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KEMITRASEJAJARAN PERAN GENDER DALAM WACANA
LEGALITAS INDONESIA

Oleh: Endis Firdaus1

Abstrak
Di Indonesia secara hukum kaum perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama
berdasarkan UUD 1945. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih dijumpai kesuliltan-
kesulitan merealisasikan hak tersebut. Komunitas dan sektor tertentu perempuan telah
mendapatkan tempat yang berarti pada akhir tahun 1990-an di Indonesia, tetapi secara makro
perempuan masih berhadapan dengan berbagai masalah. Pertama, adanya peresepsi tentang
peran ganda yang menurut adanya penggunaan waktu yang cukup banyak untuk
‘menyelaraskan’ peran sebagai ibu, sebagai istri, maupun sebagai anggota masyarakat.
Kedua, makin meningkatnya peran perempuan dalam sektor publik masih dilihat sebagai
peran yang bersifat komplementer. Kontribusi mereka menonjol masih dilihat dalam
hubungan memenuhi tanggung jawab dan tugas mereka dalam kedudukan sebagai Istri.
Ketiga, adanya perubahan dalam sistem produksi dalam sistem produksi masyarakat sebagai
akibat industrialisasi, era komunikasi, dan transportasi canggih dewasa ini.

Kata kunci : Gender, Peran Gender, Kemitra Sejajaran Peran Gender

A. PENDAHULUAN

Secara resmi pemerintah Indonesia (GBHN 1998 Bab IV F Pasal 4g) mengakui
perbedaan peran secara seksual antara laki-laki dan perempuan, serta menyatakan
bahwa peran serta kaum perempuan dalam proses pembangunan dan reformasi harus
selaras dan serasi dengan peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
pada umumnya, dan pendidikan generasi muda khususya. Kalimat terakhir ini
menunjukan bahwa peran yang diberikan kepada perempuan adalah peran ganda
perempuan. Artinya bahwa perempuan harus bertanggung jawab tidak hanya atas
urusan rumah tangga tetapi juga diharapkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah
sebagai anggota masyarakat. Perempuan diarahkan oleh pemerintah untuk berperan
ganda yang sengaja diarahkan pemantapan kedudukannya untuk menjadi mitra
sejajar dengan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat seerta dapat berperan aktif
meningkatkan perannya itu dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.
Dalam menegakkan kebijakan pemerintah seperti ini, maka mulai dari 1978 sebagai
tahun penting bagi perempuan Indonesia, karena secara ekplisit dalam GBHN dan
Pelita III memuat butir tantang Peranan Perempuan dalam Pembangunan dan
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Pembinaan Bangsa. Kemudian berakibat pada kabinet Pembangunan III membentuk
lembaga Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Perempuan yang selanjutnya
menjadi Menteri Peranan Wanita, sampai sekarang Menteri Pemberdayaan
Perempuan.

B. KONTROVERSI PERANAN PEREMPUAN

Sebenarnya secara empirik peran ganda perempuan dilalui dalam era indusri
menyerap sebagian anggota keluarga untuk bekerja di luar rumah, dengan imbalan
upah permanen. Dari sinilah mulai pemisahan secara tajam antara kerja domestik
yang nonkomersial dan kerja di luar rumah yang komersial (Nadiroh, 1998:88).
Pemisahan tersebut menyebabkan juga pembagian pekerjaan berdasarkan kriteria
jenis kelamin, pembagian pekerjaan domestik diidentikan sebagai pekerjaan
perempuan yang tadinya sukarela menjadi keharusan yang kodrati sehingga kalau
tidak dilakukan berarti menyimpang dari kehendak Tuhan dan kebiasaan manusia
yang berjenis kelamin perempuan tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya akan
pentingnya peranan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan.
Sebagai konsekuensinya, maka perwujudan partisipasi penuh perempuan, baik
sebagai pelaku kegiatan, penikmat hasil pembangunan bukan hanya sekedar
permasalahan hak asasi dan keadilan sosial, tetapi juga menyangkut pertumbuhan
ekonomi (Sutiyah, 1998:246-247). Bahkan peranan perempuan lebih meningkat lagi
dalam keharusan membantu dan menggantikan peran pencari nafkah pada saat krisis
ekonomi terjadi, banyak para suami yang menjadi tulang punggung ekonomi
keluarga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mau-tidak mau peranan ini
harus dipikul juga oleh perempuan.

