingat pula bahwa kalangan Islam di Indonesia
bukanlah identitas yang tunggal dan seragam.Ada begitu banyak
aliran dalam Islam, besar dan kecil yang memiliki interpretasi sendiri
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terhadap hukum Islam, karena ketiaadan otoritas yang tunggal dalam
Islam.Tradisi hukum Islam juga ditandai oleh pluralitas doktrin yang
signifikan.
Hal ini seperti yang dikatakan Samia Bano berdasarkan
penelitiannya. Dalam hukum keluarga Islam (Muslim family law), posisi
perempuan didefinisikan dengan mengkaitkannya pada perkawinan,
perceraian, hak pengasuhan anak dan waris. Hukum keluarga sering
kali dihubungkan dengan hukum perdata. Dalam hal ini hukum
keluarga Islam dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai
pemuka agama dan berbagai komunitas. Hal ini disebabkan karena
tidak adanya sistem hukum Islam yang komprehensif dan tunggal. Ia
dapat sangat berlainan tergantung pada latar belakang religi dan etnis.
Di Inggris sendiri, terdapat dua kelompok
besar Muslim yaitu Sunni dan Shi’a. Praktik Masyarakat dengan
Islam di dalam kedua kelompok tersebut sistem kekerabatan
juga berbeda bilamana dikaitkan dengan patrilineal pada
berbagai mazhab Shariah. Dalam dunia umumnya lebih kondusif
Islam, terdapat begitu banyak kelas dan sekte. terhadap pengaruh
Pengoperasiannya juga tergantung pada hukum Islam, karena
Islamic code of laws; misalnya Muslim Ismaili terdapat kesamaan
adalah bagian dari kelompok Shi’a yang lebih dalam hal cara
besar. Mereka juga mempraktikkan hukum menempatkan posisi
yang berbeda yang kadang-kadang hanya perempuan dalamwaris
berlaku bagi kelompok mereka sendiri. Oleh
sebab itu, Bano mengatakan bahwa sulit untuk berbicara tentang
“Muslim family law” di Inggris (Bano, 2005)
Demikian pula apa yang disebut hukum waris Islam sangat bervariasi
di Indonesia. Hal inipun sudah menunjukkan adanya pluralisme
hukum waris dalam hukum Islam. Pertama, terdapat variasi mengenai
substansi hukumnya sendiri tentang siapa berhak atas waris dan berapa
banyak. Inilah pertanyaan yang paling penting dalam hukum waris.
Kedua dalam praktiknya hukum Islam juga diberlakukan berbedabeda tergantung wilayahnya (Jawa atau luar Jawa). Perbedaan tersebut
juga ditentukan oleh aktor-aktor dan institusi (Pengadilan Negeri atau
Pengadilan Agama) yang menyelesaikan masalah waris. Dalam hal
keseteraan gender pada umumnya perbedaan pandangan juga terjadi
di kalangan hakim. Mereka berdebat misalnya dalam hal perkawinan
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terjadi lebih dari satu kali, apakah perempuan dari perkawinan yang
berbeda berhak atas harta waris, dan berapa besarnya.
Pluralisme hukum dalam Hukum Waris Islam juga dapat dilihat
ketika ditemukan pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat.
Namun sukar untuk menjawab secara persis seberapa besar pengaruh
hukum Islam terhadap hukum adat, kecuali terlihat adanya pola-pola
yang umum tentang kepatuhan terhadap hukum Islam. Mengapa sukar
menjawabnya, sebagian memang karena kompleksitas dari terjadinya
pluralisme hukum itu sendiri. Suatu keadaan dimana beberapa sistem
hukum saling bertemu, dan saling mempengaruhi satu sama lain, dan
menyebabkan hukum terus menerus berubah tanpa henti. Hal yang
paling bisa dijawab tentang seberapa besar pengaruh hukum Islam
adalah bila dikaitkan dengan organisasi kekerabatan lokal sebagaimana
yang pernah terjadi dan akan terus terjadi (Lev: 1971: 192)
Masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal pada umumnya
lebih kondusif terhadap pengaruh hukum Islam, karena terdapat
kesamaan dalam hal cara menempatkan posisi perempuan dalamwaris.
Dalam struktur keluarga bilateral seperti di Jawa atau Aceh, pengaruh
hukum waris Islam dalam arti yang luas mungkin juga besar karena
diakuinya ashabu’l-fara’ íd dalam Islam. Hal ini menyangkut pengakuan
terhadap logika bilateralisme dalam Islam seperti yang dikemukakan
oleh Hazairin. Sungguhpun tidak diakui secara luas, tetapi pandangan
Hazairin ini sangat berpengaruh di kalangan para akademisi hukum
Islam (Cammack, 2008). Sedangkan pada masyarakat Matrilineal
seperti di Minangkabau hampir sukar dikatakan adanya hukum Islam
dalam waris, kecuali pada keluarga yang sudah semakin menjauhi
ikatan keluarga tradisional. Hal ini sangat menarik mengingat dalam
banyak hal hukum Islam sangat berpengaruh di Minangkabau, tetapi
tidak demikian dalam hal hukum waris (Lev, 1972, Benda-Beckmann
F& K, 2009).
Aceh adalah sebuah wilayah yang perlu disebut secara khusus
dalam studi waris Islam. Bagaimana acuan hukum kewarisan di Aceh
? Idlo (2007) mencatat bahwa dalam praktiknya hukum kewarisan
Islam maupun hukum kewarisan adat tidak diterapkan secara ketat.
Cara pembagian waris sangat tergantung pada perspektif ketua adat,
kesepakatan di antara anak-anak (ahli waris), status ekonomi dari ahli
waris dan tempat kediaman. Setelah bencana tsunami menimpa Aceh,
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posisi luar biasa diterapkan dalam hal waris. Hasil penelitian IDLO
mengidentifikasi solusi untuk beberapa kasus yang tidak konsisten
dengan hukum adat dan prinsip Sharia. Bagaimanapun, pembagian
ini nampak lebih merefleksikan konteks paska-tsunami daripada
pergeseraan keputusan adat yang manapun
Dalam temuannya Bowen (2003) mencatat bahwa adat Aceh
memberikan kewenangan pada laki-laki untuk melakukan kontrol
atas tanah dalam sistem kewarisan. Pada awalnya perkawinan dalam
hukum adat Aceh tidak memberi akses kepada perempuan terhadap
kepemilikan tanah. Namun lambat laun pengaruh Islam mulai masuk
ke Aceh, yaitu ketika Negara menggunakan hukum waris Jawa yang
diadopsi dari hukum Islam masuk dalam peradilan di Aceh. Sejak saat
itu ditemukan bahwa masyarakat Aceh menggunakan hukum agama
Islam sebagai rujukan dalam menyelesaikan waris. Dalam temuannya
Bowen mengidentifikasi bahwa masyarkat Aceh menggunakan baik
hukum Islam maupun hukum adat sebagai acuan waris. Meskipun
seseorang menggunakan hukum adat, tetapi ia meyakini bahwa ia
tetap menjalankan hukum agama Islam. Alasannya adalah ia tetap
mengacu pada prinsip Fiqh (kaidah ushul al fizh), yang berbunyi al‘adatu muhkamat (adat yang baik dapat digunakan sebagai hukum
Islam). Dalam hal ini tindakan mengkombinasikan hukum adat dan
hukum agama sangat dimungkinkan.
Dalam penetapan waris, aturan mengenai perolehan perempuan
adalah separuh dari laki-laki tidak menjadi acuan yang ketat. Mereka
dapat saja memberi bagian yang sama bagi perempuan. Dalam hal ini
logika yang digunakan adalah prinsip dalam Al Quran yang menegaksan
bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini memungkinkan
perempuan janda dan anak perempuan Aceh untuk mendapatkan
hak yang sama dengan laki-laki dalam hal waris. Namun sayangnya
pemahaman perempuan terhadap hak-hak yang dianut dalam aturan
tersebut sangat terbatas. Akibatnya perempuan Aceh berada dalam
posisi yang lemah dalam tatanan sosial. Mereka tidak dilibatkan
dalam urusan kepemilikan harta dan selalu menggunakan nama
suami atau saudara laki-laki dalam legalisasi harta yang dimilikinya.
Program Studi dan Advokasi hak Waris (PSAHW), Yayasan Gungong
Jeumpa (IDLO, 2007), menemukan bahwa hamper 80 % perempuan
di daerah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tidak memahami hukum
kewarisan. Sementara tu, perempuan yang memahami hak warisnya
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cenderung pasrah dan tidak melakukan tindakan hukum apabila hak
warisnya tidak diberikan. Dalam hal ini dapat dibayangkan bahwa
membawa kasus sengketa waris ke pengadilan, sungguhpun dalam
penyelesaiannya merugikan perempuan, bukanlah pilihan yang
utama.
Berubahnya pola organisasi keluarga mungkin secara positif menjadi
faktor masuknya hukum waris Islam. Hal ini seperti yang dikutip
oleh Lev dari Prins ketika melihat apa yang terjadi pada masyarakat
pedalaman. Tumbuhnya hukum Islam dicerminkan sebagiannya dari
ketertarikan orang yang berada dalam proses meninggalkan ikatan
sosial tradisional dan nilai-nilainya8. Artinya, jika pola organisasi
keluarga berubah, maka aturan waris Islam menyediakan fungsi
untuk mendukung pola yang baru. Dalam hal terjadinya urbanisasi,
terdapatkecenderungan melemahnya pengaruh ikatan klan dan
keluarga besar (extended family) dan menguatnya keluarga batih
(nuclear family), dan di situlah hukum waris Islam menjadi lebih cocok
dan lebih menguntungkan daripada kebiasaan yang selama ini sudah
ada (Lev, 1972: 193)
Pluralisme hukum Islam juga dapat ditinjau dari adanya transplantasi
hukum dari “luar”terhadap hukum Islam di Indonesia. Hal yang
penting untuk dicatat adalah diakuinya konsep harta bersama (jointly
marital property). Jenis harta ini terdiri dari harta yang didapat selama
perkawinan baik dari usaha suami maupun istri. Harta ini terpisah
dari harta bawaan atau harta pisah, yang dibawa oleh masing-masing
pasangan sebelum perkawinan ke dalam perkawinan. Termasuk di
dalamnya adalah harta yang didapat sebagai hadiah perkawinan
Menurut Cammack, konsep harta bersama ini adalah elemen yang
ditransplantasikan dari praktik hukum Islam di Negara-negara Asia
Tenggara. Konsep harta bersama dalam perspektif Islam ini tidak
dikenal di luar Asia Tenggara (Cammack: 2007). Namun sebenarnya
konsep harta bersama dalam perkawinan sudah dikenal lama dalam
masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral seperti etnik Jawa dan
Sunda.

Pluralisme Hukum Negara Berkaitan dengan Waris
Dari perspektif hukum negara, sebagaimana dikatakan di atas,
persoalan hukum waris dan penyelesaiannya bukanlah persoalan hari
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ini saja, tetapi merupakan kelanjutan dari kebijakan kolonial membagi
penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan dengan menjadi subjek
dari hukum yang berbeda-beda.Pluralisme hukum dalam bidang waris
mulai kelihatan dari sejak saat itu. Masalah waris yang termasuk dalam
hukum keluarga bagi orang Eropa adalah hukum perdata Barat. Sangat
menarik untuk mengawati bagaimana pluralisme hukum terjadi dalam
hukum Negara yang formal. Sebagian dari Hukum perdata Barat juga
berlaku bagi golongan Timur Asing, dan orang Indonesia Kristen di
Jawa dan Indonesia Timur berdasarkan statuta yang dikeluarkan tahun
19339. Selebihnya bagi penduduk non-Eropa, hukum perkawinan dan
warisan didasarkan pada kebiasaan atau adat dari masing-masing
orang yang bersangkutan.Bagi orang Indonesia berlaku hukum
adatnya sendiri. Apabila orang Indonesia yang beragama Islam, ingin
menundukkan diri kepada hukum Islam, ketika menyelesaikan suatu
masalah hukum, maka harus ada pernyataan bahwa hukum Islam
tersebut diterima oleh hukum adat melalui peradilan adat. Inilah
yang dinamakan sebagai teori Receptie yang dalam masa sesudahnya
menimbulkan banyak perdebatan di kalangan sarjana hukum yang
bertujuan memajukan hukum Islam.
Acuan terhadap hukum waris membawa konsekuensi pada
jurisdiksi pengadilan: siapa yang berhak menangani masalah waris.
Setelah melalui waktu yang sangat panjang dan terjadi berbagai
perubahan, beginilah gambaran umum tentang keberlakuan hukum
dan sistem peradilan Indonesia yang resmi masa kini berkaitan dengan
hukum keluarga termasuk waris. Yurisdiksi pengadilan tergantung
pada identitas agama dan jenis perkara, dan kasus waris menjadi
kekecualian. Bagi orang Islam yang berurusan dengan hukum keluarga,
termasuk urusan perkawinan dan perceraian, yang berlaku adalah
hukum Islam dan mereka menyelesaikannya ke Pengadilan Agama.
Bagi mereka yang non-Muslim untuk kasus-kasus yang berhubungan
dengan hukum keluarga, termasuk perkawinan dan perceraian,
berlaku hukum Negara dan mereka pergi menyelesaikan perkaranya
ke Pengadilan Negeri.Namun dalam perkara waris siapapun
mendapat kebebasan. Mereka yang beragama Islam, diperkenankan
untuk memilih menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negara
atau Pengadilan Agama –Setidaknya hal itu berlangsung sampai tahun
2008--. Selebihnya, untuk perkara kriminal dari golongan apapun harus
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berurusan dengan hukum Negara dan Pengadilan Negara.
Secara resmi, pembagian jurisdiksi pengadilan berkaitan dengan
urusan perdata dan pidana memang ketat. Namun terdapat sebuah
kenyataan yang menarik ketika perkara perdata dan pidana menjadi
sangat tipis batasnya dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh
kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar kasus perceraian yang
diselesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, menunjukkan
sebab-sebab perceraian yang bersumber pada kekerasan domestik.
Meskipun dalampersidangan peristiwa kekerasan dikemukakan di
hadapan publik, tetapi hakim dalam ranah perdata hanya memiliki
otoritas untuk memutus permohonan cerainya saja. Ia tidak memiliki
otoritas untuk menyelesaikan masalah kekerasannya sendiri, betatapun
seriusnya kekerasan tersebut. Bila korban menghendaki, hanya dalam
kasus yang sangat jarang, ia bisa
Secara resmi, pembagian memperkarakan kasus kriminal yang
jurisdiksi pengadilan menimpanya kepada pengadilan
berkaitan dengan urusan pidana yang terpisah. Biasanya
perdata dan pidana korban tidak mau melakukan hal
memang ketat. Namun ini, karena ini berarti harus dua kali
terdapat sebuah kenyataan berperkara di pengadilan (Irianto &
Cahyadi, 2009)
yang menarik ketika
Pada umumnya hukum waris
perkara perdata dan
Negara dipengaruhi oleh hukum Islam
pidana menjadi sangat
dalam arti yang luas.Sungguhpun
tipis batasnya dalam kasus
belum ada Undang-Undang khusus,
perceraian yang disebabkan
pengaturan mengenai waris dapat
oleh kekerasan dalam ditemukan melalui pasal-pasal yang
rumah tangga tersebar dalam beberapa artikel
dalam Undang-Undang Perkawinan
no 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1991.Di samping itu terdapat
banyak yurisprudensi, terutama dari Mahkamah Agung menyangkut
kasus waris yang terjadi di berbagai suku bangsa yang menganut
sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan bilateral.
Dari perspektif perempuan, ada catatan penting yang harus
diberikan dalam melihat hukum Negara, khususnya yang divalidasi
melalui Kompilasi Hukum Islam.Diakui adanya harta bersama dalam
perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kemajuan besar.
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Cammack bahkan membandingkannya dengan kemajuan yang
dicapai oleh hukum waris di California, dimana harta bersama dalam
perkawinan juga diakui, meskipun latar belakang sejarah pengakuan
tersebut berbeda. Pengakuan di California dilatarbelakangi oleh
sejarah Amerika, dimana Negara memainkan peranan penting dalam
menentukan idea mengenai perkawinan dan keluarga. Sementara itu di
Indonesia, gagasan tentang perkawinan lebih banyak berkaitan dengan
kondisi yang dilahirkan dari praktik sehari-hari warga masyarakat
(Cammack, 2007).Organisasi Islam yang berpengaruh di Indonesia,
yaitu Nahdatul Ulama juga pernah membuat pernyataan tentang
persetujuannya terhadap diakuinya harta bersama dalam perkawinan
dalam konferensi pertamanya tahun 1926. Kemudian, pengakuan
anak perempuan sebagai ahli waris bersama dengan anak laki-laki
juga merupakan kemajuan yang lain. Hal ini sangat berkaitan dengan
debat-debat yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam sebelumnya,
di antaranya adalah pandangan Prof Hazairin tentang diakuinya
prinsip bilateralisme dalam hukum Islam, karena dapat dicarikan
legitimasinya dalam Al Qur’an.Kemudian juga, persoalan perceraian
melalui talaq, yang tidak bisa dilakukan semena-mena, melainkan
harus disahkan oleh pengadilan, setelah segala alasan diterima hakim.
Hukum Perkawinan no 1/1974
Undang-Undang ini banyak dikritik oleh gerakan perempuan,
karena beberapa pasal yang dipandang merugikan perempuan, seperti
pasal yang menetapkan soal laki-laki sebagai kepala keluarga dan
perempuan sebagai ibu rumah tangga.Dampak dari perumusan yang
seperti ini telah menyebabkan perempuan bekerja tidak dianggap
sebagai pencari nafkah utama dan tidak mendapat akses kepada
tunjangan keluarga yang setara dengan laki-laki. Pasal lain yang cukup
mendapat pandangan keras, adalah yang memberi peluang kepada
suami untuk melakukan poligami.
Namun dalam hal yang berkaitan dengan waris, UU Perkawinan ini
mengakui harta bersama, dan pembagian yang setara antara suami dan
istri. Hal ini diatur dalam pasal 35 (1) mengenai harta yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama; dan pasal 36 (1) atas harta
bersama tersebut suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak. Sebagaimana dikemukakan Cammack di atas,
soal waris dalam UU ini dipengaruhi hukum Islam dalam arti yang
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luas, yaitu hukum Islam yang merupakan praktik dan kenyataan dari
masyarakat Islam di Asia Tenggara. Dalam hal terjadinya kematian
istri atau suami, pasal ini menjadi dasar bagi pengaturan soal harta
warisnya kelak.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Tujuan resmi dikeluarkannya KHI adalah untuk menciptakan
seperangkataturan yang seragam yang menjadi pedoman bagi hakim
dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya di
Pengadilan Agama. Instrumen hukum ini disahkan melalui Instruksi
Presiden tahun 1991, dantidak diajukan ke lembaga legislatif.
Alasannya menurut para perumusnya adalah, doktrin Islam dalam
KHI akan mendapat tantangan dari anggota legislatif, dan jika sukses
dalam lembaga legislatif pun akan makan waktu lama. Juga terdapat
pandangan dari perspektif Islam yang mengatakan bahwa persetujuan
legislatif tidak diperlukan, karena ini adalah petunjuk Tuhan yang
sudah pasti validitas hukum nya(Cammack, 1991: 11, 2008: 337)10.
Kompilasi Hukum Islam ini dipersiapkan sejak tahun 1985 oleh
Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Para perumusnya lebih
memilih menggunakan kata “Kompilasi” daripada “Kodifikasi”
sebagai hasil dari perdebatan pada waktu pembuatannya. Materi dari
kompilasi dikumpulkan dari teks hukum Syafii tradisional, putusan
pengadilan agama Indonesia, aturan dari organisasi Islam yang
besar di Indonesia, Lembaga Dakwah terbesar di Indonesia seperti
Majelis Ulama Indonesia, dan legislasi dari negara-negara Islam lain
(Mesir, Turki, Maroko) (Hooker, 2008: 20,21). Isinya meliputi semua
pengaturan substansi tentang pelaksaan yurisdiksi pengadilan
mengenai perkawinan, warisan danlembaga amal (Cammack, 1991: 11,
Hooker, 2008).
Ada berbagai pandangan mengenai KHI sejak dikeluarkannya,
diantaranya adalah dari kelompok agama yang terlibat dalam
perumusannya, akademisi, dan kelompok pro-demokrasi (termasuk
kelompok perempuan). Dalam beberapa hal mendasar KHI mendapat
banyak kritikan dari Gerakan pro-Demokrasi, termasuk kelompok
Islam moderat dan Gerakan Perempuan.Kritikan ditujukan kepada
pasal-pasal yang rumusannya dianggap merugikan perempuan,
dan sekaligus juga mendistorisi hubungan harmonis antara umat
Muslim dan non-Muslim. Bahkan dalam pasal-pasal tersebut terdapat
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kandungan yang menyimpang dari Fiqih Islam sendiri, yang dari
perspektif hak asasi manusia tidak dapat diterima pada abad ini. Hal
itu menyangkut larangan perkawinan antar agama (Muslim dan nonMuslim), tidak diakuinya anak angkat non-Muslim sebagai ahli waris
dari orang tua Muslim, dan dijadikannya “pindah agama” sebagai
salah satu alasan perceraian.Sementara itu, dari perspektif perempuan
khususnya, terdapat pasal-pasal yang dianggap merugikan, diantaranya
adalah mengenai batas umur perkawinan yang tidak jelas, masih ada
peluang yang merugikan bagi perempuan dalam hal perceraian, dan
soal pembagian waris yang tidak setara antara perempuan dan lakilaki.
Dari perspektif sarjana asing, ada dua hal yang penting untuk
digarisbawahi. Pertama, KHI dapat dipandang sebagai kelahiran dari
Mazhab Islam Indonesia yang berbeda dari pemikiran Islam di masa
yang lalu. Hooker melihat KHI adalah pendefinisian ulang, bukan
pemurnian dari syariah, dan pada saat yang sama lebih merupakan
seleksi atau penyempurnaan, karena mendorong lahirnya pemikiran
baru terhadap Syariah(Hooker, 2008: 18).Kelahiran dari mazhab ini
sudah diawali sejak 150 tahun yang lalu, pada masa pemerintahan
Belanda. Idee untuk membuat KHI sebenarnya bukan lahir pada
tahun 1970an, tetapi dapat ditelusuri dari sejak pemerintah Belanda
melahirkan draft tahun 193711 yang kemudian hilang, dan ditolak oleh
kelompok Muslim (Hooker, 1984: 253, 2008: 21)
Kedua, terlepas dari segala kelemahannya dari perspektif
perempuan, dalam KHI dapat ditemukan ada hal-hal yang progresif
juga, terutama menyangkut beberapa hal soal perceraian dan waris.
Dalam hal perceraian, KHI tetap mempertahankan prinsip lama tentang
talaqdari suami terhadap istri. Namun perceraian harus dilakukan di
depan pengadilan, dengan disertai alasan yang dapat diterima oleh
pengadilan, setelah sebelumnya didahului oleh upaya perdamaian.
Dalam hal ini KHI juga mengakui adanya perjanjian perkawinan
(prenuptial)12 yang biasanya menyangkut soal harta perkawinan dan
kondisi di mana ta’liq talaq (perceraian karena pelanggaran dalam
perkawinan) dapat terjadi. Dalam KHI terdapat pengakuan terhadap
hak waris perempuan, karena dikenal adanya konsep harta bersama. Hal
ini adalah perubahan yang mendasar dari fiqh sebelumnya. Meskipun
tidak mengakui kesetaraan pembagian waris antara perempuan dan
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laki-laki, namun KHI sudah mengakui adanya anak sebagai perwalian
yang berhak atas harta waris.
Yurisprudensi
Pada umumnya dalam kasus-kasus sengketa di pengadilan
Indonesia, yurisprudensi tidak dianggap cukup penting, tetapi
dalam masalah waris, jurisprudensi dianggap sangat penting. Dalam
beberapa penelitian, diantaranya yang dilakukan oleh Dan S Lev (1962,
1972) dan Mark Cammack (1999, 2007, 2008), dan Irianto (2005), telah
diidentifikasi banyak putusan pengadilan mengenai kasus waris yang
cukup berpengaruh
Diakuinya kesetaraan terhadap perempuan oleh Mahkamah Agung
melalui berbagai putusan menimbulkan banyak kontroversi. Sebagian
hakim di Pengadilan tingkat pertama menganggap Mahkamah Agung
terlalu jauh menyimpangi hukum adat. Hal ini disebabkan karena
Hakim pada tingkat pengadilan pertama terlatih dan terbiasa bekerja
dengan hukum adat sebelum kemerdekaan. Namun lama-kelamaan
mereka terbiasa juga dengan perkembangan yang terjadi dalam
hukum nasional. Pandangan mereka berubah, dan semakin banyak
putusan yang memberi kesetaraan dan keadilan kepada perempuan
yang dilakukan oleh para hakim muda, karena mereka tidak merasa
pasti tentang pengetahuan mengenai perkembangan hukum adat13.
Bagaimanpun perubahan yang terjadi di Mahkamah Agung maupun
Pengadilan tingkat pertama, sangat penting bagi kemajuan sistem
peradilan Indonesia.
Pada dasarnya terdapat dua macam harta warisan dalam perkawinan
yang dikenal di Indonesia, yaitu harta dari suami dan istri yang dibawa
ke dalam perkawinan dan dimiliki secara terpisah selama perkawinan,
yang disebut sebagai harta pusaka (barang asal, harta bawaan).
Jenis yang kedua adalah harta yang didapat selama perkawinan dan
dimiliki bersama, harta pencaharian (Minangkabau) atau gono-gini
(Jawa). Dalam hal ini terdapat persoalan yang menyangkut posisi
janda. Apakah dia ahli waris dari suaminya yang meninggal atau
bukan ? Jika tidak, bagaimana dengan hak dia yang telah menyumbang
pencaharian harta selama hidup perkawinannya. Jika dia ahli waris,
berapa banyak bagiannya, dan apakah hal ini dianggap sebagai hak ?
Jawaban terhadap pertanyaan ini tergantung pada sistem kekerabatan
yang dianut para pihak yang bersengketa.
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Dalam hal kematian suami, janda pada masyarakat Jawa mendapat
separuh atau sepertiga dari harta komuniti (community property),
sedangkan anak-anak atau kerabat suami mendapat sisanya. Dalam
hal istri yang meninggal, jika tidak ada anak, maka harta pusaka,
barang asal, kembali ke saudara sedarah (sibling) atau orang tua dari
istri. Jika suami yang meninggal, maka kedua jenis harta waris tidak
ada yang dibagi selama janda masih hidup dan tidak menikah lagi.
Pada masyarakat Tapanuli baik janda maupun anak perempuan tidak
dinggap sebagai ahli waris.
Dalam beberapa penelitian ditemukan beberapa hal yang penting.
Pertama, banyaknya putusan pengadilan tentang waris yang progresif,
dalam arti memberi kesetaraan kepada janda dan anak perempuan
berupa hak untuk mewaris dan mendapat bagian yang sama banyaknya
dengan laki-laki (saudara laki-laki). Juga dalam hal perceraian, dijamin
adanya hak istri terhadap harta perkawinan, hal ini terutama penting
dalam masyarakat patrilineal seperti Batak, yang hukum adatnya tidak
mengenal harta perkawinan (harta bersama).
Dalam hal posisi janda pada masyarakat patrilineal maupun
bilateral, Mahkamah Agung menetapkan:
(1) the widow’s right to sufficient support from her husband’s
separately owned property as well as his share of the community
property, (2) her right to a share of both kinds of property
regardless of the question of sufficiency of support, and (3) her
full right to inherit a share of both kinds of property equal to that
of the children(Lev, 1962: 215)
Bagaimana dengan masyarakat matrilineal ?Pernah ada suatu
kasus yang cukup terkenal, yaitu kasus Dr Mochtar, di mana setelah
kematiannya, istri dokter tersebut, yang juga orang Minang, berperkara
dengan keluarga (klan) ibu dari suaminya. Dalam argumentasinya di
pengadilan, keluarga suami dokter Mochtar, mengacu pada “hukum
adat” mereka, bahwa harta perkawinan harus kemali kepada klan ibu
dari suami. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya posisi perempuan
dalam hukum waris adat bahkan dalam masyarakat matrilineal, yang
garis keturunan dan garis waris dihitung dari ibu.
Perkembangan yang terjadi hampir 50 tahun yang lalu yang
diidentifikasi oleh Dan S Lev itu terus diikuti oleh putusan Mahkamah
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Agung yang sekarang. Mahkamah Agung memenangkan perempuan
setidaknya dalam 9 dari 10 kasus-kasus waris pada masyarakat Batak
yang terjadi dari tahun 1961 sampai 1983. Namun dalam kenyataannya
di lapangan, banyak perempuan Batak yang mengalami sengketa waris
karena kerabat dari suaminya menyatakan ketiadaan haknya atas harta
perkawinan sekalipun (Irianto, 2005). Putusan Mahkamah Agung yang
progresif dalam hal waris juga dapat ditemukan dalam berbagai kasus
waris yang terjadi pada suku bangsa lain yang system kekerabatannya
patrilineal seperti Lombok, China dan dalam kurun waktu sampai
sekarang (Irianto & Cahyadi, 2008)
Kedua, hal di atas sangat berkaitan dengan persoalan judge made
law. Untuk Indonesia yang menganut sistem hukum kontinental, yang
diambilalih dari hukum Belanda, tradisi menjadikan yurisprudensi
sebagai sumber hukum, sangat tipis.Setidaknya para penegak hokum
memberi interpretasi bahwa yurisprudensi tidak mengikat.Pada
umumnya para hakim sangat bersifat legistis, dan menempatkan diri
sebagai “corong undang-undang”. Padahal dalam hal ketika hukum
tidak dapat mengakomodir perkembangan masyarakat yang begitu
cepat,dibutuhkan terobosan-terobosan yang sejauh mungkin memberi
akses keadilan kepada para pencari keadilan. Dalam perjalanan kasus
waris di Indonesia, terdapat pendapat yang sangat mengesankan
dari sebagian hakim Mahkamah Agung.Mereka mengatakan bahwa
putusan tidak harus didasarkan pada sumber hukum tertulis tetapi
juga dari rasa keadilan hakim (judge’s sense of justice). Judge made law
adalah juga sumber hukum.
Ketiga, apakah ada dampak langsung dari putusan Mahkamah
Agung terhadap akses keadilan masyarakat ? Dari perspektif sociolegal menarik untuk melihat bahwa hampir tidak ada hubungan
antara putusan pengadilan dengan masyarakat. Ada jarak yang sangat
jauh antara forum pengadilan Negara dengan masyarakat. Meskipun
sudah banyak putusan Mahkamah Agung yang progresip dalam hal
memberikan hak waris kepada janda dan anak perempuan, tetapi
dalam kenyataannya masih banyak perempuan Batak bersengketa
waris dengan kerabat suaminya karena dianggap tidak memiliki
hak atas harta bersama dalam perkawinan. Ada saja kasus yang
menunjukkan bahwa janda diusir dari rumahnya begitu suaminya
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meninggal oleh kerabat suaminya atas alasan ini. Atau masih banyak
sengketa yang dialami oleh anak perempuan karena dianggap tidak
berhak atas harta peninggalan ayahnya. Sengketa-sengketa ini banyak
yang tidak dibawa ke pengadilan, dan diselesaikan dengan cara yang
hidup dalam masyarakat, atau dibiarkan mengambang (Irianto, 2005)

