
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI 
PEMBENTUKAN PEMTURAN DAERAH 

(Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel) 

OLEH : 

ERLINA 
NPM. 11932010 

DISERTASI 

PROGRAM DOKTOR (s-3) ILMU HUKUM 
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUlVP 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
JOGJAKARTA 

2016 



PEMENLTHAN BAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN 
PERATURAN DAERAH 

(STUD1 PEMBENTLTKAN PERDA DI PROVINSI DIY DAN KALSEL) 

OLEH : 
ERLINA 

NPM. 1 193201 0 

Disertasi 

Telah Dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat 
untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam llmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Pada tanggal 17 Juni 201 61 12 Ramadhan 1437 H 

Prof. Dr.M.Guntur Hamzah,S.H.,M.H 
Promotor 

Dr. ~ r o m a  klmina Martha,S.H.,M.H 
Co Promotor 



PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PENIBENTUKAN 
PERATURAN DAERAH 

(STUD1 PEMBENTUKAN PERDA DI PROVINSI DIY DAN KALSEL) 

OLEH : 
ERLINA 

NPM. 11932010 

Disertasi 

SUSUNAN DEWAN PENGUJI 

Dr. Ir. Harsoyo, M S C  (Rektor UIII Pimpinan Sidang) 

Prof. Dr.M.Guntur Hamzah,S.H.,M.H (Promotor) 

Dr. Aroma Elmina Martha,S.H.,M.H (Co Promotor) 

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.,S.U (Penguji) 

Prof. Dr.Khudzaifah Dimyati,S.H.M.Hum (Penguji) 

ProfaDr. Achmad Sodiki, S.H. (Pengu ji) 

Dr. Ni'matul Huda., S.H., M.Hum (Pengu j i) 



PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN 
PEFUTURAN DAERAH 

(STUD1 PEMBENTUKAN PERDA DI PROVINSI DIY DAN KALSEL) 

OLEH : 
ERLINA 

NPM. 11932010 

-- - - Telah Dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat 
untuk bten~peroleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) llmu Hukum 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Pada tanggal 17 Juni 201 61 12 Ramadhan 1437 H 

Yogyakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mengetahuil Mengesahkan 
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum 



Abstrak 

Disertasi ini dilatarbelakangi kewenangan daerah yang cukup besar untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri di era oto~lomi daerah dalam bingkai negara hukum, 
termasuk membuat peraturan daerah dala~n rangka pembangunan di daerah. Kondisi riil 
di daerah banyak menghasilkan peraturan yang menghambat pelaksanaan hak 
konstitusional perempuan. Bertujuan menemukan kerangka hukum yang memberikan 
landasan bagi terpenuhiilya hak konstitusional perempuan melalui pembentukan 
peraturan daerah dengan :a). Mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap konsep 
hak konsitusional perempuan sebelum dan sesudah perubahan UUD RI 1945; b). 
Mengidentifikasi dan melakul<an analisa terhadap perda-perda apakah sudah 
mengimplementasikan konsep Iiak konstitusional perelnpuan, dan ;c). mencari konsep 
yang ideal tentang pembentukan pel-atill-an daerah yang dapat me~iienuhi konsep liak 
konstitusional perempuan. Disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian 
tentang konsep hak konstitusional perempuan dan implementasinya dalam peraturan 
perundang-undangan. Menggunakan metode analisis dogmatis, filosofis dengan 
pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual-, sejarah , perbandingan dan 
pendekatan hukum ferninis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pengaturan konsep 
hak konstitusional perempuan setelah perubahan UUD 1945 jauh lebih lengkap dan lebih 
luas. dua konsep hak konstitusional perempuan yang ada di dalam UUD NRI Tahun 
1945 yakni konsep non diskriminasi dan k o ~ ~ s e p  pemberian kemudahan dan perlakuari 
khusus (biasa dikenal dengan konsep affirmasi) yang dapat diabstraksikan menjadi satu 
konsep lagi, yakni konsep keadilan dan kesetaraan Gender. Hak Konstitusional 
Perempuan adalah Hak Konstitusi Warga Negara yang termuat di dalam Konstitusi yang 
terkait dengan Perempuan , meliputi : l).semua hak-hak yang ada, 2). Terkait khusus 
dengan perempuan seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dan 
perlindungannya , 3). Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif karena jenis 
kelaminnya dan 4)Tindakan khusus untuk memenuhi kesemua hak tersebut; Konsep HKP 
belum sepenuhnya terimplementasi di dalam Peraturan Daerah di DIY dan Kalsel baik 
pada proses peinbentukannya maupun substansi muatan peraturannya dan Konsep yang 
ideal tentang pembentukan Perda yang dapat mernenuhi konsep M(P adalah Perda yang 
muatannya proporsional mengatur hal-ha1 teknis dan substansi, muatannya sejalan dengan 
kaidah UUD dan Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan peraturan daerah yang 
mengakomodir kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan untuk dapat 
menikmati hak-hak konstitusionalnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

Konstitusi sebagai sumber hukum tertiilggi dalam sebuah negara, 

dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, salah satu fungsinya adalah untuk 

membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi dan kebebasan warganya. 

Pembatasan kekuasaan clan pemberian jarninan hak asasi ini merupakan upaya 

hukum untuk mencegah negara, dalam ha1 ini peinerintah beriaku sewenang- 

wenang kepada warganya. 

Indonesia sebagai sebuah negara yang ~nenyatakan bahwa dirinya adalah 

negara hukum, jaminail hak asasi mutlak ada dalam konstitusi, termasuk pula 

dalam ha1 ini jaminan terhadap hak asasi perempuan. Istilah hak asasi perempuan 

muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian dan perlindungan khusus 

bagi kaum perempuan. Kaum perempuan mengalami kekerasan fisik dan psikis, 

diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di 

berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, 

perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan 

kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. ' Kerentanan 

, 
ini, dalam kasus kekerasan, membuat perempuan sebagai korban kekerasan 

mengalami fear of crime yang lebih tinggi daripada laki-laki dan derita yang 

dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada 

kenyataannya, jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.2 

1 Niken Savitri,HAM, Perempuan, Kritik Teori Hukum Fenzinis terhadap KUHP, 
(Bandung :Refika Aditama,2008), hlm.3. 

' Ibid 



Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan tahun 2014 sebesar 293.220. 

Sebagian besar data tersebut (96%) diperoleh dari data kasusl perkara yang 

ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupated Kota yang tersebar di 

seluruh Indonesia, sisanya bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra 

pengadalayanan yang inerespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang 

dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Kekerasan terbesar adalah Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga yang berjumlah 280.71 0 k a ~ u s . ~  

Permasalahan mendesak lainnya yang dihadapi oleh perempuan di 

Indonesia terkait dengan kesehatan reproduksi, meningkatnya Angka Kematian 

Ibu. Hasil Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 

menunjukkan Angka Kematian Ibu melahirkan mengalami peningkatan- dari 

2281100.000 kelahiran hidup menjadi 359/100.000 kelahiran hidup. 5 

Sektor ketenagakerjaan juga masih memberikan persoalan bagi 

perempuan, seperti tiilgkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan, 

pengupahan, migrant worker, dan lain ~ e b a ~ a i n ~ a . ~  

Selain itu, ketenvakilan perempuan di sektor Publik juga masih rendah, 

seperti terlihat pada tabel di bawah ini 7: 

3 Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 : Kekerasan Terhadap 
Perempuan : Negara segera Putus Impunitas Pelaku : Jakarta, 6 Maret 2015, www.komnas 
perempuan.or.id, diakses tanggal 25 Oktober 20 15 

4 Mariana Amiruddin, Fokus Utama : Pertemuan Penting Komisioner Komnas 
Perempuan dengan Presiden Joko Widodo, Berita Komnas Perempuan, Edisi 16 Tahun 201 5, 
hlm.3 

5 Dina Martiany, Sepuluh Agenda Politik Perempuan Tahun 2014-2019, Info Singkat 
Kesejahteraan Sosial, Vol.VI, No. 14/II/P3DI/Juli/2014,hlm.9 

6 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Biro Pusat Statistik, 
Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015, hlm.20-22 

7 Darsono Sudibyo, Peran Kementerian PP-PA dalam Mengawal Keadilan dan 
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Makalah pada seminar yang diselenggarakan BPPA 
Kalsel, Banjarmasin, 7 Oktober 2015, hlm.5 



Tabel I 
Komposisi Perenipuan dalam Jabatan Publik 

No 

i p T  
2 

3 

Jabatan Publik 

76,5% 

4 

34 Menteri 

Gubernur 

Ketua DPRD Provinsi 

5 

DPR 

6 

. I 1 Kota 

Keterangan Perempuan 

0 

0 

DPD 

I I I I 

( 4 10 Kabi Kota 

Laki-Laki 

100% 34 Provinsi 

100% --I= 34 Provinsi 

17,32% 

DPRD Provinsi 

7 

25,76% 

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat dalarn suatu negara, 

82,68% 

16,14% 

DPRD Kabupatenl 

8 

merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak 

560 kursi DPR 

74,24% 

asasinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 tidak secara tersurat 

132 kursi DPD 

83,86% 

Sumber : Ke~nenterian Pemberdayaan Pere~npuan dan Perlindungan Anak 

BUMN 

memuat tentang jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus. 

1.770 kursi 

13.525 kursi di 14% 

Dalarn Pasal 2 Deklarasi tersebut disebutkan bahwa hak dan kebebasan perlu 

86% 

dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan 

650 direksi di 

142 BUMN 

I 

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.' 

6,15 

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan 

93,58% 

perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan 

8 Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan dalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman 
Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dun Alternatif Pemecahannya, (Jakarta : 
KK Convention Watch, PKWJ UI, 2000), hlm.1 



tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya 

karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh 

struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan clan pemenuhan hak konstitusional 

tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan 

diskriminasi terhadap perernpuan dan tidak mampu mencapai k e a d i l a ~ ~ . ~  

Berdasarkan perkembangan sejarahnya, hukum sering dianggap tidak 

melindungi perempuan dari KDRT. Nan~un ~eb~l iknya,  hukunl justru 

mengesahkan kekerasan terhadap perempuan. lo  

Hukum dalam bentuk yang lebih konkret yaitu peraturan perundang- 

undangan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, pada hakikatnya dibentuk untuk 

menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil kajizn yang 

dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di 10 daerah pada tahun 2005" 

dan Komnas Perempuan pada tahun 2008 di 16 Kabupaten pada 7 Provinsi, 

menunjukkan dinamika penerapan konstitusi yang ditunjukkan oleh kehadiran 

perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah tidak seluruhnya 

mengarah pada cita-cita bangsa yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945. 

Bahkan sebaliknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang justru 

melembagakan praktik diskriminasi kepada kelompok tertentu, termasuk 

perempuan. 

9 Jimly Asshiddiqie.Hak Konstitusional Perempuan dun Tantangan Penegakannya. 
Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan 
"Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama". 
Jakarta, 27 Nopember 2007..hlm. 15 

10 Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan 
di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo,2013), hlm.6 

11 Edriana Noerdin, dkk. Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era 
Otonomi Daerah. (Jakarta: WFU,2005),hlm.30 



Di era otonomi daerah, dimana daerah memiliki keleluasaan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk membentuk peraturan daerah 

untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

mengatur 1 menampung kondisi-kondisi khusus yang ada di daerah, banyak 

perempuan mengalami diskriminasi melalui kebijakan yang mengatasnamakan 

agama dan moralitas. l2 

Hani Yulindrasari dalaill makalahnya pang inenyebutkan , " The 
improvement of democratic climcite in the Post New Order era has promoted 
external protection of certain groups in Indonesia to be able to exercise their 
identities. This triggers the developing trend of syaria law to be implemented in 
several places in In~iorzesiu, Wonzen then beconze the target of the restriclion. 
Women have always been the synzbol of rnorality in Indonesia, and in this 'syaria 
proposals' era women become the synzbol of .faith and the success of syaria 
implementation." l 3  

Pernyataan Hani Yulindrasari ini semakin memperjelas posisi perempuan 

sebagai objek dari sebuah kebijakan yang mengatasnamakan moralitas dan agama. 

Netralitas dan objektivitas hukum yang diandaikan oleh teori Positivisme 

Hukum dalam praktiknya terbukti membenarkan marginalisasi perempuan dan 

berbagai kelonlpok minoritas lainnya. Sebab melalui anggapan tentang hukum 

yang memiliki logika internal dan tertutup, maka hukum justru hanya 

melegitimasikan "kebenaran" patriarkis tentang norma hubungan pria dan 

'' Ibid 
13 Hani Yulindrasari, Wo~nen S Rights and Internal Restriction in Indonesia. Dalam Siti 

Hariti Sastrayani Ed), Gender and Politics. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hlrn.78, 
terjernahan bebasnya: "Perbaikan iklirn dernokrasi di rnasa pasca orde baru telah rnernprornosikan 
perlindungan eksternal terhadap beberapa kelompok di Indonesia untuk dapat rnenguji identitas 
mereka. Hal ini rnemicu perkernbangan trend dari hukurn syariah yang dilaksanakan di beberapa 
ternpat di Indonesia. Perernpuan kemudian menjadi target pernbatasan. Perernpuan selalu rnenjadi 
simbol moralitas di Indonesia dan dirnasa 'usulan proposal' ini, perernpuan rnenjadi sirnbol 
keyakinan dan kesuksesan dari irnplernentasi syariah." 



perempuan yang berlaku di masyarakat, maupun "kebenaran" rasial, "kebenaran" 

ideologi orientasi seksual, dan lain sebagainya.14 

Pengaturan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara telah 

dirumuskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejak 

pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satunya adalah Pasal 

27 ayzt (I), yang secara keseluruhan menyatakan bahwa: 1) segala warga negara 

bersamaail kedudukannya di dalain hukuin dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan 2) 

tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Walaupun, ketentuan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi 

warga negara tersebut jelas tertuang dalam UUD 1945, narnun secara faktual 

terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya.'5 

Setelah era Orde Baru, yang ditandai dengan adanya perubahan terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945, muncul berbagai perubahan dm pembaharuan yang 

terkait dengan proses demokrasi, otonomi, dan hal-ha1 lain yang terkait dengan 

hak dan kewajiban yang menyertainya. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 

1945, berbagai ketentuan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga 

negara tersebut tetap dipertahankan, bahkan ditambahkan dengan sejumlah pasal 

yang mengatur hak dan kewajiban semua orang, yang tegas dirumuskan dalam 

Pasal 28A sampai Pasal 28 J. Jaminan yang lebih kuat terhadap pengaturan 

14 Domy Danardono. Teori Hukum Feminis : menolak netralitas hukum, merayakan 
d8erence dan anti-esensialisme. Dalam Sulistyowati Irianto (Ed.) Perempuan dan Hukum, 
Mentlju Hukum dan Berperspektij-Kesetaraan dan keadilan.(Jakarta:Yayasan Obor,2006), hlm.25 

15 Maria Farida Indrati. Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Perenzpuan. Dari 
prosiding Konferensi tentang Hukum dan Penghukuman,(Jakarta : Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana 
Universitas Indonesia, 2010), hlm.xvii 



tentang persamaan hak dan kewajiban serta prinsip non diskriminatif bagi warga 

negara telah pula dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak 

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Pasal 281 ayat (2): 

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriininati!?'. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, selalu dirumuskan secara 

"abstrak", maka dalam pelaksanaannya diperlukan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang lebih konkret, agar lebih mudah diterapkan. Dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dikaji secara mendalarn 

tentang hal-ha1 yang berkaitan dengan "materi muatan"-nya.16 

Secara hukum salah satx usaha untuk mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender telah ditempuh dengan menetapkan Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Conventian on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Againts Women-CEDAW), yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta ratifikasi 

terhadap beberapa konvensi lainnya. l 7  

CEDAW , memberikan kerangka menyeluruh untuk peningkatan, 

perlindungan, dan p'emenuhan hak-hak perempuan. Prakarsa ini mewajibkan 

Negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang, 

l6 Ibid 
" Ibid 



tanpa penundaan, dan dengan semua cara yang sesuai, termasuk peraturan 1 

perundangan. 18 

Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia 

kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di 

Beijing tahun 1995. Pada konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi 

keprihatinan Negara-negara di clunia, yang mencakup l9 

1. Perempuan dan Kemiskinan; 
2. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; 
3. Perempuan dan kesehatan; 
4. Kekerasan terhadap perempuan; 
5. Perempuan dan konflik bersenjata; 
6. Perempuan dan ekonomi; 
7. Perempuan dan kekuasaan sei-ta pengambilan keputusan; 
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; 
9. Hak Asasi Perempuan; 
10. Perempuan dan Media; 
1 1. Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta 
12. Anak perempuan. 

Kemudian pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB menyepakati 

Deklarasi Milenium untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Milineum atau 

yang biasa dikenal dengan MDG's (Millennium Development Goals) yang salah 

satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan 

pemberdayaan perempuan pada tahun 20 1 5 .20 

Agenda pembangunan pasca MDG's disebut dengan Sustainable 

Development Goals (SDGs). Konsep SDG's ini merupakan agenda pembangunan 

18 Rea Abada Chiongson, Do Our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for 
CEDAFV-based Legal Reviews (Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku 
Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW, Penerjemah ke Bahasa Indonesia : Sonya 
Sondakh),(Bangkok : UN Women, 2010), hlm 1 

l9 Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015, (Jakarta : Kementerian Pernberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 15), hlm.62 

20 ibid 



baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi setelah MDG's, 

terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu 

penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, 

perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energy, dan pembangunan yang lebih 

berpihak pada kaum mi~kin .~ '  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
yang keinudian diubah dengan Undang-Undang Noinor 32 Tahun 2004 dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
dirubah beberapa kali dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 5 
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, memberikan perubahan illeildasar dalam desain kebijakan 
hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi kewenangan 
kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan pada taraf yang signifikan. 
Pemerintah nlemberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk 
mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di 
daerah tersebut, sepanjang tidak menyangkut urusan yang masih menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagai pedoman ataupun aturan main di tingkat 
daerah, Pemerintah Daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan 
otonomi daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalam bentuk 
Peraturan Daerah ( ~ e r d a ) . ~ ~  

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan hams berhngsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Di 

sarnp'ing itu, harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia 

secara proporsional, mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara tanpa kecuali. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan 

tidak boleh berisi hal-ha1 yang membedakan berdasarkan latar belakang agama, 

suku, ras, golongan, gender atau status sosial. Hal yang penting lagi adalah materi 

21 ibid 
22 Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, (Jogjakarta:FH UII 

Press, 20 lo), hlm.86 

9 



muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban 

dalam masyarakat melalui jaminan adsnya kepastian h ~ k u m . ~ ~  

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan Pasal 14, rnateri muatan Peraturan Daerah 
Provinsi dan Peraturan Daerah KabupatedKota berisi materi muatan dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung 
kondisi khusus daerah dadatau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan 
per~mdang-undangan yang lebih tinggi dengan melnperhatikan ciri khas masing- 
masing daerah. Dengan demikian, materi inuatan Perda tidak semata-mata 
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, tetapi dapat pula untuk melaksanakan perintah Undang-Undang lain, 
bahkan erintal~ dari konstitusi sepanjang menyailgkut kekhasan masing-masing 
daerah. 2Y 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahur, 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah membentuk kecenderungan produksi peraturan daerah- 

peraturan daerah di seluruh wilayah Indonesia meningkat. Produktifitas perda itu 

dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, yakni sebagai respon uiltuk menata 

ulang hubungan kekuasaan yang sentralistis menuju desentralistis. Penataan 

kembali hubungan kuasa ini membuka peluang perubahan pada pemaknaan 

tentang peran . pemangku kepentingan dalam tata pemerintahan daerah. 

Keterbatasan akses perempuan terhadap ruang publik memiliki peluang untuk 

dinegosiasikan dan ditetapkan kembali. Pada penetapan kembali inilah interaksi 

budaya (dalam bentuk agama, adat dan sebagainya) dan politik saling 

mempengaruhi untuk menentukan peran yang baru. Proses penetapan ini bisa 

menghasilkan hubungan kuasa yang menguntungkan atau merugikan perempuan, 

23 Ibid, hlm. 100 
24 Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah. Teori dun Pengujian Peraturan Perundang- 

Undangan. (Bandung, Nusa Media, 20 1 l), him. 1 10 



tergantung pada siapa yang terlibat dalam proses ini dan kepentingan apa yang 

bermain di d a l a m r ~ ~ a . ~ ~  

Komnas Perempuan mencatat bahwa pada akhir tahun 2012 terdapat 252 

kebijakan tentang layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di 

tingkat provinsi dan kabupated kota, diantaranya hanya ada 44 kebijakan yang 

mengatur tentang substansi dari pemberian layanan d m  perlindungan bagi 

perempuan korban. Selebihnya, 1 74 kebijakan mengatur struktur kelembagaan 

pusat layman terpadu (P2TP2A), 16 kebijakan tentang SOP dan SPM pemberian 

layman dan 18 kebijakan tentang kejasama antar instansi untuk pemberian 

lay anan. 26 

Bl substansl layanan dan 
perllndungan 

Bl struktur kelembagaan 
PZTP2A 

0 SOP dan SPM -l 
Tabel 01: Kebijakan tentang Layanan terhadap 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di tingkat 
Provinsi dan KabupatenIKota. (Sumber: Komnas 

Perempuan, 2012) 

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa jurnlah kebijakan diskriminatif 

atas nama agama dan moralitas terus bertambah. Akhir tahun 2012 terdapat 282 

kebijakan diskriminatif yang hampir keseluruhannya (274 kebijakan) tersebar di 

lebih seratus kabupated kota di 28 provinsi. Sebanyak 207 dari 282 kebijakan 

25 Edriana Noerdin, dkk.. . .,Op. cit., hlm.2 
26 Poin 5 Komentar Umum Laporan lndependen lnstitusi Nasional Hak Asasi Manusia, 

dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi lnternasional Hak-Hak 
Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012 untuk dipertimbangkan oleh Sidang komite Hak Asasi 
Manusia PBB, Komnas Perempuan. 



daerah tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui 

pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (60 kebijakan mengatur cara 

berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena 

mengkriminalkan perempuan (96 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi), 

penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian hukum (10 kebijakan tentang 

larangan khalwat dan 3 kebijakan tentang pemisahan ruang publik antara laki-laki 

dan perempuan), dan 38 kebijakan daerah terkait deilgan aturan jam keluar 

malam. Juga, ada 7 kebijakan tentang ketenagakerjaan mengabaikan hak 

perempuan pekerja migran atas perlindungan.'7 

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 yang 

dirilis pada tanggal 6 Maret 2015 menyitir terdapat 365 kebijakan diskriminatif 

yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dari data yang dirilis Komnas 

Perempuan itu terlihat bahwa kebijakan diskriminatif terhadap perempuan 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Otonomi daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalarn proses 
reformasi Indonesia setelah runtuhnya rejim Orde Baru yang sentralistik. Melalui 
otonomi daerah, pemerintahan daerah, terutarna tingkat kabupaten, mempunyai 
kewenangan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam merumuskan 
kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal, baik untuk tujuan 
pengembangan potensi daerah secara lebih optimal maupun untuk penyelesaian 
persoalan-persoalan yang khas daerah tersebut. Pendelegasian kewenangan ke 
tingkat lokal juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik yang lebih besar 
dalam proses perurnusan kebijakan negara. Hasil yang diharapkan lewat proses 
otonomi daerah h i  tentunya percepatan pertumbuhan kesejahteraan rakyat, 
tegaknya hak asasi manusia, dan bertumbuhkembangnya dem~krasi .~ '  

27 Poin 6 Komentar Umum Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, 
dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak 
Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012 untuk dipertimbangkan oleh Sidang komite Hak Asasi 
Manusia PBB, Komnas Perempuan. 

28 Seri instrumen Pemantauan, Panduan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak 
Konstitusional Perempuan, (Jakarta : Komnas Perempuan, 201 O), hlm. 1 



Desentralisasi telah menghasilkan peraturan-peraturail yang secara 

langsung berdampak pada peningkatan kehidupan perempuan di seluruh 

Indonesia, namun, ada beberapa peraturan yang berlaku sejak desentralisasi yang 

bersifat diskriminatif terhadap perempuan.29 

Sebanyak 154 kebijakan daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 

kebijakan), tingkat kabupaten. kota (134 kebijakan ) dan di tingkat desa (1 

kebijakan) antara 1999 dan 2009 menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik 

dari tujuan maupun sebagai dampaknya. 30 Sebanyak 63 dari 154 kebijakan daerah 

tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan 

hak kemerdekaan berekspresi (21 kebijakan mengatur cara berpakaian), 

pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena 

mengkriminalkan perempuan (37 kebijakan tentang pembatasan prostitusi), 

penghapusan hak atas perlindungan clan kepastian hukum (1 kebijakan tentang 

larangan khalwat), dan pengabaian hak atas perlindungan (4 kebijakan tentang 

buruh migran). 

Berikut sejumlah jaminan hak konstitusional perempuan yang telah 

dilanggar dalarn bentuk tabel berdasarkan kajian Komnas ~ e r e m ~ u a n ~ ~  : 

29 Kertas Kebijakan I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia, hlm.4 

30 Andy Yentriyani, dkk, Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi 
dalam Tatanan Ncgara-Bangsa Indonesia, (Jakarta, Komnas Perempuan, 20 12), hlm.iii 

31 ibid 
321bid,hlm.55-57 

Tabel.3 
Pelanggaran Hak Konstitusional Perempuan 

Kebijakan 
Daerah 

Busana 

Pengalaman Perempuan 

Tidak dapat berbusana 

Hak yang dilanggar 

Hak Kebebasan 

Jaminan Hak 
dalam 

Konstitusi 
Pasal28E (2) 



Prostitusi r- 

sesuai dengan 
keinginannya sendiri 

Dikucilkan bila tidak 
mengikuti aturan 
berbusana 
Salah tangkap akibat 
pengabaian asas praduga 
tidak bersalah 
Perempuan khawatir keluar 
pada malam hari dan 
berbusana sebagaimai~a 
keinginannya 

Perempuan yang diketahui 
adalah pekerja seks selalu 
ditangkap, dalam situasi 
apapun dan diabaikan 
pengaduailnya bila 
mengalami kekerasan 
Korban salah tangkap 
kehilangan pekerj a a k y a  
Pembedaan hak perempuan 
untuk memilih pekerjaan 
di malam hari 
Salah tangkap akibat 
pengabaian atas praduga 
tidak bersalah 
Khawatir untuk memiliki 
relasi sosial dengan orang 
yang berbeda jenis k e l k i n  

Diarak dan dipaksa 
mengaku dengan 
kekerasan 

Pemiskinan yang dialami 
oleh perempuan korban 
salah tangkap 

berekspresi sesuai 
dengan hati nuraninya 

Hak perlindungan dari 
ancaman ketakutan 
untuk berbuat sesuatu 
yang merupaan hak 
asasi 
Hak untuk bebas dari 
perlakuan 
disluiminatif 
Hak atas kepastian 

Hak perlindungan dari 
ancaman ketakutan 
untuk berbuat sesuatu 
yang merupakan hak 
asasi 
Hak atas kedudukan 
yang sama di hadapan 
hukum 

Hak atas penghidupan 
yang layak 
Hak untuk bebas dari 
perlakuan 
diskriminatif 
Hak atas kepastian 
hukum 

Hak perlindungan dari 
ancaman ketakutan 
untuk berbuat sesuatu 
yang merupakan hak 
asasi 
Hak untuk bebas dari 
penyiksaan atau 
perlakuan yang 
merendahkan deraj at 
martabat manusia 
Hak atas penghidupan 

PasaT27 (I) 

 gal 27 ayat (2) 



Menjadi target utama 
pelaksanaan karena 
gendernya 

Hak untuk bebas dari 
perlakuan 
diskriminatif 

Hak atas kedudukan 
dan perlakuan yang 
sama di hadapan 

Buruh 

Hak atas perlakuan 
khusus 

Migran 

Hak atas penghidupan 
yang layak 

Tidak ada perlindungan, 

Sumber : Komnas Perempuan 

Pada tahun 2013, Komnas Perempuan mencatat ada 342 kebijzkan 

diskriminatif terl~adap perempuan, 282 pada tahun 2012 dan 207 pada tahun 

2011. 33Dari 342 kebijakan tersebut, 76 kebijakan rnengatur cara berpakaian 

berdasarkan interpretasi tunggal ajaran agama penduduk mayoritas, yang 

membatasi hak kemerdekaan berekspresi dan hak kemerdekaan beragama, 124 

hukum 
Hak atas perlindungan 

khususnya dari kerentanan 
kekerasan seksual 

kebijakan tentang prostitusi dan pornografi, 27 kebijakan tentang pemisahan 

ruang publik laki-laki dan perempuan atas alasan moralitas, 35 kebijakan terkait 

pembatasan jam keluar malam yang pengaturannya mengurangi hak perempuan 

dalam bergerak, pilihan pekerjaan dan perlindungan hukum serta kepastian 

dari kekerasan dan 
diskriminasi 

hukum. Kalimantan Selatan adalah salah sat'u dari lima daerah yang paling banyak 

menerbitkan kebijakan diskriminatif t e r ~ e b u t . ~ ~  

33 Siaran Pers Kornnas Perempuan, 22 Agustus 20 13, httpll: www.komnas~erempuan.or.id 
diakses tanggal 2 Juni 2014 

34 Ibid 



Perbandingan Kebijakan Diskriminatif Terhadap Perempuan 
Tahun 2012 dan 2013. ............. ............. 