Sepuluh tahun setelah pemerintah membuat berbagai kebijakan perempuan
melalui Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, GBHN 1988 sebagai kehendak
bangsa Indonesia menuangkan esensi peranan tersebut dengan tegas, yaitu:

“wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam
pembangunan nasional, meningkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat mulai dari
lingkungan keluarga dan peranannya dalam pembangunan, peran ganda wanita dalam
keluarga dan di dalam masyarakat secara selaras dan serasi, pengakuan terhadap kodrat
wanita yang harus dilindungi harkat dan martabat wanita yang perlu dijunjung tinggi,
perlu peningkatan pendidikan dan keterampilan wanita untuk mampu memanfaatkan
kesempatan kerja, perlu pengembangan iklim sosial budaya yang lebih mendorong
kemajuan wanita, dalam rangka meningkatkan partisipasi wanita dalam pembangunan,
kesejahteraan keluarga antara lain melalui gerakan PKK perlu ditingkatkan.”

Tampak peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan di Indonesia ini
selaras dengan kebijakan Dasa Warsa PBB untuk perempuan dalam pembangunan,
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yang dicanangkan pada tahun 1975-1985 sebagai mitra sejajar dengan laki-laki,
betapapun Indonesia baru membuat kebijakan lebih jelas dalam GBHN-nya itu
setelah tiga tahun berlalunya dasa warsa tersebut. Namun bagaimanapun keadaan
perempuan, pada dasarnya menurut penilaian negara dan pemerintah masih tetap
diperlukan peranannya, sampai kabinet Gotong Royong-pun masih mencantumkan
kementerian tersebut, dengan nama pemberdayaan perempuan.

Pada tataran pemikiran dengan kenyataan memang sering kali terjadi
kontroversi. Pemikiran perempuan masih terdapat dalam kubu tradisional pemegang
status peranan perempuan domestik dan kubu lainnya yang menghendaki peranan
ganda atau multi peran, seperti pihak pemerintah dan kaum feminis. Dalam hal ini
pemikir perempuan Ratna Megawangi menilai bahwa pemikiran perempuan yang
berkembang dewasa ini cenderung mengabaikan dan bahkan menindas peran
domestiknya yang digambarkannya sebagai menindas peran ibu rumah tangga.
(Megawangi, 1997:169)

Namun menurut Mien Sugandhi bahwa kemitrasejajaran tidak mengandung
esensi yang bersifat konfrontatif antara laki-laki dan perempuan, melainkan bersifat
saling mendukung dan saling membantu dalam 'jiwa kemitraan' (harmonius gender
partnership), dalam arti laki-laki dan perempuan adalah equal partners in
harmonius relationship. (Sugandhi, 1997:127)

Dualisme kultural juga sering disebut dengan asimetri dalam penilaian kultural,
dengan pembagian dalam dunia domestik bagi perempuan dan dunia publik bagi
laki-laki. Penilaian seperti ini masih sangat umum berlaku, di samping itu penilaian
bahwa perempuan adalah second class juga terjadi di mana-mana, seolah-olah
memang harus begitu, sehingga secara tidak sadar bisa diterima sebagai suatu yang
wajar.

Peran yang dilukiskan dalam berbagai agama di dunia bagi perempuan seperti
tersubordinasikan seperti itu, karena alasan berbagai perbedaan fungsi fisik
biologisnya. Diungkapkan oleh Achmad Satori Ismail (1996:143) yaitu minimal ada
tiga perbedaan pokok antara laki-laki dan perempuan, yaitu: Pertama, perbedaan
kepribadian individu ditinjau dari masing-masing jenis. Kedua, perbedaan cara ber
ta’ammul dengan masyarakat. Ketiga, perbedaan sikap masing-masing jenis terhadap
tugas kelangsungan hidup manusia. Alláh telah menegaskan perbedaan ini dalam
Surat Âli Imrân: “Tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan.” Lebih lengkapnya
sebagai berikut:

“Tatkala ia (Umm Maryam) melahirkan berkata: ‘Tuhanku sesungguhnya aku
melahirkan dia seorang wanita. Alláh yang maha mengetahui atas apa yang dilahirkan,
bukankan laki-laki itu sama dengan wanita? Bahwa sesungguhnya aku sudah
menamainya Maryam, dan aku berlindung kepada-Mu untuk dia dan keturunannya dari
gangguan setan yang terkutuk”. (QS.Âli Imrân [3]: 35)
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Dari perbedaan-perbedaan di atas itulah para pemikir sering membuat
kesimpulan puncak pada perbedaan peran perempuan dan sekaligus menambah
peran yang lain yang serupa dengan laki-laki sehingga akhirnya menjadikan
perempuan itu berperan ganda pula, betapapun mereka menginginkan hanya satu
peran perempuan saja yang berkaitan dengan peran domestik dan reproduksi tanpa
memperhitungkan situasi maupun kondisi. Karena alasan itu pula sering kali
perempuan melihat sebagai ada wacana kemitrasejajaranya dengan laki-laki.

C. KEMITRASEJAJARAN PEREMPUAN-LAKI-LAKI

Obsesi mewujudkan kemitrasejajaran yang sudah menjadi wacana Indonesia
bagi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan manusia merupakan pekerjaan yang
dianggap serius dan besar. Seluruh sektor pembangunan kehidupan harus terlibat
dan memahami kemitrasejajaran sebagai konsep dan cita-cita ummat manusia.
Konferensi dunia tentang perempuan yang diadakan di Beijing 1995 sebagai suatu
indikasi telah berhasil merumuskan berbagai strategi yang dapat dilakukan bagi
pengembangan kehidupan perempuan. Oleh karena itu maka mulai dari dalam
pengertian maknanya bahwa kemitrasejajaran tidak mengandung esensi yang bersifat
konfrontatif antara laki-laki dan perempuan, melainkan bersifat saling mendukung
dan saling membantu dalam 'jiwa kemitraan' (harmonius gender partnership), dalam
arti laki-laki dan perempuan adalah equal partners in harmonius relationship.
(Sugandhi, 1997:127)

Berawal dari dualisme kultural juga sering disebut dengan asimetri dalam
penilaian kultural, dengan pembagian dalam dunia domestik bagi perempuan dan
dunia publik bagi laki-laki. Penilaian seperti ini masih sangat umum berlaku, di
samping itu penilaian bahwa perempuan adalah kelas dua (second class) juga terjadi
di mana-mana, seolah-olah memang harus begitu, sehingga secara tidak sadar bisa
diterima sebagai suatu yang wajar. Kemitrasejajaran Perempuan-Laki-laki di negeri
kita menurut Umar Kayam dibahas mesti dari keharusan mendudukan dalam
konteks prespektif dialektika budaya. Sebelum kemerdekaan kita, ada dua kategori
sistem sosial-ekonomi kekuasaan kolonial. Sosok budaya yang dicapai dalam sintesa
budaya antara sistem-sistem tersebut telah memberi imbas kepada konsep
kemitrasejajaran perempuan-laki-laki pada dua kategori sistem-sosial-ekonomi-
kekuasaan. (Kayam, 1998:38)

Perempuan di sektor domestik dan perempuan kelas dua ini identik dengan
subordinasi perempuan. Subordinasi bisa terjadi karena:
a. Hubungan perempuan dengan alam yaitu mengenai fungsi reproduksi

perempuan (haid, hamil, melahirkan dan menyusui). Akibatnya fungsi
reproduksi ini justru dipakai sebagai kelemahan perempuan di dalam pasaran
kerja.
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b. Hubungan perempuan dengan alam dan kultural (stereotype). Karena fungsi
reproduksinya itu, sebaliknya perempuan di rumah saja, dia harus dilindungi dan
dijaga kesehatannya; karena dia yang harus melahirkan dan menyusui,
sebaliknya dia pulalah yang mengasuh anak-anaknya dan seterusnya.