Temuan: Kasus Waris dalam Angka14
169 putusan yang dapat digolongkan sebagai kasus sengketa
waris, yang terjadi dalam kurun waktu selama 9 tahun (2000-2009).
Di antaranya 136 kasus adalah yang terjadi di kalangan umat Islam,
sementara 33 kasus waris terjadi di kalangan non-Muslim, semuanya
tersebar di 12 wilayah Indonesia. Selanjutnya dari data yang didapat
itu akan dijelaskan tentang pilihan pengadilan bagi para pihak yang
bersengketa, hubungan para pihak dengan pewaris, dan komposisi
perkara waris berdasarkan perkawinan poligami atau monogami.
Dari pola yang terjadi, sengketa waris dari putusan Mahkamah
Agung ini dapat diklasifikasi berdasarkan tiga kriteria. Pertama
adalah sengketa waris yang terjadi pada perkawinan monogami dan
pekawinan poligami. Dalam perkawinan poligami seringkali muncul
perdebatan tentang siapakah yang berhak mewaris atas harta pewaris,
baik harta bawaan maupun harta perkawinan. Apakah orang-orang
yang berasal dari lain perkawinan berhak untuk mewaris atau tidak.
Tidak sedikit sengketa waris yang para pihaknya adalah saudara tiri
yang saling klaim tentang hak waris, ataupun antara istri kedua dengan
anak-anak dari istri pertama.
Kedua adalah soal ada tidaknya keturunan dari pewaris dalam
perkawinan. Kewarisan yang berasal dari perkawinan tanpa keturunan
memiliki dimensi sengketa yang berbeda. Dalam pewarisan tanpa
keturunan ini, mereka yang bersengketa adalah para saudara pewaris.
Namun tidak sedikit sengketa yang terjadi antara anak angkat dengan
saudara pewaris.
Ketiga terkait dengan kedudukan para pihak. Apakah sengketa ini
melibatkan janda dari pewaris, anak-anak kandung dan keturunannya,
anak-anak angkat dan keturunannya, serta saudara-saudara pewaris
dan keturunannya.
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Persebaran Sengketa Waris
Selama sembilan tahun, sengketa waris yang didapat di Mahkamah
Agung relatif kecil, “hanya” 169 kasus yang dapat diidentifikasi. Ini
menunjukkan bahwa kasus-kasus sengketa waris yang dibawa sampai
ke Mahkamah Agung adalah istimewa. Bahkan di Pengadilan Agama
baik di Depok maupun Cianjur dalam hasil penelitian lapangan,
juga ditunjukkan bahwa kasus sengketa waris sangat kecil. Perkara
waris yang dibawa ke pengadilan tingkat pertama itu lebih banyak
permohonanan penetapan waris daripada penyelesaian sengketa
waris
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Dalam diagram di atas digambarkan terdapat 169 kasus waris,
136 di antaranya adalah kasus waris yang pewaris dan ahli warisnya
beragama Islam, dan sisanya yaitu 33 kasus adalah yang pewaris dan
ahli warisnya beragama non-Muslim. Kasus waris Islam menyebar di
wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti pulau
Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Selatan, Nusatenggara Timur,
dan Sulawesi Selatan
Sementara 33 kasus di antara penduduk non-Muslim itu tersebar
terutama di wilayah-wilayah seperti Bali, Sulawesi Utara, dan Sumatera
Utara.
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Pilihan Pengadilan
Di bawah ini akan digambarkan kemana orang membawa sengketa
warisnya: Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Pengadilan Pilihan Orang Islam
dalam Menyelesaikan Sengketa Waris
27
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Diagram di atas ini menunjukkan bahwa dari 136 kasus yang para
pihaknya beragama Islam, ternyata tidak semuanya menyelesaikan
sengketa waris di Pengadilan Agama.Di Jawa Tengah ada lebih
banyak orang Islam membawa sengketa waris ke Pengadilan Negeri
(21 kasus) dibandingkan ke Pengadilan Agama (3 kasus).Demikian
pula di Jawa Timur, ada 27 kasus waris diselesaikan di Pengadilan
Negeri dibandingkan dengan 6 kasus di Pengadilan Agama.Di
Sulawesi Selatan, ada 7 kasus diselesaikan di Pengadilan Agama dan
4 kasus di Pengadilan Negeri.Hal yang menarik adalah di Sumatera
Barat, semua kasus sebanyak 10 diselesaikan di Pengadilan Negeri.
Hal ini dikarenakan hukum kewarisan adat dilekatkan dengan sistem
kekerabatan matrilineal.Dalam hal ini garis keturunan dan garis waris
dihitung dari garis ibu.Pengadilan Negeri sebagai representasi Negara
pada umumnya menyelesaikan perkara waris dengan mengacu pada
hukum adat (F dan K Benda-Beckmann, 2009).Menyelesaikan perkara
waris dengan menggunakan hukum adat dirasakan sebagai keadilan
bagi warga komunitas Minangkabau.
Komposisi Kasus Waris berdasarkan perkawinan si Pewaris.
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Bagian ini akan menunjukkan seberapa jauh pewaris yang melakukan
poligami atau monogami dengan atau tanpa keturunan, berimplikasi
pada terjadinya sengketa waris

Komposisi Kasus Waris Islam
25

69

(18%)

(51%)

Monogami - Punya Keturunan
Monogami - Tanpa Keturunan
Poligami - Punya Keturunan
Poligami - Tanpa Keturunan
38
4

(28%)

(3%)

Diagram ini menunjukkan bahwa perkawinan poligami
berkontribusi terhadap terjadinya sengketa waris. Poligami dalam
hal ini adalah perkawinan lebih dari satu kali dalam waktu yang
bersamaan, atau perkawinan yang dilakukan lebih dari satu kali setelah
istri sebelumnya meninggal atau dicerai. Anak-anak yang dilahirkan
dari perkawinan yang berbeda-beda itu, ketika ayahnya sudah
meninggal, ternyata menjadi pihak yang bersengketa memperebutkan
harta dari ayah, si pewaris.Dari perkawinan poligami terdapat
perkawinan dengan keturunan sebanyak 38 kasus, dan perkawinan
tanpa keturunan sebanyak 4 kasus.Dalam perkawinan poligami tanpa
keturunan, harta waris diperebutkan di antara sesama saudara dari
si pewaris atau istri pewaris.Sengketa waris yang terjadi di antara
anak-anak dari perkawinan yang berbeda, sebanyak 38 kasus, dapat
dianggap sebagai cukup banyak dari keseluruhan kasus yang dikaji
sebesar 169 putusan.
Perkawinan monogami dengan keturunan sebanyak 69 kasus, dan
tanpa keturunan sebanyak 25 kasus.Dalam hal perkawinan tanpa
keturunan, maka sengketa waris terjadi di antara istri pewaris, saudara
pewaris, anak angkat, atau anak tiri.

Kesimpulan
Data dalam temuan inimemperllihatkan bahwa kasus waris tidak
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banyak yang diajukan ke pengadilan, apalagi sampai ke Mahkamah
Agung. Hanya ada 169 kasus dalam kurun waktu sembilan tahun.
Kasus waris yang tersebar di berbagai wilayah itu menunjukkan bahwa
sengketa waris di kalangan umat Islam, tidak semuanya diselesaikan
di pengadilan agama. Bahkan di wilayah-wilayah dimana penduduk
beragama Islam adalah mayoritas, seperti Minangkabau dan Aceh,
kasus waris lebih banyak dibawa ke pengadilan negeri. Namun harus
diadakan penelitian lebih lanjut, bagaimana implementasi dari lahirnya
UU no 3/2006 Pasal 49 yang menentukan bahwa tidak ada opsi bagi
umat Islam dalam perkara waris untuk memilih pengadilan, kecuali
pergi ke pengadilan agama.
Data tentang pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dan
komposisi perkara berdsarkan perkawinan, menunjukkan bahwa
perkawinan lebih dari satu kali atau perkawinan poligami (mengawini
lebih dari satu kali dalam waktu yang sama), baik dengan atau tanpa
keturunan, meninggalkan benih konflik di kemudian hari. Anak-anak
yang lahir dari perkawinan yang berbeda, atau istri-istri, akan menjadi
para pihak yang bersengketa memperebutkan harta waris dari suami
yang sudah meninggal.
Lapangan hukum waris Indonesia sangat berharga untuk memahami
realitas pluralisme hukum. Kontestasi dan negosiasi di antara berbagai
sistem hukum yang berbeda nampak sangat kompleks.Pertama, adanya
konfigurasi keanekaragaman hukum waris (adat, agama dan Negara).
Kedua, dalam suatu sistem hukumpun terdapat pluralisme hukum
dalam hal pengaturan maupun penerapannya. Ketiga, pluralisme
hukum juga terjadi dalam ranah yurisdiksi kewenanganmengadili
perkara waris.
Kontestasi dan negosiasi politik ternyata telah menggunakan
lapangan hukum waris sebagai arena hukum sebagaimana telah
ditunjukkan dalam sejarah institusi peradilan di Indonesia. Di antara
ketegangan itu, sangat diragukan seberapa jauhkah perempuan
dilibatkan sebagai pemikir dan praktisi hukum dalam lapangan
hukum waris.Perempuan terbatas sebagai para pihak dalam kasuskasus waris. Temuan berupa angka ini belum sepenuhnya memberi
penjelasan apakah perempuan diuntungkan atau dirugikan dengan
adanya pilihan-pilihan yang terbentang di hadapannya yang disediakan
oleh pluralisme hukum itu. Atau bagaimana persisnya perempuan
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diproyeksikan oleh berbagai putusan pengadilan.Bagaimanakah
potret dari pengalaman perempuan sebagai pihak dalam kasus waris.
Temuan dari studi ini baru sebatas memberi gambaran umum tentang
masalah waris di Indonesia dalam perspektif pluralisme hukum.
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Topik Empu

Kegiatan-kegiatan Produktif:
Perempuan ada Dimana ?
Prijono Tjiptoherijanto

Abstrak:
Tulisan ini mengangkat masalah perempuan bekerja dan
hubungannya dengan stereotip pekerjaan perempuan, tenaga
murah dan soal pembagian peran domestik yang timpang. Tulisan
ini memberikan potret beberapa negara khususnya di wilayah Asia
Tenggara dimana masih terdapat diskriminasi di bidang pekerjaan.
Perempuan cenderung menempati bidang-bidang pekerjaan yang
bias gender atau “sesuai porsinya” sebagai perempuan. Sehingga
ini menyebabkan hambatan dan kerugian perkembangan karier
perempuan.

“Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled
by. And that has made all the difference.” Robert Frost, 1994

P

erempuan bekerja, atau lebih luasnya perempuan beraktivitas
dalam kegiatan-kegiatan produktif, adalah isu yang bukan baru
sama sekali. Bisa jadi lain sama sekali jika kita mengangkat
isu tersebut katakan 10 atau 20 tahun yang lalu. Meskipun demikian,
merujuk pada berbagai data atau mengamatimya secara common
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sense, perempuan, khususnya di negara-negara berkembang, meski
ada kemajuan di berbagai profesi dan lapangan kerja yang ramah
terhadap perempuan, masih menampilkan potret yang tidak terlalu
menggembirakan. Tentu saja banyak faktor yang bisa menjelaskan
mengapa ini semua terjadi. Kita bisa melihat misalnya, lagi-lagi secara
common sense, banyaknya posisi eksekutif, baik di perusahaan swasta
maupun lembaga negara, yang didominasi oleh laki-laki. Demikian
juga ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang distereotipkan “hanya pas
dan layak” untuk laki-laki dan sama sekali bukan untuk perempuan.
Kita paham bahwa ini semua hanya merujuk pada keyakinan gender
atas peran dan posisi perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja yang
basisnya hanya semata-mata praduga, bias dan bahkan diskriminasi.
Salah satu faktor yang sering dikemukakan dalam melihat pilihan
perempuan atas pekerjaan tertentu adalah faktor psikologis. Dengan
kata lain, perempuan seringkali memilih pekerjaan lebih didasarkan
pada pertimbangan psikologis. Dalam kehidupan sehari-hari
misalnya, kita dengan mudah melihat bagaimana perempuan pada
umumnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengasuh, menjaga
dan membesarkan anak-anak. Ada semacam pemikiran dan kebiasaan
yang taken for granted, baik atas dasar alasan kultural maupun
sosial-ekonomi, bahwa memang ranah perempuan adalah ranah
domestik, dan karenanya kalangan perempuan tersebut kemudian
dianggap berada dalam ranah yang tidak menghasilkan “nilai lebih”
(pemasukan uang misalnya). Konsekuensi ikutannya, dari segi peran
dan status, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Pada lelaki
dianggap sebagai pencari nafkah bagi keluarga, sementara menjadi
tugas perempuan mengatur rumah tangga dan merawat anak-anak.
Meskipun demikian, pembagian kerja seperti ini, sebagaimana sudah
disinggung sebelumnya, tentu sudah banyak mengalami perubahan,
khususnya di negara-negara industri maju, sejak dasawarsa 1950an,
dan juga ada perubahan di negara-negara berkembang seperti di
kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Kontribusi Perempuan dalam Dunia Kerja: Sebelum Krisis !
Pada saat-saat negara-negara Asia, khususnya wilayah Asia
Tenggara dan Asia Timur, mengalami “economic miracle” (keajaiban
ekonomi), bisa dibilang salah satunya karena adanya pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dengan basis utamanya tenaga kerja perempuan
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yang berkiprah di sektor-sektor industri yang berorientasi eksport.
Laporan ILO (1999) misalnya memperlihatkan bahwa di Malaysia
(1993), perempuan mencapai 71,3% dari seluruh angkatan kerja yang
berkiprah sektor manufaktur barang elektronik. Bahkan, kembali
mengutip gambaran ILO (1995), di Asia Timur dan Asia Tenggara,
perempuan berada di sekitar lebih dari 80% dari seluruh angkatan
kerja yang berada di zona-zona eksport.
Namun demikian, jika kita mengutip Patricia Alexander (Alexander,
1999: 31), ternyata tenaga kerja perempuan yang murah (women’s cheap
labour) yang menjadikan sektor industri yang berorientasi ekspor
bisa “competitive edge” di dalam pasar global. Tapi pertanyaannya
kemudian, mengapa perempuan yang menjadi bagian dari angkatan
kerja yang dipilih? Bisa jadi dari pertimbangan positif, perempuan
diannggap lebih sabar, cermat dan memiliki keahlian. Tapi sebagai sisi
baliknya, dari pertimbangan negatif, perempuan dianggap lebih murah
tenaga kerjanya, lebih penurut, umumnya tidak berserikat, dan mudah
untuk disingkirkan atau dipecat dengan alasan siklus kehidupan
mereka seperti menikah dan melahirkan. Ini sebabnya permintaan
tenaga kerja perempuan yang murah tinggi sekali, dalam fleksibilitas
tenaga kerja, dan ini juga yang memungkinkan industri-industri
yang berorientasi ekspor bisa berkompetisi secara global. Fleksibilitas
tenaga kerja perempuan ini berkaitan dengan kasualitas kerja yang
berlangsung seperti kerja paruh-waktu, kerja borongan, sub-kontrak
dan pekerjaan berbasis rumah. Ini semuanya berakar pada pembagian
kerja berbasis gender dalam kehidupan sehari-hari. Karena peran
gender dalam masyarakat tersebut, maka kebanyakan perempuan
cenderung memasuki dunia kerja dengan bentuk pengupahan yang
kausalitas, dan ini memungkinkan mereka untuk mengkombinasikan
antara aktivitas mencari pendapatan dan aktivitas mengasuh dalam
keluarga. Ini artinya secara umum kita bisa katakan bahwa dalam
keadaan ekonomi yang mengalami “booming,” ada kondisi dan
tindakan diskriminasi terhadap kalangan perempuan yang bekerja,
apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi sejak 1997. Sudah dapat
diduga, sebagaimana dipaparkan oleh Vivienne Wee, City University
of Hongkong (Wee, 2001: 1-4), perempuan dan anak-anak hampir selalu
menjadi korbannya, khususnya kalangan perempuan yang bekerja di
ranah publik maupun anak-anak perempuan yang harus keluar dari
sekolah. International Herald Tribune (12 Juni 1998) misalnya, mencatat
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bahwa jumlah anak-anak yang drop out dari sekolah dasar di wilayah
pertanian meningkat dua kali lipat di tahun 1998. Dan anak-anak
perempuan adalah mayoritas yang terbesar dari mereka yang drop out
tersebut.

Sekedar Potret Beberapa Negara
Namun demikian, ditengah-tengah masih adanya kendala dan
diskriminasi terhadap peran dan posisi perempuan dalam kegiatan
produktif, kita masih melihat ada kemajuan, dan juga pastinya dengan
kendala, dari kalangan perempuan dalam berbagai bidang kegiatan.
Ada baiknya kita langsung melihat kegiatan-kegiatan produktif
perempuan di beberapa negara Asia. Sebut saja misalnya posisi dan
peran perempuan dalam birokrasi di Thailand. Hampir sama seperti di
negara-negara berkembang lainnya, birokrasi, bersama-sama dengan
militer dan politik, adalah dunia kerja di mana domain nya secara
tradisional merupakan dunia laki-laki. Padahal, umumnya peraturan
atau asumsi yang berlaku bagi mereka yang menginginkan bekerja di
birokrasi adalah, civil service equity, yang
kalangan perempuan
artinya setiap orang memiliki kesempatan
tersebut kemudian
yang sama untuk mendaftar menjadi
dianggap berada dalam
pegawai negeri (Tjiptoherijanto, 2009: 8).
ranah yang tidak
Masalahnya, dalam kenyataannya
menghasilkan “nilai
seringkali
ada
“pengecualianlebih” (pemasukan uang
pengecualian”, dan ini umumnya
misalnya). Konsekuensi
menimpa kalangan perempuan dan
kelompok-kelompok minoritas. Kita bisa
ikutannya, dari segi peran
melihatnya bahwa ada berbagai pihak
dan status, perempuan
yang menganggap atau memperlakukan
dianggap lebih rendah
perempuan
selalu
dengan
tidak
dari laki-laki
memadainya kualifikasi untuk pekerjaanpekerjaan
publik
seperti
petugas
pemadam kebakaran, pejabat daerah atau kabupaten, dan lainnya.
Karenanya tidak mengherankan juga kemudian ada reaksi atas
situasi tersebut, dan mempromosikan tindakan afirmasi yang dikenal
sebagai “Representasi Birokrasi” (Representatives Bureaucracy). Namnu
demikian, bukan berarti tidak kemajuan, minimal secara kuantitatif,
dari hadinrya perempuan dalam birokrasi. Bahkan saat ini lebih banyak
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perempuan dalam birokrasi dibandingkan laki-laki meski untuk untuk
jabatan eksekutif senior hanya kurang dari seperempatnya yang dijabat
oleh perempuan (Tjiptoherijanto, 2009: 8-9). Untuk lebih jelasnya ada
baiknya kita melihat tabel berikut di bawah ini.
Tabel 1:
Jumlah Senior Executives dalam Tingkatan (Level) dan Gender, 2006
(per orang)
No
I

II

III

Posisi
Senior Executive
Level 11
I.1. Permanent
Secretary
I.2. Secretary
General
Senior Executive
Level 10
II.1. Deputy
Permanent
Secretary
II.1.. Deputy
Secretary General
II.3. Director
General
Senior Executive
Level 9
III.1.Deputy
Director General
TOTAL

Total
31

Jumlah
Laki2 Peremp
27
4

Prosentase
Laki2
Peremp
87.10
12.90

% Perempuan
2000
2005
7.14
9.09

10.53
16.67

21.90
21.43

4.76

14.29

64.29

35.71

14.63

40.48

19

83.04

16.96

8.51

17.46

201
201

65
65

74.72
74.72

25.28
25.28

13.76

32.22

392

118

76.86

23.14

12.55

21.85

19

17

2

89.47

10.53

12

10

2

83.33

16.67

210
56

165
44

46
12

78.10
78.57

42

27

15

112

93

269
269

510

Catatan :
1). Senior Executive refer to head or deputy heads of agencies at the ministerial or
departmental levels.
2). Not including Senior Executives of the Office of His Majesty’s Principal Private
Secretary and Bureau of Royal Household.
Sumber : Office of the Civil Service Commission (OCSC), “Civilian Work Force in
Thailand, 2006”, Bangkok, 2007.

Suatu penelitian yang berhubungan dengan posisi dan peran
perempuan dalam birokrasi di Thailand dilakukan oleh Sasipat Yadpet
dan Surangrat Attasartri (Yadpet dan Attasartri 1981). Menurutnya,
dari sebanyak 574 PNS perempuan dan 90 PNS laki-laki, diperoleh
kenyataan bahwa kesempatan perempuan untuk menjadi PNS
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(pegawai negeri sipil) lebih kecil dibandingkan laki-laki. Bahkan untuk
meningkat pada jabatan yang lebih tinggi, tetap didahulukan PNS lakilaki. Walaupun sebenarnya, yang juga diungkap dalam penelitian itu,
apabila diberi kesempatan menduduki jabatan eksekutif, sekitar 66,1
persen dari PNS perempuan mampu bekerja dengan produktivitas
yang sama dengan PNS laki-laki. Penelitian ini juga menunjukkan sikap
1.bp.blogspot.com
dan penerimaan terhadap
PNS
perempuan
yang
cenderung “diskriminatif”.
Selain itu tanggung jawab
rumah tangga yang selalu
dianggap sebagai tugas
utama perempuan, menjadi
hambatan
bagi
PNS
perempuan di Thailand
untuk dapat menduduki
posisi eksekutif yang lebih
bermakna.
Sementara itu, penelitian
yang dilakukan Cristina
P Lim (Lim, 2009; 57-64),
mengenai posisi perempuan dalam sektor perikanan di Asia, khususnya
di Jepang, Thailand dan Malaysia, mengungkapkan pembagian kerja
antara perempuan dan laki-laki di sektor perikanan dan perkebunan.
Menurutnya, berdasarkan temuan lapangan, pada sektor perikanan,
ternyata tugas menangkap dan menjaring ikan sudah taken for granted
merupakan pekerjaan laki-laki. Lalu dimana peran perempuan di
sektor ini? Peran perempuan dimulai saat penimbangan, pemilihan
sampai pencatatan ikan tangkapan. Bahkan pada tahapan pemrosesan
ikan untuk dapat dijual, juga merupakan kewajiban perempuan.
Agaknya ada semacam stereotipe bahwa pekerjaan-pekerjaan “kasar”
pantas dan layaknya dilakukan laki-laki, dan sementara perempuan
mendapat tugas atas pekerjaan-pekerjaan yang dianggap “halus”.
Kenyataan serupa juga ditemui dalam sektor perkebunan Kaum lelaki
mengerjakan tugas-tugas yang “berat” dan “kasar”. Kecuali kaum
lelaki ini mempunyai tugas yang lebih “penting”, baru pekerjaan
tersebut diserahkan kepada kaum pekerja perempuan. Hanya pada
pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan kecermatan,
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kaum perempuan diberikan peranan cukup “significant”. Misalnya,
hampir semua warung dan toko kecil didaerah perkampungan serta
pedesaan dioperasikan oleh kaum perempuan. Lagi-lagi disini ada
stereotipe yang sudah dianggap given mengenai pembagian kerja
antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani perannya dalam
kegiatan-kegiatan produktif.
Kembali lagi ke kasus negara Gajah Putih, Thailand, ada penelitian
yang dilakukan Amendchai Kongchan (Kongchan, 2000; 77-92) untuk
melihat faktor-faktor yang sering menghambat partisipasi perempuan
dalam mengejar karier di dunia kerja. Ternyata, dari berbagai faktor
yang ada, ia menemukan bahwa salah satu faktor utamnya adalah
berhubungan dengan waktu kerja. Penelitian Amendchai Kongchan di
Thailand ini mengungkapkan bahwa bekerja di malam hari merupakan
hambatan bagi kaum perempuan untuk bisa berkiprah dan berproduktif
dalam pekerjaannya. Selain kerja lembur, kerja malam agaknya sudah
menjadi “dominasi” para pekerja laki-laki. Diskriminasi pekerjaan
agaknya juga berhubungan dengan jenis dan waktu kerja.

Wajah Diskriminasi bermuka Banyak
Pengalaman mengenai peranan perempuan dibeberapa negara
Asia tersebut, menyiratkan adanya makna diskriminasi baik dalam
lapangan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Sudah pasti
ada banyak faktor di balik beroperasinya diskriminasi, khususnya
yang mengarah pada perempuan, lebih persisnya perempuan di
dunia publik. Sementara itu ada banyak pemahaman di balik kata
“diskrimasi” itu sendiri. Tapi pada dasarnya diskriminasi timbul bila
yang seharusnya “sama” dalam kenyataan diperlakukan “tidak sama”
(equals are treated unequally), atau juga sebaliknya, yang “tidak sama”
diperlakukan sebagai “sama” (unequal treated equally).
Faktor-faktor di balik terjadinya diskriminasi yang paling jelas antara
lain adalah adanya kekuasaan tunggal (monopoly) yang diwujudkan
dalam bentuk fisik. Faktor lainnya lebih menyangkut masalah “selera’
(taste) yang dengan sengaja membuat adanya perbedaan (discriminatory
effects). Kekuasan tunggal atau monopoli terjadi pada saat seseorang
dengan tingkat produktivitas yang sama dengan orang lain,
diperlakukan berbeda hanya karena alasan jenis kelamin. Kekuasaan
yang dimiliki kalangan laki-laki selalu memandang kelompok
perempuan menjadi kaum “marginal” atau mereka yang selalu dinomor
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duakan. Kekuasaan ini tampak pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.
Sedangkan “selera” atau keinginan melakukan diskriminasi merupakan
bentuk “kecemburuan” atas kodrat dan harkat dari kelompok tertentu
terhadap kelompok lain. Suatu kelompok memperoleh kepuasan bila
dapat melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Penerimaan
pekerja maupun pegawai negeri sipil (PNS) sering menjadi contoh
terjadinya diskriminasi yang didasarkan atas “selera” tersebut.
Pertanyaannya kemudian, apa sebetulnya yang bisa terjadi
apabila praktek diksriminasi terus diperlakukan, utamanya terhadap
kepentingan masyarakat secara keseluruhan? Dalam khasanah ilmu
ekonomi, praktek diskriminasi semacam ini berdampak pada kerugian
yang harus ditanggung oleh suatu perekonomian. Kerugian tersebut
bisa saja menimpa orang per orang, tetapi juga dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan balas jasa yang diterima oleh
pekerja perempuan dibanding rekan-rekan kerja yang berjenis kelamin
laki-laki, sudah barang tentu akan merugikan kaum perempuan.
Demikian pula sistim promosi dalam kehidupan PNS yang lebih
mengkedepankan PNS lelaki, sudah barang tentu memliki dampak
negatif terhadap PNS perempuan, terutama yang berkaitan dengan
jenjang karier PNS perempuan itu sendiri. Tapi dalam skala yang lebih
makro, bukan tidak mungkin tindakan diskriminatif yang terjadi pada
pasar tenaga kerja ini, menyebabkan berkurangnya hasil produksi
(output) yang dapat dinikmati masyarakat. Dengan kata lain, apabila
diskriminasi tidak dilakukan, mungkin saja “output” yang tersedia
dalam perekonomian melebihi dari hasil produksi yang dihasilkan dari
tindakan diskriminatif tersebut. Artinya timbul kerugian masyarakat
dari adanya kesejahteraan yang berkurang sebagai akibat hasil produksi
yang tersedia menjadi lebih kecil jumlahnya.
Ada banyak usaha sejauh ini yang digunakan untuk bisa mengurangi,
jika tidak mau dikatakan, menghapus praktek diskriminasi terhadap
kalangan perempuan. Upaya untuk mengatasi berkembangnya
praktek diskriminatif tersebut selain melalui peraturan perundangan
yang mewajibkan adanya perlakuan sama bagi setiap angkatan kerja
(equal opportunity employment), juga bisa dilakukan melalui jalurjalur lain. Pembukaan akses untuk mendapatkan pendidikan (equal
access) merupakan salah satu upaya agar kesetaraan jender (gender
equality) dipahami seluruh lapisan masyarakat. Melalui persamaan
hak untuk mendapatkan pendidikan, kualitas kaum perempuan dapat
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ditingkatkan. Dalam kenyataan, pada tahap pembangunan dewasa
ini, pendidikan kaum perempuan yang meningkat cepat telah berhasil
membuat kaum perempuan sejajar dengan kelompok pria, baik pada
jabatan swasta maupun jabatan negara, termasuk juga jabatan-jabatan
pada perusahan-perusahan milik negara (BUMN).
Selain membuka kesempatan yang sama, pemilahan atas jenis
pekerjaan “kasar” dan pekerjaan “halus” juga perlu dipertimbangkan.
Bila pekerjaan “kasar” merupakan milik kaum pria, maka kaum
perempuan hanya dibebani dengan pekerjaan “halus”. Oleh karena
itu banyak pihak merasa heran ketika ada pengemudi truk atau bis
malam antar propinsi, yang berjenis kelamin perempuan. Tugastugas tersebut sudah sejak lama menjadi dominasi kaum pria. Bahkan
bila saja terdapat kenyataan seorang perempuan menjadi tukang las
(welder) untuk pengeboran minyak lepas pantai atau penyambung
pipa gas (pipe-fitter) yang menghubungkan sumber gas dengan tempat
pengolahan, pasti menimbulkan keheranan.
Tanpa pernah mau Kenyataan yang mungkin saja terjadi dimasa
melihat berbagai faktor depan, dan bahkan sudah terjadi dalam tahunpenyebab dan kondisi tahun belakangan ini diberbagai tempat di
perempuan bercerai, dunia, baik negara-negara berkembang maupu
masyarakat cenderung negara-negara industri maju.
Dari pemahaman mengenai diskriminasi,
menghakimi dan
memberikan label buruk agaknya tindakan yang didasarkan pada
pada perempuan bercerai monopoli kekuasaan dan selera dalam
masyarakat sudah saatnya ditinggalkan.
Walaupun perubahan yang terjadi tersebut tentunya perlu datang dari
kaum perempuan sendiri, kaum lelaki perlu pula menyadari bahwa
adanya arus perubahan tersebut. Suatu kenyataan yang memang harus
disikapi secara wajar tanpa sesuatu prasangka apapun.

Keluarga Rumah Kaca
Perangkap mitos dan budaya yang memberikan posisi kaum lakilaki diatas kaum perempuan mempunyai dampak pada kemampuan
tawar (bargaining power) perempuan terhadap laki-laki. Kebiasaan
yang berkembang menjadi kepercayaan memaksa perempuan tinggal
dirumah sebagai istri, ibu dari anak-anak dan “pemelihara” rumah
pada dasarnya menjadi pembatasan bagi perempuan untuk melakukan
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kegiatan ekonomi dan sosial di luar rumah. Kenyataan yang semakin
mencolok terlihat pada karier militer serta birokrasi pemerintahan yang
memang memiliki ciri “male-dominated-profession” sebagaimana
sudah disinggung sebelumnya. Walaupun dalam penerimaan PNS
dikenal semboyan “equal opportunity” yang mengarah pada “nondiscriminatory” tetap saja banyak jabatan dalam dunia kerja, termasuk
di birokrasi, tidak akan pernah diberikan kepada perempuan.
Ketika Walikota Solo yang terkenal, dan sedang berjuang untuk
menjadi orang nomor satu di Propinsi DKI Jakarta, mengangkat seorang
perempuan menjadi Kepala Satuan Polisi Penertiban dan Pengawasan
(SATPOL PP) sebenarnya “rumah kaca” yang menjadi “kurungan”
bagi karier seorang perempuan telah diruntuhkan. Namun demikian,
postur dan sifat yang melekat pada kaum perempuan sering dianggap
sebagai penghambat bagi mereka untuk keluar dari “rumah kaca” yang
dibangun dari mitos dan kebiasaan yang telah terbangun selama ini.
Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini seharusnya
mampu mendorong kearah kesetaraan jender yang lebih bermakna.
Corak pembangunan perlu dikaji ulang, terutama dalam hubungan
antara pekerja yang dibayar dan pekerja rumah tangga. Sehingga
pekerjaan rumah tangga yang sering dianggap “tidak produktif”
(unproductive) perlu disejajarkan dengan pekerjaan yang menghasilkan
upah dan gaji (productive employment). Pada dasarnya nilai atau yang
disebut “opportunity cost” pekerjaan rumah tangga tidak lebih rendah
dari pekerjaan diluar rumah tangga yang menghasilkan gaji dan
upah. Persoalan yang menyangkut perbedaan sosio-kultural antara
perempuan dan laki-laki perlu menjadi kajian dalam menganalisis
pembangunan ekonomi dewasa ini. Oleh karenanya menjadi tugas
bersama untuk memberikan tanggungjawab yang lebih bermakna
kepada kaum perempuan, melebihi dari apa yang telah diberikan
selama ini.
Upaya untuk menyadarkan masyarakat akan kesetaraan jender
sebenarnya telah pernah dilakukan melalui semboyan Keluarga
Berencana (KB) pada masa lalu. Semboyan yang bergema “Dua
Anak Cukup. Laki-Perempuan Sama Saja” sudah barang tentu bukan
berarti menyamakan jenis kelamin antara pria dan perempuan,
melainkan bermaksud menyamakan akses bagi anak laki-laki dan
anak perempuan. Terutama akses untuk pelayanan kesehatan dan
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memperoleh pendidikan. Pada masa lalu didaerah pedesaan, terutama
pedesaan Jawa, bila dana atau keuangan orang tua terbatas, hanya anak
laki-laki yang dikirim bersekolah. Kesenjangan ini yang ingin diatasi
melalui slogan “Dua Anak Cukup” tersebut.

Penutup
Dalam proses industrialisasi yang sedang berlangsung saat ini,
seringkali kaum perempuan harus memilih antara bekerja di luar rumah
dan melaksanakan tanggungjawab dalam pekerjaan rumah tangga,
atau memilih keduanya, sehingga beban pekerjaan yang ditanggung
perempuan lebih berat dibanding kaum laki-laki. Kenyataan ini yang
kurang disadari oleh para pengamat dan peneliti pasar kerja, bahkan
para pengambil keputusan sekalipun. Semakin tinggi pendidikan
perempuan menyebabkan secara finansial biasanya mereka lebih bebas
dalam menentukan pilihan. Namun, sterotipe dan keyakinan akan
peran gender, menyebabkan masih terdapatnya diskriminasi dalam
pasar kerja yang seringkali merupakan hambatan dan menyebabkan
kerugian bagi perkembangan karier kaum perempuan. Diskriminasi
sering menjadi penyebab adanya perbedaan perlakuan ditempat
kerja maupun dalam kehidupan sosial-ekonomi dalam masyarakat
tersebut.
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Topik Empu

Perikehidupan Keluarga
dalam Kota Layak Anak
(Solo, Sragen dan Klaten)

Vera Kartika Giantari

Abstrak:
Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak
(Komnas Anak) pada tahun 2011 telah menerima 2.386 pengaduan
kasus pelanggaran terhadap hak anak. Angka ini meningkat 98%
jika dibanding dengan pengaduan yang diterima pada tahun
2010 yakni berjumlah 1.234. Secara tegas harus diakui bahwa
negara, masyarakat dan orang tua sama-sama belum melakukan
pengasuhan terhadap anak dengan baik, serta belum mampu
memenuhi hak-hak anak. Hal tersebut dibuktikan dengan
masih tingginya angka pengabaian dan pelanggaran terhadap
pemenuhan hak-hak anak. Dalam implementasi untuk memberikan
perlindungan terhadap anak, Pemerintah sejak tahun 2006 melalui
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
telah melakukan upaya pengembangan kebijakan integratif untuk
memenuhi hak anak Indonesia dalam dimensi wilayah melalui
kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan KLA ini
telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Nomor 2 Tahun 2009, yang telah diperbaharui
dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Salah satu kota yang menjadi proyek
percontohan dan dinyatakan berhasil adalah Kota Solo atau
Surakarta. Beberapa parameter yang dipergunakan untuk menilai
keberhasilan tersebut di antaranya adalah pertama political will
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pemimpin daerah yang diimplementasikan dalam program yang
ramah terhadap anak seperti penyediaan ruang publik bagi anak,
program jam belajar hingga penyediaan fasilitas tempat bermain
dan belajar dengan membangun taman cerdas. Selain itu, program
layanan kesehatan dan dasar dan pendidikan dasar melalui PKMS
dan BPKMS juga dinilai sebagai penunjang keberhasilan Kota Solo
menuju Kota Layak Anak.

