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ABSTRAK 
 
Islam menganjurkan pernikahan, karena merupakan jalan yang paling sehat dan 

tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga 
merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunanan, di mana suami isteri 
mendidik dan membesarkan anaknya dengan kasih sayang, kemuliaan, perlindungan 
serta kebesaran jiwa. Permasalahannya bagaimana pengasuahan anak ketika kedua 
orang tuanya bercerai atau yang disebut h}ad}a<nah. H{ad}a<nah adalah memelihara 
seseorang anak (anak) yang tidak bisa mandiri, dan memeliharanya untuk 
menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat 
kepadanya. Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh  UU No. 7 Tahun 1984 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam Pasal 
16-nya konvensi ini memberikan jaminan terhadap perempuan dalam masalah 
perkawinan, salah satunya adalah menjamin persamaan hak dan tanggungjawab 
antara laki-laki dan perempuan sebagai orang tua di luar status perkawinan mereka, 
bahwa kepentingan anaklah yang diutamakan Pasal 16 ayat (1). Dalam hal 
kepentingan anak yang dimaksud dalam konvensi ini adalah status sahnya anak, 
kedudukan anak dan hak pemeliharaan atau hak asuh. 

Studi ini berusaha mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pasal CEDAW 
tersebut yang berbeda dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI 
(Kompilasi Hukum Islam). Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana 
pandangan hukum Islam, termasuk ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI 
(Kompilasi Hukum Islam), terhadap konvensi CEDAW pada Pasal 16 ayat (1) 
tentang konsep h}ad}a<nah. 

Dalam hukum Islam, ketentuan yang demikian (h}ad}a<nah)  telah diatur dengan 
baik, bahwa ibulah yang paling berhak terhadap h}ad}a<nah, karena ibu lebih dekat, 
lebih menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai 
anaknya dewasa atau sudah pernah kawin, sehingga anak bisa memilih untuk ikut 
ayahnya atau ibunya. Jika dikaitkan dengan, syarat sah seseorang disebut anak, 
bukan mengacu pada persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita atau hak 
dan kewajiban anak itu sendiri, melainkan mengacu pada sumber hukum pertama, 
yakni al-Qur’an. Artinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum 
Islam dibedakan menurut status kawin mereka. Jika ada pengingkaran dari pihak 
ayah, maka dalam penegakkan sahnya seorang anak, orang tua tidak mempunya hak 
yang sama. Sahnya seorang anak dapat didingkarai ayahnya melalui Pengailan 
Agama, sedangkan ibunya tidak dapat diingkari 

Pandangan Islam mengenai konsep konvensi CEDAW Pasal 16 ayat (1) 
tentang jaminanan persamaan hak dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-
laki sebagai orang tua di luar status perkawinan mereka dengan mementingkan 
kepentingan anak, khususnya 'h}ad}a<nah’, pada satu sisi konsep CEDAW sama dengan 
Islam, di mana kepentingan maslahat perempuan dan anak lebih didahulukan, agar 
persepsi masyarakat yang menomor duakan perempuan, bisa dihilangkan. Namun, 
pada sisi lainnya, seperti pemberian kesamaan perempuan untuk memberikan status 
anak yang di luar pernikahan, Islam tetap tidak memberikan toleransi. 
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MOTTO 
 
 

هللا رسول قال : قال هريرة ابى عن  أآمل : وسلم عليه اهللا صلى 
 خيارآم وخيارآم خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين

 خلقا لنسائهم 
 (الترمذي رواه) 

Dari Abi Hurairah ia berkata :  
Telah Bersabda Rasulullah SAW 

“Sesungguhnya orang mu’min yang paling sempurna 
Keimanannya ialah yang terbaik ahlaknya,  

dan sebaik-baiknya Kamu ialah yang terbaik 
sikapnya terhadap istrinya.” 

(HR. Tirmiz\i<) 
 

·‚‹9ρ ⎥⎪%!# θ9 (#θ.? ô⎯Β óΟγù=z Zπƒ‘Œ $≈èÊ (#θù%{ ΝγŠ=æ 

(#θ)G‹=ù !$# (#θ9θ)‹9ρ ωθ% #‰ƒ‰™ 
"Dan Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-
orang yang khawatir akan meninggalkan keturunan 
berupa anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan 
kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka senantiasa bertakwa kepada Allah dan 
selalu mengucapkan perkataan yang benar" 

(An-Nisa<' [4]: 9) 
 

  
“Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui 
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan” 

(KH. Ali Maksum Krapyak) 
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PERSEMBAHAN 
 

 
- Ta’ zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada 

kedua orangtuaku Ayahanda H. Syafi’i  dan Ibunda Hj. Siti 

Maryam, yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang 

dan berdoa untukku. Rabbi>>ghfirli< z\unu>bi> waliwa>lidayya> 

warh}amhuma> kama> rabbaya>ni> s}aghi>ra> … 

- Kakak-kakakku yang tersayang, yang telah memberikan support baik 

materi maupun non materi., semoga selalu dalam ridhoNya dan  

lindunganNya.. 

- Teruntuk semua guru-guruku yang masih hidup dan yang sudah 

kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya, terima kasih guru.. 

semoga Alloh akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang 

terbaik dari-Nya. 

- Bang Erman dan keluarga makasih banyak untuk bantuannya, 

semoga selalu menjadi keluarga yang sakinah dan selalu dalam 

lindungan-Nya... 

- Semua sahabat, teman kos, alumni Jamdoea, alumni UIN Sunan 

Kalijaga, Code mania, Chikunx, Zack, Wahyoe, Itenk, Emen, 

Hamidi, Topex, kaji Ridwan,Loex, Bowo.  Thanks semuanya… 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهللا الر حمن الرحيم

ا  ا عربي اب قرآن زل الكت ى األرض وأن ة ف اس خليف ل الن ذى جع د هللا ال  الحم
د            ده ورسوله    العلكم تعقلون أشهد أن ال إله إالاهللا وأشهد أن محم  صالة   ، عب

ين "اهللا وسالمه على محّمد األصيل صادق الوعد         رام       وأ ،"األم ه الك هل بيت
 :وصحبه ذوى القرأن، أّما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya kepada manusia, serta menurunkan kebenaran kepada hamba-

hamba-Nya. Kepada Allah SWT penyusun berlindung dan memohon pertolongan. 

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta 

keluarganya, para sahabat dan pengikutnya.  

Penyusun mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai 

gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Skripsi ini merupakan hasil penelitian maksimal penyusun, namun penyusun 

menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam 

redaksi maupun materi yang dibahas. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik 

dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi tercapainya karya yang lebih 

sempurna di masa mendatang.  

Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul: "Hukum Internasional 

Tentang Penghapusan Diskriminasi Wanita Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum 

Islam" ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah 

ikut membantu mensukseskan dan melancarkan, dan tidak mungkin bisa selesai 
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tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini, penyusun merasa perlu untuk mendedikasikan seluruh rasa hormat 

dan terima kasih kepada : 

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Pembimbing I  yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran mengoreksi secara teliti isi 

tulisan dalam skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai beliau. 

3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag, selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat 

Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan nasehat bagi penyusun, dari 

awal pembuatan sampai penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademia Fakultas Syari’ah UIN 

Sunan Kalijaga sebagai tempat menimba ilmu dan berinteraksi bagi penyusun 

selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta. 

5. Ayah dan Bunda, yang dalam situasi apapun senantiasa mengiringi langkah 

Penyusun dengan doa serta kasih sayang yang tak pernah padam. Kakak-kakakku 

yang selalu kusayangi, semoga Allah menghimpum keluarga kita di dalam surga-

Nya. 

6. Dan semua teman-teman yang selalu membantu baik materi maupun non materi, 

yang selalu memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga amal kalian dibalas oleh Allah SWT. 

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, 

dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik 

penyusunan, sistematika pembahasan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 

1987). 

A. Lambang Konsonan  
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

    ba>’ b be ب

   ta>’ t te ت

 s|a> s| s| (dengan titik di atas) ث

    ji>m    j je ج

 h{a>’ h{  h{a (dengan titik di ح
bawah) 

    kha>’ kh ka dan ha خ

    da>l d de د

 z|a>l z| z|e (dengan titik di ذ
atas) 

    ra>’ r er ر

    za>i z zet ز

    si>n s es س

   syi>m sy es dan ye ش

 s}a>d s} s} (dengan titik di ص
bawah) 

 d{a>d} d{ d}e (dengan titik di ض
bawah) 

 t{a> t{ t{e (dengan titik di ط
bawah) 

 z{a>’ z{ z{et (dengan titik di ظ
bawah) 

 ain ´ koma terbalik di atas‘ ع

   gha> g ge غ

   fa>’ f ef ف
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   qa>f q qi ق

    ka>f k ka ك

 la>m l el/ al ل

   mi>m m em م

   nu>n n en ن

   wa>w w w و

   ha>’ h ha هـ

   hamzah ‘ Apostrof ء

   ya>’ y ye ي
 

B. Lambang Vokal 

1. Syaddah atau tasydi<d   

Tanda syaddah atau tasydi<d dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi 

huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda tasydi<d. Contoh: 

    ditulis   muta’addidah متعّددة

 <ditulis   Rabbana رّبنا
 

2. Ta<’ Marbu<t}ah di akhir kata 

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h): 

    ditulis   h}ikmah حكمة

   ditulis    Jizyah جزية

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

األولياء آرامة  ditulis Kara>mah al-au>liya>’ 
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c. Bila ta<’ marbu<t}ah  hidup atau dengan harakat,  fath}ah, kasrah dan d}ammah 

ditulis (t): 

 زآاة
 الفطر

ditulis    Zaka>t al-fit}ri atau Zaka>tul fit}ri 

3. Vokal pendek (Tunggal)  

-----َ-- Fath}ah   ditulis a   
--- ِ---- 

 

