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Abstrak 

Kebijakan publik terhadap perempuan di Indonesia masih terbelah. Disatu sisi telah banyak 
produk undang-undang dan peraturan yang ada dibawahnya yang mengatur hak-hak 
perempuan bermunculan dari tahun ke tahun, namun di sisi lain masih juga ada produk 
perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang tidak ramah terhadap hak-hak 
perempuan. Tidak hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI/1991), tetapi belakangan, paska 
reformasi,  juga muncul berbagai macam peraturan-peraturan atau perda-perda Syariah 
yang seolah-olah mengabaikan undang-undang yang berada diatasnya. Ada dua hal yang 
masih perlu dibicarakan secara mendasar. Pertama, bagaimana bentuk program strategi 
pendidikan dan kebudayaan yang terkait dengan pemahaman tentang hak-hak perempuan 
dalam keluarga, masyarakat dan negara? Kedua, bagaimana melakukan sinkroninasi dari 
semua peraturan yang ada tentang perempuan? Apa sumbangan signifikan yang diberikan 
Muhammadiyah dalam persoalan rancangan perundang-undangan ini? Diatas semuanya, 
bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat merespon draft Rancangan Undang-Undang 
Kesetaraan dan Keadilan Gender sebelum diantarkan ke program Legislasi nasional 
(Prolegnas) tahun 2015-2019. Apa peran Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, sebagai 
masyarakat sipil,  dalam hubungannya dengan negara, cq. Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat ?. Yang terakhir justru lebih penting karena akan  menentukan jalannya sejarah ke 
depan dalam bingkai kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.  

 
Keterbelahan kebijakan publik terhadap perempuan di Indonesia. 

            Paska diundangkannya CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination Against Wowen) oleh Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diratifikasinya 

Undang-undang tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia (Undang-undang No.7,1984) 

sesungguhnya secara perlahan tetapi pasti telah terjadi perubahan tentang pandangan 

manusia terhadap perempuan.  Sejak dasa warsa tahun 1990an, Pusat-pusat Studi Wanita 

(PSW) dan Pusat Studi Gender (PSG)  berdiri dimana-mana – yang belakangan diubah 

menjadi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), baik di lingkungan perguruan tinggi negeri 

dan swasta maupun di lingkungan gerakan masyarakat sipil yang umumnya lebih dikenal 
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dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berbagai kegiatan, konferensi, seminar, 

workshop, loka karya, focus group discussion, penelitian, penulisan buku membahas  peran 

wanita dalam keluarga, masyarakat dan negara diadakan di berbagai tempat. Perguruan 

tinggi, organisasi sosial, organisasi wanita, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi 

keagamaan, organisasi kepemudaan, dialog antar agama dan budaya dan begitu 

seterusnya. 

          Gayung bersambut. Negara mengapresiasi pandangan keadilan dan kesetaraan 

gender. Apresiasi ini muncul dalam sejumlah kebijakan publik baik pada tingkat Undang 

Undang maupun peraturan-peraturan di bawahnya. Negara juga sudah meratifikasi 

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, melalui UU No. 39 tahun 1999, dan sejumlah 

konvensi Internasional lainnya. Antara lain adalah UU no. 7  tahun 1984 tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Disamping itu, ada 29 

kebijakan baru untuk pemenuhan hak-hak perempuan, penanganan dan penghapusan 

kekerasan terhadap perempuan. Beberapa diantaranya adalah UU No. 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, UU Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri, UU. No. 

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Tahun 2000 juga telah dikeluarkan Instruksi 

Presiden (Inpres th. 2000) untuk Pengarusutamaan Gender. Ini semua merupakan langkah 

penting dan luar biasa yang sudah dilakukan Negara dalam memenuhi mandat 

konstitusionalnya.  

          Secara internal di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah juga telah 

menyelenggarakan diskusi, seminar dan telah mengeluarkan beberapa buku pedoman, 

antara lain seperti Wacana Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah, hasil Seminar 

Nasional Fikih Perempuan yang diselenggarakan di UHAMKA pada tahun 2003, dicetak 

pada tahun 2005, yang selanjutnya menjadi bahan keputusan Munas Tarjih ke 27 tahun 

2010 di Malang. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, merupakan Keputusan Muktamar 

Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang, yang ditanfidz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

pada tahun 1990, selanjutnya diterbitkan oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah pada tahun 1991. 

Agar sesuai dengan perkembangan perspektif tentang perempuan dan keluarga, maka 

buku tersebut dikaji oleh pimpinan pusat ‘Aisyiyah dan pada tahun 2012 diterbitkan edisi 

revisi. Selanjutnya disempurnakan kembali melalui forum Munas Tarjih ke-28 tahun 2014 di 

Palembang. Selain itu masih banyak produk lain yang terbit dalam Suara Muhammadiyah 

dan Suara ‘Aisyiyah, sebagian terhimpun di dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 1 – 8, 

misalnya tentang Kedudukan wanita dalam Islam (2013), wali nikah perempuan yang lahir 

di luar nikah (2003), Kedudukan Ibu Tiri (2005), Istri Berorganisasi (2008), Kepemimpinan 

wanita (2012) dan lain-lain. Selain itu, terdapat praktik dalam Muhammadiyah yang kuat di 