Pendahuluan: Anak dalam Angka
Mawar (9) menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh
BP (22), seorang pemuda yang masih tetangganya sendiri ketika dia
bersama temannya bermain-main di kebun tebu di dusunnya sendiri
di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. (Harian Joglosemar, Selasa 3
April 2012)
Apa yang terlintas di kepala saat membaca berita tersebut?
Lingkungan yang aman bagi anak-anak sepertinya adalah mimpi di
Foto: Dok. YJP
negeri ini. Kekerasan
dalam
berbagai
bentuk dekat dengan
anak-anak kita. Anakanak seperti domba
di rimba belantara
yang hanya tinggal
menunggu “disantap”
oleh kebuasan perilaku
orang dewasa yang
semestinya melindungi
mereka. Di kampung
tidak aman, di sekolah
pun demikian. Bahkan
tidak jarang di rumahnya sendiri anak-anak juga masih menjadi sasaran
kekerasan dengan bentuk dan skala yang berbeda-beda.
Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau
Komnas Anak (2011), lembaga yang dibentuk negara untuk memberikan
perlindungan kepada anak-anak ini telah menerima 2.386 pengaduan
kasus pelanggaran terhadap hak anak. Angka ini meningkat 98% jika
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dibanding dengan pengaduan yang diterima pada tahun 2010 yakni
berjumlah 1.234 pengaduan perihal terjadinya kekerasan terhadap
anak.
Data tersebut harus dibaca sebagai fenomena gunung es karena
dipastikan kekerasan terhadap anak yang terjadi jauh lebih besar
dibandingkan dengan yang dilaporkan. Padahal, satu dekade
sebelumnya telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Komnas Anak membuat klasifikasi
bentuk-bentuk pelanggaran anak tersebut dalam beberapa golongan
berikut ini.
Hak Penduduk
dan Kebebasan
Sipil

Hak Pendidikan

Hak Kesehatan

Sekitar 50 juta anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran.
Padahal pasal 28 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak,
bahwa mendapatkan akta kelahiran adalah merupakan bentuk
pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak. Fakta
menunjukkan, anak yang tidak memiliki akta lahir, keberadaannya
sangat rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, serta rentan
terhadap praktek-praktek manipulasi terhadap asal-usul anak.
Akses Pendidikan
Sekitar 2,5 juta jiwa anak dari 26,3 juta anak
Terbatas
usia wajib belajar di tahun 2010 yakni usia 7-15
tahun, belum dapat menikmati pendidikan dasar
sembilan tahun. Sementara itu, 1,87 juta jiwa
anak dari 12,89 juta anak usia 13-15 tahun tidak
mendapatkan hak atas pendidikan.
Kekerasan di
Sepanjang tahun 2011, Komnas Anak mencatat
lingkungan sekolah ditemukan 339 kasus tawuran pelajar SMP dan
SMA, yang kebanyakan terjadi di Jabodetabek dan
82 diantaranya meninggal dunia, selebihnya luka
berat dan ringan.
HIV dan AIDS
Departemen kesehatan RI melaporkan bahwa
hingga Juni 2011 tercatat 821 penderita AIDS
berusia 15 - 19 tahun, bahkan 212 penderita
berusia 5 - 14 tahun. Sedangkan untuk anak yang
menjadi korban penyalahgunaan narkoba, Badan
Narkotika Nasional (2006) menyebutkan bahwa 80
% dari sekitar 3,2 pengguna berasal dari kelompok
usia muda (remaja/pemuda).
Anak Korban Gizi
Fenomena lainnya adalah kasus anak kurang
Buruk
gizi (marasmus kwasiokor). Menurut data yang
dihimpun Komnas Anak dari laporan 33 Lembaga
Perlindungan Anak (LPA) yang tersebar di 33 kota
propinsi diperkirakan ada 10 juta anak-anak usia
balita menderita kurang gizi, 2 juta di antaranya
menderita gizi buruk. Kasus ini dapat ditemui
dengan sebaran di pulau Sumatra, NTT, NTB, dan
Sulawesi. Di Sumatra Barat terdapat 23.000 dari
total 300.000 anak usia balita terancam menderita
gizi buruk dan itu juga berlangsung di beberapa
daerah lainnya.
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Tercatat ada 2.508 kasus kekerasan terhadap anak.
Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan
tahun 2010 yakni 2.413 kasus. Selotar 1.020 atau
setara 62,7 persen dari jumlah angka tersebut
adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan
dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan
serta incest, dan selebihnya adalah kekerasan
fisik dan psikis. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan
terhadap anak tersebut terjadi justru di lingkungan
terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah,
lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak.
Sedangkan pelaku adalah orang yang seharusnya
melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru,
bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri.
Sepanjang tahun 2011 Komnas Anak menerima
1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan
hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke
pengadilan. Hampir 52 persen dari angka tersebut
adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus
kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta
penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak
yang berhadapan dengan hukum berakhir pada
pemidanaan. Kementerian Hukum dan HAM pada
tahun 2010 menyebutkan data Anak yang tersebar
di 16 Lapas di Indonesia ditemukan 6.505 anak
yang berhadapan dengan hukum diajukan ke
pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini
mendekam di penjara. Jumlah ini mungkin jauh
lebih besar karena angka ini hanya bersumber dari
laporan 29 Bapas, sementara di Indonesia terdapat
62 Bapas. Dari laporan tersebut, hanya kurang
lebih 10 persen anak yang berhadapan dengan
hukum dikenakan hukuman tindakan yakni
dikembalikan kepada negara (Kementerian Sosial)
atau orangtua.
Dari data rekam medis RSKO (satu-satunya RS
spesialis untuk ketergantungan Narkoba) selama
tahun 2006-2009 menunjukan peningkatan yang
sangat tajam. Dari jumlah pasien (rawat inap jalan)
sebesar 2.090 pada tahun 2009 meningkat menjadi
8.017 pasien pada Oktober 2011. Kenyataan di
lapangan bisa jauh lebih besar dari data ini.
Pada tahun 2010, Komnas Anak memantau ada 5
kasus balita yang kecanduan rokok, dari 5 batang
per hari sampai 40 batang per hari. Dengan
rentang usia mulai merokok 18 bulan sampai
usia 4 tahun dan lama masa merokok sekitar 1,5
tahun sampai 2 tahun. Data Susenas menunjukan
prevalensi perokok yang mulai merokok pada
usia 5 - 9 tahun meningkat lebih dari 4 kali lipat
sepanjang tahun 2001- 2004, sedangkan remaja
usia 15- 19 tahun meningkat sebanyak 144%
selama tahun 1995 hingga 2004.
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Pembuangan Bayi

Sepanjang tahun 2011, Komnas Anak mencata 186
bayi sengaja dibuang oleh kedua orangtuanya.
Angka ini meningkat dibanding tahun 2010 yakni
104 bayi. Sekitar 68 persen bayi yang ditemukan
dalam kondisi meninggal dunia, selebihnya dapat
diselamatkan oleh mayarakat.

Penculikan Bayi

Tahun 2011 ini, Komnas Anak menerima
Pengaduan 120 kasus anak hilang, 35 diantaranya
hilang dari rumah bersalin seperti Rumah
Sakit, Klinik maupun Puskesmas. Jumlah ini
meningkat jika dibanding tahun 2010 yakni
111, 26 anak diantaranya hilang di tempat yang
sama, selebihnya hilang dari lingkungan rumah,
sekolah dan tempat-tempat bermain anak. Pelaku
penculikan dan penghilangan paksa umumnya
adalah orang terdekat, dan paling tidak mengenal
korban atau keluarganya.

Aborsi

Dalam kasus perampasan hak hidup, data yang
dihimpun Komnas Anak menemukan dalam
kurun waktu tiga tahun (2008-2010) kasus aborsi
terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta
jiwa anak korban Aborsi, tahun berikutnya (2009)
naik 300.000 menjadi 2,3 juta janin yang dibuang
paksa. Sementara itu tahun 2010 naik dari 200.000
menjadi 2,5 juta jiwa. 62,6 % pelaku diantaranya
adalah anak berusia dibawah 18 tahun.

Penelantaran Anak

Tahun 2011 Komnas Anak menerima pengaduan
480 anak korban ESKA (eksploitasi seksual
komersial anak), jumlah ini meningkat jika
dibandingkan pada jumlah pengaduan tahun 2010
yakni 412 kasus.

Perdagangan Anak Tahun 2011 Komnas Anak menerima pengaduan
480 anak korban ESKA (eksploitasi seksual
komersial anak), jumlah ini meningkat jika
dibandingkan pada jumlah pengaduan tahun 2010
yakni 412 kasus.
Anak Pecandu
Pornografi

Sepanjang tahun 2011, Komnas Anak menerima
22 kasus pengaduan tentang pornografi
yang dilakukan anak-anak usia SMP dan SMA.
Sementara itu, menurut data Yayasan Buah Hati
dilaporkan bahwa 83,7 persen anak SD kelas IV dan
Kelas V yang diteliti telah kecanduan pornografi.

Anak Korban
Bunuh Diri

Dalam waktu 6 bulan (Januari-Juni 2011) tercatat
ada 6 anak yang melakuan upaya bunuh diri, 2
diantaranya berhasil diselamatkan. Anak yang
melakukan bunuh diri merupakan anak dari
keluarga dengan status ekonomi bawah.

Klasifikasi data yang dibuat Komnas Anak tersebut tentu bukan
sekadar angka statistik tetapi menunjukkan pola relasi kekuasaan
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yang masih sangat timpang. Anak, sebagaimana perempuan, selalu
dalam posisi yang harus menanggung beban sosial dan kultural. Bila
kita menengok kembali tujuan proklamasi, negara ini dilahirkan untuk
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia” maka apa sesesungguhnya peran yang telah dilakukan oleh
“negara” dalam menghapus pola relasi kekuasaan tersebut?

Peran Ibu dalam Pengasuhan Anak & Diskriminasi Negara
Negara sebagai kesepakatan sosial diberikan kewenangan untuk
mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan warga negaranya.
Namun demikian ada wilayah tertentu, kewenangan negara seharusnya
tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan intervensi, yakni
berkaitan dengan ruang privat warga negaranya. Pada kenyataannya,
keluarga yang seharusnya menjadi salah satu ruang privat justru telah
diintervensi melalui Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni mengenai
perkawinan. Campur tangan negara terlihat jelas mulai dari penetapan
tujuan perkawinan yang “diharuskan” “membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.” (Pasal 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan) Intervensi tersebut
dilanjutkan dalam pasal-pasal selanjutnya terutama pada bagian yang
mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri (dalam Bab VI Pasal
30-34).
Undang-undang tersebut menyatakan seorang perempuan yang
menjadi isteri berarti menjadi seorang ibu rumah tangga dan memiliki
kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal
31 dan 34). Meski di pasal lain disebutkan bahwa memelihara dan
mendidik anak-anak merupakan kewajiban suami dan isteri, namun
secara umum aturan ini menempatkan perempuan sebagai pihak
yang paling berat dalam menanggung beban urusan domestik, seperti
mengasuh anak. Ketentuan perundang-undangan ini sesungguhnya
telah memperberat beban orang tua (baca: perempuan).
Perjuangan membangun kesetaraan perempuan dan laki-laki
yang telah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun belum mampu
meringankan beban perempuan terhadap tanggung jawab yang
dibebankan terhadapnya atas pengasuhan anak. Di masyarakat kita
bisa dilihat bahwa pengasuhan anak jauh lebih banyak dibebankan
kepada perempuan. Kita bisa melihat dengan mudah berbagai contoh
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perempuan pekerja (bahkan yang menjadi tulang punggung keluarga)
yang juga tetap mempunyai tanggung jawab terhadap urusan
domestik termasuk pengasuhan anak. Di saat si perempuan pekerja
meninggalkan rumah, tugas domestik dan pengasuhan anak biasanya
dipindahkan pada perempuan anggota keluarga yang lain, PRT
perempuan. Perempuan menjadi pihak yang paling dipersalahkan (dan
juga merasa paling bersalah) ketika terjadi persoalan yang menimpa
anak.
Perjuangan membangun
Beban berat pengasuhan anak pada pundak
kesetaraan perempuan perempuan tersebut akan teratasi bila sebagian
dan laki-laki yang dari tanggung jawab itu juga dilakukan oleh
telah berjalan puluhan negara dan masyarakat secara terintegrasi dan
bahkan ratusan saling bersinergi. Namun pada kenyataannya
tahun belum mampu beban pengasuhan anak masih dirasakan
meringankan beban berat, bahkan semakin berat bagi perempuan
perempuan terhadap ketika dukungan lingkungan dan kebijakan
tanggung jawab yang minim sementara tantangan dari luar seperti
dibebankan terhadapnya perkembangan teknologi yang pesat semakin
atas pengasuhan anak menggerus diri, jiwa dan hati nurani anak
(juga dirinya).
Anak-anak dengan mudahnya terpapar bermacam hal negatif dari
berbagai sisi, baik dari tempat-tempat umum, sekolah, lingkungan
di mana dia tinggal, maupun di dalam rumah orang tuanya sendiri.
Menjadi pertanyaan, apakah lingkungan sudah ramah terhadap anak?
Dan apakah rumah-rumah sudah menjadi rumah layak anak? Lalu,
dimana peran negara?
Secara tegas harus diakui bahwa negara, masyarakat dan orang tua
sama-sama belum melakukan pengasuhan terhadap anak dengan baik,
serta belum mampu memenuhi hak-hak anak. Hal tersebut dibuktikan
dengan masih tingginya angka pengabaian dan pelanggaran terhadap
pemenuhan hak-hak anak. Hal yang lebih ironis, banyak pelaku
pengabaian dan pelanggaran terhadap hak anak tersebut adalah
pihak yang seharusnya bertanggung jawab memberikan perlindungan
terhadap anak, yaitu orang tua.
Negara tidak boleh lepas tangan dan menyerahkan pengasuhan
anak kepada orang tua semata, apalagi negara telah mencampuri
ruang privat (keluarga) melalui UU Perkawinan. Sudah semestinya
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jika negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang tua
(perempuan) memiliki kemampuan untuk memelihara dan mengasuh
anak hingga tumbuh dan berkembang secara optimal. Negara
berkewajiban untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya,
termasuk anak-anak yang hak asasinya telah diakui dan tercantum
dalam konvensi hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang
telah disahkan oleh Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden No 36
tahun 1990 (Lembaran Negara tahun 1990 No. 57).

Kota Layak Anak: Solo, Sragen, Klaten
Selain perangkat undang-undang, di dalam implementasi untuk
memberikan perlindungan terhadap anak, Pemerintah sejak tahun 2006
melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak telah melakukan upaya pengembangan kebijakan integratif
untuk memenuhi hak anak Indonesia dalam dimensi wilayah melalui
kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Kebijakan KLA ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009, yang telah
diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada pasal 1
ayat (3) disebutkan bahwa:
“Kabupaten/kota layak anak yang selanjutnya disingkat
KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian
komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak.”
Kebijakan lainnya yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan
KLA adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun
2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
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Sementara itu, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 3 Tahun 2009, juga telah diperbaharui dengan Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota
Layak Anak.
Beberapa waktu lalu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI Linda Gumelar menyampaikan bahwa saat
ini sudah ada 15 kabupaten dan kota terpilih sebagai uji coba model
kabupaten dan kota layak anak. Pada tahun 2014 ditargetkan ada 130
kabupaten dan kota layak anak di Indonesia.
Dua diantara kabupaten yang sudah memegang predikat
Kabupaten/Kota menuju Layak Anak adalah Klaten dan Sragen.
Kabupaten Sragen dipilih untuk uji coba model KLA sejak tahun 2007,
sedangkan Klaten dikukuhkan sebagai kabupaten layak anak baru pada
Juni 2010 dan saat ini ada 4 desa dari kabupaten di Klaten merupakan
rintisan desa layak anak. Meski belum ada 2 tahun dicanangkan sebagai
KLA, namun jauh sebelum itu Klaten telah membentuk berbagai forum
maupun kelembagaan yang terkait dengan perlindungan anak, seperti
penanganan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan yaitu
Mutiara Women And Children Crisis Centre (MWC3), Forum Perlindungan
Anak, Forum Anak Klaten, Pokja ABH (Anak yang Berhadapan dengan
Hukum), dan Tim Restorative Justice (RJ). Beberapa forum yang dibentuk
merupakan hasil kerjasama dengan Unicef. Naning Pujijulianingsih
dalam Warta Daerah Central Java sebagai perwakilan UNICEF dalam
pengukuhan Klaten sebagai kabupaten layak anak pada Juni 2010
menjelaskan bahwa dipilihnya Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak,
diantaranya adalah masih banyak jumlah anak terlantar di Kabupaten
Klaten terdapat 19.000 anak terlantar yang menempati urutan ke-34
dari 35 kabupaten se-Jawa Tengah. Masih tingginya kasus kekerasan
pada anak dan perempuan (terdapat 42 kasus dan menempati urutan
ke-27) serta masih rendahnya jumlah anak yang melanjutkan sekolah ke
jenjang SMP (sekitar 67% siswa yang melanjutkan sekolah) inilah yang
menjadi PR bersama antara pemerintah dan juga seluruh masyarakat
Klaten.
Tidak jauh berbeda dengan Klaten, Kabupaten Sragen yang lebih
dulu terpilih sebagai kabupaten layak anak tidak saja membentuk
berbagai forum yang diharapkan responsif terhadap kebutuhan anak,
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Sragen juga membangun gedung technopark yang cukup luas dan
megah untuk memfasilitasi pendidikan dan ketrampilan dalam hal
teknologi bagi anak-anak.
Sedangkan salah satu kota yang menjadi proyek percontohan
adalah Kota Solo atau Surakarta. Solo yang terpilih sebagai proyek
percontohan KLA sejak tahun 2006 cepat berbenah dengan menyusun
berbagai kebijakan dan program. Walikota Surakarta telah memutuskan
susunan anggota tim pengembangan kota layak anak. Hasilnya, telah
ada Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota Layak Anak (RAKPKLA) Kota Surakarta 2009-2015, yang ditetapkan melalui Keputusan
Walikota Surakarta Nomor 054/08-E/1/2009 tertanggal 9 Februari
2009. Hingga pertengahan tahun 2011 ada 21 dari 51 kelurahan di Kota
Solo yang memulai program KLA, sementara baru 14 kelurahan yang
telah membentuk tim KLA.
Selain itu, Kota Solo juga telah membentuk berbagai organ untuk
memenuhi indikator KLA. Sebut saja misalnya Forum Anak Surakarta
(FAS) yang terbentuk sebagai hasil kerjasama dengan UNICEF. FAS
diharapkan mampu sebagai media untuk anak-anak di Kota Solo dalam
berkreasi dan berpartisipasi. Partisipasi
Program-program
tersebut salah satunya diwujudkan
kreatif yang menghargai
dengan mengundang anak dalam forum
kearifan lokal dan
musyawarah perencanaan pembangunan
memungkinkan anak
kota (Musrenbangkot) Surakarta.
untuk dapat tumbuh
Berbagai upaya yang telah dilakukan
dan berkembang dengan
oleh Kota Solo tersebut membawa hasil.
aman dan nyaman harus
Kota Solo telah dinyatakan sebagai
dikembangkan
peringkat kedua kabupaten/kota yang
paling berhasil dalam menerapkan
kabupaten/kota menuju layak anak. Peringkat terbaik diraih oleh
Kabupaten Badung, dan peringkat ketiga diraih Kota Pontianak. Ada
beberapa kategori dalam penilaian ini, yaitu utama, nindya, madya,
muda dan pratama. Sampai saat ini belum ada yang meraih kategori
utama.
Beberapa parameter yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan
tersebut di antaranya adalah pertama political will pemimpin daerah
yang diimplementasikan dalam program yang ramah terhadap anak
seperti penyediaan ruang publik bagi anak, program jam belajar hingga
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penyediaan fasilitas tempat bermain dan belajar dengan membangun
taman cerdas. Selain itu, program layanan kesehatan dan dasar dan
pendidikan dasar melalui PKMS dan BPKMS juga dinilai sebagai
penunjang keberhasilan Kota Solo menuju Kota Layak Anak. Masih
ada lagi beberapa indikator yang dipergunakan untuk mengukur
keberhasilan KLA tersebut. Dalam penilaian KLA tahun 2011 lalu, ada
28 indikator yang terbagi menjadi lima kluster yang harus dipenuhi.
Kelima kluster tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan
keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan,
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta
perlindungan khusus. Sedangkan dalam rencana aksinya, Kota Solo
memiliki 4 indikator besar yang digunakan yaitu bidang kesehatan,
pendidikan, perlindungan, dan partisipasi.
Hal yang menjadi catatan penting adalah bagaimana indikator
KLA tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan anak di
wilayah tersebut. Indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semestinya terbuka
untuk mengakomodir persoalan anak yang muncul di daerah. Programprogram kreatif yang menghargai kearifan lokal dan memungkinkan
anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman
harus dikembangkan. Tidak sekedar, misalnya, ada peraturan daerah
mengenai perlindungan anak, namun setelah ditilik lebih jauh ternyata
terpaksabikinwebsite.files.wordpress.com
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peraturan tersebut tidak implementatif dan tidak jelas akan menjawab
persoalan anak seperti apa.
Indikator KLA yang telah ditetapkan inipun pernah menuai
kritikan dari kelompok masyarakat dan LSM. Kritik ini muncul pada
saat pertemuan Nasional Parallel Meeting yang difasilitasi oleh Komnas
Anak pada pertengahan 2011 lalu di Kota Solo. Salah satu hal yang
terungkap bahwa indikator KLA hanya merupakan kumpulan program
dari beberapa kementrian. Artinya, perspektif yang dibangun dalam
program KLA belum melihat pada persoalan anak, namun masih
pada program sektoral. Kekhawatiran yang muncul adalah ketika
indikator tersebut dibawa ke daerah, maka masing-masing dinas akan
berlomba untuk membuat program dan sekedar memenuhi indikator
yang ditetapkan. Sementara, persoalan anak yang begitu mengerikan
belum banyak disentuh. Dalam National Parallel Meeting tersebut
merumuskan juga tawaran indikator KLA versi masyarakat sipil yang
tidak ada dalam indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya, sebagai
contoh, sebuah indikator tidak hanya menyebutkan indikator kegiatan
tapi seharusnya juga menyebut indikator tujuan per bidang.
Kritik lain juga dilontarkan oleh para pemerhati persoalan anak.
Berbagai program seringkali muncul seperti dipaksakan dari atas
dan kurang membangun kesadaran terhadap tujuan atas program
itu sendiri. Nunung Purwanti, seorang aktifis perempuan dan anak
di Kota Solo pernah mengatakan bahwa terbentuknya Forum Anak
Surakarta juga agak dipaksakan. Anak-anak sendiri belum memahami
persoalan nyata anak-anak, apa hak dan kebutuhannya tapi sudah
dilibatkan dalam Musrenbang. Di lain sisi, belum ada monitoring
terhadap berjalannya FAS, kemanfaatan dan sejauh mana keterlibatan
anak-anak dalam Musrenbang tersebut memberikan pengaruh pada
anak-anak dan perencanaan pembangunan kota.