......... ................ ................. -. 

-.... .. - . .- -. - -. ... - 

I tahun 2013 

r Tal~ut~  2014 
..... 

Sumber Komnas Perempuan Tahun 20 13 

Begitu pula hasil kajian yang dilakukan oleh Yayasan Jurnal Perempuan 

dan Susiana dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 35 Berbagai peraturan 

daerah yang dikaji oleh Sali Susiana bahwa hukum itu bias laki-laki clan bias 

kelas. Perda larangan pelacuran, yang dibuat atas nama moral (moral laki-laki), 

tidak sungguh-sungguh ingin menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi 

merupakan formalisasi tentang kebencian terhadap perempuan dari kelompok 

paling miskin dalam masyarakat. Para perurnus hukum memikirkan bahwa 

perempuan adalah sumber dosa, penggoda laki-laki, dan mencari uang dengan 

cara menggoda laki-laki. Mereka tidak berpikir bahwa para perempuan itu tidak 

35 Sali Susiana. Perda Diskriminatifdan Kekerasan Terhadap Perempuan.(Jakarta, Pusat 
Pengkajian, Pengolahan Data dan lnfomasi. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, 201 I),  hlm.5 



akari menjual jasa seksualnya bila tidak ada permintaan dari para laki-laki . tidak 

akan ada penawaran bila tidak ada permintaan. Mereka tidak secara mendasar 

berpikir, mengapa ada perempuan yang sampai bersedia menjajakan tubuhnya 

hanya untuk dapat bertahan hidup. 36 

Demikian beberapa contoh dari kajian yang dilakukan terdahulu tentang 

peraturan daerah yang tidak responsif gender, bahkan cenderung diskriminatif 

terhadap salah satu gender, dalam ha1 ini perempuan. 

Ruang privat perempuan masih terkendala dalam pelaksanaan 

perlindungan hukun~. Isu-isu doinestik perempuan seperti otoritas atas tubuh, 

poligami, perda Syariah yang mewajibkan pengenaan jilbab, seksualitas, isu 

perkosaan, masih harus terus mendapat perhatian.37 

Pembentukan berbagai peraturan daerah merupakan dampak adanya 

reformasi, yang menekankan perlunya pelaksanaan otonomi daerah dengan 

pembentukan peraturan daerah, yang mewacanakan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dengan dalih moral dan akhlak. Dalam perumusannya justru 

menampilkan peraturan yang menyudutkan dan mengekang aktivitas 

perempuan. 3 8 

Ada tjga lapisan persoalan yang mendorong kebijakan diskriminatif terus 

hadir dan bertambah jumlahnya, yaitu persoalan konseptual, struktural dan politik. 

Lapisan pertama adalah persoalan konseptual dimana para pengambil kebijakan 

36 Sulistyowati Irianto, pengantar dalam Sali Susiana, Perda Diskriminatij-dan Kekerasan 
Terhadap Perempuan, (Jakarta, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,201 l), hlm.viii 

37 Edriana Noerdin, Organisasi Perempuan di Tengah Keterbukaan Politik, Afirmasi, 
Jurnal Pengembangan Pemikiran Ferninis, Vol02, Januari 20 13, hlm. 17 

38 Maria Farida Indrati.. . op cit. hal.xix 



masih belum memahami secara utuh perihal jaminan konstitusi atas Hak Asasi 

Manusia dan kesetaraan substantif, perihal kekerasan seksual terhadap perempuail 

sebagai isu kejahatan dan bukan moralitas, hubungan antara nasional dan karakter 

lokal dalam kerangka otonomi daerah, terobosan terkait bentuk-bentuk 

penghukuman, dan lain-lain. Lapisan kedua, persoalan struktural terkait 

kewenangan lembaga dan pelaksana. Sedangkan lapisan ketiga, persoalan politik 

menyangkut sejumlah politisi yailg inengatasnamakan aganla untuk meraih 

simpati publik dan kemudian mempertahankan kek~asaann~a .~ '  

Perda di DIY dan di Kalsel dipilih untuk dikaji dalam penulisan ini karena 

karakteristik khusus yang dimiliki oleh kedua daerah ini, yakni sebagai daerah 

yang sama-sama memiliki akar tradisi, budaya dan agama yang kuat termasuk 

budaya patriarkinya, Namun di sisi lain mengalami tiilgkat kemajuan yang 

berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunannya, khususnya 

pembangunan gendernya. Dari IPM dan IPG tahun 2010, 2012 dan 2014 

misalnya, DIY berada pada Kuadran I, baik IPM maupun IPGnya di atas rata-rata 

nasional, narnun Kalsel berada pada Kuadran 111, dimana IPM dan IPGnya di 

bawah rata-rata na~ional.~'  Begitu pula dengan perbandingan IPG dan IDG antara 

DIY yang pada tahun 20 10-20 14 berada di atas rata-rata nasional (masuk katagori 

Kuadran I), sementara Kalsel pada tahun 2010-2014 berada pada Kuadran I11 ( di 

bawah rata-rata n a ~ i o n a l . ~ ~  

39 Kornnas Perempuan, Lembar Fakta : Kebijakan Daerah Terkait Pemenuhan Hak-Hak 
Konstitusional Perempuan, 15 Agustus 20 13, hlm.2 

40 Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015, ... Op. cit,, hlm.61 
41 Ibid, hlm.65 



B.Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada latar belakang masalah, 

maka dalam penelitian ini, dibatasi rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep hak konstitusional perempuan sebelum dan sesudah 

perubahan UUD RI 1945? 

2. Apakah konsep hak konstitusional perempuan telah terinlplementasi di 

tingkat peraturan daerah DIY dan Kalsel? 

3. Bagaimanakah konsepsi ideal tentang pembentukan peraturan daerah yang 

dapat memenuhi hak konstitusional perempuan? 

C.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian iili bertujuan 

menemukan kerangka hukum yang memberikail landasan bagi terpenuhinya hak 

konstitusional perempuan dalam pembentukan peraturan daerah. Atas dasar 

konsep tersebut, lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Untuk mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap konsep hak 

konstitusional perempuan sebelum dan sesudah perubahan UUD RI 1945; 

2. Untuk mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap perda-perda di 

DIY dan Kalsel apakah sudah mengimplementasikan konsep hak 

konstitusional perempuan ataukah belum; 

3. Untuk mencari konsep yang ideal tentang pembentukan peraturan daerah 

yang dapat memenuhi konsep hak konstitusional perempuan. 



D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi 

pengembangan ilmu (teoritis) maupun bagi pelaksanaannya (praktis)42. 

Kegunaan teoritis. 

Hasil temuan teoritik mengenai pemenuhan hak konstitusional perempuan 

melalui pembentukan peraturan daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengenlbangan ilnlu hukum pada unlumnya dan hukun~ ketatanegaraan 

khususnya. Di samping itu juga, hasil penelitiail ini dapat digunakan sebagai 

bagian dari penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, perundang-undangan dan kaj ian gender. 

Kegunaan praktis. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

legislatif dan eksekutif dalarn membuat kebijakan yang memuat pengaturan 

mengenai konsep pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam sebuah 

peraturan daerah secara khusus. Dengan dasar peraturan daerah dimaksud, dapat 

memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

proses legislasi daerah. Pada akhirnya diharapkan, melalui peraturan daerah ini 

akan berkontribusi positif terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan 

secara langsung ataupun tidak. 

42 David Scott Essential Legal Skills, Legal Research : "effective legal research is central 
to the lawyer's role as problem -solverH, (London :Cavendish Publishing Limited,1993), hlm. 1 



E.Kajian Pustaka dan Keaslian Penelitian 

E. 1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

E. 1.1 Daerah Istimewa Jogjakarta 

Merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang terletak di bagian 

tengah Pulau Jawa, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian timur laut, 

tenggara dan barat laut dan Lautan Indonesia di bagian  ela at an.^^ Luas wilayah 

3.185,80 kn12 terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dan terbagi lagi menjadi 

78 kecarnatan dan 438 desal kelurahan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari 

SP2010, jumlah penduduk DIY tahun 2013 tercatat 3.594.854 jiwa, dengan 

persentase jumlah penduduk laki-laki 49,40 persen dan penduduk perempuan 

50,60 persen. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 66,09 persen 

dan penduduk desa mencapai 33,9 1 persen.4" 

Perekonomian DIY antara lain meliputi sektor Investasi (Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM), Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan 

Perkebunan, Perikanan dan ~e l i u t an ,  Energi dan Sumber Daya Mineral serta 

~ a r i w i s a t a . ~ ~  

Kondisi sosial budaya di DIY antara lain meliputi Kependudukan; Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi; Kesejahteraan Sosial; Kesehatan; Pendidikan; 

Kebudayaan; dan Keagamaan. 

43 Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik (ed.), D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2014, 
(Yogyakarta : BPS Provinsi DIY ,2014), hlm.3 

44 Ibid, hlm.63 
45 httv:llid.wikivedia.ordwiki/Daerah Istimewa Yonvakarta, diakses tanggal 30 April 

2016 



DIY meinpunyai beragam potensi budaya, baik yang tangible/ fisik ( 13 

kawasan cagar budaya dan 5 15 benda cagar budaya) maupun yang intangible 1 

non fisik seperti gagasan, system nilai atau norma, karya seni, system sosial atau 

perilaku sosial yang ada dalam masyarakat. 

Peduduk DIY mayoritas beragama Islam (90,96%) dan selebihnya 

beragama Kristen, Katholik, Hindu dail Budha dan suku bangsa yang terdiri dari 

Jawa (96,820h), Sunda (0,56%), Melayu (0,34%), Tionghoa (0,32%), Batak 

(0,25%), Minangkabau (0,l I%), Bali (0,10%), Madura (0,09%), Banjar (0,08%), 

Bugis (0,07%), Betawi (0,06%), Banten (0,01%) dan lain-lain ( l , 1 8 % ) . ~ ~  

Pengaturan tentang Daerah Istimewa DIY pertama kali muncul dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional 

~ a e r a h ~ ~ ,  kemudian diatur kenlbali pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 

tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di 

Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya 

Sendiri 48 , Undang-Undang IVomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan ~ a e r a h ~ ' ,  Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang 

Pemerintahan ~ a e r a h ~ ' ,  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok- 

Pokok Pemerintahan Daerah5', Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerahs2,undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 

46 ibid 
47 Ni'matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dun 

Perundan undangan di Indonesia, ( Bandung : Nusa Media, 20 13), hlm. 67 
4f;bi4 hlm.77 
49 Ibid, hlm.86 
50 Ibid, hlm.94 
5 1  Ibid, hlm.98 
52 Ibid, hlm. 105 



tentang Pemerintahan ~ a e r a h ~ ~  , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pernerintahan Daerah 54 sarnpai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 20 12 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Y ~ ~ ~ a k a r t a . ~ ~  

Aspek religi-spiritualitas dan fisik-lahiriah dalarn menumbuhkan 

kehidupan sosial kemasyarakatan yang identik dengan konsep masyarakat madani 

merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Senantiasa menekankan kehidupan yang guyub, nlkun dan l~arinonis 

serta menghormati hak-hak, perbedaan dan keyakian orang lain (pluralisme) 

sebagaimana kehidupan masyarakat Jawa umumnya. 56 

Namun di sisi lain, budaya Jawa juga terkenal dengan budaya patriarkinya, 

dimana pria sangat diagungkan dan diunggulkan dengan sisi maskulinitasnya 

sementara peran wanita dengan sisi feminitasnya hanya sebagai pelengkap pria 

atau ~ubordinat.~' 

Di dalam budaya Jawa, maskulinitas dan feminimitas merupakan 

konstruksi sosial, bukan status yang diberikan sejak lahir. Pria ideal adalah pria 

yang memiliki benggol (uang) dan bonggol (kejantanan seksual). Dalarn kultur ini 

wanita adalah inilik atau objek dari pria yang sejajar dengan bondo (harta), griyo 

(istana/ rumah), turonggo (kendaraan), kukilo (burung, binatang peliharaan, 

bunyi-bunyian), dan pusoko (senjata atau kesaktian). Wanita kemudian tidak 

53 Ibid, hlm. 1 17 
54 Ibid, hlm. 125 
5 5  Ibid, hlm. 17 1 
56 Ibid, hlrn. 135 
57 Joan Isma Ayu Astri Fachrani, Manij2stasi Wanita dalarn Budaya Patriarki : Ideologi 

dalam Serat Candraning Wanila dan Reflebi Iklan era Modern, Jumal Linguistik Terapan, Vol 
5/1, Mei 2015, h1m.l 



mempunyai independensi karena ketundukan, ketergantungan dan kepasrahan 

wanita terhadap pria adalah symbol kemulian hati seorang wanita ~ a w a . ~ '  

Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai literatur Jawa dan salah satunya 

adalah naskah Jawa Serat Candraning Wanita yang menggambarkan secara 

gambling ciri-ciri fisik beserta watak wanita yang pantas dan ideal sebagai istri 

yang secara tak langsung mendsikreditkan wanita sebagai objek yang bisa 

digolongkan pada jenis-jenis tei-tentu oleh pria sebagai ~ u b j e k . ~ ~  

E. 1.2 Kalimantail Selatan 

Kalimantan Selatan adalah Provinsi di Iildonesia yang terletak di Pulau 

Kalimantan dengan Banjarmasin sebagai ibu kotanya. Memiliki luas wilayah 

37.530,52 kn12 terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah penduduk 

3.922.790 jiwa pada tahun 201 4.60 

Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 

P kerajaan besar yang secara berturut-turut memiliki wilayah di daer a ini, yakni 

Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha dan diteruskan oleh Kesultanan 

Ranjar. 6 1 

Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan merupakan etnis Banjar 

(74,34%) yang terdiri atas 3 kelompok yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan dan 

Banjar Batang Banyu. Etnis terbesar kedua adalah etnis Jawa (14,51%)yang 

- - - - - 

58 ibid 
59 ibid 
60 http://kalsel.bps.go.id, diakses tanggal 30 April 2016 
61 https://id.wiki~edia.ora/wiki/Kalimantan Selatan, diakses tanggal 30April2016 



memiliki kantong-kantong permukiman di kawasan transmigrasi dan Banjarbaru , 

ketiga etnis Bugis (2,81%), Dayak (2,23%) yang menempati kawasan Pegunungan 

Meratus dan aliran Sungai Barito menuju KalTeng, Madura (1,47%), Mandar 

(1,1%), Sunda (0,68%), Tionghoa (0,36%), Batak (0,34%), Bali (0,33%) dan 

suku-suku lainnya (1 ,83%).62 

Bahasa yang digunakan dalam keseharian Suku Banjar umumnya adalah 

Bahasa Bailjar yang memiliki dua dialek besar: Banjar Kuala dan Banjar Hulu. 

Sedangkan Suku Dayak asal Kalimnatan Selatan yang memiliki wilayah 

kedemangan adat di Kalimantan Selatan, terutama di aliran sungai Barito 

menuturkan bahasa ibu, antara lain bahasa Dayak Bakumpai dan Dayak Berangas. 

Suku Dayak yang mendiami kawasan Pegunungan Meratus menuturkan bahasa 

Dayak Meratus (Bahasa Bukit), bahasa Dayak Maanyan Warukin, bahasa Dayak 

Dusun Halong, bahasa Dayak Samihim (Dusun Tumang), bahasa Dayak Dusun 

Deyah, bahasa Dayak Lawangan dan Bahasa Dayak ~ b a 1 . ~ ~  

Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 96,67% masyarakat 

Kalimantan Selatan. Selain itu ada juga penganut agama Kristen (1,32%), 

Katholik (0,44%), Hindu (0,44%0, Budha (0,32%), Konghucu (0,01%) dan 

lainnya (0,79%), termasuk Kaharingan yang dianut masyarakat di kawasan 

pengunungan ~ e r a t u s . ~ ~  

Kultur kekeluargaan di Kalimantan Selatan adalah patriarki. Kaum laki- 

P 
laki mempunyai hak istiewa dibandingkan kaurn perempuan. Keadaan ini dimulai 

62 ibid 
63 ibid 
64 ibid 



sejak masuknya agama Islam di Kalimantan. Sebelumnya, masyarakat tidak 

mengenal patriarki, terbukti dari catatan sejarah ikon keberadaan Putri Junjung 

Buih sebagai ikon perempuan Banjar dengan gambaran kesempurnaan kecantikan, 

kekayaan, kekuasaan, kesaktian, kecerdasan serta kepemimpinan.65 

Dengan masuknya Islam di Kalbantan Selatan sekitar abad ke-16 yang 

dibawa oleh Kesultanan Demak melalui perdagangan, kerajaan Banjar yang 

sebelumnya beragaina Hindu berubah meiljadi Islam yailg dipimpin oleh Sultan 

Suriansyah dengan pengaruh budaya Jawa pada struktur pemerintahannya. 66 

Perpaduan budaya Jawa yang menempatkan para perempuan hanya 

sebagai pelengkap dan selir para laki-laki dan budaya Islam konservatif yang 

menganggap perempuan seorang yang leinah dan kurang aka1 berkontribusi 

terhadap ketidakadilan gender yang mengakar pada tradisi budaya   an jar.^^ 

E.2 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan melalui 

PeraturanDaerah (Studi Pembentukan Perda di DIY dan Kalsel) ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya dan penelitian ini merupakan penelitian lanjutan penelitian 

peneliti sebelumnya pada saat mengerjakan tesis Magister Hukurn Tahun 2007 

yang berjudul "Penyusunan Peraturan Daerah Responsif Gender". Isu hukum yang 

dikaji, pertama, tentang bagaimana Implementasi Asas Persamaan dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah yang responsif gender dan kedua, tentang 

65 Salasiah, Peranan Perempuan Banjar Dalam Pendidikan Islam Abad XIX dan XY, 
(Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 1 

66 Ibid, hlm.2 
67 ibid 



bagaimana strategi pembentukan peraturan daerah yang responsif gender. 

Pembahasan kajian isu hukum pertama terdiri dari 3 sub bab, yaitu : a). Asas 

Persamaan berdasarkan Instrurnen Nasional dan Internasional yang mengandung 

beberapa aspek, yaitu persamaan di muka hukum; perlindungan hukum yang 

sama; perlindnngan dari diskriminasi berdasarkan apapun, perlakuan yang sama di 

muka peradilan; b). Asas Persamaan dalam Penyusunan Peraturan Responsif 

gender yang harus diinaknai sebagai proses dan substansi untuk mewujudkan 

keadilan dan kesetaraan gender yaitu persamaan hak, kesempatan, akses dan 

penikrnatan manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan; c) 

Implementasi asas persamaan dalam beberapa Peraturan Daerah dalam beberapa 

kasus masih belum terimplementasi secara baik dan benas, bahkan cenderung 

terjadi pelanggaran hak asasi perempuan; strategi pembentukan peraturan daerah 

yang responsif gender dibagi ke dalam tiga sub bab: a) Tahapan perencanaan dan 

persiapan peraturan daerah yang responsif gender yans bertujuan mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender adalah untuk mencapai suatu nilai lebih dalam 

proses pembangunan dengan menggunakan analisa gender, yaitu dilakukan 

dengan cara melihat kebijakan umum yang telah ditetapkan, kemudian 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan perempuan untuk melihat 

kesenjangan yang terjadi. Selanjutnya secara khusus melihat faktor-faktor 

kesenjangan dari data pembuka wawasan tersebut baik dari segi akses, partisipasi , 

penguasaan atau manfaatnya. Langkah berikutnya adalah merurnuskan tujuan atau 

sasaran kebijakan gender dengan cara merumuskan apa yang harus dilakukan 

untuk mempersempit, mengurangi atau menghapuskan kesenjangan tersebut; b) 



Tahapan perancangall dan perumusan peraturan daerah yang responsif gender 

yang dalam pengaturannya lebih kepada bagaiinana pembahasan itu dilakukan 

(mekanisme pembahasan), bukan kepada substansil hal-ha1 apa saja yang harus 

diperhatikan, dipertimbangkan dan diakomodir dalam suatu peraturan daerah; dan 

c) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang responsif 

gender yang mensyaratkan adanya prosedur keterlibatan yang intensif, kemauan 

aktif masyarakat yailg terlibat. dan mekanise konlplain bila perda itu tak 

mengakomodasi aspirasi yang berkembang 

Pada Tahun 2005, Wonzen Resecrr-ch Institute (WRI) lnenerbitkan buku 

yang berjudul "Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi 

Daerah yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh WRI terhadap 

peraturan daerah di 10 Kab~~patenl Kota di Indonesia. Kajian terhadap peraturan 

daerah dan implikasinya terhadap pemenuhan hak perempuan sebagai warga 

negara juga pernah dilakukan oleh Yayasan Jumal Perempuan di Tahun 2008 dan 

Komnas Perempuan di tahun 201 0. 

Perbedaannya adalah, kalau penelitian-penelitian di atas lebih bersifat 

deskriptif analitis. Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan disertasi ini 

adalah penelitian yang menggali dan mengidentifikasi bagaimana konsep 

pemenuhan hak konstitusional perempuan, sebelum dan sesudah perubahan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , mengidentifikasi dan melakukan analisa 

terhadap perda-perda apakah sudah mengimplementasikan konsep hak 

konstitusional perempuan ataukah belurn dan untuk mencari konsep yang ideal 



tentang pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi konsep hak 

konstitusional perempuan. 

Penelitian setingkat disertasi sejauh yang peneliti ketahui belum ada yang 

membahas tentang konsep pemenuhan hak konstitusional perempuan sebelum dan 

sesudah Perubahan UUD FU Tahun 1945 dan implementasinya dalam peraturan 

daerah walaupun ada beberapa Disertasi yang secara khusus mengkaji hukum 

dengan pendekatan hukum feminis atau mengkaji tentang peraturan daerah, yakni: 

1 .Dr.Ani Purwanti, S.H.,M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

Senlarang), dengan judul "Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi 

Perempuar~ di Bidang Politik khususnya di Era Reformasi (Studi Pengaturan 

Partisipasi Perempuan dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang 

Pemilu Legislatif)", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 

lulus tahun 2014. 

Penelitian dalam disertasi ini melihat hukum dalam konsepnya sebagai 

norma sekaligus perilaku dan implementasinya, metode yang digunakan adalah 

socio legal research, dengan demikian teks yang mengatur perempuan dikaji 

dengan konteksnya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

(1) bagaimana perkembangan politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di 

bidang politik hukum khususnya di Lembaga Legislatif (Perwakilan), (2) 

bagaimana implementasi pengaturan ketenvakilan perempuan di bidang legislatif 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang 

Pemilu Legislatif dan (3) merumuskan bagaimana sebaiknya pengaturan 



partisipasi perempuan di Legislatif (Perwakilan) yang akan datang.68 Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Hans Kelsen, 

Teori Responsif Phillippe Nonet dan Phillippe Selznick, Teori Hukum Progresif, 

Lawrence M Friedman d m  William J Chambliss dan Robert B Seidman, dan 

Teori Pembentukan Agenda J M.Otto. Lokasi penelitian yang dipilih adalah 

Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bali, dengan perbandingan negara 

Swedia, The Netherlands dan Malaysia dengan 3 Partai Politik yaitu PDI 

Perjuangan, Golkar dan PKB. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) perkembangan politik hukum terutama 

sejak era reformasi tahun 1998 mendorong meningkatnya partisipasi perempuan 

di bidang politik khususnya di lembaga Legislatif (Perwakilan), (2) Budaya 

patriarkhi yang masih berkelindan pada stakeholder termasuk pal-tai politik dan 

inasyarakat pemilih (Persmpuan) menjadi kendala belum optimalnya partisipasi 

perempuan di Legislatif (Penvakilan) di Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bali. 

(3) pengaturan ideal keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya pada 

Legislatif (Perwakilan) memerlukan pengaturan yang bersifat responsif dan 

progresif khususnya pada pembentukan Undang-Undang Partai Politik dan 

Undang-Undang Pemilu Legislatif yang akan datang. 

Keterkaitan disertasi ini dengan penulisan penulis adalah bahwa disertasi ini 

menggunakan pendekatan hukum feminis yang menjadi bagian dari penelitian 

68 Ani Punvanti. Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan di 
Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998-2014 (Studi Partisipasi Politik Perempuan 
dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik dun Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD dun DPRD), Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukurn Universitas 
Indonesia. Jakarta.20 14 



penulis dan pola isu hukum yang dibahas menginspirasi penulis dalam 

merumuskan isu hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

2.Anis Ibrahim, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 

Tahun 2008. Judul Disertasi : Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis 

Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di 

Jawa Timur. 

Rumusan Masalah : 1). Bagaiinanakah interaksi politik berlangsuilg d d a n  

proses peinbeiltukan Perati11-an Daerah (Legislasi Perda) di Jawa Tiinur ditiiljau 

dari perspektif demokrasi? 2). Bagaimanakali koiisep ideal proses pembentukan 

Peratfiran Daerah (legislasi Perda) dalam Perspektif deinokrasi ke depan? 

Hasil penelitian disertasi Saudara Anis Ibrahirn ini adalah sebagai berikut : 

1). interaksi politik dalam proses pembentukan Perda (proses saling pengaruh 

mempengaruhi serta saling meminta dan memberi dan saling intervensi antara 

pihak-pihak yang memiliki kekuasaan legislasi dalam proses pembentukan perda 

di lokasi penelitian bisa saja terjadi dalam setiap tahap proses pembentukan Perda. 

Narnun ini-eraksi politik dalam proses pembentukan Perda ini secara intensif 

terjadi pada tahap pebahasan -Raperda, khususnya terjadi pada saat rapat kerja 

antara Pansus DPRD dengan tim SKPDI tim eksekutif. Interaksi politik dalam 

pembahasan Raperda di lokasi penelitian tidaklah 'sepanas' pembahasan RAPBD. 