Kasrah  ditulis i  

----ُ--- d}ammah ditulis   u 

4. Vokal Panjang (maddah) 

1. Fath}ah + alif ditulis a> (dengan garis di atas) 
   ditulis Ja>hiliyyah جاهلية 

2. fath}ah + ya>’ mati ditulis a> (dengan garis di atas) 
ىتنـس   ditulis Tansa>  

3. kasrah + ya>’ mati ditulis i< (dengan garis di atas) 
يم آر   ditulis Kari>m   

4. D{ammah + wa>w mati ditulis  u> (dengan garis di bawah)   
  }ditulis Furu<>d فروض 

5. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

1 Fath}ah + ya>’ mati   ditulis   ai    
 ditulis    Bainakum بينكم 
2 Fath}ah + wa>wu mati    ditulis     Au 
 ditulis    qaul قول 

6. Hamzah 

Sebagimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan 
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akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:  

 ditulis   A’antum أأنتم

 ditulis   U’iddat أعدت

شكـرتم لئن  ditulis   la’in syakartum 
 

7. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah disesuaikan 

transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula 

dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, 

maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan tanda (-). Contoh: 

  Ditulis   al-Qur’a>n القرآن

 \Ditulis al-H{adi<s الحديث

   Ditulis    al-Qiya>s القياس
 

b. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditulis sesuai dengan 

bunyinya yaitu huruf  l (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang. Contoh: 

 ’<ditulis   As-Sama السماء

 ditulis   asy-Syams الشمس

 

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, ism maupun h}uruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau 

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata 
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tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang 

mengikutinya. Contoh: 

الفروض ذوى  ditulis   Z|awi> al-furu>d} 

نةالس أهل  ditulis Ahl as-Sunnah 
 

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwi<d. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam menganjurkan pernikahan, karena merupakan jalan yang paling 

sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). 

Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunanan, 

di mana suami isteri mendidik dan membesarkan anaknya dengan kasih 

sayang, kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Hal ini didasarkan pada 

firman Allah SWT, berikut: 

 أياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ومن"...
  1..".موّدة ورحمة اّن في ذلك أليات لقوم يتفكرون

 
Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab 

untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan keturunannya.2 

Namun yang menjadi permasalahannya adalah apabila perkawinan itu harus 

berakhir dengan perceraian, tentu ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama 

isteri dan anak. 

Masalahnya bagaimana pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, 

yang dalam bahasa fiqh disebut dengan had}a<nah. As-S{an'a<ni< mengatakan 

bahwa had}a<nah adalah memelihara seseorang anak (anak) yang tidak bisa 

mandiri, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang 

                                                 
1Ar-Ru<m (30): 21. 

2As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beiru<t: Da<r al-Fikr, 1982), II: 160.  
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dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.3 Sementara dalam Pasal 

41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa 

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, 

semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu : bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.4 

Perlu ditegaskan di sini, adalah bahwa terdapat perbedaan antara 

tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat 'material' dan tanggung jawab 

'pengasuhan'. Jika memang ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan tersebut lebih 

memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi 

beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi 

bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain. 

Dalam masalah ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang pengaturannya secara lebih rinci terdapat dalam Pasal 105 sebagai 

berikut: 
                                                 

3Muh}}ammad Isma<'i<l al-Ami<r al-Yamani< as-S{an'a<ni<, Subul as-Sala<m, (Kairo: Da<r Ih}ya al-
Turas al-'Araby, 1379 H/ 1960 M), III: 227 

4Pasal 41 UU Perkawinan 
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Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya; Pemeliharaan 
anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di 
antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan 
biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.5 
 

Dengan demikian, meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian 

dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya menjadi 

tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena 

terjadi perceraian. Seperti dinyatakan dalam Firman Allah dalam al-Baqarah 

(2): 233, berikut: 

دات عن والوال ّن ُيرض ـين أوالده املين حوَل ن آ تم أْن أراد لم  ّي
المعروف  وِآسوتهّن رزقهن له المولود وعلى قلى الّرضاعة  تكّلف  ال ب

س عها إال نف ضآّر ال وس دة ت دها وال ود وال بول ه مول ده ل ى بول  وعل
 جناح فال وتشاور منهما تراٍض عن فصاال أراد فإن ذلك مثل الوارث
اح  فال  أوالدآم  تسترضعوآ ان اردّتم وإن اعليهم يكم  جن لمتم  إذا عل  س

 6.بصير تعملون بما اهللا أّن واعلموا اهللا تقواوا بالمعروف اتيتم مآ
Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh Pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya 

selama anak tersebut belum mumayyiz. Kemudian apabila si anak sudah 

mumayyiz, maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan 

ibunya, dia akan ikut. Dalam hadis riwayat dari 'Abdulla<h ibn 'Amr juga 

disebutkan: 

                                                 
5Pasal 105  Kompilasi Hukum Islam 

6Al-Baqarah (2): 233 
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دبي               اٌء وث ه ِوع ذا آانت بطنى ل إن امرأة قالت يارسول اهللا إن ابنى ه
ال                 ي فق له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طّلقني وأراد أن ينزعه مّن

 7.لها رسول اهللا أنت أحق به ما لم تنكحي
Hadis tersebut menegaskan bahwa ibu-lah yang lebih berhak untuk 

memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. 

Apabila ibunya menikah, maka praktis hak h}ad}a<nah tersebut beralih kepada 

ayahnya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak 

tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada 

suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak 

kandungnya sendiri. 'Abdurrah}man ibn 'Umar Ba'alawi< dalam "Bugyah al-

Mustarsyidi<n" menegaskan, bagi ibu yang telah menikah lagi memiliki hak 

had}a>nah terhadap anaknya, meskipun suaminya yang baru tersebut memiliki 

hubungan kerabat dengan anak tersebut.8 

                                                 
7Abu< Da<wud Sulaima<n bin al-'Asy as-Sijista<ni<, Sunan Abi< Da<wud, (Beiru<t da<r al-Fikr, 

1994), II: 283. Kita<b Nika<h Ba<b Man Ah}aqqu li< al-Wala>d. Hadis ini diriwayatkan oleh Ah}mad 
Abu< Dawu<d dari 'Abdulla<h bin 'Umar. Lihat juga Muh}ammad Isma<'i<l al-Ami<r al-Yamani< as-
S{an'a<ni<, Subul, Bab H{ad}a<nah, III: 227.  

8'Abdurrah}man ibn 'Umar Ba'alawi< dalam "Bugyah al-Mustarsyidi<n", (Semarang: Usaha 
Keluarga, t. t), hlm. 245. 
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Dalam riwayat lain Abu< Hurairah ra. menyatakan: 

أن امرأة قالت يارسول اهللا إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني            
ال الن  ا فق اء زوجه ة فج ي عنب ر أب ن بئ قانى م ه وس ي صلى اهللا علي ب

ه                 غالموسلم  يا     د أم ا شئت فأخذ بي  هذا أبواك وهذا أمك فخذ بيد ايهم
 9.فانطلقت به

Hadis inilah yang dijadikan acuan dari Pasal 105 tentang pemeliharaan 

anak ketika terjadi perceraian. Dengan demikian, bagi anak yang sudah bisa 

memilih disuruh memilih. Namun pendapat Mazhab Hanafiyah mengatakan 

bahwa ibu tetap lebih berhak untuk memeliharanya, karena seorang perempuan 

lebih besar kasih sayang kepada anak.10 

Pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana apabila perceraian itu 

terjadi karena ibunya yang pindah agama (murtad), atau sebaliknya, 

perkawinannya dulu dilaksanakan pada waktu mereka sama-sama belum Islam, 

kemudian suami masuk Islam sementara isteri tidak mau mengikutinya. Ra<fi' 

ibn Sinan ra. menyatakan dalam sebuah riwayatnya, sebagai berikut: 

ة واالب في                أنه أسلم وأبت امرأته أْن ُتسلم فأقعد النبي صلعم في ناحي
ه               ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبي

 11.فأخذه
Hadis tersebut oleh mayoritas ulama disepakati sebagai dasar bahwa 

masalah h}ad{a<nah atau pemeliharaan anak oleh ibu yang bukan muslim, 

dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Alasannya, ruang lingkup 

                                                 
9Muh}ammad Isma<'i<l al-Ami<r al-Yamani< as-S{an'a<ni<, Subul, Bab H{ad}a<nah, III: 227.  

10Ibid., III: 228.  

11Ibid.  
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h}ad}a<nah meliputi pendidikan agama anak tersebut. Jika ibunya kafir, maka 

sudah barang tentu akan langsung berpengaruh terhadap anaknya. 

Sebagaimana Firman Allah dalam an-Nisa<' (4): 141, berikut: 

 12.ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال
Secara eksplisit, pernyataan tersebut dapat dibenarkan, karena perbedaan 

paham yang ada pada orang tuanya (baca: ibu), sehingga akan mempengaruhi 

pendidikan agama (Islam). Namun, terlepas dari pernyataan tersebut apakah 

seorang ibu tidak dapat mengasuh anak-anaknya, hanya karena perbedaan 

agama, negara atau sejenisnya.   

Sepintas pernyataan ini, ada diskriminasi keyakinan dalam hukum. 

Tentunya sebagai manusia perempuan yang melahirkan generasi-generasi di 

dunia ini, mendambakan perlakuan yang adil dari sesama manusia serta 

terbebas dari segala perlakuan diskriminasi dalam berbagai aspek, baik sosial, 

budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.  

Memang belum semua masalah yang berkenaan dengan status 

perempuan dapat terselesaikan, namun setidaknya telah direkam dalam 

beberapa dokumen, baik Nasional maupun Internasional (PBB), sebab ada dua 

kendala utama menurut Haslegrave, yakni adanya pengaruh hukum keluarga 

tradisional terhadap status perempuan dan tindakan kekerasan serta pelecehan 

fisik terhadap perempuan.13  

                                                 
12An-Nisa<' (4): 141.  