Penutup
Jumlah anak (usia 0-<18 tahun) di Indonesia yang mencapai sekitar
sepertiga dari seluruh jumlah penduduk harus mendapat perhatian
serius. Berdasar data UNICEF 2007, umlah penduduk dalam kategori
anak, yaitu <18 tahun 75.641.000 anak, jumlah anak yang berusia
dibawah lima tahun 21.571.000 anak. Badan Pusat Statistik mencatat
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pada 2010 jumlah anak usia 0-18 tahun di Indonesia sebanyak
79.729.824 orang. Berdasarkan data UNICEF 2007, jumlah penduduk
dalam kategori anak, yaitu <18 tahun 75.641.000 anak, dan jumlah
anak yang berusia dibawah lima tahun 21.571.000 anak. Badan Pusat
Statistik mencatat pada 2010 bahwa jumlah anak usia 0-18 tahun di
Indonesia sebanyak 79.729.824 orang. Pengintegrasian seluruh aspek
kehidupan untuk kepentingan terbaik anak yang telah mulai dilakukan
tersebut harus lebih serius dilakukan. Penghargaan terhadap anak dan
penghormatan terhadap hak-hak asasinya menjadi PR penting untuk
menjadi perspektif dalam pengambilan tindakan, demi kepentingan
terbaik anak.
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Perempuan dan Keluarga:
“Berawal dari Kompilasi
Hukum Islam”

S

iti Musdah Mulia, perempuan kelahiran Bone, Sulawesi Selatan,
dikenal sebagai aktivis perempuan, peneliti, konselor, dan penulis
di bidang keagamaan (Islam) di Indonesia. Ia pernah menjadi Staf
Ahli Menteri Agama, bidang urusan hubungan luar negeri. Jabatannya
sebagai Staf Ahli Menteri dengan tugas membangun hubungan
yang sinergi dengan semua organisasi-organisasi keagamaan di luar
negeri, mempromosikan Indonesia sebagai sebuah negara dengan
mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, dan memperkenalkan
Islam Indonesia yang ‘katanya’ sejuk dan damai, serta membangun
kerjasama antar umat Islam di seluruh dunia. Siti Musdah Mulia juga
dikenal sebagai teolog dan ahli hukum yang terbuka pada tradisi
multikulturalisme, dan aktif dalam dialog antaragama. Siti Musdah
Mulia pernah meraih penghargaan sebagai “Women of the Year” di tahun
2009 dari Il Premio Internazionale La Donna Dell ‘Anno (International Prize
for the Woman of the Year).
Musdah Mulia aktif sebagai Sekretaris Jendral ICRP (Indonesian
Conference on Religion and Peace) dan pernah menjabat sebagai Ahli
Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan
Pengembangan Agama, Departemen Agama.
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Pada sebuah kesempatan, Jurnal Perempuan mewawancarai Musdah
Mulia di sebuah kedai kopi di bilangan Cikini untuk berbincang mengenai
masalah perempuan dan keluarga. Musdah menjelaskan dengan
panjang lebar bahwa hukum keluarga di Indonesia yang paling banyak
diperbincangkan adalah hukum yang berbasis ajaran Islam. Oleh karena
itu, menurutnya kajian Islam tentang keluarga perlu banyak dilakukan,
khususnya dalam menempatkan posisi perempuan sebagai warga
negara yang patut dilindungi dan diberikan haknya sebagai manusia.
Jurnal Perempuan (JP): Konon kebijakan keluarga banyak dipengaruhi oleh
norma-norma Islam. Betulkah?

Musdah Mulia (MM): Indonesia adalah sebuah negara dengan
mayoritas penduduk muslim, karena itu memiliki dua bentuk UndangUndang (UU) tentang keluarga sehingga menimbulkan banyak
kerancuan di dalam implementasinya. Sebelum Indonesia memiliki
UU No. 1 tahun 1974, aturan keluarga dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara menggunakan hukum-hukum fiqh (syariat Islam-red).
Waktu itu kita hanya memiliki hukum peninggalan Belanda dimana
warga Indo-nesia dibagi menjadi 4
bagian: Eropa, Timur Asia, Pribumi Karena para hakim
yang muslim dan pribumi yang non- agama menjadikan
muslim. Nah untuk pribumi yang kompilasi hukum
muslim diatur dengan fiqh. Lalu pada islam yang terdiri dari
masa pemerintahan Presiden Soeharto, hukum perkawinan,
terjadilah banyak kasus di-mana hukum warisan dan
pengadilan agama memberi putusan yang hukum wakaf ini kaku.
berbeda-beda untuk per-kara yang sama Artinya bahwa ijtihad
di berbagai provinsi. Mengapa terjadi tidak dilakukan lagi
demikian, karena ha-kim-hakim agama sesuai dengan situasi
berbasis pada fiqh. Seperti kita ketahui yang berkembang
bahwa fiqh adalah penafsiran para ulama
di abad pertengahan tentang banyak hal, termasuk di dalamnya tentang
hukum-hukum keluarga. Karena hakim berbasis pada fiqh, tentu saja
fiqh itu tidak satu pendapat, lalu putusannya menjadi berbeda-beda,
sesuai dengan kapasitas hakimnya serta kondisi budaya setempat
yang mempengaruhi keputusan para hakim. Karena itu, meskipun
kasusnya sama, lalu putusan hukumnya itu berbeda. Putusan hakim
agama yang berbeda-beda di berbagai provinsi inilah yang kemudian
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melahirkan satu gagasan perlunya keseragaman panduan bagi para
hakim agama. Disitulah kemudian muncul gagasan tentang Kompilasi
Hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan yang akan
dipakai sebagai rujukan bagi para hakim agama di semua pengadilan
agama Indonesia.
Kompilasi Hukum Islam lahir tahun 1991 dan disusun berdasarkan
buku-buku fiqh yang ada di Indonesia dan pendapat para ulama di
Indonesia. Saya menilai bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum
Islam tahun 1991 itu sebenarnya muncul kelemahan di lapangan, terkait
dengan tugas hakim agama. Karena para hakim agama menjadikan
kompilasi hukum islam yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum
warisan dan hukum wakaf ini kaku. Artinya bahwa ijtihad (penafsiran
ulang-red) tidak dilakukan lagi sesuai dengan situasi yang berkembang.
Para hakim agama tidak menggali lebih dalam tentang kasus-kasus
keluarga yang terjadi. Kalau dulu, masih ada ruang untuk menggali
kembali, melakukan intepretasi. Buat saya ini mengurangi kemampuan
edukatif para hakim agama karena hakim agama sekarang tidak seperti
hakim agama tempo dulu yang berpikir keras menggali hukum fiqh.
Problemnya, karena kompilasi hukum Islam dibuat tahun 1991,
tidak ada respon atas kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT). Saya melihat beberapa hasil penelitian
yang dilakukan oleh mahasiswa saya di S2 dan S3 yang menunjukkan
bagaimana putusan-putusan peradilan agama tidak mengakomodasi
masalah-masalah KDRT. Karena itu, salah satu problem yang sangat
serius di negara ini terkait dengan masalah keluarga adalah bila terjadi
perselisihan di dalam keluarga dan mereka pergi ke pengadilan agama,
pengadilan agama tidak bisa memberikan solusi yang memuaskan
karena acuan hukum yang mereka pakai itu adalah Kompilasi Hukum
Islam yang dibuat tahun 1991 dan isinya masih sangat patriarkal.
Misalnya begini, seorang ibu didakwa tidak melaksanakan tugas dengan
baik lalu dia didakwa dan ditalak. Saya mendampingi ibu tersebut
dan setelah saya lihat, ternyata karena dia kerja malam. Kemudian
dibacalah hukumnya yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang
tidak mengerjakan tugasnya dengan baik maka dia dikatakan sebagai
ibu yang tidak melaksanakan kewajibannya” kira-kira begitu. Ini yang
selalu saya tekankan pada hakim agama, bahwa ada jutaan ibu-ibu
yang bekerja di Indonesia lalu apakah mereka semua disebut sebagai
ibu yang tidak bertanggung jawab karena mereka bekerja?
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JP : Bagaimana status atau posisi istri dalam UU Perkawinan?

MM : Dalam UU Perkawinan jelas sekali bahwa istri adalah
pendamping suami. Bahkan UU no. 1 tahun 1974 ternyata tidak jauh
berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya, dalam
Kompilasi Hukum Islam diatur beberapa hal yang spesifik, misalnya
aturan bagaimana kalau bercerai sebelum dukhul (berhubungan seks
-red) atau sesudah dukhul. Masalahnya bagaimana hakim dapat
membuktikan di pengadilan bahwa pasangan suami isteri yang mau
bercerai sudah dukhul atau belum, apakah oleh pasangan atau dengan
orang lain. Persoalan sudah dukhul atau belum ini berhubungan dengan
mahar. Cerai sebelum terjadi dukhul harus dikembalikan setengah
maharnya, kalau sesudah dukhul tidak. Saya melihat, UU Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam memposisikan perempuan sebagai
barang dagangan. Istri hanya sebagai objek atau tidak pernah menjadi
subjek dalam pembicaraan tentang hukum.
JP: Seperti apakah aturan perceraian dalam UU Perkawinan? Apakah ada
rekomendasi bahwa UU tersebut perlu direvisi?

MM: Ada dua macam. Kalau perceraian itu atas inisiatif suami,
biasanya lancar. Karena suami yang mengajukan gugatan pengadilan
dinamakan permohonan cerai. Sementara istri dinamai gugatan cerai.
Permohonan cerai dari laki-laki itu alasannya sangat mudah yaitu bila
terjadi pertikaian terus menerus. Contohnya apa yang terjadi pada
Halimah (pendampingan yang dilakukan Musdah-red). Halimah
mengatakan pasal itu membuat ia menjadi tidak berdaya. Bambang,
suaminya, mengajukan permohonan untuk menalak istrinya atas
dasar percekcokan dalam keluarga yang tidak dapat lagi didamaikan.
Sementara hakim pengadilan agama tidak pernah mempertanyakan
mengapa terjadi percekcokan. Lalu bagaimana bila percekcokan itu
karena suami selingkuh, atau suami tidak tanggung jawab? Apakah
harus kita terima? Masalahnya, kalau istri sudah marah karena suaminya
tidak bertanggungjawab akan menjadi alasan yang bagus. Hakim akan
mengatakan “Kamu dicerai nih karena marah terus nih”. Marahnya istri
sering dijadikan alasan perceraian. Tetapi kalau perempuan melakukan
gugatan cerai untuk alasan yang sama tidak bisa. Perempuan hanya
bisa menggugat cerai kalau suaminya berzina, dan itu harus ada
buktinya, dan yang kedua bila suami tidak memberi nafkah. Hanya
dua itu alasan yang boleh. Bila ditanya mengapa perempuan tidak bisa
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menggugat dengan alasan yang sama, jawabannya akan panjang sekali.
Kalau perempuan yang mengajukan gugatan cerai pasti dia tidak akan
mendapatkan harta gono gini. Makanya banyak sekali perempuan
mengambil sikap, daripada mengajukan gugatan cerai malah tidak
mendapatkan apa-apa, lebih baik bersabar saja. Dan ini dibenarkan
lagi dalam Islam, bahwa perempuan yang melakukan khulu’ (gugatan
cerai istri pada suami-red) tidak akan mendapatkan apa-apa.
JP : Bagaimana dalam masalah pengasuhan anak dalam kasus perceraian?

MM: Anak sampai usia 7 tahun masih di bawah pengasuhan ibu,
dan bila sudah lebih dari 7 tahun itu bapak. Tapi dalam keputusan
pengadilan tidak pernah seperti itu, tergantung pada apa pekerjaan
Ibunya. Kasus seorang artis perempuan misalnya, hak pengasuhan
anak menjadi sulit karena pekerjaannya sebagai artis dianggap tidak
bermoral. Ketika ditanya apa yang disebut tidak bermoral pada hakim,
jawaban hakim, “Ya itu buktinya dia selalu pulang malam”. Bagaimana
tidak pulang malam, profesinya kan sebagai artis. Padahal artis itu tidak
punya jam kerja, tidak seperti pegawai negeri. Kalau pegawai negeri
kerja dari pagi sampai sore. Lalu bila laki-laki kerja malam, apakah
itu laki-laki yang baik? Saya menanyakan hal ini pada hakim. Mereka
tidak bisa jawab hal itu. Jadi soal hak pengasuhan menjadi tergantung,
seperti apa posisi ibunya di mata hakim.
JP: Bagaimana dengan warisan?

MM: Kalau warisan, saya mengapresiasi keputusan MK terakhir
yang memutuskan bahwa anak biologis apakah dia menikah, nikah
Foto: Dok. YJP
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sirri atau apapun itu punya hubungan dengan ayah biologisnya, yaitu
hubungan perdata. Hukum perdata itu kan tidak mesti harus ahli
waris harus apa, banyak yang lain. Tetapi keputusan ini ditentang
oleh para ulama yang mengatakan bahwa MK telah menyamakan
posisi anak yang sah dengan anak hasil zina. Memangnya anak itu
ingin lahir? Sebagai manusia, tidak boleh dong kita memperlakukan
anak siapapun diskriminatif seperti itu. Sikap tersebut tidak sesuai
dengan UU Perlindungan Anak, bahwa anak tidak boleh mengalami
diskriminasi akibat status perkawinan orang lain. Saya sudah lama
mengajak orang-orang untuk tidak lagi menyebut anak jadah, anak
haram, kita harus bisa menyebut bapak haram ibu haram, bapak
jadah ibu jadah. Di daerah tertentu, anak haram sering disebut “anak
semak-semak”. Tidak boleh stigma itu melekat pada anak. Dalam
hukum pewarisan Islam, para notaris se-Indonesia menyatakan bahwa
hukum anak zina memang tidak boleh menerima warisan. Dan di
dalam fiqh, ternyata saya menemukan ada 3 pendapat dan diminta
berbicara di hadapan notaris terkait implementasi keputusan MK ini.
Bahwa pandangan hukum Islam terkait dengan warisan bagi anak
hasil zina adalah pertama, yang mengatakan sama sekali tidak ada.
Jadi nggak boleh dapat waris, jadi anak zina itu tidak punya nasab
pada bapaknya, hanya punya nasab pada ibunya karena itu ia tidak
mendapatkan segala-galanya. Kedua, ini menarik, ini pandangannya
Syiah Imamiyah, kalau Syiah Imamiyah lebih dalam lagi, anak di luar
kawin atau anak hasil zina tidak punya nasab pada ibu dan bapaknya.
Jadi ya ampun anak siapa pula? Yang ketiga ini, pandangan yang tidak
populer, salah satu dari Ibnu Qayim Jauziyah, mengatakan anak zina
adalah punya hubungan nasab kepada ibunya kepada bapaknya dan
mendapatkan waris dan saling mewarisi. Bagi saya, pandangan yang
ketiga inilah yang rasional. Karena kalau bicara tentang nasab, saya
selalu berbantahan dengan Majelis Ulama, karena saya mengatakan
yang namanya nasab itu hubungan darah. Nah mungkin di jaman
abad ke 9 M, ketika itu para ulama tidak pernah membayangkan suatu
ketika ada yang namanya tes DNA yang bisa memastikan hubungan
darah antara seseorang dengan seseorang yang lain.
JP: Jadi apakah UU tentang keluarga mendesak untuk diperbaiki?

MM: Memperbaiki kultur. Ini yang penting. Selama kultur kita
tidak memberikan hak dan posisi yang sama secara substansial kepada
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laki-laki dan perempuan dan juga kepada orang-orang yang rentan,
perubahan sulit dilakukan. Dan menurut saya, perbaikan kultural ini
harus dimulai dari keluarga.
JP : Bagaimana dengan revisi Kompilasi Hukum Islam?

MM: Seluruh isi kompilasi hukum Islam tidak ada kajian kritis
terhadap pandangan fiqh. Jadi itu diakui secara bulat-bulat, padahal,
bisa jadi pandangan ulama abad ke 9 atau pertengahan itu relevan
untuk masanya, cocok untuk masa itu, tapi kondisi masyarakat kita
sudah mengalami dinamika yang luar biasa dan menghendaki hukumhukum baru yang lebih maju. Karena itu saya melihat Kompilasi
Hukum Islam mengadopsi secara utuh pandangan-pandangan abad
ke-9, abad pertengahan yang penuh nilai-nilai patriarkal. Selain itu,
pandangan-pandangan yang ada tidak mengadopsi budaya lokal
yang berkembang di masyarakat. Keluarga
Selama kultur kita
adalah institusi dimana dua orang manusia
tidak memberikan hak
dapat membangun kehidupan keluarga yang
dan posisi yang sama
harmonis bahagia dan sejahtera. Jadi, kalau
secara substansial saya, itu adalah institusi dimana dua orang itu
kepada laki-laki dan sepakat untuk hidup secara harmoni dan satu
perempuan dan juga keluarga. Jadi selalu bermakna, justru ini bagi
kepada orang-orang saya yang justru lebih dekat dengan isi Alyang rentan, perubahan Quran. Karena dalam al-Quran ada dua ayat
sulit dilakukan yang berbicara tentang konsep pernikahan.
Bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan
yang amat sangat serius, strong commitment, karena itu tidak bisa kalau
hanya satu yang setuju dan yang lain tidak. Tidak boleh ada perkawinan
paksa, atau perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak.
Kedua, perkawinan Islam itu didasarkan pada prinsip kesetaraan,
kesederajatan, karena dalam ayat itu dikatakan bahwa suami adalah
pakaian buat kamu dan istri adalah pakaian buat suami. Pakaian
adalah konsep sosiologis tentang proteksi. Karena itu proteksi dalam
Islam itu adalah saling melindungi. Yang ketiga, prinsip muasharoh
bil ma’ruf, apa itu? Prinsip dimana dua-duanya saling menjaga prinsip
sopan santun dalam relasi tidak ada eksploitasi, diskriminasi, untuk
alasan apapun. Dan terakhir prinsip untuk mengedepankan dimana
keduanya tidak lagi membicarakan kelemahan dan kejelekan masingmasing. (Mariana Amiruddin)
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Keluarga
Berbagai institusi dalam masyarakat maupun pemerintah, baik itu
bersifat formal maupun informal, sering dijadikan kajian bagi kalangan
feminis sebagai tempat di mana upaya-upaya melestarikan patriarki
muncul dan berkembang. Ini artinya peminggiran dan penindasan
terhadap perempuan di dalamnya juga akan terus berlanjut. Ironisnya,
keluarga sebagai salah satu institusi dalam masyarakat tampaknya
menjadi institusi yang seringkali bertanggung jawab dalam upaya
pelestarian tersebut. Pada titik ini, kajian-kajian yang mengkaitkan
antara sexisme, diskriminasi dan struktur dalam keluarga banyak
ditulis dan dibicarakan. Tapi sebagai sisi baliknya, dan ini tragisnya,
kalangan feminis yang banyak mengkritisi kaitan tersebut, serta merta
mendapat label sebagai kalangan perempuan yang “anti-keluarga”
(anti-family), dan bahkan sebagai “anti-laki-laki” (anti-men). Padahal
kita pun menyadari dan menemukan bahwa bahkan kalangan feminis
radikal, yang konon katanya, sering dilabel sebagai “anti-keluarga”
memiliki juga kebutuhan dan merindukan memiliki keluarga dalam
perjalanan hidupnya. Sampai di sini pertanyaannya adalah, keluarga
seperti apa yang sebetulnya dipermasalahkan kalangan feminis
tersebut?
Dalam banyak literatur feminis yang ada, keluarga yang menjadi
kajian mereka adalah, “keluarga inti” (nuclear family) yang terdiri dari
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satu laki-laki (sebagai kepala keluarga), satu perempuan (sebagai istri)
dan anak-anak mereka. Kata keluarga (family) sendiri berasal dari bahasa
Latin, famulus, yang artinya adalah pembantu atau pelayan (servant).
Casey Miller dan Kate Swift misalnya, penulis dan editor feminis Amerika
Serikat, yang banyak mengkritisi sexisme dalam bahasa Inggris, dalam
bukunya Words and Women (1976), memperlihatkan implikasi yang
muncul terhadap anggota keluarga apabila kita menerima pemahaman
keluarga seperti itu. Kenyataannya, masih menurut kedua feminis
ini, apakah itu perempuan, anak-anak maupun pembantu, sebagai
konsekuensinya, adalah menjadi properti atau harta benda dari lakilaki yang menjadi kepala keluarga tersebut. Sejalan dengan pemikiran
ini kita bisa menyebut tokoh feminis lainnya seperti Kate Millett, yang
terkenal dengan bukunya Sexual Politics (1971). Menurutnya, apa
yang sering kita sebagai “keluarga” (family) pada dasarnya adalah,
“unit patriarkal dalam patriarkal yang lebih luas (patriarchal whole).
Selanjutnya, masih menurut Millett, keluarga bertindak sebagai agen
dari masyarakat yang lebih luas untuk memastikan konformitas atau
kesepadanan dengan kekuatan-kekuatan politik, agama dan kekuatan
lainnya. Karenanya, tidak mengherankan juga, sebagai responnya,
kalangan feminis modern, mempromosikan slogan, “The Personal is
Political”, yang merefleksikan kesadaran bahwa kehidupan privat dan
publik bukanlah dua entitas yang terpisah. Ini merupakan argumen
utama yang mengatakan bahwa kalangan perempuan pada umumnya
tidak akan mendapatkan kesetaraan dan keadilan ekonomi dan politik
dalam kehidupannya dalam masyarakat selama kesetaraan dan
keadilan tersebut tidak terefleksi pada struktur dalam keluarga.