Proses pembahasan yang dilakukan pada tahap ini adalah lebih pada usaha elit 

daerah untuk memperoleh kesepahaman tentang kebutuhan dan kepentingan 

daerah menurut pertimbangan dan pandangan dari masing-masing elit daerah 



tersebut. Dari interaksi politik inilah sebuah Raperda akan ditentukan apakah 

dapat berlanjut menjadi Perda ataukah berhentil tidak diteruskan pembahasan 

sehingga gaga1 menjadi Perda. Semua itu sangat tergantung pada kehendak dan 

kepentingan elit politik daerah yang secara yuridis maupun politis memiliki 

kewenangan membentuk Perda. 2). Interaksi politik dalam pembentukan Perda di 

lokasi penelitian jika dikaji dari perspektif demokrasi cenderung mencerminkan 

delnokrasi elitis / oligarkis. Kecenderungan ini terjadi dikarenakan (a) legislatif 

daerah dan eksekutif daerah tidak melakukan suatu penelitian yang komprehensif 

terlebih dahulu dalam proses pereilcanaan dan penyusunan Raperda, (b) tidak 

semua Raperda yang disiapkan oleh masing-masing lembaga maupun yang tengah 

dibahas di DPRD dipublikasikan ke masyarakat, (c) partisipasi publik dalarn 

proses pembentukan Perda-baik yang daerahnya telah memiliki perda tentang 

partsipasi publik maupun yang tidak memiliki-sangat terbatas dan tergantung 

kepada kepentingan elit daerah mengenai siapa saja yang diajak untuk 

berpartisipasi dalam proses pembentukan Perda, (d) tidak ada jaminan hukum 

yang pasd dan jelas bahwa masukan-masukan publik akan diakomodasikan dalam 

Perda, (e) public sphere untuk berpartisipasi dalam legislasi Perda cenderung 

sangat terbatas yang hanya bisa dilakukan pada saat DPRD melakukan public 

hearing atau pada saat melakukan kunjunganl peninjauan lapangan, (f) tidak 

dilakukan konsultasi dan uji publik untuk memperoleh persetuiuan publik 

terhadap Raperda yang akan diputuskan menjadi Perda, dan (g) tidak adanya 

mekanisme yuridis yang dapat dtempuh oleh publik untuk melakukan koinplain 

publik jika hak-hak publik dalam proses pembentukan Perda dirugikan. Kota 



Probolinggo yang memiliki Perda terkait dengan demokratisasi dalam legislasi 

Perda ternyata juga menunjukkan ha1 yang demikian itu. Hal ini dikarenakan 

disamping Komisi Pengaduan dan Komisi Informasi yang diamanatkan oleh 

Perda tersebut hingga kini belum terbentuk, juga tidak ada ketentuan yang 

sifatnya imperatif terhadap badan publik untuk selalu mempublikasikan dan 

melibatkan publik dari setiap kebijakan yang akan diputuskan. Akibatnya, terjadi 

"keengganan" elite setempat untuk lnellyebarluaskan dan mengikutsertakan publik 

dalam legislasi Perda pada satu sisi, dan pada sisi lainnya keinginan publik untuk 

berpartisipasi dan rxengakses berbagai rencana kebijakan dan rencana legislasi 

Perda dari badan publik di Kota tersebut mengalarni hambatan. Kecenderungan 

legislasi Perda yang mencerminkan demokrasi elitis tersebut tentu saja tidak 

sesuai dengan nilai dasar Pancasila, prinsip dasar demokrasi, serta tidak sesuai 

dengan semangat otonomi daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang 

seluas-luasnya. Hal ini terjadi dikarenakan disamping menyangkut budaya 

feodalisme yang berinteraksi dalam ranah politik, juga karena lemahnya ketentuan 

hukum legislasi Perda yang tidak mengandung kekuatan imperatif agar ditaati 

para pembentuk Perda. 3). Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap berbagai gagasan 

yang meliputi : (1) gagasan dan prinsip dasar demokrasi; (2) nilai dasar Pancasila 

dan gagasan/ konsep serta praktik terkait dengan demokrasi berdasarkan Pancasila 

yang menganut tipe demokrasi penvakilan (liberal / elektoral), (3) arnandemen 

UUD Tahun 1945 yang menggeser makna kedaulatan rakyat dari dilakukan 

sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut UUD, dan pada waktu yang 

bersamaan dibandingkan dengan (4) informasi yang diperoleh dari data di lokasi 



penelitian bahwa masyarakat daerah menghendaki agar mereka dilibatkan dalam 

proses legislasi Perda, maka konsep ideal legislasi Perda ke depan adalah 

berdasarkan demokrasi elitis-populis. Gagasan dasar interaksi politik dalam 

legislasi Perda menurut perspektif demokrasi elitis-populis adalah menempatkan 

elite politik dan populus dalam posisi yang sama pentingnya. Oleh karenanya, 

interaksi politik demokratis dalam pembeiltukan Perda ini niscaya bersifat top 

doi.~ln dail sekaligus buttom zp secara timbal balik dan berkelanjutan untuk 

mencapai titik temu berbagai kepentingan dan aspirasi sehingga dapat dihasilkan 

produk Perda yang secara maksimal nieniuaskan sebanyak mungkin pihak yang 

akan terkena dampak implementasi Perda. Dalam legislasi Perda ini, antara elite 

daerah dan populus/denzos hams bekerja sama secara kekeluargaan, 

kegotongroyongan, dan dengan penuh semangat kebersamaan dalam bingkai 

harmoni, sehingga dari sistem politik demikian akan dapat dihasilkan produk 

Perda yang secara maksimal memuaskan sebanyak mungkin pihak yang akan 

terkena dampak implementasi Perda. Dalam legislasi Perda ini, antara elite daerah 

dan populus/ demos hams bekerja sama secara kekeluargaan, kegotongroyongan 

dan dengan penuh semangat kebersamaan dalam bingkai harmoni, sehingga dari 

sistem politik demikian ini akan dapat dihasilkan produk Perda yang sesuai 

dengan kebutuhan daerah dan mengakomodasikan sebanyak mungkin kepentingan 

dan aspirasi masyarakat lokal di satu sisi, dan pada sisi lainnya akan dapat 

diproduk Perda yang terhindar dari cacat tersembunyi di dalamnya, baik cacat 

yuridis maupun cacat meta-yuridis.kerangka konsep ideal legislasi Perda yang 

berdasarkan pada perspektif demokrasi elitis populis tersebut adalah : (a) elite 



daerah pada saat melakukan proses penyusunan Perda niscaya selalu melibatkail 

warga rnasyarakat lokal : (b) pada tahap perencanaan, elite daerah hams 

menyusun naskah akademik terlebih dahulu; (c) agar rumusan dalam Perda 

memenuhi syarat formal perundang-undangan, maka elite daerah harus dibantu 

oleh tenaga perancang Perda; (d) elite daerah harus menyebarluaskan setiap draft 

Raperda kepada publik; (e) pada saat pembahasan di lembaga legislatif daerah, 

maka elite daerah harus mengundang dan melibatkan sebanyak mungkin elemen 

masyarakat; (f) sebelum disetujui dan ditetapkan menjadi Perda, elite daerah 

hendaknya melakukan konsultasi pubik dan uji publik terlebih dahulu; (g) jika ada 

perbaikan maupun pembatalan dari Gubernur maupun dari pemerintah pusat, 

maka harus dimintakan pendapat kembali kepada masyarakat setempat. 

Disertasi ini menulis tentang peraturan daerah, proses pembentukannya dan 

dinamika politik yang melatarinya dan berbicara juga tentang konsep ideal 

pembentukan Perda dalam perspektif demokrasi sedangkan penulis membahas 

tentang konsep ideal pembentukan perda yang mengimplementasikan konsep hak 

konstitusional perempuan. 

3.Muntoha, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Lulus Tahun 

2008. Judul Disertasi : Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan 

Daerah Bemuansa Syari'ah." Rumusan Masalah : 1 .Bagaimana kedudukan 

Syai'at Islam dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia, mengapa sampai saat ini 

masih terjadi tarik-ulur tentang formalisasi pemberlakuan Syari'at Islam sehingga 

memunculkan isu-isu tentang perda-perda yang dipersepsikan bernuansa syari'at? 



2.Bagainlana implikasi dari adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasca 

reformasi terhadap perkembangan perda-perda yang dipersepsikan bernuansa 

syari'at tersebut? 3.Jenis-jenis "Perda Syari'at " apa sajakah yang telah diproduk 

oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia yang warga masyarakatnya 

mengaspirasikan menuntut untuk diberlakukannya Syari'at Islam secara formal 

melalui perda-perda tersebut. 

Hasil penelitian iili adalah 1.Kedudukan syari'at Islaill dalam sistein 

ketatanegaraan Indonesia telah secara tegas dijamin oleh konstitusi, yang secara 

eksplisit disebutkan dalan~ Pasal 29 UUD 1945 bahwa negara memberi jaminail 

kepada warganya untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Pada aspek 

yang lain sistem hukum nasional Indonesia mengakui dan menghormati 

pluralisme hukum dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pengalaman empirik 

secara historis, bahwa sistem hukum nasional Indonesia seperti telah dikenal sejak 

lama berumber dari berbagai sub-sistem hukum, yaitu sistem hukum Barat, sistem 

hukum adat dan sistem hukum Islam. Oleh karena itu, munculnya sejumlah Perda 

yang dipersepsikan bernuansa syari'at Islam lebih merupakan refleksi dari 

sebagian para warganegara yang menuntut jaminan konstitusional mereka dalam 

beribadah menurut agama dan keyakinan mereka. 

2.Implikasi dari adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi, 

baik melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004, 

beberapa daerah dalam wilayah negara kesatuan RI (NKRI) yang secara socio- 

historis masyarakatnya kental deilgan norma Islamnya ramai-ramai menuntut 



diberlakukannya syari'at Islam secara formal, dengan alasan kondusifnya 

masyarakat dan otonomi daerah. Lahirlah kemudian beberapa ketentuan mengenai 

pemberlakuan syari'at Islam secara formal, baik yang dimuat dalam beberapa 

Qanun, Perda-perda bernuansa syari'at Islam, Surat Keputusan (SK) Kepala 

Daerah di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena baik konstitusi 

maupun ketentuan peraturan peiundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

telah illelllberikan celah nornlatif yang ~lleillungkinkan bagi daerah-daerah untuk 

memberlakukan corak hukumnya masing-masing, termasuk pemberlakuan syari'at 

Islam bagi daerah-daerah yang masyarakatnya telah menghayat secara mendalam 

terhadap sumber-sumber tradisi hukum Islamnya. Dengan demikian, secara 

yuridis penyelenggaraan otonomi daerah yang saat ini sedang berlargsung 

berakibat pula terhadap perkembangan Perda-Perda dan Qanun-qanun yang 

bernuansakan syzri'at dan Islam; dan 

3.Jenis-jenis Perda bernuansa syari'at Islam yang telah diproduk oleh beberapa 

pemerintahan daerah di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) katagori 

: Pertama, jenis perda yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum. 

Perda jenis ini terutama diwakili oleh perda anti pelacuran, perzinaan, yang ada 

hampir di semua daerah yang istilah generiknya perda anti kemaksiatan; kedua, 

jenis perda yang terkait dengan fashion dan mode pakaian lainya seperti 

keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu; 

ketiga, jenis perda yang terkait dengan "keterampilan beragama", seperti 

keharusan bisa baca tulis A1 Quran dan perda keharusan belajar di Madrasah 

Diniyah Awwaliyah yang keduanya dikaitkan dengan aktivitas lain. Ketrampilan 



baca tulis A1 Qur'an menjadi syarat untuk nikah, naik pangkat bagi PNS, bahkan 

untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan ijazah diniyah' dijadikan sebagai 

syarat untuk dapat meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak SD 

yang akan melanjutkan ke SMP hams menyertakan ijazah diniyah, sebagaimana 

terdapat di Indramayu, Bulukumba (Sulsel) dan Provinsi Sumatera Barat; dan 

Keempat, jenis perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat 

melalui perda zakat, infaq dan shadaqah.Atas dasar uraian di atas, maka perlu 

ditinjau kembali atas beberapa produk perda dan qanun tersebut, baik melalui 

judicial review maupun executive review. 

Disertasi ini berbicara tentang perda syariah yang pada kebanyakan kasus 

menimbulkan masalah terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan yang 

menjadi objek kajian dari penulis. 

4.Saifudin, Program Doktor UI, lulus tahun 2006. Judul Disertasi : Proses 

Pembentukan UU, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses 

Pembentukan UU di Era Reformasi. Rumusan Masalah : 1.bagaimana proses 

pembentukan undang-undang di era reformasi? 2.apakah partisipasi masyarakat 

mewarnai proses pembentukan undang-undang di era reformasi? 3.bagaimana 

proses pembentukan UU yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga 

melahirkan UU yang responsif? 

1.proses pembentukan UU di era reformasi dapat dilihat dalam 4 aspek, yaitu : 

aspek kelembagaan, aspek masyarakat , aspek pengaturan dan aspek pembahasan 

RUU yang secara keseluruhan telah mendorong adanya transparansi, partisipasi 



dan akuntabilitas yang pada gilirannya bermuara pada demokratisasi dalam proses 

pembentukan UU sehingga menghasilkzn produk UU-meskipun belum 

sepenuhnya-telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Keempat aspek 

tersebut adalah sbb : 

a.aspek kelembagaan, dari aspek kelembagaan terlihat bahwa DPR selaku 

pemegang kekuasaan legislatif lebih mempunyai dasar konstitusional yang kuat 

dan tegas peran legislasinya dalam proses pembuatan UU sehingga membuat 

Pemerintah tidak lagi dominan sebagaimana terjadi pada masa sebelum reformasi. 

b.aspek masyarakat. Dari aspek masyarakat tainpak bahwa masyarakat merasa 

lebih bebas dalam menyampaikan aspirasinya baik inelalui media maupun datang 

langsung ke DPR dan sekaligus memantau dari luar rapat-rapat pembahasan 

dalam proses pembentukan UU. Hal ini terjadi karena adanya hubungan pang 

lebih transparail antara wakil rakyat dengan rakyat sehingga mendorong terjadinya 

kontak yang lebih intensif dalam rangka proses pembentukan UU yang 

demokratis. 

c.aspek pengaturan. Dari aspek pengaturan dapat dikemukakan bahwa selama 

reformasi telah terjadi berbagai perubahan peraturan tata tertib DPR dalam rangka 

penyempurnaan menuju tenvujudnya tatanan proses pembentukan yang lebih 

transparan, partisipatif dan akuntabel. S e l m a  reformasi berbagai peraturan tata 

tertib DPR yang dipakai sebagai acuan dalam proses pembentukan UU tersebut 

adalah : a.peraturan Tata Tertib DPR No.9DPR-RI/1997-1998; b.Peraturan Tata 

Tertib DPR No.03AIDPR-RI/I/2001-2002; c.Peraturan Tata Tertib DPR 

No. l5IDPR-RI/I/2004-2005. Perubahan tata tertib tersebut dilakukan dalam 



rangka untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan sosial politik yang 

terjadi pasca reformasi 1998. 

d.aspek pembahasan 

Pembahasan secara intensif, mendalam dan menyeluruh terhadap suatu RUU 

dilakukan dalam rapat komisi rapat pansus maupun rapat panitia kerja. Akan 

tetapi tidak mudah untuk mencapai tenvujudnya persarnaan dalam memandang 

suatu persoalan yang aka11 diatur dalam suatu RUU. Hal ini karena dalam 

pembahasan terjadi pengkajian yang bertalian dengan tata nilai dan kepentingan 

yang dibawa oleh berbagai kekuatan politik. Oleh karena itu, suatu produk UU 

dilihat dari konteks sosial masyarakat lebih merupakan endapan konfik nilai dan 

kepentingan-yang jika tidak dibuat secara hati-hati cermat dan seksama-dapar 

menimbulkan masalah baru di kemudian hari. 

2.Partisipasi masyarakat mewarnai dalam proses pembentukan Undang-Undang 

terhadap 3 Undang-Undang yang dijadikan penelitian, yaitu Undang-Undang 

Sisdiknas Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ketenagakerjaan. 

Meskipun demikian, produk Undang-Undang yang diwarnai dengan adanya 

berbagai partisipasi masyarakat yang disampaikan terhadap 3 pembahasan RUU 

tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Akan tetapi, 

adanya partisipasi masyarakat ini telah membuat pembahasan di tingkat rapat- 

rapat panitia kerja berjalan sangat alot bahkan dibawa ke Rapat paripuma melalui 

pemungutan suara untuk penyelesaiannya. Adapun partisipasi masyarakat dalam 

mewarnai proses pembentukan terhadap ke-3 RUU tersebut dapat dilihat dasi 

aspek : (a) pelaku partisipasi masyarakat; (b) cara menyampaikan partisipasi 



masyarakat; (c) bentuk partisipasi masyarakat; (d) materi yang diusung dalam 

partisipasi masyarakat; (e) tindak lanjut terhadap masalah-masalah krusial yang 

umumnya berkaitan dengan HAM-sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang 

yang agak responsif. Dari tiga Undang-Undang yang diteliti, tampak persoalan 

yang berkaitan dengan HAM merupakan persoalan krusial yang sangat 

diaspirasikan sehingga tidak mudah untuk perumusannya. 

a.Untuk Undang-Undang Sisdiknas permasalahan krusial adalah HAM di bidang 

hak-hak sipil yang berkaitan dengan hak peserta didik dalam memperoleh 

pendidikan agama dan diajarkan oleh pendidik yang seagama sebagaimana diatur 

dalam Pasal 12 ayat (1) butir a, yang diberikan penjelasannya bahwa pendidik 

yang seagama difasilitasi atau disediakan oleh Pemerintah sebagaimana 

dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 12 butir a jo Pasal 41 ayat (3) Undang- 

Undang Sisdiknas. Rumusan tersebut merupakan bentuk penyelesaian yang 

bersifat akomodatif meskipun sampai dengan diambilnya keputusan di rapat 

paripurna terakhir fraksi PDIP dan fraksi KKI tetap menolaknya. Dalam ha1 ini 

rurnusan penjelasan Pasal 12 ayat (1) butir a UU Sisdiknas adalah berbeda dengan 

rumusan Pasal 12 ayat (1) butir 1 RUU Sisdiknas. Perubahan ini tidak dapat 

dipungkiri merupakan pengaruh dari adanya partisipasi masyarakat baik yang pro 

maupun kontra terhadap dibahasnya RUU Sisdiknas. 

b. untuk Undang-Undang Pemilu permasalahan yang krusial adalah HAM di 

bidang politik menyangkut peserta Pemilu yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

untuk parpol baru; Pasal 145 untuk parpol lama yang 1010s electoral threshold 

Pemilu 1999; dan Pasal 146 untuk parpol lama yang terkena electoral threshold 



Pemilu 1999, Ada perubahan yang terjadi berkaitan dengan persyaratan 

keanggotaan bagi parpol baru yang akan ikut pemilu sebagaimana dirumuskan 

dalam Pasal 14 ayat (1) menjadi Pasal 7 ayat (1). Semula ditentukan keanggotaan 

minimal 1000 anggota, kemudian ditambah dengan rumusan "...atau 111000 dari 

jumlah penduduk suatu kabupatenl kotamadya. Sementara itu, untuk parpol yang 

pernah ikut Pemilu 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 tidak 

terjadi perubahan. Aka11 tetapi, proses pembahasan dalam panitia kerja yang 

dibentuk oleh pansus pemilu terhadap pasal tersebut berjaian sangat alot, tajam 

dan argumentatif. Bahkan untuk pasal 146 tentang parpol yang terkena electoral 

threshold pada pemilu 1999 diputuskan melalui voting dalam rapat paripurna. 

Adanya perubahan dan alotnya pembahasan ini, tidak dapat dilepaskan dari 

adanya partisipasi masyarakat terutama partai politik kecil yang gencar 

memberikan tekanan untuk dapat ikut dalam pemilu 2004. Jadi, rumusan 

penyelesaian pasal-pasal di atas merupakan pengaruh pertarungan ide, konsep, 

gagasan dan nilai dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat. 

c.untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan perrnasalahan yang h s i a l  adalah 

HAM di bidang ekonomi mengensi pemogokan buruwpekerja. Ada berbagai 

perubahan mendasar antara rurnusan awal RUU dengan rumusan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Pada mulanya hanya terdapat 4 pasal dalam RUU yang 

mengatur masalah pemogokan ini, akan tetapi pada akhirnya berubah menjadi 9 

pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berbagai penambahan yang 

semula belum diatur adalah: pengaturan pemogokan yang tidak sah; tindakan 

sementara pengusaha dalarn menyelamatkan produksi; dan pembayaran upah 



kepada buruhl pekerja yang mogok secara sah. Adanya penambahan ini tidak 

dapat dielakkan sebagai akibat dari adanya partisipasi masyarakat yang gencar 

baik dari buruN pekerja maupun pengusaha. Oleh karena itu, rumusan pasal-pasal 

pemogokan ini merupakan hasil tarik menarik antara berbagai kepentingan dari 

buruh/ pekerja, pengusaha, parpol dan pemerintah. 

3.proses pembentukan Undang-Undang di era reformasi yang melibatkan 

pemerintah, DPR dan masyarakat, pada dasarnya adalah suatu bentuk ideal dalam 

proses pembentukan Undang-Undang yang partisipatif guna melahirkan Undang- 

Undang yang responsif. Semua kekuatan politik secara riil-termasuk masyarakat- 

ada di dalamnya. Akan tetapi, karena belum ditopang oleh perangkat peraturan 

perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat secara memadai, 

maka bentuk yang ideal tersebut belum dapat menghasilkan produk Undang- 

Undang yang sepenuhnya responsif bagi keinginan masyarakat iuas. Sehubungan 

dengan persoalan ini dapat dikemukakan beberapa ha1 sebagai berikut : 

a.dalam proses pembentukan Undang-Undang menuju tenvujudnya demokrasi 

partisipatoris, keberadaan lembaga perwakilan tetap merupakan organ utama 

dalam proses legislatif. Akan tetapi, lembaga perwakilan tidak mungkin mampu 

menangkap aspirasi masyarakat secara luas. Sementara itu, masih terdapat 

representasi ide yang tersebar luas di masyarakat. Oleh karena itu lembaga 

perwakilan hams tetap membuka bagi adanya akses publik untuk dapat 

berpartisipasi dalam proses pembentukan Undang-Undang. Dengan demikian, 

diharapkan akan melahirkan produk Undang-Undang yang transparan partisipatif 

dan akuntabel dalam proses demokratisasi di Indonesia. 



b.pengaturan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Keputusan DPR 

No. 15/DPR-RI/2004-2005 tentang Peraturan Tatib DPR belum cukup memadai 

dalarn rangka menuju proses pembentukan Undang-Undang yang partisipatif, 

karena baru mengatur tentang hak dan belum mengatur tentang mekanisme serta 

evaluasi dari adanya partisipasi masyarakat. 

c.tidak nludah menlbuat Undang-Undang yang sepenuhnya responsif mengingat 

kemajemukan kondisi sosial masyarakat dan latar belakang yang berbeda dari 

berbagai kekuatan politik di masyarakat. Akan tetapi, melalui adanya jaminan 

yang lebih memadai dalain peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat 

akan lebih mendapatkan tempat yang proporsional dalam proses pembentukan 

Undang-Undang di negara demokrasi yang berdasar atas hukum. 

Disertasi ini membahas tentang proses pembentukan undang-undang, 

transparansi masyarakat dan undang-undang yang responsif walaupun berbeda 

objek penelitiannya dengan yang dilakukan penulis. 

5.Dessy Artina, Program Doktor UII, lulus tahun 201 5. Judul Disertasi : Implikasi 

Putusan Mak'tamah Konstitusi (Nomor 22-24/ PU-VI/2008) Terhadap Quota 30% 

Keterwakilan Perempuan dalarn Pemilu Anggota Legislatif di Provinsi Riau 

Periode 2009-2014. Penelitian bertujuan mengkaji dan menganalisis: 1 .Implikasi 

keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Affirmative Action 

pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di Parlemen menurut Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Daerah; dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24lPUU-VII 2008 

terhadap Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; 3. Kuantitas dan 

kualitas keseteraan gender dengan adanya AfJirmative Action untuk keterwakilan 

perempuan 30% di bidang politik di Riau. 

Hasil penelitian menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 

241 PUUl2008 berimplikasi positif terhadap kebijakan AfJil.nmtive Action; 

berdampak positif terhadap keterwakilan perempuan di legislative Provinsi Riau 

dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2004 berjumlah 3 orang dan pada pemilu 

2009 berjumlah 10 orang dengan jumlah persentase 1 S persen. Secara kualitas 

keterwakilan perempuan di Legislatif Provinsi Riau belum seperti yang 

diharapkan, anggota legislatif perempuan Provinsi Riau belum berperan aktif 

dalam menjalailkan tugas dan kewenangannya, seperti dalam menggunakan hak 

inisiatif untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan atau Peraturan-Peraturan Daerah 

yang berpihak pada kepentingan perempuan.69 

Kelima disertasi di atas secara garis besar membahas tentang politik 

hukum pengaturan partisipasi perempuan di bidang p~litik~interaksi politik dan 

hukum dalam proses pembentukan perda di Jawa Timur, perda bernuansya 

syariat, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan uu yang responsif dan 

implikasi putusan MK terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu anggota 

legislative di Riau. Belum ada yang secara khusus membahas tentang pemenuhan 

69 Dessy Artina, 2015, Implikasi Putusan Mahkamah Konsfifusi (Nomor 22-24/PU- 
VI.2008) Terhadap Quota 30% Kefenvakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota Legislatif di 
Provinsi Riau Periode 2009-2014, Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Fakultas I-Iukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,hlm. 



hak konstitusional perempuan melalui pembentukan peraturan daerah seperti 

yang disusun oleh penulis. 

Di dalarn salah satu sub bab pada Bab 11, tentang Perkembangan Konsep 

Hak Konstitusional Perempuan, salah satu yang dibahas oleh penulis adalah 

perkembangan pemikiran konsep hak konstitusional perempuan di dalarn Putusan- 

Putusan MK, salah satunya adalah Putusan MK No 22-24lPUUl2008. 

Kelima disertasi di atas secara garis besar membahas tentang politik hukum 

pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik, interaksi politik dan hukum 

dalam proses pembentukan perda di Jawa Timur, perda bernuansa syariat, 

partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU yang responsif dan 

i~nplikasi putusan MK terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu anggota 

legislatif di Riau; Belum ada yang secara khusus membahas tentang pemenuhan 

hak konstitusional perempuan melalui pembentukan peraturan daerah seperti yang 

disusun oleh penulis. 

F.Kerangka Teori dan Konsep 

Penelitian dalam penyusunan disertasi ini mengacu kepada kerangka teori 

tentang peran negara dalam bidang hukum, khususnya masalah pemenuhan hak 

konstitusional perempuan melalui produk-produk hukum yang dihasilkannya. 

Membahas mengenai pemenuhan hak konstitusional ini merupakan cita negara 

(staatsidee), maka di sini akan dikemukakan beberapa uraian teori yang 

mendukung terhadap pencapaian cita negara sekaligus pula uraian teori ini untuk 

membantu dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti. 



Untuk dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam 

disertasi ini, digunakan teori 'Negara Hukum" sebagai teori utama (Grand 

Theory), kemudian diperkuat dengan Teori Keadilan dan Hak-Hak Perempuan 

dari John Rawls, Michel J.Sande1 dan konsep Keadilan dalam Islam dan Teori 

Konstitusi sebagai teori menengah (Middle Range Theory). Selanjutnya sebagai 

teori terapan (Applied The~ry) dipergunakan teori pembentukan undang-undang. 

Penggunaan teori dan konsep ilegara hukui~l sebagai teori utama (Gmnd 

Theory) berdasarkan pada pemahaman bahwa salah satu tujuan yang tersurat dan 

tersirat dalam Pembukaan UUD KI Tahuil 1945 alinea keempat yaitu membentuk 

suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. Penggunaan Teori Keadilan dan Hak-Hak Perempuan 

dan Teori Konstitusi sebagai teori menengah adalah untuk memberikan 

pemahanlan dan penjelasan terhadap topik-topik yang dibahas di dalarn rencana 

penelitian ini. Begitu pula penggunaan Teori Pembentukan Undang-Undang 

sebagai teori terapan karena menyangkut implementasi konsep hak konstitusional 

perempuan di dalam peraturan daerah. 

1 .Teori d m  Konsep Negara Hukum 

Konsep Rule of Law d m  Rechtstaat, merupakan dua istilah yang sering 

dipertukarkan begitu saja untuk menyebut negara hukum, dan setiap kali 

penyebutan itu dilakukan, dikesankan kedua istilah itu tidak mengandung 

perbedaan, meskipun kedua konsep tersebut sebenarnya mengandung konotasi 

yang berbeda. Rule of Law menunjuk kepada susunan konstitusional dengan 

keabsahan tindakan-tindakan otoritas politik pemerintah, termasuk tindakan- 



tindakan legislatif, dapat diperiksa oleh peradilan yang bebas dan mandiri. 

Susunan ini didasarkan atas peinbedaan antara aturan-aturan hukum konkret, 

sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan d m  pengadilan, 

serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi d m  lebih umum; atas dasar mana 

aturan-aturan hukum kongkret dapat dikritik dan diverifikasi. Apapun sebutannya 

atau konsep yang dipakai, keduanya menjamin perlindungan HAM." 