Sebaliknya di sisi lain laki-laki terbebas dari fungsi reproduksi, dia bisa pergi
kapan saja, kerja meninggalkan rumah tanpa dibebani tanggung jawab pengasuhan
anak. Karena perempuan harus dijaga dan dilindungi, maka laki-laki bertindak
sebagai pelindung, Di samping itu, laki-laki sebenarnya takut akan kreativitas
perempuan karena dianggap bisa menyaingi, sehingga laki-laki bertindak
mengontrol perempuan. (Sutiyah, 1998:250)

Dari sudut pandang sosial kemitrasejajaran yang seharusnya kedudukan
perempuan dan laki-laki sejajar. Akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali
terdapat tatanan hirarkis yang menempatkan status perempuan dalam posisi
subordinasi atau tidak persis sejajar dengan posisi laki-laki. Tatanan hirarkis
demikian antara lain ditandai dengan kesenjangan ekonomi sekaligus kesenjangan
politik. Perbandingan akses perempuan, laki-laki-lah yang lebih besar memperoleh
sumber-sumber ekonomi dan politik, karena itu mudah difahami apabila kemudian
sebagian besar laki-laki menempatkan diri pada puncak strata. (Usman, 1998:41)

Timbulnya citra baku jenis kelamin (sex-stereotyping) mengkategorikan
seseorang termasuk golongan jenis kelamin tetentu yang memiliki ciri-ciri khas dari
gambaran psikologisnya. Citra baku perempuan sebagai seorang yang lemah,
emosional, sensitif, tergantung, pasif, submisif, luwes,, memerlukan perlindungan,
dan sebagainya’ dengan sebaliknya laki-laki memiliki fisik kuat, agresif, kompetitif,
kaku, keras, dan sebagainya. Seluruh citra ini sudah dimulai sejak anak dilahirkan.
Ditambah faktor lain yang tidak kalah pentingnya juga dapat menghambat
kedudukan perempuan sebagai mitra sejajar dari laki-laki adalah citra dan konsep
diri perempuan itu sendiri. Citranya dibentuk dari pengalaman-pengalamannya dari
pendapat orang lain tentang dirinya. Juga sudah yang diterima sejak kecil serta
presepsi masyarkat mengenai peranan yang sesuai untuk perempuan. Dalam
prespektif psikologi tekanan masyarakat mendorong perempuan dalam peran-peran
yang dinilai cocok untuknya mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan
kepribadian dan perwujudan potensinya. (Munandar, 1998: 54)

Ali Yafie menggambarkan kemitrasejajaran dalam Islam disyaratkan dari ayat
pertama surat al-Nisâ tentang pola kemitraan (Al-Zaujiyaħ) yang berlaku bagi
makhluk manusia dan menjadi pangkal populasi umat manusia. Selanjutnya al-
Qurán lebih mempertegas belakunya pola kemitraan itu sebagai pola natural yang
berlaku atas semua makhluk di alam raya ini (Q.S. 51:49, 36:36) khusus tentang hak
dan kewajiban perempuan terdapat penegasan dalam al-Qurán (Q.S. 4:2, 49:13.
53:45 dan 75:39). Bahwa hakikat perempuan itu adalah manusia yang sempurna
yang haknya sama dengan laki-laki dan menjadi pasangan (mitra) laki-laki. Sejalan
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dengan itu As-Sunah juga menegaskan bahwa “ Al-Nisā` syaqāiq al-rijāl 
(perempuan itu belahan laki-laki). [H.R. Turmuzī  dan Abū Dāwúd (ĥadīś ke 5309
dari Jāmi’ al-uşūl fī aĥādīś al-rasūl)]. (Yafie, 1998: 62-63)

Lebih tegas GBHN (TAP MPR No. II/MPR/1993) menggariskan politik
keperempuanan ke arah kemitrasejajaran dengan kaum laki-laki serta meningkatkan
peran-perannya di dalam kegiatan pembangunan, Terdapat butir tentang “Peranan
Wanita dalam Pembangunan Bangsa, antara lain:

“Wanita…, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria
dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar
pria ditunjukkan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan…”
“Kemampuan wanita perlu lebih ditingkatkan agar dapat lebih memanfaatkan
kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap
kegiatan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan,…”

Keputusan MPR tersebut membuat pemerintah harus terus menjalankan
kabinetnya untuk mengemban misi rakyat tetap mempertahankan Menteri Peranan
Wanita dan melaksanakan berbagai kebijakannya.

Meskipun berbagai kebijakan pemerintah tentang peranan dan pengaruh kaum
perempuan dan secara nyata tidak dapat menjadi mitra sejajar dengan kaum laki-laki,
menurut Moh. Mahfud MD (1998:74-75), paling tidak karena kehidupan masyarakat
kita dipengaruhi oleh ideologi gender yang tidak menguntungkan posisi perempuan.
Ideologi gender yang membedakan secara tegas identitas laki-laki dan perempuan ke
dalam pembagian yang dianggap kodrat.