Perkawinan
Sama sebangun dengan keluarga, maka institusi perkawinan juga
menjadi wilayah kajian kritis kalangan feminis. Kita tahu bahwa
sebagian besar masyarakat melihat dan menganggap pentingnya
institusi perkawinan dalam kehidupan mereka, dan umumnya institusi
ini secara tradisional memberikan identitas baru bagi perempuan secara
sosial. Yang dipermasalahkan di sini, perkawinan telah menjadi model
utama dari pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan,
dan ini dilihat oleh kalangan feminis sebagai mikrokosmos dari
masyarakat patriarkal. Karenanya, rincian terhadap status marital
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perempuan menjadi masalah yang penting bagi seorang individual
perempuan yang berada di dalamnya.
Bagi kalangan feminis terdahulu, concern mereka terhadap reformasi
perkawinan menjadi prioritas utama. Ini sangat berkaitan dengan
doktrin Coverture yang berlaku saat itu. Prinsip mendasar dari undangundang atau hukum Inggris, yang juga berlaku di Amerika dan banyak
negara Eropa, hak-hak sipil yang dimiliki perempuan lajang akan
lepas secara otomatis apabila mereka menikah. Keberadaan legalitas
perempuan menjadi bagian dari legalitas laki-laki sebagai suami dan
kepala keluarga. Dengan kata lain, perempuan kehilangan seluruh hak
untuk bertindak atas nama dirinya sendiri, sxc.hu
dan laki-laki sebagai suaminya akan
mengambil alih sepenuhnya atas harta
bendanya, dirinya, dan kehidupannya.
Ini yang kemudian dikenal dengan istilah
perkawinan merupakan “civil death” bagi
perempuan.
Kritik,
protes,
dan
tantangan
terhadap esensi perkawinan seperti
terus bermunculan sejak 1820an, dan
bahkan juga datang dari kalangan nonfeminis. Kalangan yang belakangan
ini tidak keberatan atas pembagian
kerja seksual dalam perkawinan tapi
mereka memperjuangkan proteksi atau
perlindungan terhadap perempuan dari
penyalahgunaan kekuasaan partiarki lakilaki dalam perkawinan. Undang-undang
yang dikenal sebagai Married Women’s
Property Acts disahkan oleh parlemen
di AS (1839), dan Inggris (1857) pada
dasarnya merupakan pengakuan mendasar atas perempuan sebagai
individu, dan dari sini kemudian perjuangan kesetaraan secara legal
antara perempuan dan laki-laki terbuka lebar untuk dibahas, dikaji dan
diperjuangkan. Meskipun kemudian sejak saat itu banyak perubahan
dalam soal legalitas dan persepsi masyarakat tentang perkawinan tapi
upaya-upaya reformasi terhadap institusi perkawinan terus berlanjut
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hingga 1980an. Memang benar bahwa perkawinan kemudian dilihat
sebagai bentuk kemitraan yang setara tapi tidak bisa dipungkiri bahwa
kecenderungan umum masih mengharapkan perempuan untuk
mengsubordinasikan dirinya, baik perilaku maupun kepribadiannya,
ke dalam otoritas suaminya dengan menggunakan nama suaminya,
dan mengakomodasikan dirinya ke dalam kebutuhan dan kepentingan
suaminya.
Kita melihat bahwa di berbagai negara di dunia, kalangan
perempuan umumnya adalah mayoritas yang bekerja di luar rumah.
Tapi saat bersamaan mereka juga melakukan kerja “double shift”
di dalam rumah (kerja domestik) tanpa bayaran. Ini tentu saja tidak
mudah bagi kalangan perempuan yang bekerja dan tidak memiliki
pembantu di rumahnya. Karenanya, sekitar 1960an, muncul ide
“kontrak perkawinan” (marriage contracts) saat berkembangnya gerakan
“pembebasan perempuan” (women’s liberation). Intinya mereka melihat
bahwa menyatakan hak, kebutuhan dan harapan dari setiap pasangan
sebelum menjalani perkawinan adalah jalan terbaik dalam melakukan
pembaharuan perkawinan di tingkat individu. Di tingkat sosial pun
harusnya harapan-harapan dalam perkawinan mesti juga harus
berubah jika tujuannya adalah kesetaraan pasangan perkawinan.

Keutamaan Ibu
Gerakan pembebasan perempuan (women’s liberation movement)
yang sangat mengemuka pada akhir 1960an dan awal 1970an,
memiliki makna bagi kalangan perempuan muda saat itu. Ini berkaitan
dengan salah satu perjuangan mereka untuk bisa lepas dari konsep
“keutamaan ibu” (motherhood). Mereka mengkritisi dan menolak
peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan menuntut
adanya otonomi “kebebasan reproduksi” (reproductive freedom) dari
seorang ibu, termasuk di dalamnya hak untuk aborsi yang aman dan
kontrol kelahiran yang efektif. Ini artinya menjadikan “keutamaan
ibu” (motherhood) sebagai suatu pilihan, dan bukan takdir atau nasib
yang tidak terelakan. Shulamith Firestone dalam bukunya yang
terkenal, The Dialectic of Sex (1970) misalnya, melokasi akibat-akibat
dari penindasan perempuan dalam “keutamaan ibu” (motherhood), dan
kemudian ia memperlihatkan kemungkinan adanya revolusi feminis
yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi reproduksi yang baru
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untuk membebaskan perempuan dari kehamilan dan melahirkan yang
dipaksakan (dengan alasan takdir yang tak terelakan).
Sementara itu, seorang feminis bernama Andrienne Rich, dalam
bukunya Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution
(1976), mengidentifikasi adanya dua aspek dari “keutamaan ibu”
(motherhood) yakni, sebagai pengalaman dan institusi. Menurutnya,
“keutamaan ibu” sebagai institusi yang dibangun oleh patriarki, yang
telah menindas perempuan. Karena di bawah patriarki, “keutamaan
ibu” pada dasarnya merupakan tenaga kerja paksa. Laki-laki sebagai
suami mengontrol semuanya seperti bagaimana dan menjadi seperti
apa anak-anak dididik dan dibesarkan, bahkan saat-saat seorang
ibu harus bekerja di luar rumah. Singkatnya, institusi “keutamaan
ibu” merupakan sebuah proses mendasar dari reproduksi dominasi
laki-laki. Karenanya, masih menurutnya, untuk menghancurkan
“keutamaan ibu” bukan dengan cara menghapuskannya, tapi dengan
cara membebaskannya dari dominasi dan kontrol laki-laki. Dalam
mempromosikan “keutamaan ibu” sebagai suatu pengalaman, Rich dan
juga kalangan feminis lainnya, telah memetakan dan melokasikannya
sumber-sumber kekuatan untuk perempuan, dan juga berbagai nilai
positif yang tidak hanya kebahagiaan, kepuasaan dan kreativitas
untuk seorang perempuan, tapi juga merupakan dasar untuk budaya
perempuan yang baru.

Hak Ibu
Jane Lauren Alpert, yang lahir pada 20 Mei 1947, dikenal sebagai
seorang feminis radikal. Ia mengadopsi istilah Hak Ibu (Mother Right)
untuk sebuah esai yang ditulis pada 1973. Ia secara tegas menyatakan
keyakinannya bahwa kapasitas untuk melahirkan dan mengasuh anakanak adalah sumber utama kekuatan perempuan terbesar. Karenanya,
ia mendorong adanya revolusi feminis yang menghancurkan patriarki
atau kekuasaan laki-laki, dan menggantikan dengan membangun
kembali matriarki seagai dasar utama dari keluarga dalam masyarakat
(Nur Iman Subono).
Sumber : Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminism (1986); dan Maggie Humm, The Dictionary
of Feminist Theory (1995).
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Maria Farida Indrati
“UU Perkawinan Perlu Diuji Secara
Konstitusional”
Mariana Amiruddin

M

aria Farida Indrati, lahir di Surakarta, Jawa Tengah 14
Juni 1949, adalah hakim perempuan pertama yang terpilih
di Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) dengan masa
jabatan 2008-2013. Maria Farida sebelumnya menjadi Guru Besar Ilmu
Perundang-Undangan di Universitas Indonesia, dan menjabat sebagai
Ketua Bidang Perundang-Undangan, Ketua Komisi PerundangUndangan di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara, Anggota Tim Perumus dan Anggota Tim
Penyelaras pada Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, serta Anggota Board of Advisor, International
Consortium on Law and Development (ICLAD)-Boston University
Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change. Maria
pernah menjadi Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan
Republik Indonesia sebagai ahli dalam perancangan dan pembentukan
peraturan perundang-undangan. Maria Farida juga memperdalam
ilmunya di bidang Pendidikan Teknik Perundang-Undangan (legal
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drafting) di Leiden, Belanda, dan Pendidikan Legislative Drafting
Boston University School of Law, Amerika Serikat; serta The Residence
Course in Legislative Theory, Methodology and Techniques, Boston
University School of Law Boston, Amerika Serikat.
Dalam suatu kesempatan Jurnal Perempuan mewawancarai Maria
Farida di ruang kerjanya di Mahkamah Konstitusi saat jeda memimpin
sidang uji materi undang-undang bersama hakim-hakim lainnya. Ketika
ditanya apa yang mendorong Maria Farida menjadi Hakim MK, Maria
menjawab bahwa sebetulnya ia ditelpon oleh Watimpres yang diminta
oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk mengikuti tes sebagai
Hakim MK. Ia tidak pernah berpikiran lolos dari tes tersebut karena
selama ini konsentrasinya mengajar yang menurutnya pekerjaan paling
menyenangkan. Sebelum dipilih oleh presiden untuk mengikuti tes
pemilihan Hakim MK, teman-temannya sudah mendorongnya tetapi
ia berkali-kali menyatakan lebih senang mengajar. “Ketika presiden
memilih saya, saya merasa tidak pantas untuk menolak,” tegasnya.
Ketika menghadapi tes, Maria Farida tidak melakukan persiapan
apa-apa, kecuali membuat satu Curriculum Vitae dan paper singkat
mengenai MK yang tidak pernah ia buat sebelumnya, dan ia harus
menyatakan persetujuan seandainya lulus dan terpilih menjadi Hakim
MK. Maria Farida memang telah beberapa kali direkomendasikan oleh
berbagai ahli hukum untuk melamar sebagai hakim MK, dan kali ini
ia masuk di dalamnya. Pada saat menghadap presiden, Maria pernah
berkata bahwa presiden jangan kecewa kalau ia memutuskan hal-hal
yang tidak berpihak pada presiden.
Ketika ditanya bagaimana pengalaman pertamanya sebagai hakim
perempuan satu-satunya di MK, ia menegaskan tidak dibedakan
diantara hakim-hakim pria. “Kadang-kadang ada pertemuan 80 sampai
100 orang dan perempuannya hanya saya sendiri, dan saya sudah
terbiasa seperti itu.” Berkaitan dengan tema Jurnal Perempuan yang
mengangkat masalah perempuan dan keluarga, Maria Farida bercerita
bahwa baru-baru ini terjadi perdebatan terkait uji materi pasal 43 UU
Perkawinan tahun 1974 tentang Status Anak di Luar Nikah yang telah
diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum diuji, salah satu pasal
berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Setelah diuji
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materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya
dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh
pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”. Artinya
bahwa MK telah menyatakan sah bahwa anak yang lahir di luar nikah
memiliki pengakuan keperdataan. Pertentangan keras ini muncul
dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menganggap MK telah
melegalkan perzinaan. Sementara MK menyatakan bahwa putusan
tersebut menekankan agar orang tua di
bukan karena ia tidak
luar nikah dalam hal ini laki-laki tidak
setuju pada kesetaraan
boleh melepaskan tanggungjawabnya
gender itu sendiri,
atas hubungannya yang mengakibatkan
melainkan sebaiknya
anak lahir di luar nikah. Tujuan putusan
tujuan kesetaraan
tersebut supaya anak mendapatkan
gender diterapkan
hak perdata dan tercatat sebagai
dalam aturan dibawah
warga negara dan untuk melindungi
UU yang sudah ada,
anak di luar nikah dari sebutan “anak
seperti pendidikan dan
haram” yang sarat diskriminasi. Maria
kesehatan
menyatakan bahwa keputusan tersebut
dibuat sangat lama yaitu dari perkara
tahun 2010. Perkara yang menyangkut hukum agama, hukum moral,
dan adat menurutnya memang sangat kompleks. Sementara tugas
hakim MK merumuskan hukum positif yang dikaji dengan Undangundang Dasar. Masalahnya, dibalik kajian-kajian tersebut selalu
berkaitan dengan hukum-hukum yang tidak tertulis (hukum agama
dan adat –red), sehingga dalam membuat keputusan menjadi sangat
lama tetapi perlu ada kesepakatan akhir.
Maria mengamati bahwa UU Perkawinan masih ada masalah
seperti dalam syarat-syarat perceraian, bagaimana mungkin seorang
istri yang sakit keras atau tidak punya anak dapat menjadi alasan
untuk memutuskan perceraian. “Bukankah kalau kita menikah maka
kita menerima pasangan dalam keadaan sehat dan sakit, keadaan susah
dan senang?” Karena itu Maria menganggap bahwa UU Perkawinan
tidak menunjukan perlindungan penuh pada hak perempuan dan
anak. Masalah UU yang tidak melindungi perempuan simpulnya
menjadi rumit ketika hukum positif terbentur pada hukum agama
dan hukum adat. Dalam hal warisan, ia menyatakan Indonesia belum
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memiliki hukum warisan nasional karena berbagai macam adat dan
agama memiliki ketentuan sendiri. Inilah sulitnya menciptakan hukum
positif. Seperti di Tapanuli, tentu anak laki-laki lebih diutamakan,
sementara Minangkabau lebih pada anak perempuan. Sementara
dalam hukum Islam laki-laki dan perempuan, pembagiannya adalah
dua banding satu. Disinilah persinggungan hukum positif dengan
hukum adat dan agama. Sangat sulit menetapkan rumusan yang
ideal untuk UU Perkawinan karena bergantung pada agama dan adat
siapa. Kalaupun mungkin perlu menetapkan ukuran yang baku, tetapi
tanpa melenyapkan perbedaan-perbedaannya, karena potensi terjadi
perselisihan. Di agama Katolik, menikah itu cukup sekali saja dan
diatur oleh agama itu sendiri. Sementara agama lainnya seperti Islam,
perceraian dibolehkan. Tidak mudah menciptakan aturan yang sama
dalam perkawinan karena masyarakat
masih meyakini hukum agama dan
Maria mengamati bahwa
adat, tetapi menurutnya memang
UU Perkawinan masih
seharusnya ada jalan.
ada masalah seperti
Mengenai UU jaminan sosial
dalam syarat-syarat
terutama soal keluarga, ekonomi
perceraian, bagaimana
dan pengasuhan, Maria menyatakan
mungkin seorang istri
Indonesia
sudah
memiliki
UU
yang sakit keras atau
tentang jaminan sosial nasional tetapi
tidak punya anak dapat
masih untuk pegawai negara yang
menjadi alasan untuk
kenyataannya memang membedakan
memutuskan perceraian
laki-laki dan perempuan. Padahal
sebetulnya setiap undang-undang
selalu ada pasal yang menyatakan berlaku untuk setiap orang.
Seandainya hal itu yang dihormati, tentu tidak ada diskriminasi dalam
rumusan-rumusannya, dan tentu perlu ada perbedaan secara kodrati
seperti cuti hamil dan haid yang tidak mungkin diberlakukan pada
laki-laki.
Ketika ditanya mengapa Maria Farida tidak setuju dengan UU
Kesetaraan Gender, bukan karena ia tidak setuju pada kesetaraan
gender itu sendiri, melainkan sebaiknya tujuan kesetaraan gender
diterapkan dalam aturan dibawah UU yang sudah ada, seperti
pendidikan dan kesehatan. Melalui pendidikan, seseorang akan
mudah mencari kesesuaian tentang kesetaraan satu dengan yang lain.
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“Misalnya kita punya UU sistem pendidikan dan wajib belajar. Kalau
semua orang belajar termasuk kaum ibu dimana masih banyak kaum
Ibu yang tidak mengenyam pendidikan, bila dibuat aturan non formal
seperti paket A, B, dan C maka ia mulai memiliki kesadaran tentang
kesetaraan, termasuk dalam mendidik anak-anak mereka. Misalnya
banyak fakta perempuan yang berpendidikan tidak mau menikahkan
anaknya di usia dini, dan menganggap bahwa usia pernikahan
haruslah matang dan perlu persiapan karena setiap orangtua ingin
pernikahan anak-anaknya langgeng. Pada akhirnya hukum agama
yang memperbolehkan anak dinikahi di usia dini, akan mengikuti
perkembangan masyarakat yang berpendidikan.
Sementara menurutnya UU Kesetaraan Gender lebih pada hal-hal
yang umum sehingga sulit memberikan kewenangan pada pemerintah
dalam melaksanakannya. Misalnya bagaimana aturan tentang kuota
30 % di parlemen perlu diisi oleh perempuan. Seperti itu lebih mudah
dilaksanakan, atau lebih seperti dalam bentuk peraturan-peraturan
daerah. Bila terlalu umum, maka UU yang sebetulnya bagus itu hanya
akan menjadi macan di atas kertas.
Sejak awal Maria Farida mengurai bahwa kesulitan membangun
hukum positif yang melindungi perempuan adalah pertentangan
dengan hukum adat dan agama. Padahal, hukum positif adalah yang
tertinggi dan dibuat oleh negara. Tetapi bagi masyarakat yang masih
tradisional, dan atas banyak faktor-faktor lain, lebih memegang kuat
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agama dan adat. Misalnya ada yang menikahkan anaknya terburuburu karena kondisi keluarga. Karena itu Maria selalu menekankan
pentingnya aspek pendidikan dan diikuti dengan kesejahteraan untuk
menjadikan masyarakat memahami bahwa hukum positif didasarkan
pada kebutuhan masyarakat atas hak-hak dan perlindungan warga
negara secara konstitusional.
Kembali mengenai kesetaraan gender sebetulnya dapat
diintegrasikan misalnya dalam UU Kesehatan yang mudah diterapkan
seperti merumuskan bahwa Rumah Sakit perlu memiliki spesialis
dokter perempuan untuk pasien-pasien perempuan yang memiliki
keluhan kesehatan berbeda dengan laki-laki. Sementara UU Kesetaraan
Gender, bagaimana kita mengaturnya? Peraturan yang lebih rendah
akan mudah diterapkan melalui koordinasi antar kementerian dan
unit-unit di bawahnya seperti posyandu, PKK, puskesmas dan lain
sebagainya.
Maria Farida menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dilihat ada
sebagai hakim perempuan, tetapi sebagai hakim yang memiliki
kemampuannya. Namun dari seorang hakim perempuan, Maria Farida
dalam beberapa wawancara yang tersebar di media, menunjukkan
tentang pentingnya UU yang memperhatikan kepentingan perempuan
baik atas hak maupun perlindungannya sebagai warganegara.
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Layanan
Informasi dan Dokumentasi
Yayasan Jurnal Perempuan
Yayasan Jurnal Perempuan membuka pusat informasi dan dokumentasi yang
berkaitan dengan isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Kami memiliki:
• Kliping berita dari tahun 1996 hingga sekarang yang berkaitan dengan isu-isu
perempuan dan kesetaraaan gender.
• Koleksi literatur terlengkap (+/- 3000 buku) khusus yang berkaitan dengan
isu-isu perempuan dan kesetaraaan gender.
• Koleksi jurnal nasional dan internasional serta buletin yang berkaitan dengan
isu-isu perempuan dan kesetaraaan gender.
• Koleksi makalah, naskah, dan proceeding—yang belum pernah diterbitkan—
yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan kesetaraaan gender.
• Koleksi audio-visual sebanyak 440 edisi yang berasal dari program Radio
Jurnal Perempuan yang berkaitan dengan
isu-isu perempuan dan kesetaraaan gender.
• Koleksi film-film fiksi (termasuk fiksi yang
diangkat dari kisah nyata) yang berkaitan
dengan isu-isu perempuan dan kesetaraaan
gender, seperti The Hours, Iron Jawed
Angels, dll
• Koleksi film-film dokumenter yang
berkaitan dengan isu perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga,
perempuan di wilayah konflik, dll

Kunjungi kami di:
Yayasan Jurnal Perempuan
Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas
Setiabudi, Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
e-mail : yjp@jurnalperempuan.com

143

144

Resensi Buku

Position Among the Stars:

Film Dokumen tentang Keluarga Sjamsudin

Sutradara
Bahasa
Panjang
Penghargaan

: Leonard Retel Helmrich
: Indonesia
: 115 menit
: - VPRO IDFA Award for Best Feature-Length DocumentaryAmsterdam International Documentary Film Festival
- IDFA Award for Best Dutch Documentary-Amsterdam
International Documentary Film Festival
- Big Stamp for Best Documentary in the International
Competition - ZagrebDox