Bagi kalangan yang rner~~juk pada tradisi Eropa Kontinental menyatakan, 

bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam Rechtstaat adalah : Pertama, pengakuan 

hak-hak asasi manusia (g~oncireclzten); kedua, Pemisahan kekuasaan (scheiding 

van inachten); ketigu, pemerintahan berdasar atas undang-undang (wetnzatigheid 

van het bestuur); dan keenzput, peradilan administrasi (administratieve 

reshtspraak). Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam rule of law 

adalah :pertarnu, supremasi hukum (szpremctcy of law), kedua, persamaan di 

depan hukum (equality before the law); dan ketiga, konstitusi yang berdasarkan 

hak-hak asasi manusia (constitution based on human right). 71 

Henk Addink dalam bukunya menyatakan, "In spite of these dfferent 

conceptiovls, however, a strong consensus does exist on the rule of law as a 

fundamental principle. The rule of law implies that rights must be protected by 

law."" Jadi walaupun dengan perbedaan-perbedaan tersebut, kesepakatan yang 

70 Suparman Marzuki. Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Era 
Reformasi, Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa 
Lalu, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum 
UII.Yogyakarta. 2010, ha1.21 

71 Ibid, hlm.22 
72 Henk Addink et all (Ed.) Sourcebook Human Rights and Good Governance, (Utrecht : 

University Utrecht.20 1 O), hlm. 1 3 



kuat pada rule of law sebagai prinsip dasar. The rule of law membawa implikasi 

bahwa hak-hak harus dilindungi oleh hukum. 

Human rights and good governance are two key aspects of a well-functioning 
state and society. Without them the rights and irsterests of citizens and the 
community are difJicult to protect and hard to. guarantee on a structural basis. 
Especially in countries in transition from violent armed conflict or authoritarian 
rule towards democracy and the rule of law, the move towards implementing 
human rights and good governance principles into the daily functioning of state 
institutions can be a huge challenge. 73 

(hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik lnerupakan dua aspek kunci pada 
negara dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Tanpa ha1 tersebut, hak-hak 
dan kepentingan warga negara dan masyarakat sulit dilindungi dan sulit dijamin 
pada struktur dasar. Khususnya di negara-negara yang mengalami transisi dari 
kekerasan konflik bersenjata atau hukum yang otoriter menuju demokrasi dan 
negara hukum, peruba'nan menuju penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia 
dan pemerintahan yang baik ke dalam fungsi-fungsi rutin institusi negara 
merupakan tantangan besar. 

Inzplementation of Good Governance and Human Rights in general, and 
Economic, Social and Cultural rights in particular, depends to a great extent on 
the contents of the Principles of Good Governance. It can be seen that Human 
Rights and especially the legal provisions protecting these Human Rights - 
contained in international and regional documents and treaties but also in 
national constitutions and laws - contain different Principles of Good 
Governance. 74 

(Penerapan Pemerintahan yang Baik dan Hak Asasi Manusia secara urnum, dan 
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara khusus, tergantung pada sejauh mana 
muatan-muatan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik. Ini terlihat dari hak asasi 
manusia dan khususnya ketentuan hukum yang melindungi hak asasi ini, termuat 
dalam dokumen intemasional dan regional dan perjanjian-perjanjian, juga 
konstitusi nasional dan hukurnnya-muatan yang berbeda dari prinsip-prinsip 
Pemerintahan yang baik) 

In the developments of the Principles of Good Governance we see three 
general lines. The $rst line is that in many countries most of the norms of Good 
Governance have been first developed by the judiciary. These controlling 

73 Ibid, hlm.9 ' 

74 Ibid, hlm. 14 



institutions are the discoverers and developers of the Principles of Good 
Governance as unwritten principles. But in some jelds these norms have been 
developed by the legislator, sometimes based on an initiative of the parliament. 
Finally, some nornzs were already worked out in the law and have further been 
developed by the ombudsman and the court of audit. The second line is that 
where in most situations jrst  the Principles of Good Governance have been 
developed as norms of the administration, later these norms are codiJied as 
subjective rights for the citizens. The third line is that these Principles of Good 
Governance have been developed in groups. The jrst group are the Principles of 
Properness , the second group are the Principles of Transparency and 
Participation , the third group are the Principles of Accountability and 
Eflectiveness and the fotu-th cu7d lclst gl-otp are the Principles of Hunzan Rights . 
75 

(Dalam perkembangan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik kita melihat tiga 
ciri umum. Ciri pertama di kebanyakan negara, norma-norma Pemerintahan yang 
baik dikembangkan pertama oleh peradilan. Pengawasan institusi ini meliputi dan 
mengembangltan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik sebagai prinsip-prinsip 
tidak tertulis. Tapi di beberapa bidang norma-norma ini dikembangkan oleh 
pembentuk undang-undang, terkadang berdasar inisiatif parlemen. Akhirnya, 
beberapa norma siap digunakan di dalam hukum dan selanjutnya dikembangkan 
oleh ombudsman dan pengadilan . Ciri kedua adalah pada kebanyakan situasi, 
pertama prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dikembangkan sebagai norma- 
norma administrasi, kemudian norma-norma ini dikodifikasi sebagai hak-hak 
subyektif warga negara. Ciri ketiga prinsip Pemerintahan yang baik 
dikembangkan di dalam kelompok-kelompok, yaitu Prinsip Properness, prinsip 
Transparansi dan Partisipasi, Prinsip Akuntabilitas dan Efektifitas dan Prinsip- 
prinsip Hak Asasi Manusia. 

The Rule of law is, basically, the idea that any government's exercise of 

power shall be conditioned by law and that its subjects are not to be exposed to 

the arbitrary will of rulers ( bahwa The Rule of law pada prinsipnya menggagas 

bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan diatur oleh hukurn dan, tidak boleh 

sewenang-wenang). 76 

75 Ibid, hlm. 17 
76 Ibid, hlm. 12 



Selain itu, menurut Henk Addink, terdapat keterkaitan yang sangat erat 

antara konsep rule of law dan Good Governance. Dia menyebutkan, "Good 

Governance can be seen as one of the three cornerstones of any modern state. The 

development of each of these three started at different moments in history and was 

often linked to the development of the state and all three are still in 

development. 77 Jadi, ketika membicarakan rule of law juga tidak bisz dipisahkan 

dari 'bangunan pokok' lainnya seperti denzocrucy dan good governance. 78 

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa 

" Negara Indonesia adalah negara hukum" 

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum ialah 

negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga 

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk 

warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa 

susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian 

pula peraturan hukum yang sebenarnya jika peraturan hukum itu menceminkan 

keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.79 

Menurut Sudargo Gautama, yang dimaksud dengan negara hukum adalah 

suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap terhadap negara, 

hak-hak asasi manusia diakui' oleh undang-undang, untuk merealisasikan 

77 Ibid 
78 Ibid : The Jrst is the rule of law, the second is democracy, and the third is Good 

Governance. All these notions have in common that these are fundamental notions and that these 
principles have been accept in most of the modern states in the wold However the interpretations 
of these three notions are not always the same in each country. This is often linked to diverging 
economic and cultural factors in the countries concerned. Nevertheless they have in common that 
the core of these notions is generally accepted. 

79 Moh Kusnardi dan Harrnaily Ibrahirn, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Sinar 
Bakti, 1988), hlm. 153 



perlindungan hak-hak ini, kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan 

penyelenggara, badan pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan berada 

pada pelbagai tangan dan dengan susunan peradilan yang bebas kedudukannya, 

untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa 

hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata ha1 ini terjadi oleh alat negara 

sendiri." 

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya 

suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, , yang bersusila, 

yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan 

semacam itu telah tenvujud, maka terciptalah satu "negara hukum", karena tujuan 

negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan." 

Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar 

manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka 

manusia hams dididik menjadi warga yang baik dan ber~usila.'~ 

Negara hams dibangun dari dua konsep, yaitu hukum dan demokrasi. Arus 

demokrasi mendorong perubahan pada paradigma substansi perundang-undangan 

menjadi lebih dem~kratis. '~ Hal tersebut terbukti dengan kelahiran beberapa 

peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap kepentingan 

80 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung : Alumni, 1983), 
Hlm.2 1 

8 1 Aristoteles dalam Abu Daud Nusroh dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata 
Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia,l983), hlm.109 

82 Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review. (Yogyakarta : UII 
Press, 2005), hlm 1 

83 Rodiyah, Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio- 
Legal, MMH, Jilid 4 1 No. 1 Januari 201 2, hlm. 144 



masyarakat pasca reformasi tahun 1999 seperti Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya. 

2.Teori Keadilan dan Hak-Hak Perempuan 

Dua prinsip keadilan menurut John Rawls adalahg4 : First, each person is 

to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a 

siniilc~i- liberty for others. Second. sociul and economic ineqzic~lities are to be 

arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's 

advantage, and (b) attached to postitions und ofices open to all. 

Tugas yang diberikan John Rawls pada dirinya dalam bukunya A Theory 

of Justice, adalah mengajukan teori altematif mengenai keadilan dengan 

meilghindari kelemahan utilitarianisme sembari mempertahankan kekuatan yang 

sama. Rawls berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat 

mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertahankan 

kekuatan yang sama. Dia berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat 

mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan hak- 

haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan sebuah metode yang 

konkret untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan 

distibutif. Hasilnya adalah "keadilan sebagai kesetaraan" (justice as fairness).g5 

Unsur-unsur pokok keadilan sosial Rawls : (1) prinsip pokok keadilan 

sosial adalah equality atau kesamaan; yaitu (2) kesamaan dalam distribusi; atas (3) 

84 John Rawls, A Theow of Justice. Massachusetts : The Belknap Press Harvard 
University Press,l97 I), hlm. 60-6 1 

85 Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan diterjemahkan dari Six Theories of Justice oleh 
Yudi Santoso, (Bandung : Nusa Media, 201 l), hlm. 49-50 



nikrnat-nikmat primer (primary good); namun (4) ketidaksamaan (inequalities) 

dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalarn konsepsi umum ini, 

tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan: 

kesamaan (equality) dan ketidaksamaan (inequalilyl. Di satu sisi, keadilan sosial 

adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat 

primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditolermsi sejauh ha1 

itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggaLS6 Perhatian John 

Rawls terhadap kelompok marginal atau golongan yang tertinggal, termasuk kaum 

perempuan inilah yang meinbuat penulis tertarik untuk menggunakan teori 

keadilan John Rawls dalam penulisan ini. 

Sandel membedakan tiga pendekatan (Three Ways of Thingking;) terhadap 

keadilan, yaitu pertama kebebasan memilih (freedom), libertarian memberikan 

contoh tentang pasar bebas (free nzarket), tanpa keterlibatan pemerintah; kedua, 

Utilitarian, yang menyatakan bahwa untuk mendefinisikan keadilan dan untuk 

melakukan ha1 yang benar adalah dengan memaksimalkan kesejahteraan atau 

kebahagiaan kolektif masyarakat. Ketiga, adalah pendekatan nilai luhur (virtue) 

yaitu memberikan pada yang berhak.s7 

Tawaran alternatif yang diberikan Sandel hendak menunjukkan sisi sosial 

dari hidup seseorang, bahwa manusia tidak pernah membentuk hidupnya dari 

kekosongan diri, tetapi dari bekal dan pengalaman yang telah diperolehnya. 

Begitu juga nilai-nilai yang ada, sesungguhnya merupakan endapan horison 

86 Iqbal Hasasuddin. Teori Keadilan Menurut John Rawls : Telaah atas Buku Theory Of 
Justice, Ditulis pada 9 Desember 2008, hlm.2 

87 Michael J.Sandel, Justice, What's The Right Thing To Do ?( New York : Farrar, Straus 
and Giroux, 2009), hlm.3 



bersama yang melahirkan kumpulan ide bersama, yang menarik anggotanya untuk 

bertindak di bawah acuan kerangka nilai ideal tersebut. Fakta adanya nilai 

bersama yang mendahului individu tidak menafikan potensi individu untuk 

mempertimbangkan gugus nilai yang melekat pada dirinya. Manusia bukan 

semata individu yang menerima sesuatu, tetapi ia juga adalah makhluk yang 

mampu mempertanyakan apa yang sudah dimilikinya. 

Pada bab terakhir berjudul 'Jzrstice and The Cor~znzon Good', Sandel 

kembali menegaskan bahwa maksimalisasi kesejahteraan dan kebebasan memilih, 

tidak cukup untuk mencapai masyarakat yang 'baik' (secara moral, etika dan 

hukum dapat dibenarkan), melainkan hanya pendekatan nilai luhur (cultiviting 

virtue), maka keadaan tersebut bisa dicapai. Untuk itu, perlu ada kesepakatan dan 

cita-cita bersarna tentang masyarakat yang 'baik' dan membangun kultur 

masyarakat yang memberi ru%g terhadap adanya perbedaan.8S 

Membicarakan konsep keadilan yang lebih spesifik terkait dengan topic 

penelitian ini adalah konsep keadilan gender. Unesco, dalam ringkasan laporan 

yang disusun pada tahun 2000 memberikan rumusan tentang Keadilan dan 

Kesetaraan Gender sebagai berikut : 

Gender equality, equality between men and women, entails the concept that all 
human beings, both men and women, are free to develop their personal abilitities 
and make choices ~ ~ i t h o u t  the limftations set by streotypes, rigid gender roles and 
prejudices. Gender equality means that the different behavior, aspirations and 
needs of wonzen and men are considered, valued and favoured equally. It does not 
mean that women and men have to become the same, but that their rights, 

88 Anang Sri Kusuwardono, Resensi Buku Michael JSandels: Justice , What's The Right 
Thing To Do ? anangsk. wordpress. com/radnziclrael-sandel/, diakses tanggal 30 Mei 20 14 



responsibilities and opportunities will not depend on whether they are born male 
or female. 89 

(keadilan gender, keadilan antara laki-laki dan perempuan, konsep yang 
menghendaki semua manusia, baik laki-laki dan perempuan, bebas untuk 
mengembangkan kemarnpuan pribadi mereka dan membuat pilihan tanpa batasan 
yang ditetapkan oleh stereotip, peran gender yang kaku dan prasangka. Keadilan 
gender berarti bahwa perilaku yang berbeda, aspirasi dan kebutuhan perempuan 
dan laki-laki dianggap, dihargai dan disukai secara sarna. Ini tidak berarti bahwa 
perempuan dan laki-laki hams menjadi sarna, tapi hak , tanggung jawab clan 
kesempatan mereka tidak akan tergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai 
laki-laki atau sebagai perempuan- terjemahan bebas penulis) 

Gender equily nzeans fuirness of tl.euti?zenlfo~. women and inen, acco~.ding lo lheil. 
respective needs. This may include equal treatment or treatment that is dwerent 
but which is considered equivalent in terms of rights, bei~eJit~, obligations and 
opportunities. 

kesetaraan gender berarti perlakuan yang patut bagi perempuan dan laki-laki, 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini mungkin termasuk perlakuan yang 
sama atau perlakuan yang berbeda tetapi yang dianggap setara dalam ha1 hak, 
manfaat, kewajiban dan kesempatan. - terjemahan bebas penulis) 

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka 

memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta 

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.90 

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan 

merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu 

tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Bentuk-bentuk 

- ~ 

89 Unit For The Promotion of The Status of Women and Gender Equality , Gender 
Equality and Equity, A Summary Review of UNESCO's Accomplishments since the Fourth 
Confience on Women (Beijing 1995), May, 2000, hlm 5 

90 Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015, ... Op, cit, hlm.27 



ketidakadilan itu diantaranya : 1). Marginalisasi atau proses peminggiranl 

pemiskinan; 2). Subordinasi; 3). Streotipe; 4). Kekerasan; dan 5). Beban ganda.9' 

Beth A Simmons mengatakan, bahwa dinilai dari banyak aspek, kondisi 

perempuan sangat terpuruk apabila dibandingkan dengan laki-laki, besar secara 

kuantitas tapi kecil jika dilihat dari segi kualitas, seperti data yang 

diungkapkannya berikut : 

N By aln?ost arzy nzeaszrrp, wo~wn's rights globally have argely been 
subordinated to those of men. In 1979, the year that the CEDAW was open for 
signature, a Report on the State of the World's Women found that "Women and 
girls constitute one-half of the world's population, and one-third of its labor force. 
They perform two-thirds oy the world's work hours. They earn, by one estimate, 
only one-tenth of the world's income. They own less than one-hundredth of the 
worlci's property. Worldwide, women attent school half as often as men. Two out 
of every three illiterates are female. By the turn of the millennium, women were 
still largely in dire straits compared to men. According to the World Health 
Organization, 70 percent of the 1.2 billion people living in poverty are female. 
There are twice as many wowen as men unzong the world's 900 million illiterates, 
and the growth in female illeteracy seems to be outstripping that of men. Millions 
of women lack protection against unwanted pregnancies: including unmarried 
women, 122.7 million women have an "unmet need" for contraception. 
Economically, women continue to face a clear gender disadvantage: on average, 
women are paid 30 to 40 percent less than men for comparabe work. In a number 
of ways, then, women face important disadvantages w o r l d ~ ~ i d e " . ~ ~  

Disebutkan oleh Simmons di atas bahwa dilihat dari kebanyakan ukuran, 
hak-hak perempuan secara global tersubordinasi dari hak-hak laki-laki. Di tahun 
1979 pada saat CEDAW ditandatangani, laporan Negara tentang perempuan 
menemukan bahwa "Perempuan dan anak perempuan merupakan satu setengah 
dari populasi dunia, dan sepertiga dari angkatan kerja.mereka pelakukan dua 
pertiga dari jam kerja d m  pendapatan diperkirakan hanya sepersepuluh dari 
pendapatan dunia. Mereka merniliki kurang dari seperseratus property dunia. Di 
seluruh dunia, partisipasi perempuan bersekolah setengah dari laki-laki. Dua dari 
tiga orang yang buta huruf adalah perempuan. Dengqn pergantian millennium, 
perempuan sebagian besar masih dalam kesulitan dibandingkan laki-laki. Menurut 
Organisasi Kesehatan Dunia, 70% dari 1,2 miliar orang yang hidup dalarn 
kemiskinan adalah perempuan. Perempuan dua kali lebih banyak dari laki-laki 

Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2006), hlm.25 
92 Beth A.Simmons. Mobilizing for Human Rights, International Law in Domestic 
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diantara 900 juta orang yang buta aksara dan pertumbuhan buta huruf perempuan 
tampaknya melebihi laki-laki. Jutaan perempuan krang perlindungan terhadap 
kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk perempuan yang belum menikah, 
122.700.00 perempuan tidak menemukan kontrasepsi yang sesuai. Secara 
ekonomi, perempuan terus menghadapi kerugian gender yang jelas: rata-rata, 
wanita dibayar 30 sampai 40 peresen lebih sedikit dibandingkan laki-laki untuk 
jenis pekerjaan yang sama. Dalam berbagai cara, perempuan menghadapi 
kerugian yang vital di seluruh dunia. (teremahan bebas penulis). 

Persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Simmons tersebut merupakan 

persoalan yang masih terjadi sampai sekarang, dimana perempuan, di banyak 

tempat, di berbagai belahan dunia, khususnya di Negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia menghadapi masalah seperti masih tingginya angka buta 

huruf, rendahnya partisipasi perempuan dalam memperoleh pendidikan, 

khususnya untuk jenjang yang lebih tinggi, kemiskinan, kesehatan reproduksi dan 

ketenagakerj aan. 

Dalarn kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan terlebih lagi dalam 

budaya, keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan 

tampak sangat jelas. Proses marjinalisasi terhadap perempuan terjadi dan pada 

gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya, eksploitasi dan kekerasan 

terjadi terhadap perempuan, di wilayah domestik dan publik. Dalam situasi yang 

seperti ini, maka perbedaan, diskriminasi dan ketidakadilan gender tumbuh 

dengan ~ubur . '~  

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak mudah dilakukan dalam 

waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari 

93 Wahyuni Retnowulandari, Budaya Ilukum Patriarki versus Feminis : Dalam 
Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Hukum, V01.8, 
No.3 Januari 20 10, hlm.26-27 



legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi 

ajaran agama dan kebijakan politik.94 

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak 

adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang 

dijamin oleh perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara maupun 

lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan 

kedudukan permepuan dan laki-laki dalanl kehidupan berbangsa dan bernegara 

meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutarna dalam peningkatan 

kualitas  hid^^.^' 

Dua indikator penting untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan dan 

pemberdayaan gender oleh para penlangku kebijakan adalah Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender ( I D G ) . ~ ~  

IPG merupakan indilator turunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

yang dipilah menurut laki-laki dan perempuan, mengukur ketidaksetaraan antara 

laki-laki dan perempuan dalam ha1 kualitas hidup yang berbasis pada kapabilitas 

d a ~ a r . ~ '  IPM diperkenalkan oleh UNDP tahun 1990 yang diukur dari tiga indicator 

utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan.98 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk 

menggambarkan persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek- 

aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. 99 

" Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015, ... Op.cit,hlm.29 
95 ibid 
96 Ibid, hlm. 1 
97 ibid 
98 Ibid, hlm. 1 1 
99 Ibid hlm.43 



Indikator yang dirumuskan oleh UN Women (United Nations for Gender 

Equality and the Empowerment of Women) tahun 2010 yang terbagi menjadi 12 

poin dan 222 indikator sebagaimana terlarnpir pada bagian akhir dari penulisan 

disertasi ini '0°, dapat digunakan untuk melihat sejauh mana konsep Hak 

Konstitusional Perempuan terimplementasi di dalam Peraturan-Peraturan Daerah 

di DIY dan Kalimantan Selatan selain parameter Hak Asasi Manusia yang disusun 

oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM 

tahun 201 1. 

Para sarjana hukum feminis mengkritisi lebih jauh para critical legal 

scholars dengan cara mengajukan argumentasi bahwa obyektivitas dan netralitas 

dalam hukum adalah mitos, karena dalam hukum yang dibuat justru sering 

terdapat standar ganda yang lebih menguntungkan kaum laki-laki dan kelas 

menengah. Hukum adalah formalisasi dari pemikiran patriarkis yang dibangun 

dengan standar dan norma laki-laki dan tidak memperhitungkan pengalaman dan 

realitas perempuan. Hukum adalah pertarungan antara kaurn laki-laki yang 

berkuasa dengan kelompok lemah yang tidak meniiliki kuasa. Hukum adalah 

definisi kepentingan mereka. Justru dalam "persembunyian" hukum yang obyektif 

dan netral terdapat potensi diskrimillatif , karena masyarakat tempat dimana 

hukum diberlakukan adalah masyarakat yang tersegregasi berdasarkan kelas dan 

gender, bahkan segregasi primordial seperti agarna. I01 

loo Rea Abada Chiongson, ... Op. cit ,... hlm.6 1-70 

101 Sulistyowati Irianto, pengantar dalam Sali Susiana, Perda Diskriminatif dan 
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Teori Hukum Feminis sebagai bagian dari bagian teori hukum kritis 

sebagai alternatif dari teori yang menganggap bahwa hukum adalah objektif dan 

netral. Menurut teori hukum ferninis, positivisme hukum adalah keliru dan 

obyektivitasl netralitas hukum tidak pernah ada karena pada kenyataannya hukum 

selalu mendefinisikan peran-peran individu berdasarkan katagori gender, usia, ras, 

orientasi seksual dan lain-lain. 

Teori Hukum Feminis atau Fen~inist Jznispr~zlclence adalah suatu filsafat 

hukum berdasar pada segi politik, ekonomi dan persamaan jenis kelamin. Sebagai 

bidailg dari ilmu pengetahuan tentang undang-undang, feminist jurisprudence ini 

lahir tahun 1960. Sekarang ini mempunyai peranan penting di dalam huku~n 

Amerika. Hal ini sangat mempengaruhi banyak orang atas seksual dan kekerasan 

rumah tangga, kesarnaan di tempat kerja dan jenis kelamin yang diskriminatif. 

Berbagai pendekatan, feminist jurisprzrdence sudah mengenali komponen gender 

dan implikasinya tentang hukum. Nampaknya, sesuai dengan kenyataan. Adanya 

hukurn ini sangat membantu dalam penyelesaian di bidang ketenagakerjaan, 

perceraian, hak reproduktif, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan 

s e k ~ u a l . ' ~ ~  

Schneider menggambarkan perkembangan respon hukum terhadap 

kekerasan dalam rumah tangga sebuah proses dialektika. Perubahan politik dan 

budaya menjadi prasyarat adanya reformasi hukurn.'03 

' 0 2 ~ i a n  Ferricha, Sosiologi Hukum dun Gender, Interaksi Perempuan dalam Dinamika 
Norma dun Sosio- Ekonomi, (Malang: Bayu Media, 201 l), hlm.39 
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Teori hukum feminis didasari keyakinan bahwa hukum menjadi alat dalam 

sejarah subordinasi perempuan. Ada beberapa ha1 yang dikaji oleh teori hukum 

feminis yakni : 1. Memberi gambaran/ deskripsi tentang posisi, status yaitu hak 

dan kewajiban hukum wanita, 2. Menjelaskan deskripsi tersebut, terutama 

mengenai hukum yang ada; 3. Memahami situasi hukum wanita dan 4. Dengan 

tujuan khusus yakni memperbaiki posisi wanita dalam hukum dan masyarakat. 

Bertitik tolak dari hal-ha1 tersebut di atas, inaka pengintegrasian prinsip- 

prinsip hak asasi perempuan ke dalam setiap kegiatan penyusunan dan perumusan 

suatu peraturan perundang-undangan, secara khusus perda di daerah menjadi 

sangat penting dan harus diterapkan. 

Untuk menuju hukum yang berkeadilan jender diperlukan transisi nilai- 

nilai budaya yang kita sebut perubahan paradigm-suatu perubahan penting dalam 

pemikiran, persepsi, dan nilai-nilai yang membentuk visi realitas tersendiri.'04 

Kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik di sisi lain, merupakan 

prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan jender. 

Ketenvakilan perempuan dalam parlemen diyakini dapat membawa perubahan 

positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk ma~yarakat.'~' 

Tuntutan pemenuhan ketenvakilan perempuan tersebut tidak semata-mata 

terkait kehadiran fisik wakil perempuan di lembaga legislatif seperti DPRD, 

'04 Agnes Widanti, Hukum Berkeadilan Jender, Aksi lnteraksi Kelompak Buruh 
Perempuan dalam Perubahan Sosial. Jakarta, Penerbit Buku Kompas.2005, hlm.63 
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melainkan juga sejauh mana ide atau gagasan tentang kepentingan kaum 

perempuan terwakili dalam kebijakan publik.'06 

Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa teori-teori keadilan di atas 

seperti teori John Rawls, Michael J.Sande1, Chiongson yang demikian bagus itu 

tidak selalu tepat jika diterapkan di negara kita karena perbedaan budaya, sejarah 

dan lain-lain, khususnya terkait dengan nilai-nilai Islam yang menjadi agama 

mayoritas di Indonesia. Karena itu dalam bagian selanjutnya, penulis juga 

mengemukakan bagaimana konsep keadilan di dalam Islam. 