13Rahmah Maulidia, 'Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam' dalam 
Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah Vol. 35 No. II Th. 2001, hlm. 65  
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Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan  

(CEDAW) tahun 1984 dengan bentuk penetapan UU No. 7 Tahun 1984, dan 

dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW No.19 /1992 tentang Kekerasan 

terhadap Perempuan sebagai Kekerasan Berbasis Gender dan merupakan suatu 

bentuk diskriminasi perempuan, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan (DEVAW), Konvensi Internasional Semua Bentuk Diskriminasi 

Rasial (ICERD), dan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) serta konversi 

Internasional lanilla, memiliki komitmen untuk menghapuskan segala tindak 

diskriminasi tehadap perempuan, sehingga konvensi seperti ini masuk dalam 

dokumen Internasional (PBB). Komitmen konvensi seperti ini, tidak cukup 

hanya sebagai dokumen, tetapi harus diimplementasikan dalam sistem 

kenegaraan atau sistem sosial.14 Artinya oleh semua pihak, sehingga semuanya 

ikut bertanggung jawab bersama secara sosial kemasyarakatan. Kalau ternyata 

dalam konvensi CEDAW atau konvensi lainnya yang mengatasnamakan untuk 

perjuangan perempuan tersebut ditemukan penyimpangan atau adanya 

ketidaksesuaian dengan semangat perjuangan menghapus diskriminasi 

perempuan, maka tentu diperlukan suatu revisi atau koreksi terhadap konvensi 

tersebut. 

Konvensi CEDAW memiliki fokus dan tujuan untuk menghapus segala 

bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 

kelamin, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1-nya, berikut: 

                                                 
14Harian Kedaulatan Rakyat, 'Implementasi CEDAW dalam Sistem Negara dan Sosial", 

Selasa Pahing, 1 Maret 2005, hlm. 5. 
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Segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai dampak 
atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau 
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang 
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, 
terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki 
dan perempuan.15  

 
Konvensi CEDAW ini, semuanya memuat 30 pasal yang intinya sesuai 

menekankan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan 

perempuan, persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang 

kehidupan dan segala kegiatan, termasuk di dalamnya masalah perkawinan dan 

mengasuh anaknya pada saat terjadi perceraian.16 

Pernyataan terakhir ini, disinggung dalam CEDAW, Pasal 16 ayat (1) 

butir [d] CEDAW berikut ini: 

 "Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan 
yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas 
dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan 
menjamin: [d] "Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, 
terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang 
berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, 
kepentingan anak-anaklah yang diutamakan".17 

Dengan jaminan instrumen ini, sebagaimana dikatakan Luhulima, 

setidaknya perempuan mampu dengan bebas melangkah dalam konteks 

penegakan hak-hak anak yang belakangan ini menjadi perhatian dan tuntutan 

komunitas internasional. Persoalannya anak juga terkait dengan perempuan. 

                                                 
15Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

(CEDAW). 

16Achie Sudiarti Luhulima , “Efektivitas Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita: Jaminan bagi Realisasi Hak-hak Wanita”, dalam 
http://www.cedawui.org, diakses tanggal 20 Agustus 2008, hlm. 1.  

17Pasal 16 ayat (1) butir [d] 
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Bukan hanya karena anak itu lahir dari rahim perempuan, membesarkan dan 

mengasuhnya hingga dewasa, tapi juga banyaknya kasus diskriminasi atau 

pelanggaran terhadap perempuan melibatkan sang anak. Artinya pengurangan 

atau penafian hak-hak perempuan membawa akibat pada pengurangan atau 

penafian hak-hak anak. Bahkan sang anak menjadi korban yang lebih besar 

dibandingkan orang dewasa. Terlebih lagi kalau anak tersebut adalah anak 

perempuan. 

Isyarat dalam bunyi Pasal 16 ayat (1) butir  (d) ini bahwa setiap negara 

dianjurkan untuk membuat peraturan atau undang-undang yang mengurusi 

tentang diskriminasi khususnya dalam urusan perkawinan, salah satunya 

dengan menjamin adanya hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang 

tua, di luar status perkawinan mereka. Luhulima, memberikan pandangan 

dalam butir [d] tersebut bahwa seorang ayah (baca: bekas suami), mampu 

ataupun tidak, harus tetap memberikan tanggung jawabnya sebagai suami, 

sehingga ibu dan anaknya tetap terjamin kehidupannya, kendati berbeda agama 

dan kewarganegaraan.18  

                                                 
18Achie Sudiarti Luhulima , “Efektivitas Pelaksanaan", hlm. 2. 
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Persoalannya lain lagi yang kini sering muncul adalah perkawinan 

campur antar dua negara yang menganut sistem patriarki.  Di negara tersebut, 

isteri tidak ada hak untuk memilih dan menentukan kewarganegaraannya, 

melainkan secara otomatis dia mengikuti warga negara suami. Demikian pula 

dengan anak-anak mereka secara otomatis pula harus mengikuti 

kewarganegaraan bapaknya. Namun, terkadang banyak kasus, perempuan yang 

menikah dengan laki-laki asing, kemudian ditinggalkan begitu saja oleh 

suaminya tanpa jaminan apa pun. Sementara perempuan sendiri harus memikul 

beban melahirkan dan membesarkan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. 

Bisa dibayangkan penderitaan psikologis yang dialami perempuan ditambah 

harus membesarkan anak-anak, tetapi karena undang-undang menghendaki 

kewarganegaraan mereka harus berbeda dengan dirinya, padahal dialah satu-

satunya yang bertanggungjawab membesarkan anak-anak tersebut.19 

Berdasarkan uraian inilah, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai konsep pengahapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam 

perkawinan, khususnya pasal yang membahas persoalan ini, seperti pada Pasal 

16 ayat (1) butir (d) Konvensi CEDAW tersebut di atas. Menurut asumsi 

pertama penyusun, bahwa pasal ini dipahami sebagai jaminan dari negara 

tertentu untuk memperlakukan persamaan hak dan tanggungjawab bagi 

perempuan untuk menentukan diri dan anaknya, khsusnya dalam hal status, 

kedudukan dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, 

                                                 
19Nursyahbani Katjasungkana, "Nursyahbani Katjasungkana, "Kebijakan Pemerintah 

tentang Perempuan Hamil di Luar Nikah, Nikah Di bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan 
Korban Kekerasan", dalam Atho Mudzhar, Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, 
Pemberdayaan dan Kesempatan, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 127.  
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penyusun ingin mengetahui sejauhmana konsep jaminan persamaan hak dan 

tanggung jawab orang tua dalam masalah 'h}ad}a<nah' yang ada dalam Pasal 16 

ayat (1) butir [d], [e] dan butir [f] ditinjau dari hukum Islam. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

pokok permasalahannya, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

h{ad}a<nah dalam Konvensi CEDAW pada Pasal 16 ayat (1)?   

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap h{ad}a<nah 

dalam Pasal 16 ayat (1) butir (d) Konvensi CEDAW.  

  2. Kegunaan penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi 

beberapa hal, antara lain 

a. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan (berupa ide atau saran-

saran) bagi studi hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan 

penelitian-penelitian hukum keluarga, hukum negara dan lebih khusus 

lagi yang berkaitan dengan hukum perkawinan.  

b. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan Islam 

terutama dalam bidang hukum keluarga yang penyusun tekuni. 
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D. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah 

banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang h}ad}a<nah. 

Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, 

penulis berusaha untuk melakukan review terhadap beberapa literatur yang ada 

kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini. 

Abdul Kadir Muhammad misalnya, dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Perdata Indonesia, mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang 

ketentuan kuasa atau hak asuh dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Menurut Muhammad bahwa orang tua berkewajiban memelihara 

anak dan mendidiknya, dan bapak (bekas suami) bertanggung jawab atas biaya 

semuanya. Sedangkan apabila ada penyimpangan, maka kekuasaan orang tua 

dan wali adalah sama, ketika kuasa asuh orang tua dialihkan kepada wali, maka 

wali tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama seperti orang tua.20 

Memperkuat pendapat Abdul Kadir Muhammad di atas, Hilman Hadi 

Kusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan 

Hukum Adat dan Hukum Agama, membahas tentang kekuasaan orang tua 

dengan tiga perspektif, yaitu perundang-undangan (KUH Perdata dan Undang-

Undang Pekawinan), hukum adat (patrilineal, matrilineal, parental), dan hukum 

agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha). Namun, di dalam pembahasannya 

Kusuma ini, disikapinya pula tentang ketidakjelasan batasan perilaku orang tua 

- melalaikan dan berkelakuan buruk sekali - dapat menyebabkan dicabutnya 
                                                 

20 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet II (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1993), hlm. 100. 
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kuasa asuh orang tua terhadap anak, seperti yang tertuang dalam rumusan Pasal 

49 ayat (1) UU Perkawinan, Hilman menyatakan bahwa dalam hal ini, 

kebanyakan semua masalah diserahkan kepada hakim, untuk 

mempertimbangkan dan menetapkan putusannya.21 

Di samping itu, ulama fiqh juga banyak membahas tentang h}ad}a<nah, As-

Sayyid Sabiq misalnya dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah, memberikan paparan 

tetang pemeliharaan anak, di antaranya tentang kedudukan orang tua (ayah dan 

ibu) yang berhak mengasuh anak ketika terjadi perceraian. Menurut Sabiq 

bahwa dalam pelaksanaan pemeliharaan anak, ibulah yang lebih berhak 

terhadap pemeliharaan anak, sebab seorang ibulah yang mengandung dan 

menyusui anak, juga terdapat berbagai alasan antara lain seorang ibu lebih 

memahami dan mampu melaksakan pendidikan terhadap anak, biasanya 

seorang ibu lebih memiliki kesabaran, yang tidak kalah pentingnya kebanyakan 

ibu memiliki waktu yang cukup banyak untuk merawat dan memperhatikan 

anak dibanding ayah.22  

Sejalan dengan Sabiq, 'Abdurrah}man al-Jazi<ri< dalam Fiqh ‘Ala< Maz}a>hib 

al-'Arba’ah juga membahas tentang h}ad}a<nah. Menurutnya kata 'h{ad}a<nah' bukan 

berarti hanya sekedar memelihara anak kecil, tetapi juga pemeliharaan terhadap 

orang yang lemah, orang gila, atau orang yang besar tetapi belum mumayyiz 

dari sesuatu yang dapat memberikan madarat kepadanya, mengusahakan 

                                                 
21 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat 

dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 149. 