Banyak dasar-dasar dan teori yang dapat diungkapkan memenuhi analisa yang
relevan dengan pembahasan ini antara lain pengaruh kuat bagi pembentukan ideologi
gender, khususnya yang menguntungkan posisi kaum perempuan adalah teori
kodrat, teori budaya, teori psikoanalisa, dan teori fungsional. Teori-teori tersebut
telah diuraikan di atas dengan pembagian dua besarnya yaitu fungsional dan konflik.

Secara kodrati menurut teorinya perempuan lebih lemah daripada laki-laki
secara fisik maupun psikologis, bahkan teori sosiobiologi yang dikemukakan Wilson
(1975) menyebutkan bahwa pembagian tugas di dalam masyarakat didasarkan pada
perbedaan struktur genetik laki-laki dan perempuan. Teori kebudayaan ditawarkan
oleh John Stuart Mill dengan pendapatnya bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan
hanya bersifat politis dan citra perempuan tidak lain hanya hasil dari kombinasi dari
tekanan, paksaan dan rangsangan dari luar atau lingkungan sosial manusia. Terlebih
lagi bagi Sigmund Freud berdasarkan teori psikoanalisanya ia mengatakan bahwa
perempuan itu selamanya akan dihinggapi histeria dan neorisis karena merasa iri
pada kelamin laki-laki yang tidak dimilikinya, sehingga menimbulkan ‘inferior
complex’ pada perempuan. Oleh karena itu Freud melihat bahwa pembagian tugas
laki-laki dan perempuan yang hidup di masyarakat merupakan konsekuensi logis
dari kodratnya masing-masing. Sedangkan teori fungsional mengatakan bahwa
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pembagian kerja seksual mutlak dibutuhkan untuk menjamin harmoni keseluruhan
sistem. Pelopor teori fungsional ini, Talcott Parson mengemukakan bahwa demi
kesetabilan sistem sebagai keseluruhan, maka setiap bagian harus menguatkan
posisi dan fungsinya masing-masing yang dalam rangka itu maka perempuan harus
konsekuen padafungsi utamanya di dalam rumah untuk memperkuat fungsi suami.
Keharusan ini menurut Parson agar tidak terjadi persaingan antar laki-laki dan
perempuan yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan. Ideologi gender tersebut
di atas berkembang atas dasar teori-teorinya mengakibatkan ketidaksetaraan peran
antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini perempuan menduduki posisi yang
lemah. (Mahfud, 1998: 75-76)

Seperti yang ditegaskan Ali Yafie di atas bahwa kemitrasejajaran itu
diisyaratkan Al-Qurán. Dalam kaitannya dengan ideologi gender padangan dominasi
fiqhiyaħ di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang menjadi pemeluk
mayoritas, kejelasan prinsip sudah ditunjukkan dalam doktrin bahwa Islam
menganut persamaan hak dan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan.
Hanya saja penegasan al-Qurán yang secara normatif mengambil kesetaraan laki-
laki dan perempuan itu menurut Asghar mengisyaratkan adanya pengertian yang
umum yang berarti penerimaan kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara, dan
perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan
politik. Menurut Asghar memang sulit memberikan jawaban kategoris atas
pertanyaan tentang apakah perempuan itu setara dengan laki-laki ataukah lebih
rendah, sebab banyak ‘ulamā` dan fuqahā` yang menyatkan secara tegas bahwa
status perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kesulitan memberikan jawaban
kategoris disebabkan oleh:

Pertama, al-Qurán merujuk dalam pengertian normatif sekaligus kontekstual.
Ketika berbicara secara normatif al-Qurán memihak pada kesetaraan, status bagi
laki-laki dan perempuan, namun secara kontekstual al-Qurán menyatakan adanya
kelebihan tertentu pada kakum laki-laki. Namun dengan melepaskan konteksnya
para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam
pengertian normatif.

Kedua, interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qurán sangatlah tergantung pada sudut
pandang penafsirnya sehingga yang sangat menentukann makna ayat. Pada
puncaknya adalah posisi apriori sang pembaca atau penafsir. Akibatnya sering
terjadi bahwa ayat yang sama difahami secara berbeda oleh orang yang berbeda
sesuai dengan kesukaan dan kecenderungannya masing-masing.