3 .Konsep Keadilan dalam Islam 

Kata adil (al-'ado berasal dari bahasa Arab dan 28 kali disebut di dalam 

al- Qur'an, yang secara etimologi bermakna pertengahan.lo7 Secara terminologis 

adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun 

dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak 

berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada 

kebenaran.lo8 

106 Nina Andriana, et.al., Perempuan, Partai Politik, dun Parlemen : Studi Kinerja 
Anggota Legislat$Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta : LIP1 dan Konrad Adenauer Stiftung, 
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Keadilan menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah meletakkan sesuatu pada 

tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat 

dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. l o g  

Secara garis besar ada empat hikmah atau manfaat dari bersikap adil, 

yakni : 1). Mengharmoniskan hubungan diantara warga masyarakat; 

2).memperkuat persaudaraan dan memperkokoh persatuan umat dan 

rnasyarakat;3).menjauhkan masyarakat dari sifat-sifat diskriminatif yang dapat 

menimbulkan koilflik internal dan eksternal dalam masyarakat dan 4).menjadi 

arah dan cita-cita sebuah masyarakat dan bangsa.'1° 

Lalu bagaimana Islam memandang kedudukan perempuan dibandingkan 

dengan laki-laki? Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Terkait ha1 ini, 

Nasaruddin Umar mengemukakan ada beberapa ukuran yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam melihat prinsip-prinsip keadilan gender dalam A1 Qur'an, 

antara lain"' : 

1 .laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, dimana salah satu tujuan 
penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Dalam kapasitas manusia 
sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki, keduanya memiliki potensi 
dan peluang yang sama untuk mencapai derajat taqwa sesuai dengan derajat 
pengabdiannya. 
2.Laki-laki dan Perempuan sebagai khalifah di bumi. Kata khalifah juga tidak 
menunjuk kepada satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan 
perempuan mempunyai hngsi yang sama sebagai khalifah dan akan 
mempertaggungjawabkannya kepada Tuhan 
3.Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Tidak ada 
seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan 

109 Ahmad Azhar Basyir, Negara dun Pemerintahan Dalam Islam, (Yogyakarta : UII 
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Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun 
yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan 
kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Sejak awal 
sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. 
4. Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis 
Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang 
keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu 
menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti 
untuk dua orang yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat 
dalam beberapa kasus berikut ini : Keduanya diciptakan di surga dan 
memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah/2:35); Keduanya mendapat 
kualitas godaan yang sama dari syaitan (Q.S. A1-A1raf/7:20); Samasama memakan 
buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi (Q.S. al-A1raf/7:22); 
Sama-sama inemohon anlpun dan saina-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al- 
Atraf/7:23); Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling 
melengkapi dan saling membutukkan (Q.S. A1-Baqarahl2: 187). Adam dan Hawa 
disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap 
drama kosmis tersebut. Jadi, tidak dapat dibenarkan jika ada anggapan yang 
menyatakan perempuan sebagai mahluk penggoda yang menjadi penyebab 
jatuhnya anak manusia ke bumi penderitaan. 
5. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi 
Dalam ha1 peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam tiga ayat 
Al- Qur'an (Q.S. Ali Imran/3:195, Q.S. An-Nisa/4:124 dan Q.S. MuJmin140:40). 
Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan 
memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual 
maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis 
kelarnin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama 
meraih prestasi optimal. 

Praktik keseharian di masyarakat, konsep yang sudah sangat ideal ini 

masih membutuhkan pemahaman dan upaya mencapai kesadaran bersama, karena 

masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit 

diselesaikan. Salah satu misi Al-Qur'an ialah tenvujudnya keadilan di dalam 

masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat 

manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, 

Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok 

etnis, wama kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis 



kelarnin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat 

menindas atau menyalahj nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman 

dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan. 

Menurut Saeed, ada enam kelompok pemikir Muslim era sekarang, yang 
corak pemikiran keagamaan berikut epistemologi hukumnya berbeda-beda (1) The 
Legalist-traditionalist, titik tekannya pada hukum-hukum yang ditafsirkan dan 
dikembangkan oleh para ulama periode pra Modern; (2). The Theological 
Puritans, yang fokus pemikirannya adalah pada dimensi etika dan doktrin Islam; 
(3). The Political Islamist, kecenderungan pemikirannya pada aspek politik Islam 
dengan tujuan akhir mendirikan Negara Islam; (4). The Islamist Extremists, yang 
memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu 
dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan, baik Muslim ataupun Non- 
Muslim; (5) The Secular Muslims, beranggapan bahwa agama merupakan urusan 
pribadi (private matter); dan (6) The Progressive Ijtihadists, yaitu para pemikir 
modern atas agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar dapat 
menjawab kebutuhan masyarakat.'12 

Karakteristik pemikiran Muslim progressif-ijtihadis, dijelaskan oleh Saeed 
dalam bukunya Islamic Thought adalah sebagai berikut : (1) mengadopsi 
pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional meinerlukan 
perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat Muslim saat ini; (2) cenderung mendukung perlunya fresh 
ijtihad dan metologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan- 
permasalahan kontemporer; (3) beberapa diantara mereka juga 
mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan 
pendidikan Barat modern; (4) secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan social, 
baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, hams 
direfleksikan dalam hukum Islam; (5) tidak mengikutkan dirinya pada dogmatism 
atau mazham hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya; dan (6) 
meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan social, keadilan gender, HAM, 
dan relasi yang hannonis antara Muslim dan   on-~us1im.I l 3  

A1 Qur'an tidak pernah mengajarkan perlakuan yang diskriminatif 

terhadap perempuan. Sejarah mencatat banyak perempuan yang ikut ambil bagian 

pada sector publik dari dulu hingga sekarang, diantaranya Ratu Balqis di Kerajaan 

112 M. Amin Abdullah, Etika Hukum di Era Perubahan Sosial, Paradigma Profetik dalam 
Hukum Islam melalui pendekatan Systems, Makalah dalam Diskusi Berseri "Menggagas Ilmu 
Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas 
Hukum UII, Seri 111, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) dan Program Studi 
Pascasarjana Fakultas Hukum UII Tahun 2012, hlm.7 

113 ibid 



Saba, Siti Aisyah ray istri Rasulullah SAW di bidang ilmu pengetahuan, Rabi'ah 

al-'Adawiyah di bidang sastra, Ulaiyah bin al-Mahdi di bidang musik, Zainab di 

bidang kedokteran, Hindun binti Yazid-al-Anshariyah di bidang politik."4 

Dalam sejarah, Islam menemukan kejayaannya karena membuka diri 

terhadap peradaban Yunani dan Romawi. Islam menjadi besar karena terus 

menerus belajar dan berinteraksi, dan tidak malah 'tertutup' yang pada akhirnya 

cenderung mengarah pada kejumudan. ' ' " 
Persoalan yang muncul kemudian, betapapun Islam telah mendasari 

penyadaran integratif tentang eksistensi perempuan- dalam beberapa hal- sebagai 

mitra sejajar laki-laki, narnun realitas di berbagai negara yang mayoritas muslim 

justru menampilkan pemandangan yang kontradiktif. Telah terjadi pendistorsian 

terhadap ajaran Islam. l6  

4.Teori Konstitusi 

Istilah konstitusi berasal dari "Constituer" (bahasa Perancis) yang berarti 

membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu 

negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.'I7 

Konstitusi, menwut rumusan yang diberikan oleh K.C. Wheare yaitu l I8 :  it 
(constitution) is used to describe the whole system of government of a country, the 
collectiorz of rules which establish and regulate or govern the government. These 
rules are partly legal, in the sense that courts of law will recognise and apply 
them, and partly non legal or extra legal, taking the form of usages, 

Mudhiah, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Mua'dalah, Jurnal Studi Gender , 
Pusat Studi Gender IAIN Antasari Banjarmasin, Vol.l.No.2. Edisi Juli-Desember 2008, hlm89 

115 Neng Dara Affiah, Muslimah Feminis, Penjelajahan Multi Identitas, (Jakarta : Nalar, 
2009), hlm.53 

116 Muntoha, Islam, Gender dan HAM; UNISIA, Vol.XXXII1 No.73 Juli 2010, Hlm.19 
117 Wiryono Projodikoro dalam Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan 

Konstitusi, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 14 
Dahlan Thaib, Ibid., hlrn. 15 



understandings, customs, or convention which courts do not recognize as law but 
which are not less effective in regulating the government than the rules of law 
strictly socalled, y a h i  bahwa konstit~~si digunakan untuk mendeskripsikan 
keseluruhan sistem pemerintahan sebuah negara, kumpulan peraturan-peraturan 
yang membangun dan mengatur atau memerintah pemerintah. 

Menurut Sri Soemantri Martosoewignyo, tidak ada satu negarapun di 

dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang d a ~ a r , " ~  

termasuk Indonesia, karena sebagai negara yang berdaulat, yang diproklamasikan 

pada tanggal 17 Agustus 1945, pertama-tama yang digagas oleh para pendiri 

bangsa ini adalah tentang Undang-Undang Dasar, sebagai 'akte kelahiran' dari 

sebuah negara yang bernama Indonesia. 

Pada umumnya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi berisi tiga ha1 

pokok, yaitu I2O: 

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; 
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; 
dm;  
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat 
fundamental. 

Ulrich Karpen dalam tulisannya menyebutkan, ''In a rule of a democracy 
the constitution regulates on basically four elements : a) democracy and 
participation; b) political and civil rights; c) rule of law, due process, 
independent judiciary, separation of powers ; 4 and in some States: the federal 

. 121 system, 
Lebih lanjut Karpen menyatakan, "In doing so, constitutional law deJines 

the basic prinsiples of government and the value system of a nation. 
Constitutional Law, mostly a product of the legislator, is the fundamental and 
paramount law of the nation, the frame of all State activities, the masterplan for a 
nation. The constitution enjoys s ecial dignity, is an achor of stability and 
imprints the 'Iprofile'kf a S t ~ t e . " ' ~  ? 

119 Sri Soemantri. Martosoewignyo, Persepsi Terhadap Prosedur dun Sistem Perubahan 
Konstitusi dalam Batang Tubung UUD 1945, (Bandung :Alumni, 1987), hlm. 1 

Ibid, hlm. 5 1 
I21 Ulrich Karpen, Improving Democratic Development by Better Regulation. in Drafting 

Legislation, A Modern Approach, Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (ed). (UK :Ashgate, 
2008), hlm. 154 

122 ibid 



The constitution fulJils the following functions '23: 

I .  It designs institutions, responsibilities and persons who take part in the 
political decision-making process; 
2. It should stabilise the governmental system over time; 
3. It concentrates on essential issues, leaving details to statutory and delegated 
legislation; 
4. The constitution is an effective instrument of interpretation of the law; 
5. It limits and monitors governmental powers; 
6 It protects individual rights and freedoms. 

Fondasi yailg paling tepat dan kokoh bagi sebuah demokrasi yang 

berkelanjutan (suistainable denzocrucy) adalah sebuah negara koilstitusional 

(constitutional state) yang bersandar pada sebuah konstitusi yang kokoh dapat 

meliildungi diriilya dari ancaman, baik dari dalain maupun dari luar pemerintahan. 

Konstitusi yang kokoh dapat melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam 

maupun dari luar pemerintahan. Konstitusi yang kokoh mampu menjamin 

demokrasi yang berkelanjutan hanyalah konstitusi yang mengatur secara rinci 

batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan 

yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balances), serta 

memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak azasi 

manusia (HAM). '24 

Agenda paling mendasar dalam proses transisi menuju demokrasi adalah 

reformasi konstitusi sebagai syarat utama dari sebuah negara demokrasi 

konstitusional. Transformasi ke arah pembentukan sistem demokrasi hanya 

'23 ibid 
124 A.Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik (Malang. 

Institute for Strengthenng Transition Society Studies (In-TRANS), 2003), hlm. v 



dimungkinkan bila didahului oleh perubahan fundamental dalam aturan konstitusi 

yang memberikan dasar bagi berbagai agenda demokrasi lainnya. '25 

UUD 1945 sebelum perubahan tidak memiliki aturan-aturan tentang hak- 

hak asasi manusia yang memadai. Inilah salah satu kekurangan terbesar yang 

diatasi melalui amandemen.'26 Walaupun ide-ide dasar tentang ham sudah mulai 

dibahas, diperdebatkan dan didiskusikan sejak dari pembuatan naskah UUD 1945. 

Perdebatan yang terjadi bertitik pangkal pada apakah negara harus mengatur 

HAM ataukah tidak'27 

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia setelah perubahan kedua 

nlenjadi lebih impresif, setidaknya di atas kertas. Ross Clarke berpendapat, bahwa 

amandemen tentang hak-hak asasi manusia adalah " perlindungan HAM pertama 

yang signifikan dalam UUD 1945 Indonesia. Baginya amandemen itu mewakili 

sebuah perubahan radikal dalam falsafah konstitusional Indonesia,dari model yang 

sangat otoriter ke yang lebih demokratis. Tim Lindsey, juga berpendapat bahwa 

Bab XA yang panjang dan impresif tentang Hak-hak Asasi Manusia itu sudah 

mengubah UUD 1945 dari sebuah dokumen yang hanya memberi sedikit jaminan 

atas hak-hak asasi manusia, ke sebuah dokumen yang, setidaknya , dalam 

125 Ni'matul Huda, UUD 1945 dun Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2008),hlm. 193 

'26 Denny Indrayana, Amandemen W I D  1945, Antara Mitos dun Pembongkaran. 
(Bandung: Mizan,2007),hlm.385 

127 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Naskah KomprehensifPerubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dun Hasil Pembahasan 
1999-2002, Buku VIII Warga Negara dun Penduduk, Hak Asasi Manusia, dun Agama, Jakarta : 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 20 10, hlm.26 



pengertian formal, memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang lebih 

luas ketimbang yang diberikan oleh banyak negara maju.12' 

Fakta sejarah yang tak mungkin jamnya diputar balik, sejak 1999 telah 

terjadi perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang dimaksudkan agar negara 

kita mempunyai landasan konstitusi sebagai Negara demokratis yang berdasarkan 

hukum sekaligus Negara hukum yang demokratis. 129 

Menurut Bagir Manan, tidak berai-ti UUD 1945 (sebelum perubahan ) 

sama sekali tidak mengatur hak-hak yang bersifat asasi. Bahkan hak-hak yang 

bersifat asasi tersebut tidak hanya terbatas pada hak-hak yang lazim disebut hak- 

hak sipil dan politik (civil and political rights), melainkan juga hak-hak dalam 

bidang sosial dan ekonomi (social mensenrechten, subssistence rights). Hak-hak 

yang bersifat asasi tersebut dimuat dalam Bab X tentang Warga Negara, Bab XI 

tentang Agana, Bab XI11 tentang Pendidikan, dan Bab XIV tentang Kesejahteraan 

Sosial. I3O 

Pengaturan hak asasi manusia secara umum diatur dalam Pasal 28 A- J 

UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. Secara khusus, jarninan hak asasi perempuan dapat ditemui 

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang salah satu 

pasalnya, yakni Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang pada intinya bahwa negara peserta 

wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi 

Ibid,hlm. 3 86 
129 Moh. Mahfud, MD , Konstitusi dun Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2009) , hlm. 1 13 
130 Moh.Fadli (ed), Membedah UUD 1945, (Malang : UB Press, 2012),hlm.23 



terhadap wanita. akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk 

menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 

Makna hak-hak asasi manusia menjadi jelas bila pengakuan hak-hak 

tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang 

sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia. Sejarah 

kebudayaan adalah juga sejarah humarrisasi hidup di bidang moral, sosial dan 

politik melalui hukum. Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkandung 

dalam pengakuan manusia sebagai subjek hukum dirumuskan sebagai suatu 

bagian integral dari tata hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi 

manusia baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. 131 

Hak konstitutional (constitutional rights) adalah hak-hak yang dijamin di 

dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum (legal rights) timbul 

berdasarkan jaminan undang-undang dan pel-aturan perundang-undangan di 

bawahnya (subordinate legislations). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia 

diadopsikan secara lengkap dalam Pasal 28A-J UUD 1 9 4 5 , ' ~ ~  Pengertian tentang 

hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian 

"cdnstitutional rights" yang dijamin dalarn UUD 1 9 4 5 . ' ~ ~  

Setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional 
yang sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki, yakni hak atas status 
kewarganegaraan; hak atas kesamaan kedudukan dalarn hukum dan pemerintahan; 
hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk mengembangkan diri 
melalui pemenwhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh 

13' Niken Savitri,.. op. cit,.. hlm.4 
13' Lihat Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 
'33 Jimly Asshiddiqie, Hak Konstitusional Perempuan dun Tantangan 

Penegakannya.Makalah pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan 
"Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama", 
Jakarta, 27 Nopember 2007 



manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; hak atas jaminan 
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia 
bermartabat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; hak mendapat pendidikan; hak 
atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan; hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; 
hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, 
tempat tinggal; hak atas kebebasan berserikat dan berkurnpul; hak untuk 
menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; hak untuk mencari, memperoleh, 
meiniliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; hak atas penghidupan dan 
pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; hak untuk bekerja dan memperoleh 
ilnbalan d a ~  perlakuan yang adil dan layak dalan~ hubuilgan kerja; hak untuk tidak 
diperbudak; hak untuk mernpunyai hak milik pribadi; hak untuk bertempat 
tinggal; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak untuk mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk memperoleh layanan kesehatan; 
hak untuk men~bentuk keluarga; hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan 
dail kepastian hukum yang adil; hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan 
kekerasan; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan 
harta benda yang di bawah kekuasaannya; hak untuk memajukan dirinya dan 
memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan ~ e n d a p a t . ' ~ ~  

Pereinpuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara 

diskriminatif karena statusnya sebagai perempuan ataupun dasar pembedaan 

lainnya. Konstitusi Indonesia, Pasal27 dan 28 I ayat (2) memuat dan menegaskan 

prinsip bebas dari diskriminasi. Prinsip Non Diskriminasi , bersama dengan 

kesetaraan di depan hukum dan perlindungan yang sama tanpa adanya 

diskriminasi merupakan prinsip dasar dan unium sehubungan dengan 

perlindungan hak asasi manusia. 

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara hams 

dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat 

Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses 

134 Achie Sudiarti Luhulima (Ed), Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No. 7 Tahun 
I984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Wanita. (Jakarta : Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia, 2007) , hlin, 94 



perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan 

kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena 

struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. 135 Dalam Pasal 28 

H ayat (2), Konstitusi juga menjamin hak atas kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

dan keadilan. Kemudahan dan perlakuan khusus ini adalah bagian dari langkah 

untuk memperbaiki kondisi yang ada clan bersifat sementara, sampai persamaan 

dan keadilan tercapai. 

5.Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas baik di pusat maupun 

daerah didasarkan pada dua pilar utama yaitu demokrasi dan hukum. Perpaduan 

penerapan demokrasi dan hukum di daerah diharapkan akan melahirkan 

pemerintahan daerah yang demokratis dan berdasar atas hukum. 136 

Perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling 

penting dan juga paling modern. Di dalamnya diciptakan suatu model perilaku 

absti-ak, yang di kemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk dapat 

menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan konkret. Dengan model-model 

itu dimunculkan tipe-tipe konflik tertentu, dan dengan itu orang 

menstandarisasikan penyelesaian-penyelesaian tertentu. Semua itu dilakukan 

dengan merumuskan aturan-aturan abstrak dan umum bagi sejumlah persoalan. 

135 Jimly Asshiddiqie. loc. cit. 
136 Saifudin, Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi Daerah, makalah, disampaikan 

dalam Seminar Nasional "Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi," 
Kerjasama PSHK FH UII dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta, 4 Februari 
20 12, hlm.2 



Pada stadium berikutnya diperlukan pengkhususan yang terarah pada kejadian- 

kejadian (persoalan ) konkret. Keabstrakan dari sifat umum perundangan- 

undangan justru akan menghilang dengan konkretisasi ini. Dalam penerapan pada 

kejadian konkret maka keumuman dari undang-undang diwujudkan, dijadikan 

kenyataan. 

Pada perundang-undangan dapat dibedakan dua momen sentral (unsur 

pokok) . yang pertama adalah momen politik-idiil. Dengan itu dimaksudkan ha1 

menampilkan isi undang-undang yang diinginkan (diaspirasikan). Hal ini 

berkaitan dengan ha1 mengartikulasi atau mengolah tujuan-tujuan politik (oleh 

politisi, pejabat negara, yuris dan lain-lain), sedemikian sehingga menciptakan 

perundang-undangan adalah tindakan politik, perundang-undangan adalah tujuan 

dan hasil proses-proses politik, perundang-undangan bukan hanya sekedar 

mendapat dari konstelasi politik empirikal, ia juga memiliki aspek normatif. 

Unsur idiil perundang-undangan mengimplikasikan bahwa ia merealisasikan apa 

yang menurut asas-asas hukum (ide hukum, cita hukum) dan seharusnya 

direalisasikan. Politik dan hukum saling berkaitan secara erat. Momen kedua, 

pada perundang-undangan memiliki sifat teknikal. Perundang-undangan 

mengandaikan kemampuan untuk merumuskan pemahaman-pemahaman umum 

ke dalam naskah-naskah normatif yang kongkret. Apa yang dinamakan teknik 

perundang-undangan telah menjadi suatu keahlian tersendiri. Berdasarkan semua 

itu, dapat dikatakan bahwa perundang-undangan adalah bentuk yang paling 



sempurna yang di dalarnnya tidak hanya paham-paham politik tetapi juga filsafat 

hukum bagi kita menjadi langsung relevan secara ~ rak t ika1 . l~~  

Perundang-undangan yang berkualitas adalah perundang-undangan yang 

juga menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan, untuk 

menyeimbangkan konstitusi dan prinsip universal sebagai aspek yang pertama. 

Philip von Mehren dan Tim Sawers dalam Ann Seidman, dan kawan- 

kawan menyatakan bahwa kelemahan utailla dari yerkenlba~lgail Undang-Undang 

dan Pembangunan yaitu,"adalah kegagalannya dalam mengungkapkan dengan 

jelas hubungan sebab akibat antara undails-undang dan pembangunan, narnun, 

bila perkembangan undang-undang dan pembangunan akan mempengaruhi 

pengetahuan tentang perubahan sosial, undang-undang perlu ditenlpatkan paling 

tidak sebagai variabel penting yang rnempengaruhi proses perubahan sosial. 

Apabila undang-undang semata-mata hanyalah hasil dari suatu perubahan sosial, 

maka analisa pembangunan hukum kehilangan seluruh implikasi normatif bagi 

proses pembuatan kebijakan. Analisa hukum akhirnya hanya menjadi sebuah 

tindakan deskriptif. 13' 

Sesuai prinsip pemerintahan berdasarkan hukum "rule of law", para pihak 

yang dituju undang-undang tertentu, termasuk para hakim dan pejabat, hams 

menaati undang-undang tersebut. Hal ini yang memungkinkan terciptanya 

137 B.Arief Sidharta (Penerjemah), Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, llmu 
Hukum, Teori Hukum dun Filsafat Hukum, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2007),hlm.10 

138 Bivitri Susanti, dkk, Bobot Berkurang, Janji Masih terutang : Catatan PSHK tentang 
Kualitas Legislasi 2006, (Jakarta : PSHK), 2007, hlm.5 

139 Ann Seidman,dkk, Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan masya 
rakat yang Demokratis, sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang.(Ellips, 
2002) , hlm, 1 1 



demokrasi : pada prinsipnya, melalui undang-undang yang disahkan melalui 

badan pembuat UU yang terpilih secara demokratis, masyarakat menentukan 

perilaku pihak-pihak yang duduk di posisi kekuasaan. 140 

Pembentuk undang-undang sejak awal proses peran~angan~telah dituntut 

agar undang-undang yang dihasilkail mampu memenuhi berbagai kebutuhan. 

Pertama, manlpu dilaksanakan; kedua, dapat ditegakkan; ketiga, sesuai dengan 

prinsip-prinsip jaminan hukunl dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan 

keempat, mampu menyerap aspirasi masyarakat. Selain berbagai kesulitan 

tersebut, pembentuk undang-undang berpacu deilgan dinamika perkembangan 

masyarakat yang terus berubah sejalan dengall nilai-nilai yang dianggap baik oleh 

masyarakat. Jadi, pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses 

pembentukan sistem hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami 

dinamika perubahan.'4' 

Seperti yang disebutkan juga oleh Nzerem dalarn tulisannya, "the 
profession of legislative drafting is one discipline of law that requires complete 
devotion, focused attention and consistent hard work. In drafting any new 
legislation the drafter has to undertake an in-depth study of the issues involved 
and has to interact with policymakers, relevant experts, politicians as well as 
other stakeholders in order to keep abreast of developments past, present and 

Jadi, profesi pembuat undang-undang adalah sebuah disiplin hukum yang 

memerlukan ketaatan yang sempurna, perhatian yang fokus dan kerja keras yang 

konsisten. Dalam merancang apapun peraturan yang baru, perancang harus 

- 

140 Ibid, hlm.381 
14' Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

(Yogyakarta: FHUII Press, 2009), hlm.2 
142 Richard C.Nzerem. The Role of the Legislative Drafting in Promoting Social 

Transformation, in Drafting Legislation, A Modern Approach. Constantin Stefanou and Helen 
Xanthaki (ed), (UK.Ashgate, 2008), hlm. 132 



melakukan studi yang mendalam untuk isu terkait dan harus berinteraksi dengan 

pembuat kebijakan, ahli-ahli yang relevan, politisi dan pihak-pihak yang terkait 

untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di masa lalu, sekarang dan yang akan 

datang. 

Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna 

teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosiall pembangunan (law as 

a tool of social engeneering), instrumen peilyelesaian masalah (dispute resolution) 

dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Supremasi hukum 

bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi 

jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, 

dapat diramalkan akibat dari iangkah-langkah yang diambil (predictability), yang 

didasarkan pada kepastian hukum jrechtszekerheid), kemanfaatan dan keadilan 

(gerechtigheid). Hukum sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara atau 

heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, 

hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang 

menjadi titik taut fungsional diantara aneka ragam kaidah yang ada melalui 

unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, 

maupun dalam bentuk k0dif ika~i . I~~ 

Legislation menurut Kamus Hukum Oxford adalah proses pembuatan hukum 

tertulis (the process of making written law).144 Hal lain yang sangat erat hubungannya 

dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan adalah 

143 Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan, Proses dun Teknik 
Pembentukannya. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,2007), hlm.5 1 

144 Elizabeth A. Martin, 2001, A Dictionary of Law, Fifth Edition, Oxford : Oxford 
University Press, p.285 



asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan , yaitu suatu pedoman atau 

suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

Dalarn bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan 

perundang-undangan negara, Burkhardt Krems menyebutkannya dengan istilah 

staatsliche Rechtssetzung, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut : 1) 

isi peratusan (inlzalt der Regeling); 2 )  bentuk dan susunall pesaturan (Fornz der 

Regelung); 3) metoda pembentukan peraturan (Methode der Ausarbeitung der 

Regelung); 4 )  prosed~u dan proses pembentukan peraturan (Ve~fahren der 

Ausarbeitung der Regeluna). 

Sementara itu Nzerein menyebutkan beberapa karakteristik dari peraturan 

yang efektif adalah sebagai b e r i k ~ t ' ~ ~  : 

- - government by rule, in which decisions are grounded in reason and experience 
and make according to agreed rules rather than according to the whims of the 
decision maker. In a functioning democracy, good governance also means that the 
government must act within the law and abide by the rules of administrative law. 
This means that the actions of the executive arm or the State are subject to 

judicial review; 
- accountability-decision makers are able to just@ their decisions publicly und 
there decisions are subject to challenge or review by a higher authority. Where 
the decision maker is an elected body the ultimate judge to review the decision is 
the electorate; 
- transparency- public officials conduct the business entrusted to them openly so 
that they can be questioned by, interested members of the public Often the 
questioning is done by the press which acts in the interest of the public; 
-participation-by persons likely to be affected by the decision (potential 
stakeholders), who should be afforded the opportunity to make an input in the 
decision-making process. 

Beberapa asas hukum dalarn pembentukan peraturan perundang-undangan, 

yakni 147: 

145 Ibid, hlm 226 
146 Richard C.Nzerem, op. cit., hlm. 142 



Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang 
ynag bersifat umum. Undang-undang yang bersifat umum adalah undang-undang 
yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku secara umum 
puia. Undang-undang yang bersifat khusus adalah undang-undang yang mengatur 
persoalan-persoalan pokok, tetapi mengaturnya secara khusus. Undang-undang 
yang bersifat khusus bisa terjadi karena sifat hakikat dari masalah atau 
persoalannya sendiri, atau bisa juga karena adanya kepentingan yang hendak 
diatur mempunyai nilai instrinsik ymg khusus, sehingga perlu pengaturan secara 
khusus; 

Undang-undang tidak dapat berlaku surut. Asas undang-undang tidak 
berlaku surut berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu yaitu yang menunjukkm 
sejak kapan dan sampai kapan berlakunya sesuatu ketentuan hukum atau 
peiundang-undangan. Ketentuan asas ini dapat dikecualikan untuk hal-ha1 yang 
secara khusus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan undang-undang pula; 

Undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan undang-undang lama. 
Asas undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang yang lama bisa dilakukan apabila ada sesuatu masalah yang diztur 
dalam suatu undang-undang yang lama, telah diatur dalam undang-undang yang 
baru, dan otomatis yang berlaku adalah undang-undang yang baru itu. 