22 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, hlm. 289. 
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pendidikannya, mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan dan 

memberi makan, dan mengusahakan apa saja yang menjadi kesenangannya.23 

Sementara dalam karya-karya ilmiah atau skripsi, ditemukan beberapa 

karya yang membahas tentang h{ad}a<nah ini, di antaranya skripsi karya Triadji 

Pamungkas “Penetapan H{ad}a<nah Akibat Perceraian (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Sleman)". Kajian ini adalah kajian lapangan dan kasuistik 

tentang bagaimana Pengadilan Agama Sleman menetapkan pengasuhan anak 

yang orang tuanya sudah bercerai.24 Dalam banyak kasus yang terjadi di 

Sleman bahwa kebanyakan isi putusan Pengadilan Agama Sleman tentang hak 

asuh anak, lebih banyak jatuh kepada Ayah (bekas suami), karena 

pertimbangan bahwa ibu anak, tidak masuk dalam persyaratan yang sudah 

ditetapkan hukum. 

Skripsi lainnya karya Asy’ari Hasan “Persengketaan Pemeliharaan Anak 

antara Suami Isteri Studi Pendapat Hanabila”. Dalam penelitian Hasan ini, 

diungkapkan bahwa pendapat Hanabila ketika terjadi persengketaan hak asuh 

anak antara suami-isteri, maka ibu lebih berhak mengasuh anak-anaknya, 

sedangkan ayah (bekas suami) bertanggung sepenuhnya dalam segala masalah 

anak, termasuk nafkah, pendidikan, dan kesehatan.25 

                                                 
23Abdurrah}man al-Jazi<ri<, al-Fiqh ‘Ala Maz}a<hib al-'Arba’ah, (Mesir: Al-Maktabah At-

Tija<riyah, 1979), hlm. 594. 

24 Triadji Pamungkas, Penetapan H{adanah Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan 
Agama Sleman), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri 
Sunan Kalijaga, Skripsi tidak diterbitkan, 1997.  

25 Asy’ari Hasan, Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Isteri Studi Pendapat 
Hanabila, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, Skripsi tidak diterbitkan, 2002. 
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Selanjutnya karya Abdul Kodir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

dalam Kompilasi Hukum Islam (Maslahah dan Aplikasinya)". Dalam penelitian 

Kodir ini diungkapkannya bahwa perlindungan anak yang dimaksud dalam 

Kompilasi Hukum Islam adalah pengasuhan anak dengan memperhatikan 

segala kepentingannya. 26 

Selanjutnya Skripsi Arif Rudiansyah dalam karya ilmiahnya juga 

membahas tentang h}ad}a<nah dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian 

dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian Rudiansyah ini, hampir sam dengan 

pembahasan-pembahasan yang dilakukan sebelumnya, terutama h}ad}a<nah 

dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002.27  

Kemudian Farida Nur Hayati dalam Skripsinya yang berjudul “Hak Asuh 

(H{ad{a<nah) Anak angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam 

Perspektif Hukum Islam”, dalam skripsi Hayati ini, membahas hak asuh anak 

angkat (adopsi) ketika orang tuanya bercerai. Dalam penelitian ini disebutkan 

bahwa ada dua masalah anak adopsi; pertama, mengambil anak orang lain 

untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang  tanpa 

diberikan status sebagai anak kandung; dan kedua, mengambil anak orang lain 

untuk diangkat sebagai anak sendiri dan diperlakukan sama dengan anak 

                                                 
26Abdul Kodir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam 

(Masalahah dan Aplikasinya), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Fakultas Syari'ah Institut Agama 
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi tidak diterbitkan, 2002. 

27 Arif Rudiansyah, Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam dan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah 
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi tidak diterbitkan, 2008. 
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kandung, seperti berhak memakai nama keturunan orang tua angkatnya dan 

mendapat warisan. Dalam Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan 

pengangkatan anak (adopsi) untuk dirawat dan diasuh serta diberdayakan. 

Namun Islam, melarang anak adopsi, untuk mengubah statusnya mengikuti 

orang tua angkatnya.28  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa spesifikasi yang membahas 

h{ad{a<nah dalam konsep Konvensi CEDAW, sebatas pengetahuan penyusunan 

belum pernah dilakukan. Namun meskipun demikian, karya-karya tulis di atas, 

kiranya dapat penyusun jadikan referensi pokok untuk mempertajam analisis 

yang sedang penyusun lakukan ini.  

E. Kerangka Teoritik 

Gambaran al-Qur’an tentang karakteristik perempuan sama sekali tidak 

menggambarkan perempuan ideal secara fisik. Al-Qur’an menunjukkan tidak 

ada diskriminasi perlakuan terhadap tindakan laki-laki dan perempuan. Untuk 

membuktikan tidak adanya diskriminasi dalam al-Qur’an (Islam) secara teori 

menurut Fazlur Rahman dalam Khoiruddin Nasution bisa dibaca sejumlah ayat 

al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Sementara secara praktek, bisa dilihat apa yang 

terjadi dalam realitas di masyarakat.29 Kesan-kesan tidak adanya diskriminasi 

tersebut, menjadi terkurangi ketika sampai pada deklarasi al-Qur’an dalam 

beberapa hal. Bahkan kesan adanya jaminan persamaan antara pria dan wanita 
                                                 

28 Farida Nur Hayati, "Hak Asuh (Hadanah) Anak angkat Akibat Perceraian Orang Tua 
Angkat dalam Perspektif Hukum Islam", dalam Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2008. 

29Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang Wanita, (Yogyakarta: Tazzafa bekerjasama 
dengan ACAdeMIA, 2002), hlm. 44. 
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atau antara ayah dan ibu menjadi sirna, ketika dihubungkan dengan sejumlah 

ayat al-Qur’an yang secara tegas menyebut superioritas laki-laki dan 

perempuan, membagi ruang privat pada perempuan atau isteri dan ruang publik 

pada laki-laki atau suami. Pada akhirnya menjadi beralasan bagi sebagian 

orang mengatakan 'di mana hukum/ ajaran Islam diterapkan, di tempat tersebut 

perempuan mendapat perlakuan yang diskriminatif', baik dalam lingkup yang 

terkecil, keluarga, maupun lingkup yang lebih besar, negara.30 

Dalam tulisan ini, penyusun hanya ingin mengutarakan hubungan laki-

laki dan perempuan dalam lingkup keluarga, yakni posisi sebagai orang tua. 

Berkaitan dengan ini, hal pertama yang perlu dicatat dari pembahasan al-

Qur'an adalah hubungan orang tua dengan anak adalah bahwa hubungan itu 

lebih didasarkan pada gagasan tentang kewajiban ketimbang gagasan tentang 

hak (meskipun bisa saja diperoleh hak dari kewajiban). Jadi tanggungjawab 

orang tua adalah kewajiban ayah melindungi anak-anaknya, terutama anak 

perempuan,31 memberikan kecukupan ekonomi pada mereka, termasuk ketika 

terjadi perceraian di antara orang tua, al-Qur'an tidak memberikan hak 

                                                 
30Fazlur Rahman menandaskan bahwa meskipun al-Qur'an melukiskan 'sebuah pembagian 

kerja [dan] perbedaan dalam beberapa fungsi,' ia tidak ' melarang perempuan untuk mencari 
kekayaan dan berkecukupan secara ekonomi; bahkan isteri Nabi, Khadijah, memiliki usaha sendiri 
dan al-Qur'an mengakui keutuhan personalitas ekonomi seorang isteri atau anak perempuan.  Ibid, 
hlm. 45. 

31Ditambahkan Barlas, sesekali dalam syari'at memberikan tanggungjawab yang lebih besar  
kepada ayah; dia harus menfkahi sendiri bayinya, baik dia memiliki hak pengasuhan maupun 
tidak; manafkahi bayi dari anak laki-lakinya yang tidak bisa menafkahi sendiri bayinya; anak laki-
laki yang cacat; anak perempuan yang belum menikah, berapa pun usianya; dan anak 
perempuannya yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, Lihat Asma Barlas, Cara Quran 
Membebaskan Perempuan, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 
302.  
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tambahan bagi siapa pun, baik ayah atau ibu, mereka sama-sama memiliki hak 

terhadap anaknya. 

Dalam ajaran Islam menegaskan bahwa anak adalah amanah Allah SWT, 

yang harus dipersiapkan kehadirannya sedemikian rupa. Selanjutnya, dijaga 

dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya agar tumbuh 

menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak karimah. Setiap orang tua akan 

dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anak yang dianugerahkan 

kepadanya.32 Konsep dasar ini hendaknya dipahami dan dihayati dengan baik 

oleh orang yang mengaku beragama Islam. Anak bukanlah hasil rekayasa 

manusia yang bersifat biologis, akibat pertemuan ovum dan sperma, melainkan 

sepenuhnya merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Sang Maha Pencipta. 