Ketiga, makna ayat yang diberikan oleh ‘ulamā` pada suatu zaman bisa diartikan
lain oleh ‘ulamā`-‘ulamā` di zaman yang lain. Bahasa-bahasa simbolik yang sering
diungkapkan oleh al-Qurán perlu diinterpretasikan secara kreatif agar sesuai dengan
konteks pengalaman.
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D. LEGALITAS KEDUDUKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Secara formal Indonesia tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27: Bahwa semua orang
sama kedudukannya di hadapan hukum. Namun praktiknya masih banyak dilakukan
negara dan bangsa kita dengan diskriminasi terhadapkaum perempuan. Artinya
kedudukan perempuan itu sangat berbeda secara de jure dan de facto. Meski
kedudukan perempuan kita dalam berbagai perudang-undangan dan peraturan
lainnya yang memberikan perlindungan secara yuridis padanya cukup kuat. Secara
universal Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian internasional yaitu mengenai
Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Right of Women) dan Perjanjian
mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination againts Women atau CEDAW), ditambah
tahun 1993 Indonesia menerima Deklarasi Wina yang mendukung kedudukan
perempuan.

Perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan, yang pada tahun 1952 diterima
PBB dan telah diratifikasi oleh DPR itu kemudian menjadi UU RI no, 68/1958.
Tidak hanya itu hak politik perempuan itupun dirumuskan dalam suatu perjanjian
yang belum diratifikasi, yaitu perjanjian mengenai Hak Sipil dan Politik
(International Covenant on Civil and Political Right) Dinyatakan dalam Pasal 3:

“Negara-negara Peserta Perjanjian ini sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi pria
dan wanita untuk menikmati hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan dalam
perjanjian ini” (The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the
equal right of men dan women to the enjoyment of all civil and political rights set forth
in the present Covenant).

Hak-hak ini antara lain mencakup hak atas hidup (Pasal 6), kesamaan di badan-
badan pengadilan (Pasal 14), kebebasan mempunyai pendapat tanpa campur tangan
(pihak lain) (Pasal 19).

Perjanjian mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang
diterima oleh PBB pada tahun 1979 dan oleh DPR RI diratifikasi sehingga menjadi
UU no. 7, 19984, memberi perlindungan terutama di bidang ketenagakerjaan. Akan
tetapi hak-hak yang dicanangkan dalam undang-undang itu banyak yang tidak
dilaksanakan, seperti juga banyak ketentuan dalam berbagai UU lain. Memang ‘law
enforcement’ terkenal sangat lemah di Indonesia.

Begitu pula Deklarasi Wina dangat mendukung pemberdayaan perempuan. Pasal
1, 18 menyatakan dengan tegas bahwa “Hak asasi perempuan serta anak adalah
bagian dari hak asasi yang tidak dapat dicabūt (inalienable), integral, dan tidak dapat
dipisahkan (indivisible).”

Dari dua puluh lima instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh
PBB, baru empat yang diratifikasi Indonesia, di antaranya dua mengenai
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perempuan, satu berkaitan erat dengan perempuan, dan satu sudah kadaluwarsa.
Perjanjian-perjanjian ini adalah Convention on the Political Rights of Women,
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW), Convention on the Rights of the Child, dan International Convention
against Apartheid in Sports. (Budiarjdo, 1998:99)

E. PENUTUP

Sebagai sebuah wacana dalam ranah ideal, perempuan di Indonesia telah
mendapat legalitas besar dalam perundangan dan peraturan yang ada. Namun
tampaknya belum seimbang dengan realitas yang dipancarkan oleh pemikiran dan
feminis Indonesia sendiri serta kehendak mereka baik laki-laki maupun perempuan
yang menghendaki keadilan dalam bentuk kemitrasejajarannya. Ketimpangan selalu
muncul dan mengindikasikan kaum perempuan masih terdiskriminasi baik oleh
kaum laki-laki maupun perempuannya itu sendiri. Dengan demikian sudah menjadi
keniscayaan dalam wacana Indonesia, perempuan mendapat tempat istimewa dalam
kedudukan hukum dan kemitrasejajaran peran gendernya dengan laki-laki.
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