Di dalam bukunya yang berjudul "Het ~~etsbegrip en beginselen van 

behoorlije regelgeving" I.C.van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan 

peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) ke dalam 

asas-asas formal dan yang material.148 

Asas-asas yang formal meliputi : 

1. asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling;); 
2. asas organ1 lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan); 
3. asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); 
4. asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid); 
5. asas konsensus (het beginsel van consensus) 

Asas-asas yang material meliputi: 

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van 
duidelijke terminologi en duidelijke systematiek); 

2. asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); 

147 Ronny Sautma Hotma Bako, Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik 
Indonesia, (Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.6 1-62 

14' I.C.van der Vlies dalam Maria Farida Indrati,op. cit, hlm. 228 



3.  asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheids-beginsel); 
4. asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); 
5 .  asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de 

individuele rechtsbedeling) 

A.Haniid S.Attamini berpendapat, bahwa pembentukan peraturan 

perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai b e r i k ~ t ' ~ ~ :  

1. Cita Hukum Indonesia; 

2. Asas Negara Berdasar Atas H ~ ~ k u m  clan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem 

Konstitusi; 

3. Asas-Asas lainnya 

Ditinjau dari cara pembentukan hukun~ tertulis, dalanl arti undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pembentukan hukum yang 

paling mudah saat ini adalah dengan cara modifikasi. Pembentukan hukum tertulis 

dengan cara modifikasi adalah pen~bent~ikan hukum yang dilandasi oleh 

kebutuhan-kebutuhan pengaturan saat ini, dan dengan prediksi kebutuhan di masa 

yang akan datang. Dilihat dari segi positifnya, durasi atau jangka waktu 

pembentukannya, cara ini dapat dilaksanakan relatif lebih cepat dan hukum itu 

dapat tampil di depan sebagai panglima. Segi negatifnya, peraturan perundang- 

undangan yang dibuat dengan cara modifikasi ini akan sering menimbulkan 

ketidakadilan dan tidak mudah diterima dalarn masyarakat. Pembentukan hukum 

tertulis secara modifikasi ini akan menjadi lebih sulit dilakukan apabila masalah- 

masalah yang akan dituangkan di dalam hukum tersebut berhubungan erat dengan 

moral/ kesusilaan, norma adat, dan norma agama yang berlaku di suatu tempat. 

'" Ibid 



Selain itu, implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut seringkai 

menjadi sangat sulit diterapkan karena keterkaitan norma moral/ kesusilaan, 

norma adat, dan norma agama yang berlaku di suatu tempat dan terhadap pihak- 

pihak yang mendukung norma-norma tersebut masih sangat kuat, apalagi apabila 

mereka yang seharusnya terikat dalam peraturan perundang-undangan tersebut 

masih berpendidikan sangat rendah.''' 

Banyak undang-undang beluln mampu memfasilitasi proses 

pembangunan. Hal itu menunjukkan adanya masalah dalam sistem pembuatan 

undang-undang. Proses penyusunan rancangan undang-undang merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari sistem tersebut. Kenyataan menunjukkan para 

penyusun rancangan undang-undang sering membuat undang-undang yang tidak 

mampu menghasilkan perubahan pada kelembagaan yang diperlukan sehingga 

akhirnya menyebabkan akibat kemiskinan dan kerawanan yang terus menerus 

dihadapi negara berkembang dan yang sedang dalam masa tran~isi . '~ '  

Proses penelitian sebagai persiapan merupakan tahapan yang sangat 

ditekankan oleh Ann Seidman dan kawan-kawan. Penelitian yang tidak memadai 

merighasilkan undang-undang yang dapat mewuj udkan perilaku yang diinginkan 

hanya secara kebetulan ~ a j a . ' ~ ~  Manfaat sebuah laporan penelitian adalah sebagai 

I5O~aria Farida Indrati. .., op. cit.., , hlm.xix 
15' Ann Seidman, Robert B.Seidman dan Nalin Abeyserkere. Penyusunan Rancangan 

Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, sebuah panduan untuk pembuat 
rancangan undang-undang,. Diterjemahkan oleh Johanes Usfunan, dkk, ( Elips 1I.Edisi kedua, 
Mei 2002), hlm.21 

Ibid, hlm.43 



dasar kajian rancangan undang-undang, memastikan penyusun rancangan 

memeriksa bukti pendukung dan memeriksa logika laporan hasil penelitian. '53 

Suatu laporan hasil penelitian dari seorang pembuat rancangan harus 

menyertakan metodologi pemecahan masalah untuk menunjukkan bahwa 

rancangan undang-undang yang diusulkan bertumpu kepada dasar pemikiran 

berdasarkan pengalaman. ' 54 

Empat langkah pemecahan masalah menurut Ann Seidman dan kawan- 

kawan adalah mengenali kesulitannya, mengusulkan dan menjamin 

penjelasannya, pengusulan solusi dan memantau dan menilai pe1ak~anaan.l~~ 

Untuk memfomulasikan suatu hipotesa penyebab yang terperinci yang 

dibutuhkan untuk merancang perundang-undangan yang efektif, untuk menulis 

sebuah penjelasan dari laporan penelitian, seorang penyusun rancangan undang- 

undang hams memeriksa semua faktor atau katagori subjektif dan objektif yang 

meliputi Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (kemampuan), 

Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses) dan 

Ideology (Ideologi). ' 56 

Faktor-faktor subjektif terdiri dari apa yang ada di benak para pelaku peran 

: kepentingan-kepentingan mereka dan "ideology-ideologi (nilai-nilai dan sikap) 

153 Ibid, hlm. 107-1 08 
154 Ibid, hlm. 1 1 1 
155 Ibid, hlrn.lll-113 

Ibid hlrn.116-121 



mereka. Hal-ha1 yang semula diidentifikasikan kebanyakan orang berdasarkan 

naluri sebagai "alasan" dari perilaku di ma~ya raka t . ' ~~  

Kepentingan (interest) mengacu pada pandangan pelaku peran tentang 

akibat dan manfaat untuk mereka sendiri, bukan hanya dalam arti materil tetapi 

juga non materil seperti penghargaan acuan kelompok berkuasa.15' 

Ideologi (nilai dan sikap), mencakup motivasi-motivasi subjektif dari 

perilaku yang tidak dicakup dalarn "kepentingan". Motivasi termasuk semua ha1 

mulai dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-asumsi tentang 

dunia, kepercayaan keagamaan, ideology politik, sosial dan ekonomi yang kurang 

lebih cukup j e ~ a s . ' ~ ~  

Peraturan (Rule) , keberadaan peraturan dapat membantu menjelaskan 

perilaku bermasalah dengan alasan-alasan sebagai berikut 160: 

- susunan kata dari peraturan tersebut mungkin kurang jelas atau rancu, 
sehingga sampai memberikan wewenang tetnang apa yang hams 
dilakukan; 

- beberapa peraturan mungkin mengijinkan atau mengijinkan perilaku yang 
bermasalah; 

- peraturan tersebut tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku 
bermasalah; 

- peraturan tersebut mungkin mengijinkan pelaksanaan yang tidak 
transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak partisipatif; 

- peraturan tersebut mungkin memberikan kewenangan yang tidak perlu 
kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana 
mengubah perilaku bermasalah tersebut. 

157 Ibid, hlm. 1 17 
l S 8  Ibid 
lS9  Ibid, h h .  1 18 
160 Ibid, h h .  1 19 



Kesempatan (Opportunity) , apakah lingkungan di sekitar pihak yang dituju 

oleh suatu undang-undang memungkinkan nlereka untuk berperilaku sebagaimana 

diperintahkan oleh undang-undang tersebut atau sebaliknya, apakah lingkungan 

tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi.16' 

Kemampuan (Capacity), apakah para pelaku peran memiliki kemampuan 

berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada. 162 

Komunikasi (Con~i12zlnicntion), ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang 

undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia tidak berperilaku sesuai. 

Apakah para pihak yang berwenang telah i~~engan~bil  langkah-langkah yang 

memadai untuk n~engkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada para 

pihak yang d i t u j ~ ? ' ~ ~  

Proses, menurut kriteria dan prosedur apakah- dengan proses yang bagaimana- 

para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi undang-undang atau  tidal^'^^ 

Demokratisasi dalam kehidupan politik merupakan syarat pertama dan utama 

yang hams dipenuhi lebih dulu dalam membangun hukum yang responsif. Hukum 

responsif tidak mungkin lahir di dalam sistem politik yang demokratis.16' 

Beberapa permasalahan perancangan peraturan daerah yang diidentifikasi 

oleh Wahiduddin Adams adalah aspek tekhnik penyusunan dan aspek substansi. 

Aspek substansi meliputi :I). Menghambat atau mempengaruhi investasi; 2). 

Belum menyatakan secara konkrit kebijakan pelestarian daya dukung lingkungan 

Ibid, hlm. 120 
162 Ib id, 
163 Ibid, 

Ibid, hlrn.120 
'65 Moh.Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia., Ed-Revisi, Cet.4,( Jakarta : Rajawali Pers, 

201 I), hlm.380 



hidup; 3). Belum berorientasi pada pelayanan publik; dan 4) . Belum diserapnya 

nilai-nilai HAM. ' 6 6  Persoalan dalam kajian disertasi ini adalah terkait dengan 

belum diserapnya nilai-nilai HAM tersebut, khususnya hak-hak perempuan. 

Bowman dan Schneider dalam salah satu tulisannya menyebutkan, " 

Feminist legal theory has highlighted the issue of gender in law, and the range of 

feminist legal theories that have developed continue to deepen our understanding 

of the cot7zplex interrelationship between gender and law. B~l t  it is inlportunt to 

appreciate the critical way in which feminist legal theory emergedfiom practice, 

and the way in which new theoretical insights formulated by litigators and 

academic continue to reshape practice. '67 (Teori Hukum Feminis telah menyoroti 

permasalahan gender di dalam hukum, dan berbagai teori hukum feminis yang 

telah dikembangkan terns memperdalam pengetahuan kita terhadap hubungan 

timbal balik yang komples antara gender dan hukum. Tetapi menjadi penting 

menghargai cara kritis dimana teori hukum feminis muncul dari praktik, dan cara 

dimana wawasan baru dirumuskan oleh litigator dan akademik terus membentuk 

kembali praktik- terjemahan bebas penulis.) 

Lebih lanjut dikatakan, " this interrelationship is inevitable because the 

world of theory andpractice in this area of the law are inextricably linked. An 

unusual number of feminist legal theorists and academics have a background in 

166 Wahiduddin Adams, Peta Permasalahan Pembentukan Peraturan Daerah dun Upaya 
Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, www.departemenhukumdanham diakses tanggal 10 
Juni 20 12 

167 Cynthia Grant Bowman and Elizabeth M.Schneider , Feminist Legal Theory, Feminist 
Lawmaking, and the Legal Profession, Fordham Law Review, Volume 67 Issue 2 Article 2, 1998, 
hlm.254 



practice, particularly on issues of gender." (Hubungan timbal balik talc 

terhindarkan karena dunia teori dan praktik dalam arena hukum ini terkait erat. 

Teoritisi hukum feminis dan akademisi inemiliki latar belakang di dalam praktik, 

khususnya untuk isu-isu gender) 

Parameter Hak Asasi Manusia dalam pembentukan produk hukum daerah 

yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dall Menteri Dalaiu Negeri Republik Iildollesia Nomor 20 dail 77 Tahun 2012 

dapat menjadi salah satu pisau analisis untuk mengkaji pengimplementasian 

konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam Peraturan Daerah. 

Berikut contoh parameter hak asasi manusia yang didasarkan pada jenis 

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Tabel .5 
Parameter HAM pada urusan Pemberdayaan Perempuan 

A.Ketersediaan Peme- 
rintah mengupayakan 
penyediaan sarana dan 
prasarana dalam rang-ka 
terpenuhinya pem- 
berdayaan dan perlin- 

KONSEPSI HAM 

Pasal 10 huruf b, 
huruf c dan huruf 
e, UU 2312004 

DAERAH 
Produk hukum daerah di bidang 

DASAR HLTKUM 

pemberdayaan perempuan memuat 
kebijakan yang mencakup antara lain : 
1 .Penyediaan unit layanan pengaduan 
tindak kekerasan terhadap perempuan 
2.penyediaan ruang pelayanan khusus 
3 .penyediaan aparat, tenaga kesehatan, 
pekerja sosial, dan pembimbing rohani 
4.penyediaan unit layanan bantuan 
hukum bagi perempuan korba KDRT 
5.penyediaan unit1 badan pemberdayaan 
perempuan 
6.penyediaan unit layanan kesehatan, 
psikologi dan bimbingan rohani terhadap 
korban tindak kekerasan terhadap 
perempuan 

PENGINTEGRASJAIV NILAI-NILAI 
HAM DALAM PRODUK HUKUM 

ibid 



B.Aksesibilitas 
1 .Akses Ekonomi 
Sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan pe- 
rempuan guna me- 
menuhi hak ber- 
dasarkan kodratinya 
hams dapat diakses 
secara ekonomi 

2.Akses Fisik 
Sarana dan prasarana 
yang disediakan oleh 
pemerintah dapat 
dipenuhi oleh 
perempuan termasuk 
peremmpuan hamil 

3 .Akses Informasi dan 
Partisipasi Publik. 
Setiap orang berhak 
memperoleh in- 
formasi terkait de- 
ngan pemberdayaan 
d m  perlindungan 
perempuan yang di- 
lakukan oleh peme- 
rintah d m  berperan 
dalam setiap pembu- 
atan kebijakan pe- 
merintah yang ter-kait 

-Pasal 10 UU 
1112005 
-Pasal 81, Pasal 
82 UU 1312003 

-UUD 1945 Pasal 
28B ayat (2); 
Pasal34 ayat (2); 
-Pasal 46, Pasal 
48, Pasal 49 ayat 
(I), Pasal 51, 
Pasal 54, . Pasal 
55, Pasal 57, 
Pasal 60 ayat (1) 
ayat (2), Pasal 61, 
Pasal 66 ayat (5) 
UU 3911 999 
-Pasal 7,Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal .I 1, Pasal 12 
UU 711984 
-Pasal 10 UU 
1112905 
-Pasal 81, Pasal 
82 UU 1312003 
-Pasal 12 huruf b, 
c dan d UU 241 
2004 
-Pasal 7, Pasal 14 
UU 71 1984 

Produk hukum daerah di bidang 
pemberdayaan perempuan memuat 
kebijakan yang ~nencakup antara lain : 
1 .Penyediaan pelayanan yang layak 
berkaitan dengan kehamilan, persalinan 
dan masa sesudah persalinan, dapat 
diakses secara murah bahkan dengan 
memberikan pelayanan cuma-cuma, 
termasuk 
2.penyediaan makanana bergizi cukup 
selama kehamilan dan masa menyusui 
yang terjangkau secara ekonomi - 
Produk hukum daerah di bidang 
pemberdayaan perempuan ~ n e ~ n u a t  
ke bijakan pemenuhan hak-hak 
perempuan yang mencakup antara lain : 
1 .Penyediaan layanan kesehatan dan 
kesela~natan kerja terkait dengan 
kesehatan dan keselamatan reproduksi 
bagi pekerja perempuan.169 
2.penyediaan pelayanan yang layak 
berkaitan dengan kehamilan persalinan 
dan masa sesudah persalinan bagi 
perernpuan di daerah terpencil 
3.penyediaan layanan dalam rangka 
pernberdayaan perempuan di daerah 
terpencill daerah tertinggal 

Produk hukum daerah di bidang 
pemberdayaan perempuan memuat 
kebijakan yang mencakup antara lain : 
1 .Penyediaan sarana informasi tentang 
pemberdayaan perempuan dan KDRT 
kepada masyarakat; 
2.sosialisasi dan pendidikan tentang : 
a.KDRT kepada masyarakat; 
b.pemberdayaan perempuan dalam 
bidang politik, ekonomi, sosial dan 
budaya. 
c.kesehatan reproduksi perempuan 
3.Pelibatan peran serta perempuan dalam 
perumusan, pelaksanaan dan pengawasan 

169 Tertulis kesehatan dan keselamatan reproduksi baei vekeria peremman, barangkali 
yang dimaksudkan adalah kesehatan revroduksi dan keselamatan baai pekeria perempuan. 



170 Pengenaanpemberlakuan jam kerja malam dalam sjtuasi tertentu bisa jadi 
merupakan kebijakan yang bias gender/ diskriminatif terhadap perempuan. 

dengan pember- 
dayaan dan perlin- 
dungan perempuan 
dengan mengguna- 
kan segala jenis 
sarana yang tersedia 
C-Kewajiban Meng- 
hormati. 
Pemerintah berke- 
waj iban memberikan 
kesempatan bagi 
perempuan dalam 
mengimplementasikan 
hak-haknya 

D.Kewajiban Melin- 
dungi 
Pemerintah 
berkewajiban melin- 
dungi hak-hak pe- 
rempuan dari tindakan 
pihak ketiga yang 
dapat menghilangkan 
pemenuhan hak-hak 
perempuan 

-Pasal7, 13 dan 
15 UU 711 984 

-Pasal28B ayat 
(2), Pasal 34 ayat 
(2) UUD 1945 
-Pasal46,48,49 
ayat ( I ) ,  51, 54, 
55,57, 60 ayat ( I )  
dan (2), 6 1, 66 
ayat (5) UU 391 

ggg 
-Pasal 7,8,9, 10 
UU 71 1984 
-Pasal 2 1,22,39 
UU 23/2004 

kebijakan daerah 

Produk hukum daerah di bidang 
pemberdayaan perempuan me~nuat 
kebijakan yang mencakup antara lain : 
1 .Pemberian kesempatan yang sama bagi 
perempuan untuk berpartisipasi dalarn 
kehidupan sosial, budaya dan politik 
2.Pemberian kesempatan yang sama di 
depan h~~kurn bagi pel-empuan 

Produk hukum daerah di bidang 
pemberdayaan perempuan ~nemuat 
kebijakan yang mencakup antara lain : 
1 .Jaminan perlindungan terhadap 
tentangakerja perempuan antara lain : 
a.pengenaan sanksi pemecatant atas dasar 
kehamilan atau cuti hamil dan 
diskriminasi dalam pemberhentian atas 
dasar status perkawinan; 
b.perlindungan khusus kepada kaum 
perempuan selama kehamilan pada jenis 
pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi 
keselamatan dan kesehatan bagi 
perempuan 
c.penyediaan ruang menyusui anak 
d.pengenaan pemberlakuan jam kerja 
malam170 
2.jaminan per1 indungan terhadap 
perempuan dari tindakan kekerasan baik 
fisik maupun psikis 
3 .pemberian layanan kepada masyarakat 
pelapor dan korban KDRT dan proses 
tindaklanjut pengaduan 
4.pemberian sanksi bagi pihak yang 
melakukan tindak kekerasan terhadap 
perempuan 
5 .pemberian layanan kesehatan, bantuan 
hukum dan konseling kepada perempuan 
korban kekerasan 
6.pemberian hak cuti hamil dengan 
bayaran atau dengan tunjangan sosial 



pekerjaan semula bagi pekerja 
perempuan. 

Sumber : Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang 
Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Bagian 
Lampiran Khusus Nomor 1 1 

Tabel.6 
Parameter HAM pada urusan Perlindungan Anak 

KONSEPSI HAM l----l DASAR HUKUM 7 
A.Ketersediaan 
Pemerintah 
menyediakan sarana dan 
prasarana serta fasilitas 
untuk terpenuhinya hak- 
hak anak 

Pasal 2, 8,9, 11, 
27, 28, 44 ayat 
(1), 48,49 UU 231 
2003 

PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI 
HAM DALAM PRODUK HLTKUM 
DAERAH 
Produk hukum daerah di bidang 
perlindungan anak mencakup antara lain : 
1 .Penyediaan layanan pemberian 
identitas diri anak; 
2.Penyediaan layanan pendidikan dan 
programnya; 
3 .Penyediaan fasilitas bermain, 
berekreasi, dan berkreasi anak. 
4.penyediaan fasilitas dan Program upaya 
kesehatan yang komprehensif bagi anak, 
agar setiap anak memperoleh derajat 
kesehatan yang optimal sejak dalam 
kandungan. 
5.penyediaan sarana dan prasarana 
pendidikan yang berkualitas 
6.penyediaan unit layanan pengaduan 
tindak kekerasan terhadap anak 
7.penyediaan ruang pelayanan khusus. 

B.Akses Fisik 
- Penyed iaan fasi li tas 
layanan anak dapat 
dijangkaul diakses oleh 
anak berkebutuhan 
khusus dan anak di 
daerah terpenciY 
tertinggal 

-Pasal 9, 12, 51, 
55 ayat (I), 
62huruf a dan by 
Pasal 65 UU 231 
2003 

~ r o d u k  hukum di daerah di bidang 
perlindungan anak memuat kebijakan 
yang antara lain : 
1 .akses pendidikan bagi anak cacat; 
2.akses transportasi bagia anak cacat dan 
anak daerah terpencill tertinggal 
3.rehabilitasi dan bantuan sosial bagi 
anak cacat 
4.pemeliharaan dan perawatan anak 
terlantar, baik dalam lembaga maupun di 
luar lembaga 
5 .pemenuhan kebutuhan dasar yang 
terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, 
pendidikan, kesehatan, belajar dan 
berekreasi, jaminan keamanan, dan 
persamaan perlakuan; bagi anak korban 



C.Kewajiban Meng- 
I hormati. 
Pemerintah 
memberikan 
kesempatan kepada 
orang tua dalarn 
pengembangan diri 
anak 
D.Kewajiban Melin- 
dungi 
Setiap anak berhak 
untuk dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai 
dengan harkat dan 
martabat 
kemanusiaan, serta 
mendapat 
perlindungan dari 
kekerasan dan 
diskriminasi 

-Pasal 7 ayat (1) 
UU 231 2003 

bencana. 
6.pemenuhan kebutuhan khusus bagi 
anak yang mengalami gangguan 
psikososial. 
7.penyediaan fasilitas khsuus bagi anak- 
anak berkebutuhan khususl difabel 
8.penyediaan prasarana dan sarana untuk 
dapat menikmati budayanya sendiri, 
mengakui dan melaksanakan ajaran 
agamnya sendiri, dan menggunakan 
bahasanya sendiri bagi anak dari 
kelompok minoritas1 kelornpok adat. 
Pemberian kesempatan kepada orang tua 
untuk inemilih pendidikan bagi anaknya 
sesuai dengan agama, budaya orang tua 

Produk hukum daerah di bidang 
perlindungan anak memuat kebijakan 
yang mencakup antara lain : 
1 .Perlindungan anak dari kegiatan : 
a).Penjualan anak; b).Prostitusi anak; 
c).pornografi anak; d).eksploitasi seksual 
anak; e).adopsi yang melanggar hukum; 
f).narkoba 
2.Perlindungan anak dari tindakan 
kekerasan yang dilakukan oleh guru, 
pengelola sekolah atau teman-temann~a 
di dalam sekolah yang bersangkutan, atau 
lembaga pendidikan lainnya. 
3 .perlindungan khusus bagi anak korban 
kerusuhan, korban bencana, dan anak 
dalam situasi konflik bersenjata. 

I I I 

Sumber : Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang 
Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Bagian 
Lampiran Khusus Nomor 1 1 

G.Metode Penelitian 

Penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini merupakan penelitian 

hukum nonnatif (normative legal research) yaitu penelitian tentang konsep hak 



konstitusional perempuan dan implementasinya dalarn peraturan perundang- 

undangan, khususnya dalarn konstitusi dan peraturan daerah di Indonesia yang 

dilengkapi dnegan penelitian hukum empiris untuk mengkaji proses pembentukan 

peraturan daerah yang dipilih. Metode analisis yang digunakan mencakup analisis 

dogmatis, teoretis, dan filosofis dengan menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), pendekatan sejarah (historical cppronch), pendekatan perbandingan 

(comparative approach) dan pendekatan hukuin feminis. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, tentang bagaimana 

konsep Hak Konstitusional Perempuan sebelum dan sesudah perubahan UUD RI 

1945, maka yang menjadi objek penelitian untuk rumusan masalah satu ini adalah 

UUD RI 1945, sebelum dan sesudah amandemen UUD RI 1945. Bahan h u k a  

yang digunakan adalah UUD RI 1945, sebelum dan sesudah amandemen UUD RI 

1945, Naskah Komprehensif Perubahan UUD RI Tahun 1945, Buku 1 sampai 

dengan 10, dan referensi berupa hasil penelitian, buku, jumal, kamus, ensiklopedi 

lainnya yang relevan dengan tema yang akan diteliti. Pendekatan yang dilakukan 

adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan 

sej arah dan pendekatan perbandingan. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana 

implementasi konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalarn Peraturan Daerah, 

dengan studi kasus pada 2 Provinsi dan 18 Kabupatenl Kota yang ada di DIY dan 

Kalimantan Selatan, jenis penelitian yang dilakukan adalah gabungan antara 

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang 



dilakukan adalah pendekatan analisis isi untuk melihat bagaimana implementasi 

konsep hak konstitusional perempuan di dalam peraturan daerah dan pendekatan 

sosiolegal untuk mengidentifikasi &tor hukum dan non hukum apa saja yang 

mempengaruhi implementasi konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam 

Peraturan Daerah yang ada di DIY dan Kalsel tersebut. 

Pilihan untuk mengkaji bagaimana konsep hak konstitusional perempuan 

di tingkat peratilran daerah di DIY dan Kalimantan Selatan adalah berdasarkan 

pertimbangan bahwa selama ini DIY dianggap daerah yang sudah baik 

implementasi KKGnya, sementara Kalsel justru sebaliknya. Hal ini bisa dilihat 

dari beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) dan I ~ d e k s  Pemberdayaan Gender (IDG) yang 

merupakan publikasi tahunan hasil kerjasalna antara Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dengan Badan Pusat Statistik 

(BPS), dan lebih khusus lagi hasil evaluasi dan monitoring beberapa lembaga 

yang konsen terhadap peraturan-peraturan daerah yang dinilai diskriminatif 

terhadap perempuan. 

Rescoe Pound, seperti dikutip Achmad Ali dalam bukunya menyebutkan, " 

The main problem to which sociological jusrists are addressing themselves today 

is to enable and to compel Law Making, and also interpretation and application 

of legal rules, to make more account, and more intelegent account, of the social 

facts upon which law must proceed and to which it is to be applied. .. 1,171 

171 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, 
(Jakarta.: Kencana, 2012), hlm. 9 

93 



Jadi, perhatian utama para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan 

dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan 

menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta- 

fakta sosial dimana hukum harus berjalan dan diterapkan.'72 

Sebagaimana disebutkan di bagian terdahulu, bahwa tujuan dari penelitian 

ini, selain mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang telah ada, dalam ha1 

ini Peraturan Daerah, juga untuk merumuskan konsep yang ideal bagaimana 

Peraturan Daerah yang dapat mengimplernentasikan konsep Hak Konstitusional 

Perempuan, sehingga tidak mungkin menghindari pendekatan sosial disamping 

pendekatan hukumnya. 

Seperti yang disebutkan lebih lanjut oleh Rescoe Pound di dalam Achrnad 

Ali, b a h ~ a ' ' ~  : More spec$cally, they insist upon sirpoint : 

I .  The first is the study of the acttlal social effect of legal institutions and 
legal doctrines;( studi tentang efek sosial yang aktual dari pranata dan 
doktrin hukum). The sosiological study in connection with the legal 
study in preparation for legislation. 