Manusia boleh saja berikhtiar dan berusaha sekuat kemampuan untuk bisa  

mempunyai anak atau sebaliknya tidak ingin mempunyai anak, demikian pula 

berkaitan dengan penentuan jenis kelamin anak, tetapi kata akhir ada di tangan 

Sang Pencipta, bukan di tangan manusia.33 Manusia terlalu d}a’if dan lemah 

untuk bisa melakukan intervensi ke dalam persoalan penciptaan sebagaimana 

ditegaskan dalam firman Allah SWT: 

                                                 
32Siti Musdah Mulia, Muslim Reformasi; Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung: 

Mizan, 2005), hlm. 403 

33 Ibid, hlm 404 
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! =Β N≡θ≈ϑ¡9$# Ú‘{#ρ 4 ,=ƒ† $Β ™!$±„ 4 =κ‰ ⎯ϑ9 ™!$±„ $W≈Ρ) 

=γƒρ ⎯ϑ9 ™!$±„ ‘θ.%!#، ρ& Νγ_ρ“ƒ $Ρ#.Œ $W≈Ρ)ρ ( ≅èg†ρ ⎯Β ™ !$±„ 

$ϑ‹)ã 4 μΡÎ) ΟŠ=æ ƒ‰% .34 

Pemahaman bahwa anak adalah amanah, seharusnya melahirkan sikap 

dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada diri setiap orang tua. 

Pada gilirannya hal itu akan membuat setiap orang tua, ayah dan ibu, 

melaksanakan dengan penuh tanggung jawab amanah yang diberikan Allah 

kepadanya. Amanah itu meliputi kewajiban menjaga kelangsungan hidup anak 

dengan memberi makan, minum, dan tempat perlindungan yang memadai, 

kewajiban menjaga akidah sehingga tetap berada dalam agama dan keyakinan 

yang benar; kewajiban memberikan pendidikan, dan juga kewajiban 

menjalankan hak-hak yang melekat pada diri sang anak. 

Sejumlah ayat dalam al-Qur’an memberikan peringatan keras kepada 

manusia berkenaan dengan soal anak, diantaranya: 

·‚‹9ρ ⎥⎪%!# θ9 (#θ.? ô⎯Β óΟγù=z Zπƒ‘Œ $≈èÊ (#θù%{ ΝγŠ=æ 

(#θ)G‹=ù ! $# (#θ9θ)‹9ρ ωθ% #‰ƒ‰™.35 

 
Ayat ini secara tegas memperingatkan kepada setiap orang (lelaki dan 

perempuan) agar jangan sampai mereka dikemudian hari meninggalkan anak-

                                                 
34 Al_Syura’ [42] 49-50 
35 An-Nisa<' [4]: 9 
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anak yang lemah. Pengertian lemah dalam ayat tersebut mempunyai makna 

yang sangat luas, mencakup keadaan lemah dalam aspek agama atau akidah, 

lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah fisik, lemah mental, dan seterusnya. 

Dengan begitu, setiap calon ayah dan ibu hendaknya mempersiapkan 

sedemikian rupa dan seoptimal mungkin segala sesuatu yang dibutuhkan bagi 

kelahiran dan pertumbuhan anak-anak mereka, sehingga kelak menjadi 

generasi yang kuat, dan bukan generasi lemah yang akan menjadi beban sosial, 

bukan bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi bangsa dan negara. 

Di samping sebagai amanah, anak juga merupakan cobaan atau fitnah 

dari Allah, maksudnya untuk menguji iman manusia sejauh mana manusia 

dapat memelihara amanah Allah. Dalam hal ini, posisi anak tak ubahnya 

dengan harta kekayaan. Allah menganugerahkan harta kekayaan kapada 

manusia agar dipergunakan atau dibelanjakan ke jalan yang benar serta untuk 

menolong orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan 

anak, dianugerahkan pada manusia agar dapat dididik ke jalan yang benar dan 

menjadi manusia yang berguna, baik bagi sesamanya, maupun bagi agama dan 

bangsa.  

Manusia paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling 

bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karena itu setiap orang akan ditanyai dan 

dimintai pertanggungjawabannya berkenaan dengan harta dan anak yang 

dianugerahkan Allah padanya. Akan tetapi, realitasnya, banyak manusia yang 

terjebak dalam kesalahan dan kekeliruan. Mereka tidak mampu merawat dan 

mengasuh anak-anak mereka sebagaimana mestinya sehingga anak-anak itu 



 21

tumbuh menjadi 'manusia liar' dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Ada 

yang tidak mampu mendidik anak-anak ke jalan yang benar, bahkan 

memperturutkan keinginan mereka menuju jalan yang sesat. Bahkan banyak 

orang tua yang gagal memberikan keteladanan yang baik pada anak-anak 

mereka, sehingga anak-anak kehilangan contoh figur yang baik dan akibatnya 

terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan. 

Selain sebagai amanah dan fitnah, Islam juga menegaskan bahwa anak 

adalah bunga kehidupan dunia. Penegasan itu dikemukakan dalam sejumlah 

ayat, berikut:  

Α$ϑ9# βθΖ69#ρ πΖƒ— οθŠs9# $‹Ρ‰9# ( M≈Š)≈79#ρ M≈s=≈Á9$# z 

‰Ζã 7/‘ $/#θO zρ ξΒ&. 36 

(#θϑ=ã# $ϑΡ& οθ‹s9# $‹Ρ‰9# =è9 θλ;ρ πΖƒ—ρ z$?ρ Ν3Ψ/ O%3?ρ 

’û Α≡θΒ{$# ‰≈9ρ{#ρ ( ≅Vϑ. ]‹î =fã& ‘$39# …μ?$7Ρ ΝO k‹κ‰ 

μ1Iù #ÁΒ ΝO βθ3ƒ $ϑ≈Üm ( ’Îûρ οzψ# >#‹ã ‰ƒ‰© οóΒρ 

⎯Β «!$# β≡θÊ‘ρ 4 $Βρ οθ‹s9# !$‹Ρ$!# ω) ì≈FΒ ‘ρó9#.37  

 
Berdasarkan asbab nuzul atau konteks turunnya ayat, ayat-ayat ini 

ditujukan kepada orang-orang kafir yang telah tertipu oleh perhiasan dunia 

berupa harta dan anak. Mereka berbangga karena memiliki banyak harta dan 

                                                 
36Al-Kahfi (18) : 46 
37Al-Hadid [57]: 20 
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anak, lalu mengira Allah meridhai mereka dengan anugerah tersebut dan 

selanjutnya menganggap kedudukan mereka lebih tinggi daripada orang-orang 

mukmin. Padahal Allah SWT melalui ayat-ayatNya dengan jelas mengecam 

cara berfikir seperti itu. Banyaknya anak dan harta sama sekali tidak 

mempengaruhi kedudukan mereka dan tidak ada manfaat di sisi Allah 

sedikitpun. 

Allah SWT banyak memperingatkan manusia terhadap bahaya fitnah 

atau cobaan yang datang dari anak. Peringatan itu dapat dilihat pada ayat-ayat , 

misalnya dalam Surat al-'Anfa<l [8]: 28, berikut: 

(#θϑ=æ#ρ $ϑΡ& Ν69≡θΒ& Ν.‰≈9ρ&ρ πΖGù χ&ρ ©!$# ν‰Ψã _& 

ΟŠàã 38 

misal lain dalam terdapat dalam Surat At-Tagha<bun [64]: 14-15, yang 

bunyinya sebagai berikut: 

$κ‰'≈ƒ ⎥⎪%!# (#θΖΒ#™ χ) ⎯Β Ν3_≡ρ—& Ν2‰≈9ρ&ρ #ρ‰ã 

Ν69 Νδρ‘‹n$ù 4 β)ρ #θè? #θsÁ?ρ #ρó?ρ χ*ù ©! $# 

‘θî Ο‹m‘،  !$ϑΡ) Ν39≡θΒ& /.‰≈9ρ&ρ πΖGù 4 ª!$#ρ ν‰Ψã _& ΟŠàã 

.39 
Selain itu, dalam Surat Luqma<n [31]: 33 juga disebutkan: 

                                                 
38Al-'Anfa<l [8]: 28  
39At-Tagha<bun [64]: 14-15 
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$κ‰'≈ƒ ¨$Ζ9# #θ)?# Ν3/‘ #θ±z#ρ $Βθƒ ω ”“g† $!#ρ ⎯ã ν‰9ρ ωρ 

Šθ9θΒ θδ —%` ⎯ã ⎯ν$ Î!#ρ $↔‹© 4 χÎ) ‰ãρ «!$# ,m ( ξù Ν6Ρó? 

οθ‹s9# $‹Ρ‰9# ωρ Ν6Ρóƒ «!$$/ ‘ρó9#.40  

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di samping 

menjadi amanah yang harus dijaga, juga sebagai fitnah yang dapat 

menyesatkan orang tua. Sebagai orang tua harus mampu memberikan 

pengajaran dan pendidikan (agama) bagi anak-anaknya, agar dapat menjadi 

generasi yang dibutuhkan orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam masalah yang disebutkan terakhir ini, bahwa akibat putusnya 

perkawinan atau perceraian sering menjadi pertikaian adalah hak untuk 

mengasuh anak. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa setelah terjadi 

perceraian hak dan kewajiban orang yang bercerai adalah kewajiban moril dan 

materil. Kewajiban moril pada ibu, karena lebih dekat dengan anak-anaknya 

dan kewajiban materil kepada ayahnya. Dalam al-Qur'an disebutkan: 

تم     ن أراد أْن ّي املين لم ـين آ ّن حوَل عن أوالده دات ُيرض والوال
المعروف ال تكّلف            قلى الّرضاعة  وعلى المولود له رزقهن وِآسوتهّن ب

ى        ده وعل ه بول ود ل دها وال مول دة بول ضآّر وال عها ال ت س إال وس نف
 جناح  الوارث مثل ذلك فإن أراد فصاال عن تراٍض منهما وتشاور فال          

لمتم                 يكم إذا س اح عل عليهما وإن اردّتم ان تسترضعوآ  أوالدآم فال جن
 41.مآ اتيتم بالمعروف واتقوا اهللا واعلموا أّن اهللا بما تعملون بصير