Muhammadiyah tentang kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan misalnya poligami 

sebagai soulsi darurat sosial, tidak dianjurkannya khitan perempuan, dan perkawinan harus 

dicatatkan di KUA. Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menjadi salah satu Anggota 
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Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sudah tiba waktunya peraturan itu juga berlaku di 

tingkat wilayah, daerah maupun cabang.1            

           Seacara internal Muhammadiyah-‘Aisyiyah mungkin telah dapat merasa cukup, untuk 

tidak menyebutnya merasa puas, dengan hasil-hasil muktamar dan produk-produk lain 

seperti terungkap diatas. Namun disisi lain, jika dilihat dari sisi lain bagaimana gambaran 

nyata yang dihadapi umat Islam Indonesia dalam hal yang terkait dengan hak-hak 

perempuan secara umum dalam skala nasional? Bagaimana hubungan antara 

Muhammadiyah-‘Aisyiyah dengan negara dalam konteks ini? Meskipun Indonesia telah 

memiliki Kementrian Pemberdayaan Wanita, Kementrian Sosial, Kementrian Agama dan 

kementrian yang lain, yang telah berupaya menyebarluaskan ide-ide, gagasan, hasil 

penelitian dan pemikiran baru tentang corak hubungan yang lebih proporsional, adil dan 

setara antara pria-wanita, laki-laki-perempuan, suami-istri, bapak-ibu, namun tetap saja 

upaya gerakan menuju keadilan dan kesetaraan gender mengalami kendala. Gerakan untuk 

menyadarkan betapa pentingnya peran wanita dalam kehidupan keluarga dan publik, 

hubungan non diskriminatif dalam kehidupan semesta tidak atau belum memperoleh 

respon yang ikhlas dan menggembirakan. Artinya, negara juga masih mengapresiasi 

pandangan-pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu indikasinya, 

untuk konteks Indonesia hari ini (2015), adalah UU Perkawinan No. 1/1974 berikut 

pedoman pelaksanaannya yang disebut KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI disahkan 

berdasarkan Keppress No. 1 tahun 1999. Membaca pasal per pasal UU. No. 1/1974 dan KHI 

ini tampak jelas bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi tidak setara dengan 

laki-laki dan terdiskriminasi berikut segala konskuensi hukumnya. UU lain yang dinilai 

mengandung muatan diskriminatif terhadap perempuan adalah UU Pornografi.2  Belum lagi 

membaca dan mencermati  berbagai perda-perda Syariah yang bermunculan saling silih 

berganti di tanah air.3 Tidak hanya itu. Laopran Komnas Perempuan tahun 2013 mencatat 

ada 279.760 korban kekerasan terhadap perempuan (istri). Angka ini sering disebut sebagai 

layaknya fenomena gunung es. Mayoritas terjadi di ruang yang dianggap paling eksklusif 

                                                           
                1Proposal kegaiatan Seminar Publik Pandangan Muhammadiyah Terhadap Perempuan, 
Yogyakarta, 4-5 April 2015, h. 1-2.  
                2KH. Husein Muhammad, “Perempuan, Agama dan Negara”, makalah (belum diterbitkan) pada 
seminar ICRS-IAIN Lombok, tanggal 20 Januari 2015. 
                3Menurut laporan Komnas Perempuan, setidaknya sampai tahun 2009 ditemukan ada 154 
Kebijakan Daerah yang bersifat Diskriminatif, 64 di antaranya merupakan diskriminasi langsung terhadap 
perempuan. Kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut tersebar di 69 kabupaten/Kota di 21 Propinsi. 
Keberadaan kebijakan diskriminatif ini terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. 
Tahun 2011 menjadi 207, tahun 2012 menjadi 282. Tahun 2013 sebanyak 342 kebijakan di mana 265 di 
antaranya adalah terkait lagsung dengan perempuan atas nama agama dan moralitas. Beberapa 
diantaranya adalah mengatur busana, pemisahan ruang laki-laki dan perempuan (khalwat/ikhtilath), 
pengaturan keluar malam perempuan, prostitusi, migrant. Dari seluruh kebijakan negara yang 
diskriminatif ini, sampai hari ini tidak satupun yang dibatalkan. Kementrian Dalam Negeri hanya bias 
melakukan proses “klarifikasi”, dan ini baru terhadap 8 kebijakan. Lebih lanjut Laporan Perempuan 
2009, “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonsia. 
Laporan Pemantauan Komnas Perempuan tentang Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional 
Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Propinsi”. 
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yang bernama Rumah Tangga. Dari jum;ah tersebut, 5.629 kasus kekerasan seksual. Ini 

berarti bahwa dalam setiap 3 jam setidaknya ada 2 orang perempuan mengalami 

kekerasan seksual.4 

           Dapat diberikan beberapa contoh disini. Pertama, batas usia minimal nikah yang 

diatur dalam pasal 15 ayat (1). Pasal ini dianggap tidak adil karena telah membatasi usia 

minimal perempuan boleh menikah lebih rendah dari usia laki-laki. Perempuan sekurang-

kurangnya 16 tahun dan laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun. Kedua, tentang wali nikah. 

Ini dijelaskan dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23. Di antara pasal-pasal tersebut , yang 

cenderung bias gender adalah pasal 19., 20 ayat (1) dan 21 ayat (1). Hak kewalian hanya 

dimiliki oleh orang yang berkelamin laki-laki. Meski ibu adalah orang paling dekat dan 

paling memahami anak-anaknya, ia tidak punya hak sama sekali menikahkan anaknya. 

Ketiga, tentang saksi. Ini diatur dalam pasal 24, 25 dan 26. Paaal 25 menyebutkan saksi 

dalam akad nikah adalah laki-laki.  Pasal ini menutup sama sekali kemungkinan perempuan 

untuk menjadi saksi pernikahan. Keempat,  tentang kepala rumah tangga. Pasal 79 KHI 

menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah adalah ibu rumah tangga. 

Sebagaimana fikih pada umumnya, KHI tidak pernah mempertimbangkan kapabilitas dan 

kredibilitas istri sebagai kepala rumah tangga. Kelima, tentang poligami. Ketentuan ini 

diatur dalam KHI pada pasal-pasal 55 sampai dengan pasal 59. Hal lain adalah soal Nikah 

Beda Agama, Kewarisan dan lain-lain.  