D

ua perempuan tua berdendang di tepi desa, lalu membopong
kayu bakar dari hutan untuk memasak. Di rumah gubuk yang
hanya beralaskan tanah liat. Rumidjah dan sahabat karibnya,
Tumisa. Tak lama kemudian, keduanya harus berpisah. Rumidjah.
Perempuan berumur 71 tahun itu, diajak oleh Bakti, anaknya, menuju
ke Jakarta untuk bertemu kembali dengan cucu Rumidjah yang masih
remaja dan baru menempuh ujian akhir SMA, Tari.
Bakti dan Rumidjah, menginginkan Tari untuk masuk ke Perguruan
Tinggi, agar ada seseorang yang bisa mengangkat keterpurukan
keluarga itu dari kemiskinan dan hutang. “Yang kita lakukan selama
ini hanya gali lubang, tutup lubang”, kata Rumidjah.
Tari sudah mencoba untuk mendapatkan beasiswa, tapi ditolak
karena Tari yang Kristen tidak bisa menjelaskan tentang Rukun Islam.
Dengan nada agak merendahkan, petugas seolah menuduh Tari hanya

145

Position among the Stars:
Film Dokumen tentang keluarga Sjamsudin

mau menerima uang saja dari mereka. Penolakan yang membelit
keluarga ini ke dalam masalah keuangan yang pelik. Ironisnya,
sekelompok organisasi fundamentalis berteriak “jihad” dengan lantang
dan bahwa ekonomi adalah urusan agama juga.
Agama yang biasanya mengklaim bahwa keberadaannya adalah
demi kebaikan manusia dan perdamaian, justru memecah belah
keluarga ini. Rumidjah yang Kristen, sempat membawa cucu lelakinya
ke Gereja, dan disemprot oleh bapak si anak. Agama anak saya Islam,
katanya. Sang bapak tidak peduli anaknya menangis ketakutan, ia tetap
melanjutkan cercaannya terhadap sang anak yang sempat mengikut
neneknya ke Gereja.
Sementara itu, urusan sekolah Tari masih belum terpecahkan.
Pendidikan di Indonesia memang seringkali hanya bisa diraih
oleh orang-orang berduit. Sejak semula ketika dihadapkan dengan
masalah keungan ini, nasihat Rumidjah kepada Bakti yang baru saja
diangkat sebagai ketua RT adalah
Seringkali film ini seperti
korupsi. Dengan polos, Rumidjah
kumpulan fraktal,
melontarkan kata “korupsi” seolah
beberapa kelumit kisah
sebagai hal yang wajar, yang dilakukan
yang tak jelas latar
manusia-manusia yang memerlukan
belakangnya. Seperti,
tambahan bagi hal yang dianggapnya
bagaimana anggota
mulia. Bahkan, Rumidjah tidak segan
keluarga ini mempunyai
menyarankan anaknya untuk “korupsi”
agama yang berbeda?
di depan kamera! Sedangkan Tari
sendiri tidak terlihat serius memikirkan
pendidikannya. Ia, seperti remaja yang lain, suka melewatkan waktu
di Plaza, mencoba mode seperti di majalah dan berkeliling dengan
sepeda motor. Lalu, meminta HP sebagai hadiah dari neneknya, yang
sedang bersusah payah memikirkan uang untuk biaya kuliah. Inilah
cermin dari masalah sosial di Indonesia yang kebanyakan rakyatnya
begitu tertindas.
Penindasan yang berlapis-lapis, karena dalam keluarga Bakti yang
patriarkis, ialah yang berkuasa menentukan dengan siapa Tari boleh
berpacaran atau tidak—bila perlu, dengan tamparan dan siraman
air. Dalam kemiskinan, Bakti masih berjudi dengan mengadu ikan,
sedangkan istrinya bekerja keras dengan menjual makanan di depan
rumah. Sang istri yang marah melampiaskannya kepada hewan
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peliharaan Bakti. Digorengnya ikan itu hidup-hidup!
Di kota ini, binatang pun harus ikut merana. Helmrich tidak hanya
memusatkan kamera kepada para manusia di sekitarnya, namun juga
kepada tikus yang kulitnya setengah terkelupas, kecoa yang mencoba
menyelamatkan nyawa, atau anak kucing yang terlantar. Di pinggir
jalan, monyet dengan topeng perempuan bergincu harus mengemis
dari sebuah mobil mewah dengan rantai yang menggiring lehernya.
Kamera yang menyuguhkan kepedihan dari binatang tersebut. Tapi di
belakang binatang ini, adalah manusia yang “terpaksa“ melakukannya
demi sesuap nasi. Kita tidak tahu lagi kepada siapa kita harus merasa
lebih tersentuh dan bersimpati.

Leonard Helmrich
Sebuah dokumen yang begitu puitis dan memukau ini adalah bagian
ketiga dari Trilogi Eye of the Day (2001) dan Shape of the Moon (2004).
Helmrich mengikuti keluarga ini selama 12 tahun. Dengan teknik yang
dikenal dengan “Single-shot camera”, sang sutradara seolah menjadi
bagian dari “mereka” yang dibidiknya.
Latar belakang sang sutradara, Leonard Helmrich, mungkin
bisa menjelaskan “keakraban“ dengan keluarga Indonesia yang
direkamnya. Helmrich lahir di Tilburg, Belanda pada 16 Agustus
1959. Namun ayahnya (Jean Helmrich) lahir di Semarang dan jatuh
cinta dengan perempuan Jawa. Hal ini tidak diperbolehkan pada masa
itu, dan pasangan ini harus meminta ijin khusus untuk menikah dari
berbagai lembaga: Ratu Belanda, pemerintah Indonesia, dan juga dari
Mesjid dan Gereja. Sebuah penindasan politik, birokrasi dan penguasa
yang sudah terjadi di keluarganya sebelum Leonard lahir.
Inilah yang tersaji di film Leonard Helmrich, yang menderita
dyslexia namun mempunyai bakat visual yang luar biasa.
Seringkali film ini seperti kumpulan fraktal, beberapa kelumit kisah
yang tak jelas latar belakangnya. Seperti, bagaimana anggota keluarga
ini mempunyai agama yang berbeda? Begitu juga dengan kelanjutan
kisah yang kadang tiada. Apa yang terjadi dengan “pertikaian“ agama
antara Rumidjah dengan anak dan cucunya yang Muslim? Bagaimana
pendidikan Tari selanjutnya? Apakah ia berhasil masuk Universitas
atau tidak? Bagaimana kelanjutan hubungan Bakti dan istrinya? Hal ini
tidak terjawab. Namun, Position Among the Stars bukan film Hollywood

147

Position among the Stars:
Film Dokumen tentang keluarga Sjamsudin
www.antidotefilms.com.au

yang menyajikan “dongeng” untuk dicerna sekedar memenuhi
kepuasan pemirsa.
Film ini menyajikan beberapa adegan yang terkadang tak
bersambungan, dengan kenyataan sosial yang pahit. Kota yang
berdebu dengan insektisida yang menyesakkan. Beberapa orang
kaya yang membagikan zakat dengan menyebar lembaran uang ke
udara, sehingga para “fakir“ berebut di lorong kampung yang sempit.
Ancaman kebakaran dari tabung gas dan makanan yang dengan mudah
dijadikan kolam renang bagi kecoa. Lorong sempit yang menjadi
multi-fungsi: tempat parkir, pertemuan, menjemur baju; sehingga para
pejalan kaki harus “bersaing“ dengan semua obyek di sekitar mereka.
Gambaran kota yang dipenuhi ”bahaya“ dan kesenjangan, namun
di antara semua itu, sang cucu kecil dapat memanfaatkan dengan
mengambil beberapa baju jemuran, memasangnya sebagai sayap. Lalu,
berlari cepat dari lorong kampung ke lorong yang lain, seolah ia sedang
terbang. Kebahagiaan bisa didapat dengan begitu sederhana.
Rumidjah akhirnya kembali ke desa. Menemui sahabatnya Tumisa.
Rumidjah sempat berkeluh kesah tentang keluarganya, tapi nasihat
Tumisa: “Jangan memikirkan harta benda terus. Harta benda hanya
membuat kita rakus. Asal kita punya beras satu kaleng saja kan sudah
cukup? Hidup saja seadanya“. Kedua perempuan tua yang akhirnya
menemukan kedamaian tersendiri. Di bawah bintang-bintang.
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DAPATKAN BUKU-BUKU
TERBITAN TERBARU
YAYASAN JURNAL PEREMPUAN

Tidak terlalu banyak buku tentang
kepulangan TKI yang ada di Indonesia,
terutama yang fokus pada fasilitas,
pelayanan, perlindungan dan keadilan bagi
para TKI yang pulang, terutama para TKW
yang sering mendapatkan diskriminasi dan
penipuan dalam proses pemulangannya.
Sangat ironis, bahwa TKW sering dianggap
sebagai “sumber” pemasukan devisa terbesar
atau bahkan pahlawan devisa di Indonesia,
tapi pelayanan dan perlindungan bagi mereka
sangat minim.

HARGA: Rp. 30.000

Memberikan pendidikan seks kepada
perempuan dan anak-anak disabel harus
diawali dengan keterbukaan sikap orang
tua. Keterbukaan ini sangat penting
untuk menghapus mitos-mitos yang
masih diyakini kebanyakan masyarakat.
Melalui pendidikan seks yang benar,
perempuan disabel akan mampu
membedakan antara mitos dan fakta.
Selanjutnya, hal ini akan menghindarkan
mereka dari pelecehan seksual dan
perkosaan.

HARGA: Rp. 30.000

Untuk pemesanan hubungi:
Yayasan Jurnal Perempuan
Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas, Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting), Fax: (021) 8370 6747
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
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EREMPUAN itu terdiam. Tak ada warna penyesalan mengiris
bola matanya yang kecoklatan. Baginya hidup terlalu tidak
adil. Terlalu sering mempermainkannya. Menghina. Benarbenar memihak pada para lelaki. Apa dia pikir perempuan bukan
mahluk hidup? Dengan mudahnya diseret, dibenamkan, diirisiris semaunya. Bahkan dicincang! Kali ini, perempuan itu berjanji
pada dirinya sendiri. Hiduplah yang harus minta maaf padanya,
pada pakem-pakem yang dipercaya manusia. Pakem, yang hanya
menguntungkan mahkluk yang bernama: lelaki!
***
SUARA air kali yang memuntahkan cairannya, membasuh tubuh
kecoklatan Ni Luh Nyoman Kaplug.Perawan desa itu terlihat makin
cantik, rambutnya yang panjang menyentuh riak air sungai. Matahari
tak berani menjatuhkan sinarnya ketubuh Kaplug. Perempuan desa
itu begitu memikat ketika telanjang. Harum tubuhnya membuat
pohon-pohon disekitar kali semakin rindang dan memikat.Tak
ada yang mengalahkan keindahan Kaplug. Perempuan kecil yang
makin hari tumbuh jadi perempuan dewasa. Perempuan yang
sesungguhnya, perempuan yang memiliki seluruh kecantikan bumi.
Mungkin Tuhan juga jatuh cinta padanya.Tak ada orang-orang desa
berani menganggunya, semua bermula dari cerita yang lahir turun
temurun dan tidak akan pernah dilupakan warga desa.Makin hari
cerita itu makin berkembang. Makin mengerikan, bahkan makin
panjang dan tak jelas akhirnya.
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Bermula dari Ni Wayan Kenyem, perempuan kaya yang disukai
para petinggi Belanda. Dialah gundik yang terkenal pada masa
itu. Semua pejabat, bahkan raja jatuh cinta padanya. Kenyem
sangat menikmati hidup sebagai gundik, atau apapun namanya.
Baginya dia merasa tidak merugikan orang lain, juga tidak melukai
apapun. Orang-orang berkulit keju itu datang, kesepian, dan butuh
perempuan. Apa salahnya dia menghidangkan tubuhnya untuk
orang-orang dari negeri jauh itu dengan imbalan tanah, dan beragam
barang-barang yang tidak akan habis ditelan seratus keturunannya.
Kenyem bermimpi, kelak dia ingin membangun trah keluarga yang
terhormat. Keluarga yang diperhitungkan ditanah kelahirannya.
Keluarga yang membuat orang-orang melihatnya dan menatapnya
dengan takjub. Dia tidak ingin keturunannya kelak memiliki nasib
seperti dirinya. Hidup miskin dengan menjadi hamba yang kerja
keras tidak sesuai dengan hasilnya.
Sekarang, dengan berhektar sawah. Panen yang berlimpah, juga
kebun cengkeh, kopi,pala, dan kelapa. Kenyem bisa menjadi Ratu
yang dihormati. Tak ada yang berani lagi menghinanya. Orangorang Desa datang untuk meminta bantuan. Perempuan itu merasa
hidupnya makin sempurna.
“Tak ada yang bisa menghalangi keinginan dan mimpimu, Luh.
Hidup bisa rubuh dan jatuh karena kitalah yang salah langkah.
Hidup itu permainan, sesekali kita juga boleh
curang. Tapi ada aturan mainnya. Apa yang
kau ambil harus kau bayar. Tidak ada
yang gratis didunia ini. Semua
memerlukan perhitungan
yang matang. Kau harus
jeli dan licik,” itu kata-kata
yang diingat Luh Wayan
Cobeg. Ibunya memang
selalu tegas dan penuh
perhitungan.
“Kau mungkin tumbuh
tanpa sosok Bape, ayah.
Percayalah padaku tanpa
lelaki kau pun bisa tetap hidup.
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Semasa muda aku telah melakukan banyak hal. Aku tidak pernah
merugikan orang lain. Aku juga tidak pernah menyesal lahir sebagai
perempuan desa bernama: Kenyem. Perempuan yang tadinya tak
punya masa depan dan harga. Sampah.” Kata-kata itu terdengar
seperti baru kemarin sore ditelinga Cobeg.
Salahkah kalau sebagai perempuan Cobeg ingin mengetahui
siapakah lelaki yang telah menanamkan benih ditubuh ibunya?
Salahkah kalau dia rindu pada sosok lelaki? Mahluk lain yang tidak
pernah ada di dalam rumah ibunya? Sosok yang dia hormati, bukan
sebagai pelayan yang selalu siap melayaninya?
“Apa gunanya kau ingin tahu Bapemu?”
“Meme tidakkah Meme rindu dipeluk lelaki?”
Kenyem tertawa sumbang. Lelaki? Lelaki model apa lagi yang
dia inginkan. Apakah ada sosok yang bisa membuatnya lapar? Sosok
yang diimimpikannya? Sosok yang membuatnya tergila-gila?
Sejak tubuhnya meneteskan darah. Kenyem merasa Sang Hidup
telah memberinya jalan dan ide lari dari penderitaannya. Bagaimana
dia bisa jatuh cinta pada lelaki? Bukankah Ayahnya seringkali
memukuli Ibunya. Bahkan ketika perempuan yang dipanggil ibu
itu sedang mengandung. Sudah puluhan kali Kenyem menyaksikan
Memenya hampir mati. Karena mengalami pendarahan yang
hebat. Perempuan itu berusaha berteriak-teriak memanggil nama
suaminya. Lelaki itu bahkan menatapnya sinis dan meninggalkannya
dengan kasar. Jadilah Kenyem yang bertubuh kecil itu menarik-narik
tubuh ibunya. Memandikannya, dan memanggil dukun desa untuk
mengeluarkan adiknya dari perut ibunya dengan paksa. Karena bayibayi itu sudah mati ditendang bapaknya.
Pernah suatu malam Kenyem terbangun hendak buang air kecil.
Dia melihat ayahnya menyeret ibunya, menelanjangi dan mengisap
tubuh ibunya dengan rakus. Setelah puas lelaki itu kembali ke
kamarnya. Mendengkur keras seperti celeng besar!
Ibunya berjalan tertatih-tatih mengusap darah yang menetes
deras dari pangkal pahanya. Kenyem tahu, kalau bapaknya sudah
memasukkan tubuh lelakinya ke tubuh ibunya. Perempuan itu pasti
akan mengandung. Mengerikan menjadi perempuan seperti ibu.
Anehnya tak ada sepotong suara pun keluar dari bibirnya. Lelaki itu
bebas menyantap tubuh ibunya kapan pun dia mau. Bahkan pernah
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dilakukan di dapur ketika ibunya sedang sibuk memasak.
Bagaimana Kenyem bisa jatuh cinta pada lelaki? Ketika seorang
perempuan Belanda menyuruhnya membersihkan rumahnya,
disanalah Kenyem belajar banyak tentang hidup. Tatapan para lelaki
berkulit keju itu membuat Kenyem tidak ingin lagi jadi hamba. Dialah
yang harus menata hidupnya. Semua bermula dari tubuhnya....
Kenyempun menjual tubuhnya pada para lelaki yang mau
membayarnya dengan harga tinggi. Dia begitu menikmati, sejak
berumur lima belas tahun, sudah beratus lelaki yang membuatnya
makin kaya. Sampai dia merasa cukup dan berhenti. Tiba-tiba dia
merasa tubuhnya berubah. Sudah beragam daun-daun ditelan. Tetapi
daging dalam perutnya semakin kuat mencengkramkan akar-akarnya.
Bahkan Kenyem percaya daging dalam tubuhnya sering mengamuk.
Makin besar daging ditubuhnya ada rasa aneh mengalir dipikiran
perempuan itu. Tiba-tiba dia merasa seluruh kesedihan, dan kesepian
selama puluhan tahun melayani beragam jenis lelaki terobati.
Kenyem memiliki teman. Perempuan itupun mulai menolak
dan berhenti menghidangkan tubuhnya. Mahluk yang tumbuh
ditubuhnya seperti teman yang begitu paham pada membaca
beragam musim yang berkecamuk dipikirannya. Sebelas bulan.
Kenyem memuntahkan dagingnya, seorang perempuan berkulit
coklat terhidang di depan matanya. Begitu menggairahkan.
“Tidakkah Meme ingin tahu siapa Bapeku?”
“Untuk apa, Luh?”
“Untuk aku!”
“Tidak cukupkah Meme ada untukmu? Bukankah Meme bisa
menjadi lelaki sekaligus perempuan? Apa yang kurang dalam
hidupmu? Cobalah Luh berpikir. Bandingkan hidup Luh dengan
perempuan-perempuan seusiamu? Kau bisa makan sepuasnya,
memiliki baju mahal. Apa perlunya seorang lelaki lagi di rumah
ini? Kalau kerjanya hanya memukuli Meme. Mungkin juga dia akan
menikmati tubuhmu....”
“Meme!”
“Apa salah Meme berkata seperti itu? Apa untungnya kalau kita
tahu siapa yang membuat Meme hamil? Bagaimana kalau lelaki itu
sudah memiliki keluarga? Kita akan menyakiti mereka. Meme tidak
mau!” Kenyem menatap mata anaknnya tajam. Perempuan muda
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itu menunduk. Selalu dia merasa kalah bila bertatapan dengan mata
ibunya sendiri.
Perempuan bernama: Ni Luh Wayan Kenyem itu memang terlihat
sangat kharismatik. Benar kata orang-orang di Desa. Tidak ada satu
pun perempuan bisa menandingi wibaya perempuan setengah baya
itu. Makin hari dia terlihat makin cantik dan menggairahkan. Padahal
usianya menjelang 50 tahun.
Cobeg menarik nafasnya dalam-dalam.
“Sekarang katakan pada Meme, Luh? Ada apa denganmu?
Kau datang tengah malam tanpa I Wayan Dogler, suamimu. Apa
yang membuatmu galau?” Kenyem berusaha menata hatinya.
Dia begitu heran, getah apakah yang menetes di darah anaknya.
Kenapa perempuan yang sempat tumbuh di dalam tubuhnya begitu
rapuhnya. Kenyem merasa anak semata wayangnya makin hari
menjelma menjadi mahluk perempuan yang begitu cengeng dan
menyebalkan.
Darah siapakah yang ikut mengalir dalam tubuh anak
perempuannya?
Kenyem masih ingat sebuah kejadian yang memalukan. Cobeg
hamil, oleh lelaki yang menurutnya begitu dicintai. Lelaki yang
membuatnya merasa hidupnya punya arti. Seorang lelaki yang
tidak memiliki penghasilan tetap. Kenyem pun yakin, bahkan lelaki
bertubuh gempal dengan suara menggelegar itu tidak bisa memberi
makan anaknya tiga kali sehari. Bagaimana mungkin lelaki seperti itu
membuat Cobeg mengabdikan hidupnya untuk Dogler?
Kenyem menarik nafas. Berusaha mengingat lelaki manakah yang
mampu menembus rahimnya? Percuma? Tak sepotong wajah pun
meluncur dari palung-palung otaknya.
“Mana Dogler?”
“Meme pasti marah kalau aku bercerita?”
“Apa Meme marah ketika Luh merengek-rengek minta kawin?
Padahal Luh tahu Meme tidak suka pada Dogler? Sekarang, katakan!
Apa lagi yang terjadi dengan hidupmu? Sejak dulu, Meme selalu
berkata padamu. Hidup bisa dikalahkan kalau kita juga bersikap
tegas pada hidup. Kita berani menentang dan menantangnya! Kau
selalu membiarkan arah hidup mengobrak-abrik hidup Luh. Dan, Luh
tidak pernah berusaha untuk bertahan. Tetapi mengikuti aliran dan
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arah angin yang ditentukan oleh hidup itu sendiri!”
“Meme!”
Luh Wayan Cobeg menangis. Kenyem tidak habis pikir. Apakah
yang salah dengan pembentukan anaknya? Kenapa dia bisa
menjelma menjadi perempuan yang tidak tahu arah angin. Bahkan
keinginannya sendiri saja tidak tahu. Kenapa perempuan seperti itu
bisa hidup dan bertahan?
Dari cucunya Kaplug, Kenyem tahu perkawinan anaknya tidak
berjalan dengan baik.
Akhirnya Kenyem tahu, kenapa alis Cobeg terlihat aneh. Menurut
Kaplug, ayahnya telah memukul ibunya dengan linggis. Ada 7
jahitan di dahinya. Kenyem menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana
mungkin anaknya bisa jatuh cinta pada lelaki yang mengiris dan
mencincang habis tubuhnya? Apa yang diharapkan perempuan
kecilnya pada Dogler? Bahkan sejak masih berusia setahun Kaplug
sudah diserahkan padanya. Kenyemlah yang membentuk bocah
perempuan itu. Bocah perempuan yang sangat mirip dirinya ketika
kecil. Beda sekali dengan ibunya. Yang cepat patah dan terluka.
Kenyem pun yakin, karena ada darah Dogler yang kasar dan
brutal. Kaplug akan menjelma jadi mahluk perempuan yang jauh
lebih perkasa dari dirinya. Atau....
***
KAU tahu betapa aku mencintai Nenekku, aku memanggilnya,
Odah. Perempuan tua yang luar biasa. Perempuan tua yang paham,
bahwa hidup yang memperlakukan kita dengan kasar dan tidak
manusiawi itulah yang perlu dilibas!
Nenekku, memberiku nama: Kaplug. Aku yakin perempuan luar
biasa itu sengaja memberiku sebuah nama yang tadinya kubenci.
Nama yang aneh dan tidak trendi. Tapi, makin dewasa aku. Aku
makin memahami, namaku adalah kesimpulan dari seluruh
perjalanan hidupku. Aku sangat yakin itu. Seperti nama Nenek,
Kenyem. Artinya: senyum.
Hidup Nenekku begitu luar biasa, aku mendengar seluruh cerita
dan perjalanan hidupnya. Makin dewasa aku makin mengerti, kenapa
nenekku tidak memerlukan lelaki? Karena semua menu lelaki telah
dia cicipi.
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Ketika ibuku mati: bunuh diri (dia ditemukan mati dengan kepala
hancur dilantai satu) atau dibunuh oleh ayahku. Nenekku tidak
terlihat terluka. Dia juga tidak ingin tahu apakah anaknya mati karena
bunuh diri, terpeleset, atau dibunuh.
“Perempuan yang tidak bisa menunjukkan ketegasan dan
keinginannya sendiri akan patah dan ambruk. Dia tidak akan pernah
sempurna jadi manusia perempuan! Jadi perempuan itu harus jelas,
apa yang kau pilih itulah yang harus kau yakini.”
“Odah...Sudahlah biar Meme tenang dialam sana.” Aku berusaha
meredam kata-katanya.
“Dia tidak akan pernah tenang. Karena dia tidak pernah puas
pada dirinya sendiri. Mememu perempuan yang tidak pernah tahu
arah mata angin. Dia juga tidak pernah tahu mau kemana dan mau
apa? Kau lihat sendiri, betapa kacau hidupnya? Sebagai perempuan,
kau harus belajar banyak. Kau boleh membuat kesalahan, tapi tidak
kesalahan yang sama. Kalau kesalahan sama tetap kau lakukan, itu
namanya: bodoh!”
Aku terdiam. Di mata Ibunya, ibuku tidak dapat tempat. Di
mata ayahku, kematian Ibu justru membuatnya bebas berkelana
dengan para perempuan, karena Nenekku membiarkan rumah ibuku
untuk ayahku: Dogler. Lelaki yang tidak pernah kukenal. Bahkan
memandangku saja dengan pandangan aneh. Pernah lelaki itu
mengintipku ketika mandi di sungai.
Aku melempar pisau. Sampai hari ini lelaki itu berjalan terseok.
Konon ibu jarinya putus dan membusuk. Aku puas mendengar
khabar itu.
Namaku, Kaplug. Cucu seorang perempuan yang kukagumi.
Perempuan yang sadar arti menjadi perempuan. Perempuan yang
tidak pernah kulihat mengeluarkan air mata. Perempuan yang sangat
kucintai.
Hanya satu yang tidak berani kukatakan pada nenekku. Juga
tidak berani kuceritakan padanya. Salahkah kalau aku, Kaplug.
Tidak pernah bergetah melihat lelaki. Aku bergetah bila melihat:
perempuan.
Denpasar 2012
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Pernikahan Padma
Kelopakmu
Kelopakku
Mekar di bawah cahaya pagi
Setangkai tubuhmu
Setangkai tubuhku
Saling merambat di tetes embun
Kamu dan aku kidung abadi
Bagi negara dan kitab suci yang sembunyikan kisah Padma
Denting kecapimu bumi
Tarianku menggapai langit
Kisah Adam dan Hawa, itulah yang dihibar
tapi bukan satu-satunya
Kamu dan aku
Berangkat ke altar Padma
Melepas adab dunia biner
Ubud, 28 Maret 2012
Persetan Kau, Upik Abu!
Seranting tubuhku tersangkut di Kuala Lumpur
Sejak ibu terikat cinta bapak
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Dulu ia juara di sekolah
Kini ia isteri yang lantak dibakar api asmara
Di ranjang yang diajarkan Upik Abu
Ibu menyalak tiap Bapak wangi Ibu yang lain
Lalu mengemis untuk malam-malam yang dingin
Aku dilahirkan
Dipaksa mau dengan Bapak yang rakus dan ibu yang lantak
Seranting tubuhku tersangkut di Kuala Lumpur
Menjadi babu di umur dua puluh
Ibu dan Bapak saling cakar dan pagut hingga peot
Tak ingat lagi biaya kuliah anak
dan hatiku yang memar biru melaju ke negeri sebrang