                                                 
40Luqma<n [31]: 33 
41Al-Baqarah (2): 233. 
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Secara eksplisit maksud dalam ayat di atas adalah pembagian tugas 

antara ibu dan ayah dalam mengasuh anaknya ketika terjadi perceraian sampai 

anak dapat memilih kepada siapa dia ingin ikut. Hal ini dipertegas dalam hadis 

Nabi berikut: 

دبي          إن امرأة قالت يارسول      اٌء وث ه ِوع ذا آانت بطنى ل اهللا إن ابنى ه
ال                 ي فق له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طّلقني وأراد أن ينزعه مّن

 42.لها رسول اهللا أنت أحق به ما لم تنكحي
Dalam riwayat lain juga disebutkan: 

أن امرأة قالت يارسول اهللا إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني            
ه   ي صلى اهللا علي ال النب ا فق اء زوجه ة فج ي عنب ر أب ن بئ قانى م وس
ه                     د أم ا شئت فأخذ بي وسلم  يا غالم هذا أبواك وهذا أمك فخذ بيد ايهم

 43.فانطلقت به
Anak dalam Islam adalah sebagai amanah sekaligus cobaan bagi orang 

tuanya, oleh karena itu, Islam pun merinci lebih jauh soal kewajiban kepada 

orang tua dan masyarakat untuk memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh 

anak. Mengapa ini penting, soalnya kewajiban menjalankan amanah hak-hak 

anak ini akan menentukan sejauh mana anak nantinya akan menjadi cobaan 

yang bisa menjerumuskan orang tua kepada kesengsaraan di dunia dan akhirat, 

dan juga menentukan sejauhmana mereka mampu lolos dari cobaan itu dengan 

memenuhi segenap hak-hak anak. Hal itu artinya betul-betul menjalankan 

amanah Allah.  

                                                 
42Lihat Muh}ammad Isma<'i<l al-Ami<r al-Yamani< as-S{an'a<ni<, Subul, Bab H{ad}a<nah, III: 227.  

43Ibid.  
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Menurut Siti Musdah Mulia, ada 5 hak anak yang harus dipenuhi oleh 

kedua orang tuannya, yakni sebagai berikut:44 

1. Hak mendapatkan perlindungan 

Hak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. 

Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak 

menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau 

membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah. Islam mengajarkan 

agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum 

kelahirannya ke muka bumi. Ini dimulai dengan memberi tuntutan dengan 

memberi tuntutan kepada manusia dalam memilih pasangan hidup. Laki-laki 

dan perempuan dianjurkan memilih pasangan dari orang-orang yang baik; 

berakhlak mulia dan beramal soleh. Jauh sebelum menikah, diajarkan 

banyak berdoa: 

ميع        ك س ة إن دنك ذّري ن ل ي م ب ل ال رّب ه ه ق ا رب ا زآري ك دع ا ل هن
 45.الدعآء

Ketika masih dalam kandungan, orang tuanya (ayah-Ibu) 

diperintahkan lagi agar banyak membaca al-Qur'an dan berbuat kebajikan 

sambil terus berdoa (Ibra<hi<m [14]: 35; an-Naml [27]: 19; al-Ah}qa<f [46]: 15). 

Tentu saja tidak cukup dengan berdoa, tetapi harus diikuti ikhtiar dan upaya 

yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan doa itu dalam realitas. 

                                                 
44Siti Musdah Mulia, Muslim Reformasi, hlm. 407-411. 

45Ali 'Imra<n (3): 38. 
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Setelah lahir, orang tua dianjurkan untuk mengazankan, kemudian 

memberi nama yang baik, mencukur rambut, melaksanakan aqiqah, 

selanjutnya mengkhitankannya. Kesemuanya ini dimaksudkan agar anak 

terlindungi dari segala macam bahaya dan pengaruh buruk yang akan 

merusak kehidupannya kelak. 

Di antara upaya perlindungan ini adalah mendaftarkan kelahiran sang 

anak ke instansi pemerintah, agar memliki akte kelahiran yang sangat 

diperlukannya kelak, ketika anak sudah dewasa. 

2. Hak untuk hidup dan bertumbuh kembang 

Hak lain yang tidak kurang pentingnya adalah hak anak untuk hidup 

dan bertumbuh kembang. Ini terlihat jelas dalam anjuran Islam untuk 

menyusukan anak paling kurang selama dua tahun. Anak-anak berhak 

mendapat penyusuan dari air susu ibunya kurang lebih selama dua tahun: 

 46..."والوالدات ُيرضعن أوالدهّن حوَلـين آاملين"

                                                 
46Al-Baqarah [2]: 233. 



 27

Begitu besarnya perhatian Islam terhadap perkembangan anak. Dalam 

kondisi apapun sebuah keluarga, perhatian orang tua kepada anak harus 

tetap terjaga. Anak harus tetap dipenuhi hak-haknya. Bahkan ketika terjadi 

perceraian antara ayah dan ibu, Islam telah mengatur bahwa ayahnya 

bertanggung jawab memberi nafkah demi kelangsungan hidup anak hingga 

usia dewasa. Demikian pula ibunya bertanggungjawab menyusukan hingga 

anak tidak memerlukan air susu ibu lagi. 

3. Hak mendapatkan pendidikan  

Setelah masa penyusuan lewat, mulailah tugas orang tua untuk 

mendidik anak, terutama pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. 

Pendidikan itu dapat diberikan dengan beragam metode sesuai dengan 

tingkat perkembangan psikologis anak. Di antaranya pendidikan melalui 

pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian 

hadiah atau penghargaan (kalau melakukan sesuatu prestasi yang baik) dan 

juga hukuman (kalau melakukan sesuatu yang buruk) dan sebagainya.  

Pendidikan di keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai 

keagamaan, pembentukan sikap, dan perilkau yang diperlukan agar anak-

anak dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Diajarkan perilaku yang 

lembut, halus, sopan, jujur, dan bijkasana, serta anak secara bertahap 

diperkenalkan pada ajaran agama, seperti mencintai sesame, menghargai 

orang tua, menyayangi orang miskin dan terlantar, rajin mengaji al-Qur;an, 

shalat, puasa, dan berbagai bentuk ibadah lainnya 
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4. Hak mendapatkan nafkah dan waris 

Hak anak lainnya adalah hak mendapatkan nafkah dan harta waris dari 

orang tua sesuai dengan aturan yang digariskan Allah. Hak nafkah bagi 

seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya. Terutama ketika ayah dan 

ibunya bercerai. Sementara hak memperoleh warisan hanya dapat diperoleh 

manakala orang tuanya telah meninggal, tetapi tidak menutup kemungkinan, 

orang tua memberikan harta kepada anak-anaknya selagi masih hidup dan 

pemberian itu dinamakan hibah, bukan warisan.  

5. Hak mendapatkan perlakuan yang sama 

Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak 

membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya. 

Termasuk tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau 

terpaksa harus memberikan keistimewaan kepada anak, disarankan 

memberikannya pada anak perempuan karena mereka biasanya ditempatkan 

pada posisi yang lemah.  

Demikian, sejumlah hak-hak yang dipenuhi oleh orang tua terhadap 

anak-anaknya. Namun, dari semua hak itu, yang paling pokok adalah hak 

perawatan dan pengasuhan serta pendidikan, baik ketika kedua orang tuanya 

masih rukun dalam satu rumah maupun sudah bercerai. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan, 

walaupun secara eksplisit dalam hukum Islam membolehkan terjadinya 

perceraian antara suami dan  dan isteri, tapi karena akibat dari perceraian 

yang dikhawatirkan akan merusak perkembangan anak, baik fisik maupun 
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psikis, terlebih ketika ada perebutan pengasuhan pada anak, mana yang 

lebih berhak, ayah atau ibu. Ketika dalam hal itu, banyak kerusakan-

kerusakan yang ditimbulkannya, maka menghindari terjadinya hal tersebut 

lebih utama daripada mengambil resiko gangguan pada anak, hendaknya 

perlu memperhatikan prinsip kemaslahatan (al-mas}lah}ah), karena syari'at 

Islam tidak memiliki tujuan selain untuk mewujudkan kemaslahatan 

kemanusiaan universal dan menolak segala bentuk kerusakan, kekerasan, 

kerugian dan sebagainya dalam kaidah fiqhnya disebutkan: 

                                                           47 .قدم على جلب المصالحم المفاسددفع 
         

Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup bagi penyusun untuk 

dijadikan sebagai landasan menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan 

dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat diperoleh konsep (berupa 

jawaban) yang lebih mendalam khususnya tentang h}ad}a<nah, di samping 

fokus penelitian ini adalah pada Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala 

Tindak Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada Pasal 16 ayat (1) 

butir (d), dapat diperoleh gambaran secara komprehensif mengenai h}ad}a<nah 

dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dapat menjadi bahan 

pertimbangan (saran atau ide) bagi penentu kebijakan dalam mengevalusi 

aspek-aspek diskriminasi terhadap perempuan dalam masa h}ad}a<nah. 

                                                 
47Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau disebut 

juga library research, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan 

dengan tema seputar h}ad}a<nah dalam konsep Konversi CEDAW beserta 

aspek-aspek hukumnya.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitik, artinya 

menggambarkan perspektif hukum Islam terhadap h}ad}a<nah dalam konversi 

CEDAW, khususnya yang berkaitan dengan persamaan hak dan tanggung 

jawab bagi laki-laki dan perempuan dalam kepentingan anak, seperti status 

anak, kedudukan dan pengasuhan anak, untuk selanjutnya dianalisis dengan 

perspektif hukum Islam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori 

pustaka, yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari draf Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau 

CEDAW (Convention on Ellimination of All Forms of Discrimination 

Againts Women), khususnya pasal mengenai isu diskriminasi dalam 
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perkawinan yakni Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). Isu diskriminasi 

perkawinan dalam Pasal 16 ini, terutama pada ayat (1) terdiri dari delapan 

butir yakni butir (a) sampai butir (h). Oleh karena itulah, di samping 

keterbatasan pengetahuan, waktu dan sebagainya, penyusun hanya 

mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada bahasan butir butir [d], yang 

membahas tentang kepentingan pengasuhan anak (h}ad}a<nah), namun tidak 

menutup kemungkinan untuk menyertakan butir-butir yang lain, jika hal 

itu dibutuhkan dalam menambah ketajaman analisis, seperti butir [e] dan 

butir [f].    

b. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder yang berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-

buku, kitab-kitab fiqh, tafsir, Undang-undang (seperti Undang-undang No. 