          Ketika pandangan keilmuan dan sebagian anggota sosial-masyarakat terhadap 

perempuan telah berubah dan menyebar ke berbagai kalangan luas paska diundangkannya 

CEDAW dan kemudian diikuti oleh tindakan konkrit para pemerhati dan aktivis perempuan  

dengan cara mengusulkan dan menuangkannya  dalam format  draft pengganti atau 

penyempurna Kompilasi Hukum Islam (KHI; 1991) ternyata belum dapat diterima. Konsep 

Counter Legal Draft (CDL) KHI yang dimotori oleh tim Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Departemen Agama Republik Indonesia kemudian diberhentikan/ditolak dan tidak ada 

tindak lanjut.  Kerja tim tersebut akhirnya berhasil menyusun risalah Pemharuan Hukum 

Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) pada 21 September 2004.5 

Counter Legal Draft (CLD) KHI di Kementrian Agama, ternyata tidak membuahkan hasil dan 

bahkan diberhentikan (mauquf) begitu saja, alias tidak dilanjutkan pembahasannya.  

Jangankan sampai diantarkan masuk ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional).6 Dengan 

pemberhentian itu, kita dapat membayangkan betapa terbelahnya kebijakan publik 

tentang perempuan di Indonesia dan sekaligus menjelaskan betapa sulit  dan bagaimana 

sukarnya mengimplementasi gagasan dan pemikiran baru tentang keadilan dan kesetaraan 

                                                           
                4Laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, tahun 2013.  
                5Tim Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama Ri, Jakarta, Pembaharuan Hukum Islam: 
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, 2004.  
                6Mochamad Sodik, “Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musda 
Mulia”, Asy-Syir’ah, Vol. 38, No. II, Th. 2004, h.193-211. Juga “Pembacaan Progressif terhadap Fikih 
Keluarga: Kritik terhadap KHI dan RUU HTPA”, Asy-Syir’ah, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012, h.109-135. 
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Gender  dalam kehidupan keluarga dan publik sekaligus dalam masyarakat. Seolah-olah 

upaya selama hampir 25 sampai 30 tahun tidak ada bekasnya sama sekali.  

           Bagaimana nasib RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ke depan? Rancangan 

UU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) sudah pernah diulas oleh beberapa penulis 

yang dimuat dalam Jurnal studi Gender dan Islam Musawa.7 Ada beberapa point penting 

yang secara akademis perlu dipertimbangkan ulang, bahkan digarisbawahi terlebih dahulu, 

sebelum mengangkatnya ke forum pembahasan draft perundang-undangan yang nantinya 

mengikat semua pihak.  Bahkan sekalipun nanti RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender ini 

dapat berhasil masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat dan berhasil pula disahkan, kerja 

budaya pada tingkat keilmuan dan pendidikan terus menerus diperlukan. Long term project 

budaya keilmuan dan pendidikan ini lebih penting dari pada yang lain-lain karena sifatnya 

sangat fundamental dan mendasar dalam perannya membentuk pandangan hidup (world 

view) keagamaan anak bangsa ke depan. 

 

Telaah keagamaan. 

            Ketika Kementrian Agama atau lebih tepatnya Menteri Agama dan jajaran 

dibawahnya, sebagai representasi cara pandang umat Islam,  mengambil keputusan untuk 

memberhentikan pembahasan naskah tentang Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam 

(CLD-KHI), maka dapat diduga  bahwa pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang 

Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dilakukan para aktivis gender selama ini memang 

masih belum mampu masuk dan menyentuh relung paling dalam bangunan pemikiran 

keagamaan (Islam), yaitu Usul Fiqh (Dasar-dasar pokok pemahaman dan penafsiran agama 

Islam). Jika pun menyentuh, ia hanya menyentuh sampai batas wawasan epistemologi 

keilmuan cerdik cendekia dan ulama Usul Fiqh era klasik-skolastik (al-Turats) dan belum 

sempat melanjutkannya sampai ke wilayah wawasan epistemologi keilmuan modern (al-

hadatsah) dan apalagi modern tingkat lanjut (ma ba’da al-hadatsah). Tidak hanya itu.  

Umumnya, wawasan keilmuan keislaman hanya berhenti pada bangunan pemikiran praksis 

hukum  keagamaan Islam, yang bersifat ad hoc, legal-spesifik,  yakni pola pikir keagamaan 

yang hanya puas dan berhenti pada dataran fiqh. Keduanya, baik pola pemikiran Usul fiqh 

era klasik-skolastik maupun fiqh pada dataran ad hoc/legal-spesifik memang akan 

mengalami kesulitan yang luar biasa ketika hendak memasuki pembahasan Keadilan dan 

Kesetaraan Gender. 

         Setidaknya adalah Mohammad Arkun, ilmuan Muslim dari Aljazair dan berkarir 

akademik di Sorbon, Paris, yang telah menjelaskan kesulitan tersebut. Saya kutip uraiannya 

dalam bahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 

berikut:  

                                                           
                7Jurnal Studi Gender dan Islam, Musawa, Vol. 11, No. 2, Juli 2012 memuat beberapa tulisan 
yang membahas Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG).   
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         ... Para ahli fikih yang sekaligus teolog (Kalam) tidak mengetahui hal itu. Mereka 
mempraktikkan jenis interpretasi terbatas dan membuat metodologi tertentu, yakni fikih 
dan perundang-undangan (Qanun). Dua hal ini mengubah diskursus al-Qur’an yang 
mempunyai makna mitis-majazi, yang terbuka bagi berbagai makna dan pengertian, 
menjadi diskursus baku dan kaku dan ... telah menyebabkan diabaikannya historisitas 
norma-norma etika keagamaan dan hukum-hukum fikih. Jadilah norma-norma dan hukum-
hukum fikih itu seakan-akan berada di luar sejarah dan di luar kemestian sosial; menjadi 
suci: tidak boleh disentuh dan didiskusikan... Para ahli fikih telah mengubah fenomena-
fenomena sosio-historis yang temporal dan bersifat kekinian menjadi semacam ukuran-
ukuran ideal dan hukum transenden yang kudus/suci, yang tidak dapat diubah dan tidak 
dapat diganti. Semua bentuk kemapanan dan praktik yang lahir dari hukum-hukum dan 
ukuran-ukuran ini kemudian mendapat aarde (ardiyyah)  pengkudusan/pensakralan dan 
transendensi ketuhanan yang mencabutnya dari fondasi atau persyaratan-persyaratan 
biologis, sosial, ekonomi dan ideologis. Demikianlah, historisitas diabaikan dan dibuang  
oleh ortodoksi yang mapan. Keadaan itu berlangsung terus sampai hari ini, bahkan 
pembuangan historisitas itu semakin bertambah-tambah dengan perjalanan waktu.”8 