Seranting tubuhku hanyut ke Batam
Sembunyi di kapal menuju Jawa
Lari dari majikan yang kompeni
Ibu dan Bapak masih bertanya soal ringgit
Persetan Kau, Upik Abu!

Ubud, 28 Maret 2012
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Gurita Ibu
Kulihat gurita di mata nenek
Seratus kaki tangannya
Dibebani bandul-bandul
demi kakek yang revolusioner
dan Republik yang meminta segalanya
Kulihat gurita di mata ibu
Seribu kaki tangannya
Dibebani bakul-bakul
Biar nanak terus untuk rakyat yang lapar
Kulihat gurita di mataku
Sejuta kaki tangannya
Dibebani paku-paku
Yang tancap dipaha dan betisku
Karena Republik tak daya tundukan ujung penisnya
Kulihat gurita di mata anak perempuanku
Buntung kaki tangannya
Karena pembangkangan adalah purna

Pamulang, 30 Maret 2012
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Sepatu-Sepatu yang Tak
Menginjak Tanah
Sepatu-sepatu itu melangkah dari mobil seharga anggaran APBD ,
menginjak karpet merah bandara, terbang mendahului elang .
Beberapa tanda tangan asli dengan tinta nomer satu, pena berharga
jutaan di jarimu bercincin batu, kau tetap ucapkan nama Tuhan
sebelum torehkan keputusan. Diam dalam dekapan.
Keputusan menghilangkan hutan, keputusan mendirikan hotel baru
, memindahkan Rumah Sakit, mengeruk isi lautan,menggadaikan
gunung emas nenek moyang.
Rakyat berjejal di palang kereta,orang-orang berjejal mengantri
membeli sembako murah di lapangan, kepanasan .
Petani datang ke ibukota unjuk rasa , jahe impor yang tak pedas,
beras impor yang tak wangi, kentang dan kedelai impor yang tak
gurih.

Anak-anak bermain dengan mainan impor dari China
Perempuan mengadu nasib di negeri rantau.
Perempuan penjaja seks di selatan stasiun, membayar aparat yang
mobil dinasnya berhenti sebentar di pinggir kali kota.
Perempuanmu menggenapi warna koleksi tas kulit dunia.
Pashima sutra dari Eropa, India dan dataran China.
Kacamata hitam dengan titik berlian di pojokan , untuk menutupi
mata picisan yang sembunyi dari matahari.
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Beberapa villamu di Bali jarang kau kunjungi
Rumah- rumah di bantaran rel dan rumah-rumah seng bekas,
menghimpit ,menempel di belakang hotel-hotel berkelahi dengan polisi
pamong praja.
Rumah di pemakaman, di bantaran kali yang berdiri di sisa tanah negara.
Jadi perang saudara, pegawai rendah dan rakyat kecil..
Hai sepatu-sepatu yang tak menginjak tanah,
Apakah kau dengar cerita, tentang pencuri sandal yang dituntut
bertahun penjara?
Kau pasti mendengarnya dari telfonmu yang pintar dan jernih
menampilkan gambar dan berita.
Atau dari temanmu pengacara sambil bernyanyi lagu kenangan di bilik
VIP karaoke
sambil mengudap telur penyu asin dan wine merah. Setelah lelah main
saham.
Sementara orang kampung sabung ayam dan main judi di kuburan
ditangkap polisi dengan tiga bulan kurungan.
Beberapa minum ciu Bekonang dengan oplosan , membayar aparat
kemanan .
Sepatu yang tak menginjak tanah,
Bulan gerhana jatuh ke laut , di luar jendela malam hotelmu
Tangan perempuan itu melepas dasimu
Dan sepatumu yang tak bau tanah.
Tak bisa kau dengarkan suara lautan bergerhana itu, tak pernah bisa.
Rintih suara penyu di laut yang jauh, rintih suara orang-orang yang
menunggu, berkeringat oleh matahari yang menggesekkan duri.
Solo Desember 2012
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Mengapa Perempuan Mati
di Rumahnya?
Dewi Candraningrum

Mukadimah: Kelahiran Rumah Tangga
Semua berawal dari “rumah”. Ruyati dan banyak perempuan yang
diperkosa, disiksa, dianiaya, berakhir di pisau pancung, mengalami
kekerasan juga dari dalam “rumah”. Rumah merupakan tempat
yang identik dengan kehangatan, kenyamanan, keamanan, kasih,
sayang, perlindungan, dan sesuatu yang merujuk pada kata “ibu”.
Ibu menyusun rencana, mengelola, mengatur, dan mengendalikan
“kerumahtanggaan”. Tidak bisa mendefinisikan unit rumah tangga,
tanpa mengaitkan dengan peran, tugas, tanggung jawab, hak dan
kewajiban ibu. Maka tidak heran, kamus manapun hampir tidak ada
yang mencantumkan “bapak rumah tangga”. Bapak rumah tangga
hampir-hampir susah dilacak dalam mesin pencari Google. Lain halnya
jika di Google kata “ibu rumah tangga” jutaan, milyaran halaman, akan
muncul dalam hasil pencarian. “Pekerja rumah tangga (PRT)” jika
digoogle, dan diklik pada image/gambar, maka akan muncul deskripsi
tubuh-tubuh perempuan. Jarang, bahkan hampir tidak ada laki-laki.
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Makna etimologis tersebut memiliki proses kesejarahan yang tidak
bisa dilepaskan dari penanda “gender”. Penanda gender perempuan
dekat dan intim dengan “rumah”. Perempuan, Ibu, adalah kehangatan,
kenyamanan, dan rumah batin bagi penghuninya, yaitu anak-anak dan
pasangan hidupnya. Ibu dan rumah secara etimologis tidak memiliki
keterkaitan secara semiotik. Pertama merujuk pada tubuh manusia,
tubuh seorang simbok, yang hangat, berpayudara—menyusui anakanaknya, rendah hati dan hidup. Yang terakhir merujuk pada sebuah
susunan batu bata, genting, dan kamar-kamar yang angkuh dan mati.
Tetapi rumah, juga memiliki dua fungsi denotatif, yang merujuk pada
tempat istirahat, tempat kembali, tempat mengadu, tempat mengail
harap, tempat mengadu duka, tempat merebahkan lara. Fungsinya
yang hangat dekat dan padu dengan kata “ibu”. Rumah adalah Rahim.
Rahim adalah Ibu. Rahim melahirkan rumah. Ibu melahirkan rumah.
Rahim berongga. Rumah berongga. Dan setiap manusia, terutama
anak-anak, dilahirkan dari rumah. Dari sebuah rongga. Harga rahim,
harga rumah, tidak berharga—tidak terbeli, saking berharganya. Setiap
manusia mengakuinya dan menghormatinya. Tapi, kesalahpahaman
atas maknanya bisa berakibat fatal, yang bisa saja membunuhnya. Di
dalam rumahnya sendiri. Aniaya penghuni atas ibu. Aniaya penghuni
atas rumah. Kelahiran rumah tangga, dapat diakhiri dengan kematian
yang damai. Dapat pula diakhiri dengan kematian yang tragis.
Kematian Ruyati, berawal dari kematian sebuah rumah—ketika rumah
tidak lagi berisi kasih, sayang, hangat; tetapi dipenuhi curiga, aniaya,
penghinaan, dan kebengisan.

Migrasi Perempuan dari Rumah ke Pabrik: Kelahiran Stigma,
Stereotipi, dan Bias Gender
Peradaban mencatat dikotomi peran, tugas, tanggung-jawab, antara
tugas-tugas kerumahtanggaan sebagai ruang domestik, yang dilekatkan
pada jenis dan fungsi gender perempuan. Sedang ruang di luar rumahtangga, ruang yang disangkakan kejam, ganas, liar, penuh kompetisi,
binatang-binatang buas, ditempati oleh jenis dan fungsi gender lakilaki—yang disebut sebagai ruang publik. Dikotomi publik dan domestik
ini tidak lahir secara serta-merta, tetapi membatu, mengkristal, dalam
peradaban, mulai dari jaman batu, berburu, berladang, bercocok-
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tanam, bahkan sampai sekarang, dalam tabung modernitas dan postmodernitas. Apa yang lazim dan lumrah adalah “ibu rumah tangga”.
Apa yang tidak lazim adalah “bapak rumah-tangga”. Apa yang lazim,
sebagai PRT, adalah perempuan. Dus, perempuan diberi amanat oleh
sejarah dan peradaban untuk mengelola rumah. Perubahan sistem
ekonomi dari subsistem yang mengandalkan ekonomi dari dalam
rumah, menjadi kapitalisme yang mengandalkan pasar di luar rumah,
telah merubah fungsi kesejarahan dari “perempuan dan rumah”.
Pabrik-pabrik di abad ke-18 di Eropa, tempat lahirnya revolusi Industri,
yang sebelumnya diterangi oleh si Aufklarung, sang Pencerah, yaitu
Renaissance, telah menyerap tenaga perempuan-perempuan yang
sebelumnya hangat berada di dalam rumah. Migrasi perempuan
dari rumah ke pabrik ini beratus tahun sesudahnya mengubah wajah
peradaban. Dengan kelahiran protes perempuan atas gaji yang
timpang dengan kolega laki-lakinya, kelahiran feminisme—sebagai
sebuah gerakan yang lahir dari rahim Marxisme, kelahiran teori kelas,
teori gender, dan upaya-upaya baik damai dan perang, untuk sebutan
“keadilan” untuk gender, untuk kelas, dan untuk etnis dan warna kulit
yang berbeda. Wajah perempuan, wajah rumah, berubah setelahnya.

Perempuan
Domestik
(Rumah)

Domestik
(Rumah)

Migrasi Perempuan dari Ruang Domestik (Rumah) menuju Ruang
Publik (Pabrik)

“Perempuan PRT” melakukan migrasi tidak hanya dari rumah—
ruang domestik menuju ke pabrik—ruang publik, tapi juga dari
“rumahnya” menuju “rumah perempuan yang lain” yang secara kelas
berada di atas mereka, untuk mengasuh anak, memasak, mengelola
rumah, ketika “perempuan majikan” bekerja. Dus ada migrasi
perempuan kelas ekonomi dan sosial bawah menuju rumah perempuan
kelas ekonomi dan sosial atas, yaitu perempuan menjadi PRT.
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Perempuan
Domestik
“Pekerja Rumah
Tangga”

Domestik
“Perempuan
Majikan”

Migrasi Perempuan dari Ruang Domestik (PRT) menuju Ruang
Domestik Lain (Perempuan Majikan)
Para perempuan berbondong-bondong melakukan migrasi dari
rumah ke pabrik menjadi buruh, menjadi pekerja, dan kemudian
profesional. Migrasi dari rumahnya yang lebih kumuh menuju rumah
lain yang lebih mewah. Seperti migrasi TKW Indonesia ke Arab Saudi.
Sayang sekali, migrasi mereka, tidak diikuti oleh perubahan mesin
peradaban yang lebih adil, seperti sebelumnya. Sistem hukum, politik,
budaya, dan sosial masih membatukan dikotomi yang usang, domestik
dan publik. Masih membatukan peran
Pekerjaan yang dikaitkan
awal, membatukan “peran ganda”
dengan kerumahtanggaan
untuk perempuan tanpa dukungan
mendapatkan stigma,
sistem yang adil gender. Perubahan
mendapat label negatif,
nampan peradaban ini melahirkan
karena tidak ada
stigma, stereotipi, dan ketidakadilan
penghargaan dari sistem
gender. Ibu rumah tangga lebih
hukum. Sesuatu yang
inferior dari perempuan berkarir.
berbau rumah tidak bisa
Pekerja rumah tangga lebih inferior
direnumerasi
dari pekerja-pekerja di luar rumah
tangga. Pekerjaan yang dikaitkan
dengan kerumahtanggaan mendapatkan stigma, mendapat label
negatif, karena tidak ada penghargaan dari sistem hukum. Sesuatu
yang berbau rumah tidak bisa direnumerasi. Maka disebut sebagai
bukan pekerjaan. Tidak heran, sesuatu dalam posisi inferior selalu
rentan atas siksaan, penistaan, penganiayaan, ketidakadilan. Sementara
sistem tidak berdaya untuk memberikan perlindungan hukum.
Persoalan epistemologis yang perlu diubah agar lebih adil adalah
dengan memberikan apresiasi, empati, penghargaan pada pekerjaanpekerjaan kerumahtangaan. Ibu rumah tangga, dengan membalik
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stigma harus bangga menjadi ibu rumah tangga. Tidak perlu merasa
inferior, dengan asumsi, bahwa, jika tidak ada ibu rumah tangga, jika
digantikan oleh tiga atau empat PRT—yang satu tukang cuci, yang
satu tukang masak, yang satu tukang momong anak—maka harga dan
renumerasi ibu rumah tangga sangat tinggi. Ibu rumah tangga juga
memiliki penghasilan tinggi dengan mengelola rumahnya, anaknya,
dan rumah tangganya. Negara harus melihat rumah sebagai harta,
kekayaan, potensi, dan faktor utama dalam pembangunan. Sementara
aparat negara dan aparat hukum harus menjadi pengawas, eksekutor
atas kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga—pembunuhan ibu
rumah tangga oleh suaminya, KDRT, kekerasan perempuan majikan
pada PRT, dan gaji yang tidak adil pada PRT. Jika peradaban dan
masyarakat pendukungnya melihat rumah dengan cara yang adil,
kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat dikurangi. Semua
ketidakadilan dan kejahatan berangkat dari stigma, label negatif,
stereotipi, dan absennya empati. Tidak heran, banyak perempuan mati
di dalam rumahnya sendiri.

Migrasi Laki-laki dari Ruang Publik ke Domestik: Keniscayaan?
Jika perempuan berbondong-bondong bermigrasi dari ruang
domestik ke publik, dengan pemberian label besar oleh Negara,
Foto: Dok. YJP
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dengan grand skenario “emansipasi wanita” di era Soeharto, yang
kemudian melahirkan “peran ganda” (double burden), yang darinya
lahir perbudakan panjang. Maka niscaya, hampir tidak kita dengar,
ada migrasi laki-laki dari ruang publik ke ruang domestik. Lakilaki tidak diberi beban domestik, dan tidak mengagendakan grandskenario nasional untuk sebuah “emansipasi laki-laki”. Padahal ketika
perempuan sibuk bekerja di luar rumah, demikian juga laki-laki, maka
perempuan memerlukan usaha, semangat, revolusi, migrasi laki-laki
dari ruang publik ke domestik. Dimana laki-laki menjadi partner
setara bagi tugas-tugas domestik. Seperti halnya perempuan telah
mulai menjadi pelaku yang memerankan tugas dan tanggung jawab
yang hampir setara di ruang publik. Jika masyarakat menampankan
persoalan epistemologis ini, maka niscaya tidak akan ada ketidakadilan.
Perempuan tidak perlu menggendong dua tugas yang berat. Tetapi
perempuan dan laki-laki saling menopang satu sama lain, secara setara
dan adil, baik di ruang publik dan domestik.

Laki-laki
Domestik

Publik

Migrasi laki-laki dari ruang publik ke domestik

Emansipasi adalah Keadilan: Perempuan tidak lagi mati di
rumahnya
Bahkan, di negara maju, laki-laki tidak malu-malu untuk menjadi
“bapak rumah tangga”, ketika istrinya, yang ternyata secara karir lebih
maju, dia merelakan dirinya mengurusi anak-anak dan rumahnya, dan
bangga menjadi ayah rumah tangga. Laki-laki perlu melakukan migrasi
dari ruang publik ke ruang domestik, dengan mempelajari dan
menguasai tugas-tugas kerumah-tanggaan, membagi peran-peran
domestik secara adil dengan pasangannya. Anak-anak laki-laki perlu
diajari untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga secara adil dan
setara dengan anak-anak perempuan. Hal ini telah dimulai dari rumah-
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rumah modern dan tradisional, meskipun banyak buku-buku teks
yang mempopulerkan peran-peran yang seksis—tidak adil gender.
Misal, iklan sabun deterjen, iklan sabun pel, iklan-iklan masak
didominasi dan diperankan oleh perempuan. Para produser masih
melekatkan perempuan dalam ruBahkan, di negara maju, mahnya. Sementara mereka lupa
laki-laki tidak malu-malu bahwa hak, apresiasi, dan penguntuk menjadi “bapak hormatan atas rumah dan perempuan
rumah tangga”, ketika tidak menjadi usaha utama dalam
istrinya, yang ternyata ekspansi ekonomi dan perlindungan
secara karir lebih maju, hukum. Ini tentu saja melahirkan
dia merelakan dirinya ketidakadilan-ketidakadilan yang lamengurusi anak-anak dan in. Peran ganda, adalah juga seksis.
rumahnya, dan bangga Peran ganda yang disandangkan
menjadi ayah rumah pada perempuan memiliki ketidaktangga adilan-nya tersendiri, ketika masyarakat tidak mampu menciptakan kata
peran ganda untuk laki-laki, yaitu
laki-laki yang mau berbagi secara setara mengelola tugas-tugas
kerumahtanggaan. Demikian juga, negara yang enggan melindungi
PRT. Dari cara memandang rendah dan inferior atas “rumah” inilah
yang menyebabkan para perempuan disiksa dan dianiaya. Dibunuh di
rumahnya sendiri.
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