1 Tahun  1974, Kompilasi Hukm Islam, KUHP, KUHPerdata dan 

sebagainya) maupun hasil pemikiran para ulama atau ahli hukum Islam 

mengenai aspek-aspek hukum h}ad}a<nah lebih khusus mengenai 

implementasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.  

4. Pendekatan penelitian 

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan 

beberapa pendekatan, yakni: 

a. Pendekatan normatif, 48 yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji 

dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-

                                                 
48Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 3 (Jakarta: UI-Press, cet. III, 1986), 

hlm. 10.  
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kaidah fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang 

terformulasi dalam fiqh. Maksudnya dalam hal ini, h}ad}a<nah dalam 

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

atau CEDAW (Convention on Ellimination of All Forms of 

Discrimination Againts Women) ditinjau dari aspek fiqih terutama 

pendapat para ahli hukum Islam. 

b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada hukum 

positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, seperti UU No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

sebagainya yang berkaitan dengan tema pembahasan.  

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan 

sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan 

tehnik analisis deduksi yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau 

berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu 

kesimpulan khusus.49 Dengan dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai konsep h}ad}a<nah di CEDAW. 

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini juga 

menggunakan analisis isi (content anlysis) 50 yakni untuk menganalisis isi 

pasal dan butir-butir yang mengatur tentang h}ad}a<nah dalam Konvensi 

                                                 
49Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. III, 1999), hlm. 

202. 

50Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 
hlm. 68. 



 33

Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW (Convention 

on Ellimination of All Forms of Discrimination Againts Women). Kriteria 

yang digunakan dalam model content analysis penelitian ini adalah 

perspektif hukum Islam berupa hukum munakahat (perkawinan). 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar skripsi ini menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu 

sistematika pembahsan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah 

merumuskan pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab 

yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan lainnya, yaitu: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan skripsi yang mengantarkan 

kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam penyusunan 

skripsi ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi. 

Bab kedua, tinjauan tentang konsep h}ad}a<nah, yang dalam hal ini akan 

menguraikan tentang pengertian h}ad}a<nah, dasar hukum h}ad}a<nah, hak dan 

syarat-syarat h}ad}a<nah.  

Bab ketiga, tinjauan umum tentang Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Ellimination of All 

Forms of Discrimination Againts Women [CEDAW[), yang dalam hal ini 

pembahasannya meliputi dua hal, pertama tentang diskriminasi dalam 

perkawinan dan kedua tentang h}ad}a<nah. 
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Bab keempat, analisis, meliputi mengkritisi tentang diskriminasi 

perkawinan dan h}ad}a<nah yang dimaksud dalam CEDAW Pasal 16 ayat (1) 

butir [d] menurut perspektif hukum Islam. 

Bab kelima, merupakan bagian penutup skripsi yang memuat 

kesimpulan dari isi pembahasan dan saran-saran.  

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG H{AD{A<NAH 

A. Pengertian h}ad}a<nah  

Pemeliharaan anak dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan h}ad}a<nah, 

berasal dari kata “al-h}adn” yang artinya bergabung, tinggal, dan memelihara.1 

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pemeliharaan anak (h}ad}a<nah) adalah 

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 

sendiri. Adapun pemeliharaan anak diambil dari pegertian istilah Arab 

“h}ad}a<nah” yang berasal dari kata 'al-h}id}nu' yang artinya: sisi, samping, arah2, 

lambung3, rusuk4, anggota tubuh dari ketiak sampai kepinggul5, dan 

meletakkan sesuatu pada tulang rusuk atau pangkuan, karena sewaktu 

menyusui anaknya ibu meletakkan pada pangkuan atau sebelah rusuknya, yang 

seakan-akan melindungi dan memelihara anaknya6. Ada juga yang mengatakan 

secara etimologis h}ad}a<nah adalah 'al-janbu' yang berarti erat atau dekat, sebab 

h}ad}a<nah hakekatnya suatu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil 

agar menjadi dekat dan erat.7 

                                                            
1Ibra<hi<m Muh}ammad al-Jama<l, Fiqh Muslimah (Ibadah Mu'amalah), alih bahasa Zaid 

Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 341. 
2Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia, (Surabaya:Pustaka 

Progresif, 1997), hlm 274. 
3Jamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: DIMAS, 1993), hlm. 119, Lihat juga As-

Sayyid Sabi<q, Fiqh as-Sunnah, (Beiru<t: Da<r al-Fi<kr, 1982), II: 160. 
4Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1993), hlm. 137. 
5Dewan Redaksi, Encyclopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 37. 
6Ibid. 
7Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 224. 
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Secara terminologis pengertian h}ad}a<nah adalah pemeliharaan anak kecil, 

orang lemah, orang gila atau sudah besar tetapi belum mumayyiz dari apa yang 

dapat memberikan madarat kepadanya, mengusahakan pendidikannya, 

mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan, memberi makan, dan 

mengusahakan apa saja yang menjadi kesenangannya.8 

Sementara As-Sayyid Sabiq mendefinisikan h}ad}a<nah sebagai upaya 

melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun 

perempuan dan sudah besar tetapi belum mumayyiz tanpa perintah dari 

bapaknya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan baginya, 

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, 

rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul 

tanggung jawab.9 

Sedangkan dalam buku Yurisprudensi (Pengadilan Agama) dan analisa, 

disebutkan bahwa h}ad}a<nah menurut istilah adalah tugas menjaga dan 

mengasuh anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur 

dirinya sendiri.10 

Pengertian yang lebih moderat didefinisikan dalam Encyclopedia Islam, 

yaitu: mengasuh anak kecil atau abnormal yang belum atau tidak dapat hidup 

mandiri yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal 

                                                            
8Abdurrah}man al-Jazi<ri<, Kita<b al-Fqh 'Ala Maz}a<hib al-'Arba'ah (Mesir: al-Maktabah at-

Taja<riyah, 1979), hlm. 594. 
9As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II: 228 
10Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama RI, 

Yurisprudensi (PA) dan Analisa, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan 
Pengadilan Agama Islam Departemen Agama, 1995), hlm, 249. 
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yang membahayakan, pendidikan fisik maupun psikis serta mengembangkan 

kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawabnya.11 

H{ad}a<nah berbeda pengertiannya dengan pendidikan atau tarbiyah. Dalam 

h}ad}a<nah terkandung pengertian pemeliharaan anak secara jasmani dan rohani, 

di samping adanya pengertian pendidikan terhadap anak, pendidikan mungkin 

terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak, dan 

ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan h}ad}a<nah dilaksanakan dan 

dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga, 

maka dalam hal ini dapat dilakukan oleh setiap ibu dan anggota kerabat 

lainnya, baik dari kerabat garis vertikal maupun horizontal12. Dalam pendapat 

lain juga dikatakan bahwa h}ad}a<nah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti 

mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan 

wanita pengasuh, oleh karena itu persoalan mengasuh anak (h}ad}a<nah) tidak ada 

hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut 

perkawinannya maupun menyangkut hartanya.13 

Menurut Asywadie Syukur, bahwa dalam kosep h}ad}a<nah termasuk dalam 

dimensi penyusuan (rad}a'ah), 14 sedangkan menurut Mughniyah penyusuan 

pada dasarnya berbeda dan terpisah dari konsep h}ad}a<nah, hal itu nampak jelas 

                                                            
11Dewan Redaksi, Encyclopedia Islam,  hlm. 37. 
12Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 58, lihat juga 

Jamaan Nur, Fiqh Munakahat, hlm. 120. 
13Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Masykur A.B., at.all., (Jakarta: Lentera 

Basritama, 2000), hlm. 73. 

14Asywaedie Syukur, Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqh Islam, (Surabaya: 
Bina Ilmu, 1985), hlm. 34-35. 
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dari kenyataan bahwa seorang ibu bisa atau boleh menggugurkan haknya untuk 

menyusui, namun tetap mempertahankan haknya dalam h}ad}a<nah.15 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, dapat 

dipahami bahwa h}ad}a<nah pada dasarnya mencakup beberapa dimensi, yaitu: 

1. Dimensi Kafalah: yaitu pemberian makan, pakaian, dan tempat tinggal 

yang layak. 

2. Dimensi Siyasah: yaitu perlindungan terhadap anak dari kemungkinan 

gangguan psikis dan rohani, umpamanya pergaulan dengan teman sebaya 

yang dapat merusak perkembangan kepribadiannya. 

3. Dimensi Ta’lim wa at-Tarbiyah: yaitu pemberian pendidikan dan 

pengajaran tahap awal kepada anak. 

4. Dimensi wilayah: yaitu pemeliharaan anak dari segala bahaya fisik jasmani 

yang mungkin menimpanya, seperti kecelakaan dan penyakit.16 

B. Dasar Hukum H{ad}a<nah 

Syariat Islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara 

keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-

anak adalah titipan (amanat) Tuhan yang harus dijaga baik-baik, sebab mereka 

akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. 

Anak kecil selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat 

menyadari terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Di samping itu mereka 

juga belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari ancaman berbagai 
                                                            

15Mughniyah, Fiqh, hlm. 73.  

16Ibid., hlm. 73-75. 
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penyakit, oleh karena itu orang tualah yang seharusnya bertanggung jawab 

terhadapnya. Karena pertimbangan itulah, maka Islam sangat menekankan 

pentingnya pemeliharaan anak. Al-Qur’an menetapkan aturan-aturan tentang 

perlindungan anak, juga menetapkan tuntunan tingkah laku sepanjang 

hidupnya. 