            Kesulitan tersebut karena tema besar Keadilan dan Kesetaraan Gender ini 

memerlukan wawasan dan kaca mata pandang epistemologi keilmuan keagamaan Islam 

baru, keilmuan keislaman era modern  (al-Hadatsah) dan modern tingkat lanjut (Ba’da al-

hadastah). Cara pandang keilmuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Namun, justru 

memasuki yang terakhir inilah  mengalami hambatan yang belum dapat dijembatani 

dengan baik sampai saat ini,  lantaran kurikulum, silabi, literatur  pendidikan Islam pada 

setiap lapis dan jenjangnya masih mempertahankan corak epistemologi keilmuan Islam 

yang klasik-skolastik (al-Turats). Umumnya orang beragama berusaha menghindari 

epistemologi keilmuan keislaman era  baru, era modern (al-hadatsah) era sains, era 

menerima masukan dari hasil research lapangan, apalagi era modern tingkat lanjut (Ba’da 

al-hadatsah), yaitu era critique, bahkan era multiple critique, era tahliliyyah-naqdiyyah, era 

melihat persoalan dari berbagai dimensi/multidimensi (agama, sosial, ekonomi, politik, 

budaya, sains). Umumnya mereka menolak cara berpikir yang menggunakan tolak ukur  

epistemologi keilmuan baru  karena mereka telah merasa nyaman, comfort  zone,  mungkin 

juga merasa diuntungkan oleh pola habit of mind (kebiasaan berpikir; budaya berpikir) 

keilmuan keagamaan Islam era klasik-skolastik.  Pilihan status quo , mempertahankan masa 

lalu memang  terasa lebih nyaman, tidak beresiko, tidak mengundang kritik,  dari pada 

berpikir out box, yang perlu penyesuaian dan  adaptasi .  Sementara “perubahan” sosial, 

budaya, teknologi, wawasan kemanusiaan terus berkembang seiring dengan 

perkembangan jaman, teknologi dan ilmu pengetahuan.   

           Dalam pandangan Usul Fiqh, bahasan tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender 

masuk dalam wilayah apa yang dikenal sebagai Maqasid al-Syari’ah (Tujuan Utama/pokok 

                                                           
               8Mohammad Arkoun, Al-Islam: al-Akhlaq wa al-Siyasah, terjemahan Hashim Saleh, Beirut: 
Markaz al-inma’ al-qaumy, 1990, h. 179. Naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia dapat dijumpai 
dalam M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 
85-6. 
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Keberagamaan Islam). Dalam keilmuan agama Islam ada 5 Maqasid al-Syariah yang 

umumnya dikenal baik oleh para cerdik cendekia dan ulamanya. Yaitu, prinsip dasar 

menjaga atau melindungi Agama (Diin), menjaga diri (Nafs), menjaga harta benda (Maal), 

menjaga akal (‘Aql), menjaga keturunan (Nasl), menjaga Harga Diri (‘Irdh).9 Sayangnya, 

kesemuanya, pada umumnya, dipahami dan dikesankan hanya dimaksudkan untuk 

menjaga dan melindungi umat Islam secara ad hoc, tidak dan belum dipahami secara 

universal-kemanusiaan (al-insaniyyah-al-‘alamiyyah). Para pemikir Usul fiqh modern dan 

modern tingkat lanjut berupaya keras untuk mengembangkan ke lima atau ke enam asas 

perlindungan/penjagaan tersebut  ke aras yang lebih tinggi, ke dataran yang lebih universal 

sehingga dapat  menyentuh dimensi kemanusiaan secara umum, bukannya hanya terfokus 

pada kepentingan umat Islam.10 

           Pergeseran paradigma pemikiran Usul Fiqh era klasik-skolastik yang lebih bercorak ad 

hoc, partial, particular-keislaman  ke wilayah  paradigma pemikiran Usul fiqh era modern 

dan modern tingkat lanjut, yang lebih ramah terhadap persoalan kemanusiaan-universal 

dirasakan sangat penting  sebagai prasyarat untuk keluar dari tradisi pemahaman Usul fiqh 

yang lama. Setidaknya, pemikir Muslim kontemporer seperti Jasser Auda  telah berpikir 

keras melalui teori Systems yang dirancangnya untuk bagaimana dapat bergerak dan 

menggeser teori Maqasid al-Syari’ah lama ke teori Maqasid al-Syari’ah baru/kontemporer 

yang lebih ramah terhadap berbagai persoalan kemanusiaan universal dan nilai-nilai baru 

yang diperoleh dari pergaulan hidup  berbangsa dan bernegara dan hubungan antar 

berbagai  bangsa-bangsa  di dunia. 