2. The accepted scientfic method has been to study their social operation 
an the effect which they procedure, if any, then put in 
action;(berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan 
perundang-undangan) 

3. The study of them means of making legal rules effective. This has been 
neglected almost e~ztireley in the past. We have studied the making of 
law sedulously..Almost the whole energy of our judicial system is 
employed in working out a consistent, logical, minutely precise body of 
precedent. But the life. of the law is in its enforcement. Serious 
scientific study of how to make our huge annual output of legislation 
and judicial interpretation effectve is imperative;(ditujukan bagaimana 
membuat aturan hukurn menjad efektif) 

4. A means towards the end last considered is legal history, that is, study 
not merely of how doctrines have evolved and developed considered 
solely as jural materials, but of what social effect the doctrines of the 
law have produced in the past and how they produced them. (instead) 

17' Ibid 
'73 Ibid 



it is to show us how the law of the past grew out of social, economic, 
and psychologcal conditions, how it accorded with accommodated it 
self to them, and how far we can proceed upon that law as basis, or in 
disregard of it, with well grounded expectations of producing the 
result desired. (yang juga penting bukan semata-mata studi tentang 
doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari 
doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana 
menghasilkannya) 

5. Another points is the importance of reasonable and just solutions of 
individual causes, too often sacrrJiced in the immediate past to the 
attempt to bring about an impossible degree of certainly in general the 
sociological jurist stand for what has been called equitable application 
of Inw; thnt is they conceive the legal rule as general guide to the 
judge, leading him toward the just result, but insist that within wide 
limits he should be free to deal with the indvidual case, so as to meet 
the demands ofjustice between the parties and accord with the general 
reason of ordinary nzen;(menekankan pada penerapan hukum secara 
wajar atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun 
umum bagi hakim agar menghasilkan putusan yang adil) 

6. Finally, the end, toward which the foregoingpoints are but some of the 
means, is to make effort more effective in uchieving the purposes of the 
law. (untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum). 

Tentang hubungan interaktif antara sistem hukum yang formal 

(sebagaimana ditopang oleh otoritas negara) dan tertib hukum rakyat (yang 

bertumpu pada dasar-dasar moralitas komunitas) juga dibahas oleh Soetandyo 

Wignjosoebroto. Perbincangan akan tertuju ke pencarian jawaban tentang sejauh 

manakah hukum akan mampu bekerja secara efektif, baik dalam perannya yang 

konservatif sebagai saran kontrol maupun dalam perannya yang lebih progresif 

sebagai salah satu faktor fasilitatif yang akan memudahkan terjadinya perubahan 

Objek penelitian untuk rurnusan masalah dua ini adalah Peraturan- 

Peraturan Daerah yang ada di DIY dan Kalsel yang mengatur tentang persoalan 

174 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dun Masalah, 
sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Airlangga, 2007), hlm.8 



perempuan atau hal-ha1 yang terkait dengan perempuan. Metode yang dipilih 

adalah Purposive sampling, bertujuan memfokuskan peraturan daerah yang 

memuat isu-isu perempuan dan kesetaraan gender yang ada di DIY dan Kalsel. 

Bahan llukum primer yang digunakar, adalah Undang-Undang Dasar RI 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1954 Tentang Pengesahan Konvesi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Undang-Undang Nonlor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

201 1 Tentang Pembentukan Undang-Undang, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 

2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, Peraturan Bersarna Menteri 

Hukum dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan 

Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk 

Hukum Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan 

hukurn sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer berupa jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah para pakar di bidang 
!.. 

hukum tata negara, hukum perundang-undangan dan wanita dan hukum. 

Selanjutnya, bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan 

ensiklopedi. 

Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua ini adalah 

Agenda ROCCIPI dari Robert dan Ann Seidman yang membagi faktor Hukurn 

dan Non Hukurn dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor 



Hukum terkait dengan substansi pengaturan hukum itu sendiri (Rule), apakah 

pengaturannya jelas? Apakah ada kekaburan norma? Konflik norma dan lain 

sebagainya. Sedangkan dari faktor non hukum terdiri dari Opportunity, Capacity, 

Communicatie, Interest, Process dun Ideology, Indikator Hukum CEDAW yang 

disusun oleh UN Women tahun 2010 serta Parameter HAM di dalam 

pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun Kementerian Hukum dan 

HAM dan Kementerian Pemberdayaan Pereinpuan clan Perlindungan Anak tahun 

20 12. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang terakhir, tentang bagaimanakah 

konsep yang ideal tentang pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhj 

konsep hak konstitusional perempuan, inaka jenis penelitian yang akan digunakan 

adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual , 

pendekatan perbandingan hukum yang didukung dengan data empiris. 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin- 

doktrin yang berkembang didalarn ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan- 

pandangan dan dokrtin-doktrin didalam ilmu hukum,peneliti akan menemukan 

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,konsep-konsep hukum,dan 

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan 

perbandingan (cornparatif approach) ini dilakukan dengan membandingkan 

undang-undang suatu riegara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara 

lain mengenai ha1 yang sama. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara 

ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. 

Negara yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini adalah Philipina dan 



India. Philipina dan India dipilih karena kedekatan budaya dan geografisnya 

dengan Indonesia selain karena Phillippina dan India telah mencantumkan 

perlindungan khusus terhadap perempuan di dalam konstitusinya. 

Di samping itu juga, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan 

hukum feminis, yang menurut Barlett dalam Salman dan Susanto, memfokuskan 

175 pada tiga hal, yaitu : pertama, bertanya pada perempuan; kedua, 

mengistimewakan suatu l)emmnhnn~c~n praktis fenzinist" yang dapat mencakup 

semua aspek logika deduktif, tetapi mempertimbangkan logika pengalaman- 

pengalaman konkret dan uilik dari yang tertekan. Pendekatan ini tidak 

menganggap suatu gambaran fenomena satu dimensi, tetapi memandang mereka 

"sebagai dilema dengan sudut pandang, kontradiksi dan ketidakkonsistenan yang 

beragam". Pendekatan ini bertentangan dengan dikotonlisasi yang diberlakukan 

oleh pengadilan yaitu pertanya,an ya atau tidak dalam proses persidangan. Metode 

ini sifatnya kontekstual, tetapi situasi yang baru menampakkan kemungkinan yang 

lebih besar untuk pemahaman serta "integrasi dun rekonsiliasi imaginatij" dan 

ketiga, adalah munculnya kesadaran kolektif, didapat dengan integrasi 

pengalaman kongkret dari yang tertekan, refleksi diri dan teori. 

Penelitian feminis dengan beragam metodenya adalah juga salah satu 

upaya seperti yang disebut Reinharz sebagai "hak untuk menjadi pencipta 

175 H.R. Otje Salrnan dan Anton F.Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan 
dun Membuka Kembali, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hlm. 135 



pengetahuan tanpa terjebak dalarn reproduksi cara-cara memperoleh pengetahuan 

yang patriarkis. 176 

Selain itu sebagai pelengkap bahan hukum, diperlukan juga data lapangan 

berupa hasil wawancara dengan para informan yang memiliki relevansi dengan 

objek penelitian. Data kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

studi dokumentasi. Sedangkan dats lapangan dilakukan melalui wawancara 

nlendalam dengan para informan. 

Tahapan Penelitian 

Penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi hukum positif, 

selanjutnya dilakukan pengkajian untuk menemultan asas-asas hukum, sistematika 

hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Selanjutnya dilakukan 

penelitian lapangan, yaitu mewawancarai narasumber yang ada di daerah 

penelitian seperti penggagas dan pemrakarsa peraturan daerah, Biro Hukum, 

Kantor Wilayah Hukum dan Ham dan akademisi. 

Analisis Bahan Hukum dan Data 

Sesuai dengan bentuk dan sifat data yang diperoleh yaitu data kualitatif, 

maka analisis dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif yang 

meliputi : peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal (berdasarkan hirarki) 

maupun secara horizontal. Juga memperhatikan kepastian hukum, yaitu peraturan 

176 Shulamit Reinharz (diterjemahkah oleh Lisabona Rahman dan J.Bambang Agung), 
Metode-Metode Ferninis dalarn Penelitian Sosial, (Jakarta : Women Research Institute, 2005), 
hlm.20 



peraturan perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dengan 

didukung oleh penegak hukum maupun penguasa. Di samping itu juga, analisis 

peraturan perundang-undangan menggunakan teknik analisis isi. 

Analisis terhadap pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

dilakukan dengan mencari konssp-konsep, teminologi kunci dalam teks. 

Kemudian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritikal berikut ini, 

*.177. konsep atau kata kunci diuji . 

1. Bagaimana identitas dan imajinasi tentang perempuan, termasuk 
seksualitas, kapasitas, peranan dan nilai-nilai tentang perempuan 
diproyeksikan oleh hukum? 

2. Apakah hukum merefleksikan realitas dan pengalaman perempuan? 
Perempuan yang mana? (mengingat perempuan bukanlah identitas yang 
tunggal dan seragam) 

3. Isu apa yang diatur oleh hukum? Apakah seharusnya pengalaman 
perempuan masuk ke dalam isu tersebut? Aspek kehidupan perempuan 
yang mana yang terpengaruh? 

4. Berdasarkan pengalaman dan realitas perempuan, apakah hukum 
melindungi dan memberi keuntungan kepada perempuan, perempuan yang 
mana? 

5. Apakah aspirasi dan perspektif perempuan diperhhngkan oleh hukum? 

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang juga akan menjadi acuan dalam menyusun 

daftar pertanyaan untuk menjawab rurnusan masalah dalam penelitian ini. 

Definisi Konsep 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa definisi dari konsep yang 

digunakan untuk menghindari bias pemaknaan dari kata-kata kunci dalam 

penelitian ini. 

- -- 
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1 .Pemenuhan Hak. Pemenuhan merupakan kata benda yang menurut Karnus 

Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan memenuhi. Dalam kontek 

pemenuhan hak, maknanya adalah proses atau cara untuk memberikan hak. Lebih 

khusus lagi, terkait dengan tanggung jawab negara, kewajiban "memenuhi" 

mengharuskan negara untuk melakukan tindakan pro aktif yang bertujuan 

memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber daya, menuntut intervensi 

negara ~llelalui tindakan aktif sehingga terjalllill hak setiap orang atas kesei~~patan 

memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri. 

Secara prinsip terdapat 3 (tiga) kewajiban negara di bidang hak asasi manusia, 

yakni to respect (menghormati), to fulfill (memenuhi) dan to protect (melindungi) 

sebagai kewajibail generik, dan kewajiban turunan dari memenuhi adalah 

mempromosikan dan memfasilitasi (to promote and to fa~ i l i t a te ) . '~~  

Penjelasan 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai berikut 17': 

1. Kewajiban untuk menghonnati (to respect) hak asasi manusia mengacu pada 
kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi pada hak dan kebebasan 
manusia. Penyediaan peluang intervensi tidak diperbolehkan menggunakan 
mekanisme limitasi atau klausula reservasi. Intervensi yang tidak sah merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan 
dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan 
mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk 
memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan 
mengeluarkan seseorang dari pemilihan umurn yang demokratis, sedangkan hak 
untuk bekerja, kesehatan dan peididikan berhubungan dengan kewajiban negara 
untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas, kesehatan d m  sistem pendidikan. 
Tindakan negara seperti privatisasi dan outsourcing layanan kesehatan, sistem 
pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar 
bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya 
kewajiban negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi. Pada konteks 

178 Manfi-ed Nowak dalam Eko Riyadi, at.al. 2012, Vulnarable Groups : Kajian dun 
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masyarakat kelompok rentan (vulnarable groups) mengakses sesuai dengan 
kebutuhan khusus mereka ; 

2. Kewajiban untuk memenuhi (to fulJill) hak asasi manusia mengacu pada 
kev~ajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan 
kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat 
terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan 
berhak untuk didampingi pengacara, dokter dad  atau konsulat dari negara mereka 
sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si 
tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur 
implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas pendidikan 
mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Hak atas 
kesehatan mewajibkan ilegara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Di 
dalail koilteks hak ekonoini, sosial dail budaya, terdapat kewajiban untuk 
memastikan adanya realisasi bertahap maju (progressive realization) dan negara 
tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (retrogressive) dalam 
pemenuhannya. Dalam konteks masyarakat kelompok rentan (vulnarable groups), 
megara berkewajiban menyusun Iegislasi serta perencanaan yang memungkinkan 
masyarakat kelompok rentan (vulnarable groups) terlibat secara aktif, terfasilitasi 
serta terpenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kekhususan mereka. 

3. Kewajiban untuk melindungi (to protect) hak asasi manusia juga mensyaratkan 
tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin 
dua di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran 
hak asasi inanusia oleh individu pribadi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki 
kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia. Contoh yang paling mudah adalah kekerasan 
dalam rumah tangga. Sebagai implikasi dari paham liberalisme, kekerasan dalam 
rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat 
yang dilindungi dari intervensi negara. Akibatnya, perkosaan dalam rumah tangga 
(marital rape) dan kekerasan terhadap keluarga tidak dapat dihukum polisi serta 
pengadilan ditolak untuk menjadi arbitrator penyelesaian urusan keluarga. Para 
aktivis perempuan kemudian mengadvokasi ha1 ini agar masuk dalam wilayah 
hak asasi manusia. Hasilmya, pada konferensi Hak Asasi Manusia Dunia Kedua, 
PBB melalui Pasal 38 Deklarasi Wina tahun 1993 meinasukkan pentingnya kerja 
sistematis untuk 'mengurangi kekerasan terhadap perempuan , baik di wilayah 
publik maupun privat'. Pada tahun yang sama PBB mengadopsi Declaration on 
the Ellimination of Violence Against Women. Pada tahun 1994, Komisi HAM 
PBB membentuk Pelapor Khusus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 
(special Rapporteur on Violence Against Women). Pada tahun 2002, Komisi 
HAM PBB mengajukan rancangan penelitian meluas tentang kekerasan terhadap 
anak. Akhirnya Komite Hak Anak menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak 
termasuk hukuman fisik (corporal punishment) oleh orang tua dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap Pasal 19 Konvensi Hak Anak. Pemberian otoritas kepada 
negara untuk masuk ke wilayah privat ini didasarkan pada potensi khusus 
masyarakat kelompok rentan (vulnarable groups) menjadi korban dari 
pelanggaran hak asasi manusia. Maka, negara berkewajiban untuk memberikan 



perlindungan serta mengambil seluruh tindakan yang memungkinkan agar 
masyarakat kelompok rentan terlindung baik secara fisik maupun mental, dari 
seluruh potensi pelanggaran hak asasi manusia. 

2. Hak Konstitusional Perempuan adalah hak- hak perempuan yang dijamin di 

dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. 

3.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan 

perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. 

4.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupated Kota dengan 

persetujuan bersama Gubernur / Bupatil Walikota. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian hukum normatif dan dokumen dilakukan pada beberapa instansi 

seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 

Komnas Perempuan, Kementerian Hukurn dan HAM RI, Kementerian Dalam 

Negeri, Sekretariat DPRD, Perpustakaan UI, perpustakaan Pascasarjana UII, 

perpustakaan Fakultas Hukum UII, Perpustakaan Unlam, BPHN, Perpustakaan 

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. Penelitian lapangan dilakukan di Daerah 

Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan daerah penelitian 

berdasarkan pertimbangan tingkat kemajuan yang berbeda dalam pelaksanaan 

otonomi daerah dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang 

berbeda pula. Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini dikenal sebagai daerah 

yang aspiratif dan respektif terhadap Hak Asasi ~ a n u s i a . ' ~ ~  

180 Wawancara dengan Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH,MH, Biro Hukum 
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Daerah Istimewa Yogyakarta di satu sisi merupakan daerah yang tennasuk 

ke dalam katagori daerah yang memiliki IPM dan IPG di atas rata-rata nasional 

sedangkan Kalimantan Selatan adalah daerah yang memiliki IPM dan IPG di 

bawah rata-rata nasional.18' Kondisi ini juga masih berlangsung sampai tahun 

2014.''~ 

IPM singkatan dari Indeks Pembanguilan Manusia. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) merupakan ukuran sederhana yang dapat menggambarkan 

pembangunan manusia. IPM mampu menangkap kemajuan pembangunan dalam 

tiga kemampuan dasar manusia yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan, serta 

untuk menikmati standar kehidupan yang layak. IPM membantu menjawab 

beberapa pertanyaan dasar tentang kemajuail pembangunan manusia , seperti 

daerah rnana yang pembangunan manusianya lebih baik dan lebih cepat. 

Sedangkan IPG singkatan dari Indeks Pembangunan Gender. Walaupun 

IPM memberikan gambaran yang jelas telltang pembangunan manusia dan 

mempertimbangkan kemajuan manusia yang lebih luas, tetapi IPM belum dapat 

menjelaslian kesenjangan capaiaA pembangunan perempuan dibandingkan laki- 

laki: Selama ini pembangunan yang telah dicapai dianggap masih belum berpihak 

kepada perempuan dimana diduga masih terjadi ketidaksetaraan pencapaian 

pembangungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk mengetahui 

181 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat 
Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender 201 1. (Jakarta: CV Permata Andhika, 201 I), 
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kesetaraan tersebut adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender 

(IPG). 84 

ls4 ibid 



BAB I1 
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KONSEP HAK KONSTITUSIONAL 

PEREMPUAN 

Para perempuan sadar kaum laki-laki telah menghegemoni perempuan dengan 

menggunakan ilmu pengetahuan yang kemudian dijadikan alat propaganda untuk 

membentuk opini masyarakat terkait wanita sangatlah sukses, oleh karena itu 

perempuan masa kini sudah mulai sadar begitu pentingnya peran ilmu 

pengetahuan untuk melakukan perubahan paradigma atau cara berpikir 

masyarakat. Dilandasi dengan pentingnya pengetahuan, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Michael Foucault bahwa pengetahuan itu adalah kuasa itu sendiri, 

maka perempuan sudah mulai membenahi dirinya masing-masing dengan terus 

menciptakan wacana yang menggunakan metode ilmiah untuk merubah 

paradigma lama yang masih rnemposisikan wanita dalam cengkraman laki-laki.18' 

Menurut Irine Gayatri, peneliti feminis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), sejarah Indonesia hampir tidak menyisakan ruang yang cukup 

luas untuk berkisah tentang perempuan dalam aspek gerakan sosial maupun 

ketokohan individu. Hal ini disebabkan oleh tiga hal: (1 . )  dominasi pengalaman 

organisasional perempuan Barat dalam literatur mengenai gerakan perempuan, (2) 

isolasi dari teks mengenai gerakan perempuan yang berbahasa Inggris dalam 

jaringan akademik dan aktivis, dan (3) isolasi dan asurnsi bahwa pengalaman 

ketertindasan perempuan di semua belahan dunia adalah sama, maka perbedaan di 

antara perempuan "dunia ketiga" dan perempuan dari negara-negara Barat tidak 

185 Ristina Yudhanti, 20 14, Perempuan dalam Pusaran Hukum, Yogyakarta : Penerbit 
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selalu muncul. Padahal, seperti disimpulkan Ruth Indiah Rahayu, seorang peneliti 

feminis dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), perempuan bukan hanya sekedar 

berperan, tetapi turut menciptakan revolusi Indonesia. 

Mendirikan dan membentuk negara pada hakekatnya mendirikan dan 

membentuk organisasi kekuasaan. Dengan demikian negara pada hakekatnya 

adalah organisasi kekuasaan. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam 

lingkuilgan kekuasaan dalaill setiap negara, baik yang berada dalam infrastruktur 

politik maupun yang berada dalam supra struktur politik.'87 

Setiap kekuasaan bagaimanapun kecilnya cenderung disalahgunakan oleh 

yang memegangnya, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan perlu dilakukan usaha-usaha untuk membatasinya, salah satunya 

melalui h ~ ~ k u m .  Dalam kehidupan bernegara, konstitusi atau undang-undang dasar 

merupakan satu sumber hukum yang mempunyai kedudukan sangat penting 

dalarn usaha membatasi k e k u a ~ a a n . ' ~ ~  

Negara berdasarkan konstitusi, mengandung sekurang-kurangnya dua 

makna. Pertama, pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau 

pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua; 

jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (individual 

Rudi Hartono, 201 1, Perempuan dan Revolusi Indonesia, httr,://www.berdikarionline 
.cornlkabar-rakvat~20110824/perempuan-dan-revolusi-indonesia.html#ix32DYVBE. diakses 
tanggal 15 April 201 5 
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rights), hak-hak politik (politik rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok 

atau hak-hak sosial sebagai hak asasi sebagai sebuah kelompok atau hak-hak 

sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan baik secara 

pribadi atau k e l ~ m ~ o k . ' ~ ~  

The Rule of Law, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik merupakan 

pilar dari negara modern. 190 

The Rule of law implies fundamental righis must be protected by law 

Democracy is about the influence of the people on the policies and the activities of 

the government and is carried out either directly by the people (direct democracy) 

or by means of elected representatives of the people (representative democracy). 

Good Governance is a norm for the government and a right for the citizen in 

which more speczJic conditions have been formulated. These nornw are sometimes 

linked to the norms of rule of law or democracy, but mostly they have their own 

contents. "l ( Negara Hukum membawa implikasi hak-hak dasar hams dilindungi 

oleh hukum. Demokrasi adalah tentang pengaruh orang-orang pada kebijakan dan 

kegiatan pemerintah dan dilakukan baik secara langsung oleh orang (demokrasi 

langsung) atau melalui perwakilan yang dipilih. Good Governance adalah norma 

bagi pemerintah dan hak untuk warga negara di mana kondisi yang lebih spesifik 

telah dirumuskan. Norma-norma ini kadang-kadang dikaitkan dengan norma- 

189 Bagir Manan, Teori dun Politik Konstitusi, (Yogyakarta : FH UII Press, 2005). 
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norma aturan hukum atau demokrasi, tapi sebagian besar mereka memiliki isi 

sendiri- terjemahan bebas penulis). 

Elements of Good Governance are: properness, transparency, 
participation, effectiveness, accountability and (economic, social und cultural) 
human rights. The concept is sometimes broad - containing norms for all the 
powers in the state - but this concept is also formulated in a more restricted way 
in the sense that it only applies to the administration. In the broader perception 
we have to distinguish between the three types ofprinciples of each of the three 
powers. For the legislator: the Principles of Good Legislation; for the 
administration: the Principles o f  Good Adnzinistration; and for the judiciary: the 
Principles of Good Pr.oced~~res.'~' 

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Hak asasi manusia menurut 

Henk Addink nlerupaka salah satu unsur dari Good Governance di samping 

prinsip kepatutan, transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas. Daiam 

kerangka yang lebih luas disebutkan tentang tiga jenis prinsip-prinsip yuntuk 

setiap kewenangan, untuk legislator, prinsip-prinsip legislasi yang baik, untuk 

administrasi, prinsip-prinsip administrasi yang baik dan untuk peradilan, prinsip- 

prinsip hukum acara yang baik. 

Hak Dasar manusia diklasifikasi menjadi sepuluh hak dasar yang terbagi 

lagi ke dalam beberapa turunanny a, yakni lg3: 

1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini 
dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (i) setiap orang berhak untuk hidup; dan 
(ii) setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; 

2) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah. Ini dapat dibagi dua, yaitu : (i) setiap orang berhak untuk 
membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah; dan (ii) setiap orang berhak 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; 

lg2 Ibid, hlnz. 14 
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3) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini berisi dua 
prinsip, yaitu : (i) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang; dan (ii) setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi; 

4) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya, 
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini dapat pula dipecah-pecah dalam 
beberapa prinsip, yaitu : (i) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasamya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia ; (ii) setiap orang berhak mendapat pendidikan demi 
nleniilgkatkail kualitas hidupilya dan deini kesejahteraan umat manusia; (iii) setiap 
orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia; 

5) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 

6) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 

7) Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja; 

8) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 

9) Hak perempuan, hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 
hukum dan perlindungan reproduksi; 

10) Hak anak, hak hidup untuk anak, status warga negara, hak anak yang 
rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan jaminan sosial 
anak. 

Dalam salah satu tulisannya Jimly Asshiddiqie membedakan antara hak 

asasi manusia (the human rights), ,hak warga negara (the citizen's rights) dan hak- 

hak hukum (legal rights). 194 

194 Jimly Asshiddiqie. 19 Mei 2010. Makalah pada acara lokakarya Nasional Komnas 
Perempuan, " Merawat dun Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara", Jakarta : 
Komnas Perempuan. 



Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang 

dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan 

salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap undang-undang dasar sesuai 

dengan paharn konstitusi negara modern. Hak asasi manusia (HAM), adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia 

sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihornlati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum , pemerintahan 

dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia. Ai-tinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang 

melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (the 

human rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen S rights). 

Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga juga 

telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau "constitutional 

rights ". j9' 

Namun, tidak semua " constitutional rights" identik dengan "human 

rights ". Ada hak konstitusional warga negara yang bukan atau tidak termasuk ke 

dalam pengertian hak asasi manusia. Dalam ha1 ini, Jimly mencontohkan hak 

setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "the 

citizen's constitutional rights", tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan 

warga negara. Jimly menegaskan, bahwa tidak semua "the citizen S rights" adalah 

195 Ibid 



"the human rights ", akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua "the huntan rights " 

juga adalah sekaligus merupakan " the citizen 's rights ". 19' 

Mengenai hak warga negara juga harus dibedakan antara hak 

konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di 

dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sedangkan hak-hak hukurn (legal rights) timbul berdasarkan jaminan undang- 

undailg dan peraturan perundmg-undangai di bawahnya, yang lebih riilci d m  

operasional yang diatur dengan imdang-undang ataupun peraturan perundang- 

undangan lain yang lebih rendah, sebagai penjabaran dari hak konstitusional. '97 

Konsep dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah'98 : 1. Rancangan atau 

buram surat, dll. 2. Ide atau pengetahuan yang diabstrakkan dari peristiwa 

konglcret (satu istilah dapat mengandung dua arti yang berbeda), 3.gambaran 

apapun yang ada dalam bahasa yang digunakan oleh aka1 budi untuk memahanli 

hal-ha1 lain. 

Konsep merupakan alat yang digunakan oleh hukum di samping unsur 

lainnya seperti asas dan standar. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk 

konsep merupakan salah satu dari hal-ha1 yang dirasakan penting dalam hukum. 

Konsepsional adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh 

suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan ana1i~is . I~~ 

Konsep dalam konteks penelitian ini adalah segala ide, pemikiran dan gagasan 

Ibid 
19' Ibid 
198 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta. Balai Pustaka. 2002), hlm.588 
199 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.48 



terkait hak konstitusional perempuan yang meliputi perkembangan pemikiran 

konsep hak konstitusional perempuan dan implementasinya di dalam proses 

pembentukan peraturan daerah dan muatannya. 

Sejak negara Indonesia berdiri telah terjadi beberapa kali pergantian UUD. 

Terdapat beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berlaku dari 

1945 hingga 1949, Koiistitusi Republik Iiidoilesia Serikat (Konstitusi RIS) belaku 

pada 1949 hingga 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 

(UUDS) berlaku pada 1950 hingga 1959. Yang disebut terakhir telah mengalami 

perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002 

yang selanjutnya penyebutannya resmi oleh MPR disepakati dengan nama 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*0° 

A. Perkembangan Yemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan 
Sebelum Perubahan UUD RI Tahun 1945 

A.l UUD RI Tahun 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terdiri atas Pembukaan, 

Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 65 ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat 

- Aturan Tambahan) serta Penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan PPKI 

tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 

200 Mahkarnah Konstitusi Republik Indoensia. Naskah Komrehensij-Perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil 
Pemhahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945. Edisi 
revisi. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.2010), hlrn. 13-14 



sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh 

Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 .201 

Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh suatu badan 

bentukan "Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai," yang dalam bahasa Indonesia disebut 

"Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia " (BPUPKI) . 

Pikiran Prof.Supomo pada permulaan masa Revolusi belum terkristalisir. 

Hal itu terlihat dari rancangan UUD yang beliau susun pada taliun 1942 yang 

memuat pasal tentang HAM yang lebih banyak dari pada yang tercantum di UUD 

1945. Sejak persetujuan Renville, Prof. Supomo berupaya menyusun Konstitusi 

RIS dan UUDS 1950 yang sarat dengan Hak Asasi Manusia. Bahkan, Hak Asasi 

Manusia di Konstitusi RIS, pasal 11 8, yang menyatakan "hak untuk berpindah 

agama" (Hak "rnurtad"), oleh beberapa kalangan dinyatakan "kebablasan". Pasal 

tentang "hak untuk berpindah agama9' tersebut menyebabkan kebuntuan dalam 

sidang MPRS 1967 sewaktu membahas HAM versi ~ n d o n e s i a . ~ ~ ~  

Prof. Supomo adalah seorang sarjana yang cemerlang. Mendapat gelar 

doktor dari Universitas Leiden dalam bidang hukum pada tahun 1927, pada usia 

24 tahun, dengan predikat cum laude, orang kedua pada jaman Hindia Belanda 

yang mendapat gelar Profesor, 1942. Kurang aktif dalam Pergerakan 

Kemerdekaan. Pengikut Theosofie; kurang disukai golongan Islam h e n a  

201 Yuyus Kardiman dan Pipih Sopiah. Mengenal Konstitusi yang Pernah Berlaku di 
Indonesia. (Jakarta : PT.Regina Eka Utama, 20 1 O), hlm.2 

202 RM.A.B.Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokunzen 
Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan. (Jakarta : Badan 
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004), hlm. 18 



ucapannya bahwa "Hukum Islam sebenarnya lebih kejam bagi kaum perempuan 

dari pada Hukum ~ d a t . ~ ' ~  

Membaca konstitusi, tidaklah cukup kalau hanya membaca yang tersurat 

saja. Orang tidaklah sekali-kali boleh mengabaikan ide dan ideologi yang tersirat 

di dalamnya. 204 

Ide konstitusionalisme sebagai dasar kehidupan bernegara dan berhukum 

yang berstatus supreme di suatu negara demokratis memiliki dua esensi doktrinal. 