            Melalui teori Systems yang diperkenalkannya, Jasser Auda ingin  menawarkan 

perspektif baru dalam memahami Maqasid al-Syari’ah.11 Dari yang semula hanya 

menekankan sisi “perlindungan” atau penjagaan (Protection; hifdz) dikembangkan menjadi 

ke “Pengembangan” (Development; tanmiyah). Dari yang semula termotivasi dorongan 

untuk mencari sebab (Causality) ke wilayah dorongan yang mencari dan memahami Tujuan 

(Teleology). Ada 6 fitur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari teori Systems dalam 

upaya mengembangkan teori Maqasid al-Syari’ah yang telah ada. Pertama, Dari yang 

semula tertutup, yang terkesan hanya khusus diperuntukkan kepada umat Islam menjadi 

terbuka untuk kepentingan kemanusiaan universal (Openness).  Kedua, dari yang semula 

kurang menyadari adanya  campur tangan dan intervensi sisi pemahaman manusia menjadi 

                                                           
               9Jasser Auda, Maqasid al-Syari’ah: Dalil li al-mubtadi’, terjemahan Abd al-Latif al-Khayyat, 
Herndon< USA, The International Institut of Islamic Thought, 2011., h. 20. Buku ini telah diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia oleh ‘Ali ‘Abdelmon’im, Al-Maqasid: Untuk Pemula,Yogyakarta: SUKA Press, 
2013. 
              10Jasser Auda, ibid. h. 5-7 menjelaskan bahwasanya Maqasid al-Syariah sesungguhnya masih 
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu maqasid juz’iyyah (parsial), maqasid khassah (khusus) dan maqasid 
ammah (Umum). Umat Islam umumnya memahami maqasid pada level juz’iyyah dan khassah saja dan 
kurang memahami, apalagi sampai menekankan pentingnya maqasid ‘ammah, yang coraknya lebih 
menyentuh persoalan  kemanusiaan universal.   
                11Jasser Auda, Maqasid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approache, London:  
The International Institute of Islamic Thought,  2008. 
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menyadari sepenuhnya bahwa pemahaman keagamaan adalah juga melibatkan 

perkembangan sejarah dan kognisi manusia (Cognition). Ketiga, dari yang semula dulunya 

memahami ayat al-Qur’an  sangat selektif sesuai kepentingan manusia penafsir, sesuai 

budaya patriarchy misalnya,  menjadi non-patriarchis dengan cara lebih menekankan 

keutuhan pesan al-Qur’an (Wholeness). Keempat, dari yang semula hanya menekankan 

corak bacaan yang bersifat hubungan hirarki struktural, yang lebih menekankan  

pentingnya sisi ritual (ibadah) menjadi corak bacaan yang bersifat hubungan salingterkait 

antara yang ritual dan yang non-ritual, seperti kesehatan, ekonomi, rekreasi (Interrelated 

hierarchy). Kelima, dari corak bacaan yang semula bersifat  oposisi biner (binary 

opposition), seperti muslim-kafir, halal-haram, traditional-modern, konservatif-liberal ke 

corak bacaan yang lebih ramah dalam mempertimbangkan banyak sisi, aspek dan dimensi 

yang terlibat dalam pemahaman keagamaan Islam (Multidimentionality). Keenam, puncak 

akumulasi dari corak bacaan keagamaan yang menggunakan teori Systems adalah 

pentingnya memperhatikan Tujuan Utama dari beragama (Purposefulness), yakni selalu 

mempertimbangkan asas kemanfaatan (Utility), kemasukakalan (Rationality), Moralitas 

(Morality) dan Keadilan (Justice). 12   

         Dari kerangka pikir baru seperti itu, teori Maqasid al-Syariah yang lama dapat 

dikembangkan ke arah corak pemahaman baru, yang lebih relevan dengan perkembangan 

sosial, pendidikan dan budaya era kontemporer. Dari  yang dulunya hanya menekankan 

perlindungan terhadap keturunan (Nasl) menjadi perlindungan  penuh terhadap keutuhan 

keluarga (protection for the family); dari perlindungan akal (‘Aql), bukan lagi hanya 

melindungi rusaknya akal akibat minum minuman keras yang memabukkan seperti yang 

biasa dipahami selama ini, tetapi  menjadi dorongan untuk menggunakan, memfungsikan 

dan mengembangkan akal pikiran semaksimal mungkin untuk melakukan research dan 

pengembangan ilmu pengetahuan; perlindungan harga diri (‘Irdh) menjadi perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia (al-karamah al-insaniyyah); perlindungan terhadap agama 

(Diin) menjadi menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kebebasan beragama dan 

kepercayaan; perlindungan harta (Maal) menjadi upaya keras segenap lapis masyarakat 

untuk menghilangkan kemiskinan, memperkecil jurang kemiskinan antara yang kaya dan 

miskin.   

            Kerangka pikir keagamaan Islam yang baru melalui pergeseran pola pikir 

pemahaman Usul al-fiqh dan Maqasid al-Syari’ah yang  lama ke pola pemahaman Usul al-

fiqh dan Maqasid al-Syari’ah yang baru  termasuk hal yang sangat penting dan niscaya 

bahkan merupakan prerequisite sebelum seseorang atau kelompok masuk ke detil 

pembahasan pasal demi pasal, ayat demi ayat  Rancangan Undang Undang Keadilan dan 

Kesetaraan Gender. Jika tidak dilakukan,  rasanya agak susah untuk meraih dan mencapai 

yang diinginkan seperti kasus yang  terjadi pada  penolakan konsep CLD KHI disinggung di 

atas. 

                                                           
                12Ibid.,  Bab ke 6, halaman 192-246.  
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Keadilan Gender dalam wawasan keilmuan Islam kontemporer. 

            Para pemikir Muslim kontemporer, khususnya yang bernuansa maju-progressif, 

umumnya menaruh perhatian yang serius tentang pentingnya Keadilan dan Kesetaraan 

Gender. Hal ini sejalan dengan program PBB yang mencanangkan Millinium Goal 

Developments (MGDs), tahun 2000, yang menyebut Kesetaraan Gender menjadi salah satu 

agenda utamanya. Sebutlah sebagai contoh, antara lain adalah Abdullah Saeed, Omit Safi, 

Muhammad Sahrur, Khaled Aboe El Fadl, dan Jasser Auda sudah barang tentu dan yang 

lain-lain. Kehadiran mereka belum dapat diterima sepenuhnya oleh “generasi tua” yang 

hidup sekarang,  yang sedang menduduki jabatan penting dalam masyarakat dan 

pemerintahan, karena buah pikiran mereka belum dapat diakses ketika mereka masih di 

bangku pendidikan dahulu.  Salah satu ciri para pemikir Muslim kontemporer ini yang 

paling menonjol adalah selain penguasaan mereka tentang  pemikiran Islam klasik (Ulum 

al-Din) adalah juga penguasaannya terhadap perangkat analisis keilmuan modern seperti 

Ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi untuk menyebut 

diantaranya dan diskusi yang intens tentang wawasan kemanusiaan (humanities) 

kontemporer melalu analisis filsofis yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal 

dan hak asasi manusia.13 Hanya perpaduan yang proporsional dan kuat  antara kedua 

tradisi  pemikiran, keilmuan dan praksis sosial  itulah maka pemahaman dan artikulasi 

tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender dapat dimungkinkan. Tanpa kesinambungan dan 

perpaduan antara kedua wawasan tradisi keilmuan tersebut hampir mustahil rasanya 

membicarakan Keadilan dan Keadilan Gender apalagi mengangkatnya ke level 

perundangan-undangan yang melibatkan ayat demi ayat, pasal demi pasal, bab demi bab. 

Tradisi keilmuan agama (Ulum al-din) era klasik-skolastik pasti menghadang di depannya. 

             Salah satu keberatan yang muncul dari beberapa kalangan untuk diangkatnya 

Keadilan dan Kesetaraan Gender ke tingkat legislasi  nasional adalah istilah Gender. Istilah 

Gender memang tidak muncul dalam khazanah pemikiran Islam klasik-skolastik (juga 

pemikiran teologi agama-agama selain Islam yang bercorak klasik-skolastik). Istilah ini 

muncul ke permukaan dan menjadi bahan diskusi yang aktual karena didorong oleh 

perkembangan keilmuan kontemporer. Perkembangan keilmuan kontemporer yang 

menggabungkan antara pendekatan ilmu-ilmu sosial dan analisis kefilsafatan dan nilai-nilai 

kemanusiaan universal. Istilah ini tidak atau belum muncul pada era klasik-skolastik karena 

pertama, keilmuan Islam klasik-skolastik lebih mementingkan aspek biologi (nature) dari 

tubuh manusia. Semua pembacaan yang bercorak stereotype terhadap wanita bermula dari 

sudut pandang nature (alamiah) atau biologi ini. Berbeda betul antara tubuh pria dan 

wanita jika dilihat dari perspektif biologi. Bab-bab dalam buku Fiqh senantiasa fokus 

membahas tentang haid, suara perempuan, melahirkan, menyusui, aurat, hijab, muhrim 

dan begitu seterusnya. Sebuah tugas kehidupan yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-

laki dan perempuan, antara pria dan wanita. Sementara konsep Gender (beberapa penulis 

                                                           
               13Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach, New York: 
Routledge, 2006.  
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Arab kontemporer menyebutnya sebagai Fiqh al-Nisa’ al-Mu’asir, yaitu Fikih Wanita 

Kontemporer) adalah cara baca dan analisis keilmuan modern dan modern tingkat lanjut 

yang lebih mengamati  peran sosial (kepemimpinan, ekonomi, sosial, politik, budaya)  yang 

dapat dimainkan wanita di ruang privat maupun publik. Peran yang sesungguhnya dapat 

dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, antara pria dan wanita. 

         Ternyata peran yang dimainkan wanita di wilayah privat maupun publik selama ini 

sarat dengan tafsir, imajinasi, dibangun, dikonstruk, diproduksi dan direproduksi oleh 

pemahaman yang diciptakan secara sosial-budaya. Salah satu agen atau pelaku sosial 

adalah pria dengan berbagai kepentingan sosial, agama, budaya, ekonomi, politik yang 

menyertainya.   Konstruksi patriarchy bermula dari sini. Hegemoni dan dominasi penafsiran 

agama juga bermula dari sini. Kedua, keilmuan Islam klasik-skolastik belum  begitu 

mengenal dengan cermat cara pandang keilmuan yang berbasis pada penelitian (research) 

lapangan yang biasa dilakukan oleh keilmuan modern dan modern tingkat lanjut seperti 

sosiologi, antropologi, psikologi dan yang lain. Tidak terbayang apa saja yang dapat 

ditemukan dalam rumah sakit, kantor polisi dan kantor-kantor Women Crisis Center, 

shelter-shelter perlindungan terhadap wanita, pusat-pusat studi dan advokasi tenaga buruh 

wanita dan lainnya, yang dapat merekam dengan baik akibat tindakan diskriminatif 

terhadap wanita dan anak-anak. Ketiga, keilmuan Islam klasik-skolastik hanya bertumpu 

pada teks, nash atau bahasa, baik nash-nash al-Qur’an maupun Hadis. Pemahaman dan 

keilmuan berbasis nash atau teks umumnya bersifat statis, sedang keilmuan dan 

pemahaman berbasis research atau penelitian lapangan umumnya bersifat dinamis.  

Dinamika kehidupan sosial-budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, nilai-nilai 

kemanusiaan lokal, regional, nasional dan internasional  selalu berkembang dinamis sesuai 

tantangan yang dihadapi dalam tata pergaulan bangsa-bangsa di dunia (world citizenship).  