Pertama, doktrin kebebasan sebagai hak manusia yang talc hanya asasi, akan 

tetapi juga kodrati, bukan pemberian penguasa. Hak-hak ini bersifat inderogable 

dan inalienable, serta harus selalu dijaga dan dipertahankan eksistensinya agar 

tetap in tact, utuh dan tak bercacat cela karena terjadinya pelanggaran- 

pelanggaran. Kedua, doktrin rule of law dengan ide dasar kedudukan hukum yang 

tertingi di antara norma apapun di dalarn kehidupan bernegara b a r ~ ~ s a . ~ "  

Pada waktu penyusunan naskah UUD 1945, ide-ide dasar tentang HAM 

sudah mulai dibahas dan diperdebatkan. Perdebatan yang terjadi bertitik pangkal 

pada apakah negara harus lnengatur HAM ataukah tidak206 Menurut Soekarno, 

Indonesia harus dibangun sebagai negara kekeluargaan. Pendapat Soekarno 

didukung Soepomo yang juga berpendapat tidak perlu memasukkan pengaturan 

'03 Natsir dalarn RM A.B.Kusuma, ibid, hlm. 14 
204 Soetandyo Wignjosoebroto, Konstitusionalisme: Suatu Paham Paradigmatik yang 

Mendasari Pola Hubztngan Kepenguasaan Antara Negara dun Wargalrya dalam Konteks Hak- 
Hak Asasi Manusia, dalarn Rofiqul Umam Ahmad, et a1 (.ed), Konstitusi dun Ketatanegaraaan 
Indonesia Kontemporer, Pemikiran ProfDr.Jimly Asshiddiqie dun Para Pakar Hukum, (Jakarta : 
The Biography Institute, 2007) hlm. 120 

'05 Ibid. 
'06 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, loc.cit 



mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar. Soepomo mempertentangkan 

paham kekeluargaan dan hak-hak warga negara yang disebut Soekarno berpaham 

liberal dan individual.207 

Pandangan dan pendapat Soekarno dan Soepomo ini ditentang oleh 

M.Hatta dan M.Yamin yang menginginkan agar hak-hak manusia diatur di dalam 

UUD dengan alasan tidak adanya jaminan atas hak tersebut akan menjadikan 

negara yang baru dibentuk menjadi negara kek~asaan.~" 

Pada 16 Juli 1945 perdebatan dalam BPUK menghasilkan kompromi 

sehingga diterima beberapa ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam UUD. 

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI segera menggelar sidang 

pertama pada 18 Agustus 1945 dan dalam keputusannya mengesahkan UUD yang 

telah dirancang oleh BPUPK dengan beberapa perubahan dan tambahan.209 

Konsep hak konstitusional perempuan inemang belurn dibahas secara 

khusus pada waktu penyusunan UUD RI Tahun 1945. Dalam UUD RI Tahun 

1945 terdiri dari 5 poin (Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, 

hak atas pengajaran dan hak atas akses sumber daya alam). Namun, ide-ide dan 

pemikiran terhadap pentingnya .penghormatan terhadap hak-hak individu dan 

keberpihakan kepada kaum yang lemah sudah mulai berkembang pada waktu itu. 

207 lhid, hlm.27 
208 lbid, hlm.28 
209 Joeniarto dalarn Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Naskah KomprehensifPerubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan 
Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk Hak Asasi Manusia, dan 
Agama, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 20 10, hlm.29 



A.2 Konstitusi RIS 1949 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 diterapkan untuk 

menggantikan UUD 1945 sebagai hasil kompromi politik perjuangan diplomasi 

Republik Indonesia dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949. 

Pada saat itu Indonesia diakui oleh Pemerintahan Belanda sebagai negara yang 

berdaulat tetapi negara harus berbentuk Serikat (Federasi). Naskah Konstitusi RIS 

disusun bersama ole11 delegasi Republik Illdonesia dail delegasi BFO 

(Bijeenkomst Federaal Overleg) ke Konferensi Meja Bundar. Rancangan itu 

disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang 

Dasar RIS. Setelah mendapat persetujuan dari Komite Nasional Pusat sebagai 

lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 1949, 

konstitusi RIS kemudian resrni diberlakukan rnulai tanggal 27 Desember 1949."' 

Dibandingkan dengan UUD 1945, Konstitusi RIS memuat prinsip-prinsip 

ketatanegaraan yang banyak berbeda dengan UUD 1945. Salah satu perbedaan itu 

yaitu mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut. Dalam UUD 

1945, secara normatif yang dipilih sebagai bentuk negara adalah republik dan 

sistem pemerintahan yaitu presidensial. Sementara dalam Konstitusi RIS 1949, 

bentuk negara yang dicantumkan dalam konstitusi dan diterapkan yaitu federasi, 

sedangkan sistem pemerintahan adalah kombinasi sistem presidensial dan 

parlementer.21 

210 YUYUS Kardiman dan Pipih Sopiah. ..Op cit, hlm.7 
21 lbid 



Konstitusi RIS terdiri dari bagian Mukaddimah dan Batang Tubuh. Pada 

bagian Mukaddimah disebutkan, " Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh- 

puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan 

senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang 

merdeka, berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sarnpai kepada 

tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun 

kemerdekaan ka~ni itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik- 

federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, 

kebangsaan, kerakyatan dan keadilail sosial. Untuk mewujudkan kebahagiaan 

kesejahteraan perdarnaian dan kemerdekaan dalam inasyarakat dan negara-hukum 

Indonesia merdeka yang berdaulat sempuina." 

Bagian Batang Tubuh terdiri dari 6 Bab dan 197 Pasal, tanpa ada bagian 

penjelasan. Bab I tentang Ne'gara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 6 

bagian, Bentuk Negara dan Kedaulatan, Daerah Negara, Larnbang dan Bahasa 

Negara, Hak dan Keabsahan Dasar Negara dan Asas-asas Dasar. Bab I1 tentang 

Republik Indonesia Serikat dan Daerah-Daerah Bagian. Bab 111 tentang 

Perlengkapan Republik Indonesia Serikat. Bab IV tentang Pemerintahan. Bab V 

tentang Konstituante dan Bab VI tentang Perubahan, Ketentuan-Ketentuan 

Peralihan dan Ketentuan-Ketentuan Penutup. 

Khusus terkait dengan Hak-Hak Dasar, diatur pada Bab I bagian kelima, 

Pasal7 sampai dengan Pasal33, mengatur tentang: 

1. Hak setiap. orang untuk diakui sebagai manusia pribadi terhadap 
Undang-Undang; 



2. Hak setiap orang menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama 
oleh Undang-Undang; 

3. Hak setiap orang menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap 
pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan 
pembelakangan tersebut; 

4. Hak setiap orang mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim- 
hakim yang ditentukan, melawan perbuatan-perbuatan yang 
berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya 
menurut hukum; 

5. Hak setiap orang yang ada di daerah negara untuk menuntut 
perlindungan untuk diri dail harta bendanya; 

6.  Hak setiap orang untuk bebas bergerak d m  tinggal dalam perbatasan 
negara; 

7. Hak setiap orang meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau 
penduduk kembali kesitu; 

8. Hak setiap orang untuk tidak diperbudak, diperulur atau diperhamba. 
Perbudakan, perdagangan budak dan perharnbaan dan segala perbuatan 
berupa apapun yang tujuannya kepada itu, terlarang. 

9. Hak setiap orang untuk tidak disiksa ataupun diperlakukan atau 
dihukum secara ganas tidak mengenal perikemanusiaan atau 
menghina; 

10. Hak setiap orang untuk tidak ditangkap atau ditahan, selain atas 
perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan 
undang-undang dalam hal-ha1 dan menurut cara yang diterangkan 
dalamnya. 

11. Hak setiap orang, dalarn persamaan yang sepenuhnya, mendapat 
perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tidak memihak, 
dalam ha1 menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan 
dalam ha1 menetapkan apakah suatu tuntutan hukurnan yang 
dimajukan terhadapny.a beralasan atau tidak; 

12. Hak setiap orang untuk tidak dipisahkan dari hakim, yang diberikan 
kepadanya oleh aturan hukurn yang berlaku; 

13. Hak setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu 
peristiwa pidana dianggap tak bersalah, sarnpai dibuktikan 
kesalahannya dalam suatu sidang di pengadilan, menurut aturan-aturan 
hukurn yang berlaku, dan ia dalarn sidang itu diberikan segala jaminan 
yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan; 



14. Tidak seorangpun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan 
hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan 
berlaku terhadapnya; 

15. Tiada suatu pelanggaran kejahatanpun boleh diancamkan hukuman 
berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah; 

16. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau 
kehilangan segala hak-hak kewargaan; 

17. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat; 

18. Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu 
rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya 
diperbolehkan dalam hal-llal yang ditetapkan dalam suatu aturan 
hukum yang berlaku baginya; 

19. Kemerdekaan dan rahasia tidak boleh diganggu-gugat, selainnya dari 
pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan 
untuk itu menurut peraturan-peratwan undang-undang ; 

20. Hak setiap orang atas kebebasan pikiran keinsafan batin dan agama; 
meliputi pula hak kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu 
pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum 
maupun dalarn lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, 
mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, 
serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan 
orang tua mereka; 

21. Hak atas kebebasan setiap orang mempunyai dan mengeluarkan 
pendapat; 

22. Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara darnai 
diakui dan sekedar perlu dijamin dalam peraturan-peraturan undang- 
undang ; 

23. Hak setiap orang bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik 
dengan lisan ataupun tertulis; 

24. Hak setiap orang memajukan permohonan kepada penguasa yang sah; 

25. Hak setiap warga negara turut serta dalam pemerintahan dengan 
langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan 
bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang; 

26. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan 
pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan 



pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang- 
undang ; 

27. Hak dan kewajiban setiap warga negara turut serta dengan sungguh 
dalam pertahanan kebangsaan; 

28. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada 
termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat; 

29. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum 
golongan rakyat akan diperhatikan; 

30. Hak setiap orang mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama- 
sama dengan orang lain; 

3 1. Hak setiap orang untuk tidak dirampas miliknya dengan semena-mena; 

32. Pencabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu 
benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian 
dan menurut aturan-aturan undang-undang; 

33. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, 
ataupun, baik untuk selarna-lamanya maupun untuk beberapa lama, 
harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, 
maka ha1 itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut 
aturan-aturan undang-undang, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh 
aturan-aturan itu; 

34. Hak setiap warga negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, 
atas pekerjaan yang ada, berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan 
berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil; 

35. Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-ha1 yang sarna, 
atas pengupahan yang adil yang menjamin kehidupannya bersama 
dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia; 

36. Hak mendirikan serikat-sekerja dan masuk kedalamnya untuk 
memperlindung kepentingannya; 

37. Mengajar dan memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas, 
dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan 
terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang; 

38. Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan 
organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikulir, 
dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui. 



Pengaturan hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia pada 

Konstitusi RIS ini termasuk pengaturan yang legkap walaupun juga tidak 

menyebutkan secara khusus tentang hak-hak perempuan. 

A.3 UUDS 1950 

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan 

UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indoenesia sejak 

17 Agustus 1950 hingga dikeluxkamya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Undang-Undang Dasar Sen~entara Republik Indonesia adalah formil sebuah 

perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. Perubahan itu adalah demikian, sehingga 

struktur Republik Indonesia yang menurut Konstitusi R.I.S. Bersifat federal, 

berubah menjadi Negara ~ e s a t u a n . ~ ' ~  

Perbandingan pokok isi UUDS dengan Konstitusi RIS selain negara yang 

berbentuk federasi pada Konstitusi RIS dan berbentuk unitaris pada UUDS, 

menurut Supomo adalah sebagai berikut 213: 

1. Pada umumnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, serta 
asas-asas dasar jang dimuat di dalarn Konstitusi RIS dan yang sesuai dengan 
"Universal Declaration of Human Rights" serta sesuai dengan hak-hak dan 
kebebasan dasar manusia yang disebut dalam lampiran pada Statut Uni Indonesia- 
Belanda, dimuat juga dalam UUDS ini (Bagian-bagian V dan VT). Hak dasar yang 
mengenai kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran, yang menurut pasal 18 
Konstitusi RIS meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, dsb., di 
dalam pasal 18 UUDS ini tidak ditegaskan, apakah hak itu meliputi juga apa yang 
termaktub dalam Konstitusi RIS tersebut. Pasal 43 ayat 2 UUDS mejamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya 

212 R.Supomo. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. (Djakarta : 
Penerbit Pradnjaparamita, 1965).hlm.4 

213  Ibid. hlm. 13-17 



itu, sesuai dengan bunyinya pasal 29 ayat 2 UUD Republik Indonesia. Menurut 
penjelasan Pemerintah RIS kepada Parlemen, pasal 18 dan pasal 43 itu telah 
cukup sempuna dalam menunjukkan pengakuan kemerdekaan beragama dan 
kebebasan orang untuk bertukar agama, bahkan pasal-pasal tersebut telah meliputi 
apa yang dimaksud dalam pasal 18 Universal Declaration of Human Rights.. 

2. UUS mengenal hak berdemonstrasi dan hak mogok (pasal 21), yang tidak 
disebut dalam Konstitusi RIS, pun tidak disebut dalam UUD Republik Indonesia. 
Pengakuan kedua hak ini telah lama diperjuangkan oleh kaurn pergerakan, 
terutama oleh kaurn buruh Indonesia. Di dalarn konstitusi-konstitusi yang 
dibentuk setelah perang Dunia ke 11, misalnya Konstitusi Perancis 1946 dan 
Konstitusi Itali 1947, hak mogok itu diakui juga. 

3. Dasar perekonomian yang dimuat dalam pasal 33 UUD Republik Indonesia, 
diperoleh pasal 38 UUDS. Sementara, dalam pasal itu pasal 37 ayat 3 melarang 
organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi 
nasional. Fungsi sosial hak milik, yang diakui misalnya dalam pasal 153 ayat 3 
Konstitusi Weimar (Jerman) 191 9, dalam pasal 42 ayat 2 Konstitusi Itdi 1947, 
mendapat pengakuan juga dalam pasal26 ayat 3 UUDS. 

4. Pemerintah bersifat sistem kabinet yang bertanggungjawab kepada 
Parlemen (pasal 83). Sistein ini tidak berbeda dengan sistem pemerintah yang 
dimuat dalam pasal 1 18 Konstitusi RIS. Perbedaannya ialah, bahwa Pemerintahan 
RIS tidak dapat digulingkan oleh Parlemen (pasal 122 Konstitusi RIS) , sedang 
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat jatuh oleh karena 
haluannya tidak disokong oleh Parlemen. Sebaliknya, menurut Konstitusi RIS, 
Dewan Penvakilan Rakyat tidak dapat dibubarkan, sedang Pasal 84 UUDS ini 
memberi hak kepada Presiden untuk membubarkan DPR. Hak Presiden tersebut 
adalah imbangan dari kekuasaan DPR untuk menggulingkan Pemerintah. 

5. Seperti UUD Republik Indonesia, UUDS ini mengenal jabatan Wakil 
Presiden. Konstitusi RIS tidak mengadakan jabatan Wakil Presiden, oleh karena 
jabatan itu dipandang tidak perlu didalam sistem- kabinet yang bertanggung 
jawab. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, jabatan Wakil Presiden 
diadakan selama masa sebelum Konstituante terbentuk. Ini adalah suatu 
kompromis yang bersifat politis antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI yang 
dicapai pada perundingan bersama tentang rencana UUDS. 

6 .  Parlernen Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya terdiri atas satu 
Badan, ialah Dewan Penvakilan Rakyat, Senat RIS sebagai institut negara federasi 
yang "mewakili daerah-daerah bagian"-kata Penjelasan Pemerintah RIS kepada 
Parlemen atas Rencana UUDS-dihapuskan, karena daerah-daerah bagian itu tidak 
akan ada lagi dalam suatu negera kesatuan. 

7. Jarninan kepada golongan-golongan kecil supaya mereka mempunyai 
penvakilan dalam Parlemen, yang termaktub dalam pasal 100 Konstitusi RIS 
dioper oleh pasal 58 UUDS. Dalam penjelasan atas Rencana UUDS Republik 
Indonesia Pemerintah mengatakan, bahwa maksud jaminan tersebut bukan untuk 



meneruskan adanya "minoriteiten" dalam Negara Indonesia yang demokratis, 
bahkan cita-cita Negara kita ialah mempersatukan segala golongan bangsa sebagai 
satu Bangsa yang "homogen". Jarninan itu dianggap masih perlu berhubung 
adanya "realiteit" pada waktu sekarang, ialah bahwa golongan-golongan kecil 
pada waktu sekarang masih ada. 

8. Mahkamah Agung yang sebagai Pengadilan Negara yang tertinggi tidak 
lagi hanya melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan 
tertinggi daerah-bagian (pasal 153 ayat 1 Konstitusi FUS), melainkan akan 
melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan segala pengadilan yang 
lain di seluruh Indonesia, tidak lagi mempunyai hak untuk mengatakan, bahwa 
suatu peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian 
berlawanan dengan Konstitusi (pasal 156 Konstitusi RIS) berhubung dengan 
tidak adailya lagi peraturan ketatanegaraan atau undang-undang daerah bagian. 

9. Negara Kesatuan tidak akan bersifat sentralistis, bahkan daerah Indonesia 
akan dibagi atas daerah besar dan daerah kecil yang otonom (pasal 131 ayat I). 
Otonomi Daerah akan diberikan seluas-luasnya (pasal 13 1 ayat 2), bahkan 
"medebewind" akan diberikan juga kepada daerah-daerah (pasal 13 1 ayat 3). 
Dasar demokrasi dalam pemerintah undang-undang daerah adalah jaminan oleh 
pasal 13 1 ayat 1, yang menentukan, bahwa undang-undang yang mengatur bentuk 
susunan pemerintahan daerah harus memandang dan mengingati dasar 
perrnusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. 
Ketentuan ini sesuai dengan pasal 18 UUD Republik Indonesia. 

10. Mengatur kedudukan Swapraja tidak lagi tugas dan kekuasaan daerah 
bagian (pasal 65 Konstitusi RIS), melainkan adalah tugas pemerintah (Pasal 132 
UUDS). Mengatur kedudukan Swapraja tersebut tidak lagi diharuskan dengan 
kontrak (pasal 65 Konstitusi RIS), melainkan dengan undang-undang (Pasal 132 
ayat 1 UUDS). Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan 
yanng mengenai kedudukan Swapraja tidak h a s  diadili oleh Mahkamah Agung 
(Pasal 67 Konstitusi RIS), melainkan oleh badan pengadilan yang mengadili 
perkara perdata Cjadi dapat juga diserahkan kepada Mahkamah Agung), ataupun 
kepada alat perlengkapan lain dengan seboleh-bolehnya jaminan yang serupa 
tentang keadilan dan kebenaran (Pasal-pasal 132 ayat 3 dan 108 UUDS). 

1 1. Konstituante, yang menurut pasal 188 Konstitusi RIS , dibentuk dengan 
jalan memperbesar DPR dan Senat .dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak 
jumlah anggota biasa majelis itu masing-masing, menurut pasal 135 UUDS ini 
akan terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas 
perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai 
seorang wakil. 

12. Lain daripada ketentuan yang dimuat dalam pasal 187 Konstitusi RIS, 
maka rancangan Konstitusi yang tetap tidak perlu h a s  dibuat oleh Pemerintah. 



UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 

tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi 

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama 

Babak ke-3 Rapat ke-7 1 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di ~ a k a r t a . ~ ' ~  

Pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa: a). Rakyat daerah-daerah bagian 

di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara Republik Kesatuan; 

b).kedaulatan adalah di tallgall rakyat; c).Negara yang berbentuk republik- 

kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang 

kemerdekaannya oleh rakyat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, yang 

semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian menjadi republik 

federasi;d).untuk melaksanakan kehendak Rakyat akan dibentuk republik 

kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera 

Timur telah menguasakan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya 

untuk bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara RI dan e). Bahwa 

kini telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusyavraratan itu, 

sehingga untuk memenuhi kehendak Rakyat, tibalah waktunya untuk mengubah 

konstitusi Semeiltara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat yang telah 

tercapai itu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara yang berbentuk 

republik kesatuan dengan narna Republik Indonesia. 

Pada bagian Mukaddimah disebutkan, " Bahwa sesungguhnya kemerdekaan 

itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 

2 ' 4 ~ ~ y U s  Kardiman dan Pipih Sopiah, ... op.cit., hlm.59 



harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat 

yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke 

depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur. Dengan berkat dan rahrnat Tuhan tercapailah 

tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur, Maka demi ini kami menyusun 

kemerdekaan kami itu dalam suat~l piagalii Negara yang berbentuk republik- 

kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, 

kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk niewujudkan kebahagiaan, 

kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalani masyarakat dan Negara- 

hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. 

Hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia diatur pada Bagian V, Pasal 7 

sampai dengan Pasal34, yaitu : 

1. Hak setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang; 

2. Hak sekalian orang menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh 

undang-undang ; 

3. Hak sekalian orang menuntut perlindungan yang sarna terhadap tiap-tiap 

pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan 

pembelakangan demi kian; 

4. Hak setiap orang mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim- 

hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang 



berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut 

hukum; 

5. Hak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya; 

6. Hak setiap orang dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan 

Negara; 

7. Hak setiap orang meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau 

penduduk kembali kesitu; 

8. Tiada seorangpuil boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. 

Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan 

berupa apapun yang tujuailnya kepada itu, dilarang; 

9. Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum 

secara ganas, tidak mengenal peri kemanusiaan atau menghina; 

10. Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah 

untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang 

dalarn hal-ha1 dan menurut cara yang diterangkan dalamnya; 

1 1. Hak setiap orang, dalarn persamaan yang sepenuhnya mendapat perlakuan 

jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam ha1 

menetapkan hak-hak dan, kewaj iban-kewajibannya dan dalam ha1 

menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya 

beralasan atau tidak; 



12. Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang juapun dapat dipisahkan 

daripada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukunl yang 

berlaku; 

13. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa 

pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya 

dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang 

berlaku, dan ia dalam sidailg itu diberiltan segala jaminan yang telah 

ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan; 

14. Tiada seorang diucapkan boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi 

hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku 

terhadapn ya; 

15. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat di 

atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka; 

16. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh diancamkan hukuman 

berupa berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah; 

17. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau 

kehilangan segala hak-hak kewargaan; 

18. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat; 

19. Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-meyurat tidak boleh 

digmggu gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain 



yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan dan undang- 

undang dalam hal-ha1 yang diterangkan dalam peraturan itu; 

20. Hak setiap orang atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran; 

21. Hak setiap orang atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; 

22. Hak penduduk atas kebebasan berkurnpul dan berapat diakui dan diatur 

dengan undang-undang; 

23. Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang; 

24. Hak sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 

bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun 

dengan tulisan; 

25. Halc sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memajukan 

permohonan kepada penguasa; 

26. Hak setiap warga-negara turut serta dalam pemerintahan dengan langsung 

atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut 

cara yang ditentukan oleh undang-undang; 

27. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. 

Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut 

aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah; 

28. Hak dan kewajiban setiap warga negara turut serta dengan sungguh- 

sungguh dalam pertahanan Negara; 



29. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada 

termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat; 

3 0. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golong an 

rakyat akan diperhatikan; 

3 1. Hak setiap orang mempunyai milik, baik sendiri-sediri maupun bersarna- 

smaa dengan orang lain; 

32. Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau 

hak tidak dibolehkan , kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut 

aturan-aturan undang-undang; 

33. Hak setiap warga negara atas pekerjaan, yang layak bagi kemanusiaan 

sesuai dengan kecakapannya; 

34. Hak setiap orang dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas 

syarat-syarat perburuhan yang adil; 

35. Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalarn hal-ha1 

yang sama, atas. pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian 

pekerjaan yang sarna baiknya; 

36. Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan, atas pengupahan adil yang 

menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan 

martabat manusia; 



37. Hak setiap orang mendirikan serikat sekerja dan masuk ke dalamnya untuk 

memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya; 

38. Hak tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran; 

39. Rebas memilih pengajaran yang diikuti; 

40. Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa 

yailg dilakukan terhadap itu menur~t  peraturan undang-undang; 

41. Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi- 

organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan 

mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak 

mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap it11 menurut 

peraturan undang-undang 

UUDS 1950 memasukkan pengaturan hak asasi manusia yang sangat banyak 

(47 pasal) pada Bab I Bagian V sampai dengan Bagian V, namun juga belurn 

mengatur secara khusus tentang HAM PerempuaE. 

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, sesuai narnanya, 

dimaksudkan untuk sementara, sehingga sejak itu, dimulailah penyusunan 

Undang-Undang Dasar baru dengan dibentuknya lembaga konstituante. 

Persidangan-persidangan diadakan dalarn rangka penyusunan Undang-Undang 

Dasar yang bersifat tetap mulai tahun 1956 sarnpai dengan tahun 1959 namun 

upaya ini tidak berhasil sarnpai kemudian Presiden ~ o e k a k o  mengeluarkan 

keputusannya yang dikenal dengan Dekrit Presiden 1959 yang isinya antara 



lain : 1) membubarkan dewan konstituante; 2). Kembali ke Undang-Undang 

Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; 3). Dibentuknya Dewan 

Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara sesuai ketentuan UUD 1 9 4 5 . ~ ' ~  

B. Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan 
Sesudah Perubahan UUD RI Tahun 1945 

Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat 

struktur dan pola hubungan kekuasaan Negara yang dari sudut ketatanegaraan 

lebih menjarnin tampilnya sistem politik yang dem~kra t i s .~ '~  

Dua ha1 yang harus diperhatikan untuk bisa mengaktualisasikan system 

yang dernokratis tersebut :2'7 

Pertarna, system demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi 

haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya oleh 

peyelenggara Negara; 

Kedua, sebagai produk kesepakatan (resultante) yang lahir dari keadaan dan 

waktu tertentu UUD itu tidak boleh diubah dengan resultante yang baru. 

Perkembangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 pasca arnandemen ktara  lain adalah 218: 

215 Ibid, hlm.93 
216 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum ... loc.cit 
217 lbid 
218 Tumbu Saraswati. 1 5 Juni 20 1 0. Penyempurnaan Perkembangan Undang-Undang 

Dasar Negara RI Tahun 1945. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan 



1 .disempurnakannya aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak 

asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi 

suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.disempurnakannya aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan 

kewajiban Negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, menegakkan etika, llloral dall bernegara sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera. 

Sebelum amandemen UUD 1945 konsep hak konstitusional perempuan hanya 

terdiri dari 5 poin (Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, 

hak atas pengajaran dan hak atas akses sumber daya alam). Sesudah itu menjadi 

17 Pasal dengan 40 substansi hak yang beragam dalam 14 rumpun Hak, yakni : 

I.Hak Atas ,Kewarganegaraan : l).Hak atas status kewarganegaraan; 2).Hak atas 

Kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; II.Hak Atas Hidup : 

3).Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; 4).Hak atas 

kelangsungan hidup, turnbuh dan berkembang; 1II.Hak untuk Mengembangkan 

Dir i  :5).Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya; 6).Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

"Merawat dan Memenuhi Jarninan Hak Konstitusional Warga Negara". Jakarta : Komnas 
Perempuan 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