           Perjumpaaan dan pertemuan antara dua arus gelombang tradisi keilmuan era klasik-

skolastik (al-Turast) dan modern (al-Hadatsah) dan modern tingkat lanjut  (Ba’da al-

hadatsah) sungguh tidak mudah. Selalu saja ada kontestasi dan perebutan otoritas 

kekuasaan (power) ( baca: Knowledge and Human Interest; juga Knowledge and Power) 

antara keduanya karena masing-masing telah memiliki tradisi, sejarah, literatur yang telah 

berjalan mensejarah sekian abad dan mempunyai pengikut yang juga fanatik menyebarkan 

paham, tafsir dan ideologi keagamaan masing-masing lewat jalur pendidikan formal 

maupun informal dengan paradigma dan keyakinan yang dimilikinya. Fanatisme kelompok 

dan golongan yang akut bermula dari sini. Sampai titik ini, umumnya kita terlena. Yang kita 

wariskan ke generasi berikutnya adalah corak keilmuan bercorak madzhabiyyah 

(parochialism), taifiyyah (sectarianism) dan hizbiyyah (primordialism).  Sebuah corak 

bacaan, pendekatan dan pemahaman keagamaan konservatif-tertutup berhadap-hadapan 

dengan corak bacaan, pendekatan dan pemahaman yang bercorak progressif-terbuka. 

Kesadaran kita tiba-tiba kehilangan adanya common good, kemasalahatan dan kebaikan 

bersama yang lebih fundamental, yang hendak diraih secara bersama-sama. Sebuah 

perjumpaan yang kaku dan dirasa tidak nyaman karena tidak mengedepankan prinsip 
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dialog, take and give,  win win solution, antara berbagai arus pemikiran keagamaan yang 

ada.  

            Berbagai cara yang dikemukakan para cendekiawan Muslim kontemporer untuk 

menjembatani kedua tradisi keilmuan yang berseberangan tersebut. Abdullah Saeed, 

misalnya, melanjutkan pendahulunya Fazlur Rahman, mengemukakan pentingnya melihat 

dan menganalisis perkembangan keilmuan kekinian (present situation) yang berbeda dari 

perkembangannya di masa lalu (past situation) dengan ditandai  kemajuan dan capaian 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pengalaman manusia secara 

universal.14 Maka ada 4 point penting yang perlu dicamkan dan dipahami secara sungguh-

sungguh dalam pemikiran keagamaan Islam kontemporer, yaitu 1) The raise of education 

(Keberhasilan pendidikan) khususnya pendidikan laki-laki dan perempuan. Pria dan wanita 

sekarang memiliki akses yang sama dalam bidang pendidikan. Jika tidak, maka akan 

membawa persoalan. Pendidikan membawa perubahan sosial yang tidak terhindarkan. 

Keberhasilan ini mempunyai pengaruh yang besar dalam menafsirkan ulang nash-nash atau 

teks-teks dan bahasa keagamaan Islam yang dilakukan para mufassir era sebelumnya. 

Tafsir-tafsir keagamaan tidak lagi dapat dimonopoli oleh laki-laki. Laki-laki, yang dahulunya 

mendominasi, menghegemoni dalam memproduksi tafsir-tafsir agama, sekarang diikuti, 

disandingi untuk tidak menyebut dikritik oleh tafsir keagamaan yang diproduksi dan 

direproduksi oleh para penafsir wanita. Penafsir-penafsir dan penulis perempuan 

bermunculan. Sekedar sebagai contoh Fatimah Mernisi, Fiffat Hasan, Asma Barlas, Ziba Mir 

al-Husaini, Amina Wadud15, Mariam Ait Ahmad16 dan lain-lain , belum menyebut para 

penulis dari dalam negeri. Disini perlu ada titik keseimbangan baru. Dunia sekarang sedang 

mencari titik keseimbangan baru. 2. Gender equity. Sebagai akibat langsung yang tidak 

terhindarkan dari keberhasilan pendidikan adalah tuntutan akan keadilan dan kesetaraan 

gender. Diajukannnya Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan dan Keadilan Gender, 

antara lain memang harus dilihat dari perkembangan pendidikan dan pengalaman baru ini. 

Para pria dan wanita menyusun draft undang-undang untuk mencapai kemaslahatan, 

kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama (common good) yang sesuai dan senafas 

dengan tuntutan perkembangan keilmuan, kesamaan kesempatan, perkembangan 

pengalaman kemanusiaan mutakhir, perkembangan sosial-kemasyarakatan dan nilai-nilai 

baru (Values; al-qiyam) kemanusiaan era kontemporer. 

            3. Human Dignity. Harkat dan martabat manusia atau al-karamah al-insaniyyah 

sangat dijunjung tinggi saat ini. Dari dulu istilah ini telah ada, namun daya gigitnya kurang 

setajam sekarang. Lebih-lebih setelah dideklarasikan oleh Persyarikatan Bangsa-bangsa 

(PBB) dan diratifikasi oleh bangsa-bangsa anggota PBB. Nilai-nilai kemanusiaan universal 

yang non derogable (tidak dapat dikurangi sedikit pun) menjadi tolok ukur baru dan dasar 

                                                           
               14Ibid.  Bab 12, Epilogue, h. 145-154.Juga h. 1-7. 
               15Amina wadud, Qur’an and Women: Rereading the sacred Text from a Women’s Perspective, 
New York: Oxford University Press, 1999.  
               16Mariam Ait, al-Mar’ah al-Muslimah baina Tahaddiyat al-Tamkin wa Mustaqbal al-
Tanmiyah, Qahirah: Dar al-Salam, 2013.  
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pertimbangan utama dalam setiap gerak langkah dan kebijakan publik. Nilai-nilai 

kemanusiaan universal, seperti keadilan, kesetaraan, persamaan di depan hukum (equality 

before law) perlu diprioritaskan diatas nilai-nilai yang lain, termasuk diatas nilai-nilai 

agama, budaya dan adat. Hak asasi manusia, prinsip-prinsip non diskriminatif, tindakan 

penganiayaan dan penzaliman atas nama apapun , terlebih-lebih yang mengatasnamakan 

agama, perlu dicegah dan dihindari oleh siapapun dan dimanapun. Pemahaman baru ini 

tidak jarang yang masih bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama tertentu. Masih 

perlu waktu, khususnya dalam dunia pendidikan, untuk menjelaskan nilai-nilai baru ini 

kepada peserta didik dan para pengikut agama-agama dan khalayak umum pada 

umumnya. 

           4. Hubungan yang harmonis antara muslim dan non-muslim. 

           Dengan era globalisasi yang tidak terbendung seperti saat sekarang ini, fenomena 

sosial yang mudah dijumpai adalah semakin dekatnya  hubungan antara umat beragama 

pada umumnya dan hubungan antara muslim dan non-muslim khususnya tidak dapat 

terelakkan. Perubahan sosial yang tidak terelakkan ini mengandaikan perlunya rekonstruksi 

pendidikan agama. Pendidikan agama yang berbeda dari cara baca, cara mendidik pada era 

klasik-skolastik.  Dalam statistik agama diperoleh data bahwa 32 % penduduk dunia 

menganut agama Kristen, 23 % penduduk dunia memeluk agama Islam, dan selebihnya 45 

% memeluk agama-agama timur, seperti Hindu, Buddha dan  lainnya.17 Boleh dikatakan 

bahwa pada era sekarang ini disitu ada orang Kristen disitu pula ada orang Muslim dan 

begitu pula sebaliknya, disitu ada orang Muslim disitu pula ada orang Kristen. Kita tidak 

bisa melihat dunia Eropa sekarang ini seperti kita melihatnya sebelum tahun 1960an. 

Demografi penduduk yang terkait agama telah berubah total. Manusia Muslim maupun 

Kristen perlu menyadari adanya data yang berbicara sendiri di lapangan. Ini menggugah 

para pimpinan agama untuk berpikir baru, untuk tidak lagi  berpikir enclave-enclave, 

tersekat-tersekat, deskriminatif, lebih-lebih dalam konteks negara bangsa seperti di 

Indonesia. 

 

Prospek Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender. 

            Dengan menggunakan kaca mata baca realitas sosial-budaya dan realitas sosial-

agama di negara Indonesia yang sangat plural-majemuk  serta bantuan analisis akademik-

keilmuan terurai diatas, termasuk mencermati laporan Komnas Perempuan tahun 2009, 

maka sudah tiba saatnya manusia Indonesia, baik Muslim maupun non Muslim, 

Muhammadiyah-‘Aisyiyah terlebih-lebih, suku, ras, etnis dan golongan apapun, untuk 

mendukung diajukannya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan anggota Dewan yang terhormat  

pun perlu mengambil langkah  affirmatif (affirmative action) terhadap draft rancangan 

                                                           
               17Waleed El-Ansary and David K.  Linnan (Eds.), Muslim and Christian Understanding: Theory 
and Application of “A Common Word”,  New York: Pallgrave Macmillan, 2010. 
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undang-undang yang diajukan berdasar  spirit dan jiwa Konstitusi yang telah disepakati 

oleh pendiri Republik Indonesia. Tidak ada alasan yang cukup signifikan untuk menolaknya, 

jika kedua tradisi keilmuan yang diurai diatas dapat mendekat, berdialog (rapproachment) 

dan bukannya menjauh, non-dialogis, antagonistis. Payung undang-undang ini diperlukan 

untuk melindungi setiap warga negara  dari tindakan diskriminatif, non-manusiawi, 

pelanggaran hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak dan kewajiban yang setara dan 

adil antara pria dan wanita. Kebijakan publik oleh negara yang masih terbelah segera 

diatasi dan dicari solusi pemecahannya. Salah satunya adalah mengajukan Undang-

Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai payung hukum untuk semua peraturan-

peraturan yang ada di bawahnya baik di pusat maupun daerah. Diundangkannya undang-

undang ini mengandung banyak harapan dan akan besar  pengaruhnya terhadap tingkat 

dan kualitas keharmonisan kehidupan keluarga-keluarga Indonesia di satu sisi dan 

memperkuat kebijakan negara di wilayah publik yang lebih sensitif Gender di sisi lain.  

           Hidup berbangsa dan bernegara memang perlu payung undang-undang. Undang-

undang yang menjabarkan lebih lanjut dari panduan umum Konstitusi.  Konstitusi dan 

Undang-Undang adalah produk pengalaman kemanusiaan baru era moderen, paska 

berdirinya negara-bangsa. Dalam negara yang bercorak teokrasi dan semi-teokrasi 

(menggunakan sistem berpikir kenegaraan (fiqh al-siyasah) era klasik-skolastik) tidak 

mengenal dan kurang memperhatikan perkembangan pengalaman baru kemanusiaan ini. 

Dalam negara-bangsa, seluruh elemen bangsa bertanggung jawab atas nasib dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama, tanpa mengenal perbedaan 

ras, suku, etnis, golongan, jenis kelamin, bahasa, apalagi agama. Rancangan Undang-

undang Kesetaraan dan Keadilan Gender dibuat di atas pilar kesepakatan negara-bangsa 

dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen anak bangsa, termasuk dan bahkan 

terlebih-lebih Muhammadiyah-‘Aisyiyah. 

           Catatan terakhir. Untuk memahami akar pemikiran yang ada di belakang draft 

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender diperlukan Naskah Akademik 

yang utuh-komprehensif. Naskah Akademik ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Draft Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan sebelum 

membaca draft rancangan undang-undang, pembaca diharapkan memahami terlebih 

dahulu Naskah Akademik tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika 

membaca pasal demi pasal, ayat demi ayat dan bab demi bab. Lebih dari itu, tidak pula 

akan menimbulkan munculnya interpretasi yang kontroversial di luar konteks yang 

diperlukan. 

 

Yogyakarta, 31 Maret  2015. 

         