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai 

pedoman di mana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup 

anak dan perkembangan anak merupakan keharusan. Meremehkan atau 

mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai 

dosa besar, prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain: 

وا اهللا         ضعفً يًةوليخش الذين لو ترآوا من خلفهم ذرّ       يهم فليتق افوا عل ا خ
 17.وليقولوا قوال سديدا

Maksud dengan anak yang lemah atau manusia yang lemah dalam ayat 

tersebut, meliputi lemah mental spiritual.  Oleh karena itu dalam ayat lain al-

Qur’an selanjutnya menentukan tentang larangan meninggalkan anak-anak 

yang lemah mental spiritualnya (agama) atau keluarganya, seperti bunyi ayat 

berikut di bawah ini: 

سكم وأهل يآ وا أنف وا ق ذين أمن ا ال ارا ّوييه ارُةكم ن اس والحج ا الن  قوده
ا مال ا   عليه ون م رهم ويفعل آ ام صون اهللا م داد ال يع الظ ش ة غ ئك
    18.يؤمرون

Perintah memelihara diri dan keluarga dari api neraka bararti harus 

melaksanakan seluruh perintah Allah dan menghentikan seluruh larangan-Nya. 

                                                            

17An-Nisa<' (4): 9. 
18At-Tah}ri<m (66): 6. 
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Anak termasuk dalam lingkungan keluarga, maka orang tua atau kerabat juga 

mempunyai kewajiban untuk mendidik sampai menjadi orang yang kuat 

beragama agar kelak ia terhindar dari siksa api neraka. Menurut Kamal 

Mukhtar yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat tersebut 

adalah mengasuh dan mandidik mereka sehingga meenjadi seorang muslim 

yang berguna bagi agama. Firman Allah: 

 ـين آاملين لمن أراد أْن ّيتم الّرضاعة    والوالدات ُيرضعن أوالدهّن حولَ   

المعروف ال تكّلف نفس إال          قلى سوتهّن ب ه رزقهن وِآ ود ل ى المول  وعل
ل                   وارث مث ى ال ده وعل ه بول ود ل وسعها ال تضآّر والدة بولدها وال مول
ا وإن                 اح عليهم شاور فال جن ذلك فإن أراد فصاال عن تراٍض منهما وت

ال     م ف سترضعوآ  أوالدآ م ان ت تم     اردّت آ اتي لمتم م يكم إذا س اح عل جن
 19.بالمعروف واتقوا اهللا واعلموا أّن اهللا بما تعملون بصير

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa 

tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi oleh 

suami sebagai seorang ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi 

makanan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya tanggung jawab 

pemeliharaan anak 

Hadis yang menjadi dasar daripada h}ad}a<nah adalah hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu< Mu<sa< dari Ibnu Abba<s, bahwa ‘Aus bin 'Ubadah al-

'As\ari< pernah datang kepada Rasulullah saw dan berkata: 

ا عدة                ن م يا رسول اهللا إن لي بنات وأنا ادعوا عليهن الموت فقال يا اب
ه        د النعم الت عن ن المحم ات ه ي البن ه ف إن البرآ يهن ف دعوا عل ال ت

                                                            
19Al-Baqarah (2): 233 
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ى األ                شدة تقلهن عل د ال د المصيبه والمرضات عن رض والمصنات عن
    20.ورزقعن على اهللا

Hadis di atas, menerangkan, bahwa meninggalkan anak merupakan 

sesuatu yang dilarang, karena anak sangat membutuhkan asuhan dan 

pendidikan orang tua. 

Berdasarkan dasar-dasar pemeliharan anak di atas, secara eksplisit dapat 

dipahami suatu gagasan sentral bahwa stressing dari pemeliharaan anak pada 

hakekatnya menurut ajaran Islam mengandung misi penyelamatan, yaitu 

menyelamatkan kehidupan anak baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena 

itu, dilihat dari aspek moralnya bahwa misi h}ad}a<nah adalah untuk kepentingan 

anak yang diasuh. 

C. Orang yang Berhak terhadap H{ad{a<nah 

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek. Namun, 

apabila disederhanakan, aspek tersebut terdiri atas dua hal, yaitu kewajiban 

moril dan kewajiban materil. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah 

kewajiban kedua orang tuanya terutama ayahnya sebab menurut ajaran Islam 

(an-Nisa<' [4]: 34) bahwa laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. 

Kalau ayah, karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, 

ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik untuk untuk anak-

anaknya. Jadi pada hakekatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama 

suami-isteri manakala keduanya masih hidup dalam satu ikatan perkawinan. 

                                                            

20Muslim, S{ah}i<h} Muslim, (Beiru<t: Da<r al-fikr, 1983), II: 183. Ba<b Muna<kahat. Hadis ini 
diriwayatkan oleh Abu< Mu<sa< dan Ibnu Abba<s bahwa 'Aus bin 'Ubadah  
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Namun, masalahnya akan lain, manakala mereka (suami-isteri) telah 

bercerai atau suaminya meninggal. Apabila terjadi perceraian antar suami dan 

isteri yang telah berketurunan atau memperoleh anak, yang berhak mengasuh 

anak pada dasarnya adalah isteri atau ibu anak. Apabila ibu anak tidak ada 

(meninggal), yang berhak adalah neneknya, yaitu ibu dari ibu anak dan 

seterusnya ke atas. Apabila tidak ada beralih kepada ibu ayah dan seterusnya 

ke atas.21 

Apabila keluarga waris vertikal tersebut tidak ada, hak berpindah kepada 

keluarga hubungan horizontal, yaitu saudara perempuan kandung kemudian 

saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemudian 

(anak perempuan saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan 

saudara perempuan seibu).  

Urutan berikutnya, apabila kemenakan-kemenakan tersebut tidak ada, 

hak hadanah berpindah kepada bibi kandung (saudara perempuan kandung 

ibu), kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi-bibi itu tidak 

ada, berpindah kepada kemenakan (anak perempuan saudara permpuan 

seayah). 

Apabila kerabat-kerabat tersebut di atas tidak ada semua, hak hadanah 

pindah kepada kemenakan (anak perempuan saudara laki-laki kandung), 

kemudian kemenakan seibu, kemudian kemenakan seayah. Apabila 

kemenakan-kemenakan tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi (saudara 

perempuan ayah) kandung, kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. 
                                                            

21Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, Cet. ke.X, 
1999), hlm. 101-102. 
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Apabila bibi-bibi tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi ibu (saudara 

permpuan ibunya ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ibunya ayah), 

kemudian bibi ibu (saudara perempuan ayah ibu, (kemudian bibi ayah (saudara 

perempuan ayahnya ayah). 

Apabila kerabat-kerabat itu tidak ada, atau ada tetapi tidak memenuhi 

syarat, hak hadanah pindah kepada kerabat ashabah laki-laki dengan urutan 

sesuai dalam hukum waris, yaitu ayah, kakek (bapak ayah), dan seterusnya ke 

atas dari garis laki-laki. Kemudian saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki 

seayah, kemenakan laki-laki kandung, kemenakan laki-laki seayah, paman 

kandung, paman seayah, paman ayah (saudara laki-laki kakek) kandung, 

kemudian paman ayah seayah. 

Apabila kerabat 'as}abah laki-laki tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak 

memenuhi syarat, hak h}ad}a<nah pindah kepada kerabat laki-laki bukan 'as}abah, 

yaitu kakek (bapak ibu), kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian 

kemenakan seibu (anak laki-laki saudara laki-laki seibu), kemudian paman 

seibu (saudara laki-laki ayah seibu), kemudian paman (saudara laki-laki 

kandung ibu), paman seayah, kemudian paman seibu. Apabila kerabat-kerabat 

tersebut tidak ada, hakim menunjuk siapa yang akan mengasuhnya.22 

Demikian tertib urutan kerabat yang berhak mengasuh anak itu, dengan 

pertimbangan bahwa pendidikan anak adalah amat penting untuk 

mempersiapkan hari depannya yang baik. Oleh karenanya, diutamakan mana 

                                                            

22Ibid. 
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kerabat yang lebih mempunyai perhatian, terhadap hari depan anak dalam 

ukuran yang normal.  

D. Syarat-syarat H{ad{a<nah 

Sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa h}ad}a<nah dimaksudkan untuk 

mempersiapkan anak ke dalam kondisi yang baik secara fisik maupun mental, 

menjadi kewajiban bagi yang mengasuh anak untuk menangani dan 

menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya dengan memperhatikan 

kemaslahatan yakni dengan adanya kepentingan, adanya kecakapan dan 

kecukupan. Oleh karena itu yang dapat menyelenggarakan hal itu diperlukan 

cara-cara tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku h}ad}a<nah. Jika salah satu 

dengan cara-cara tersebut tidak dipenuhi maka gugurlah haknya untuk 

melakukan h}ad}a<nah. Adapun syarat-syaratnya, yaitu:23 

1. Baligh 

Ulama sepakat bahwa pelaku h}ad}a<nah harus baligh, sebab anak kecil 

sekalipun sudah tamyiz tetap membutuhkan orang lain untuk mengurusi 

urusannya dan mengasuhnya, oleh karena itu ia tidak boleh mengurusi orang 

lain. 

2. Berakal sehat 

Orang gila dan orang kurang waras akalnya tidak boleh melakukan 

h}ad}a<nah karena mereka tidak dapat mengurusi urusannya sendiri dan masih 

membutuhkan orang lain untuk mengurusnya. 
                                                            

23Peunah Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. XIX, 1998), hlm. 
405. Lihat As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, II: 291, Abdurrah}man al-Jazi<ri<, Kita<b al-Fqh, hlm. 566. 
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3. Mampu melakukan tugas-tugas pengasuhan anak 

Orang yang karena lemah badannya, sakit, cacat jasmaninya, atau 

sudah tua dan tidak mampu melakukan tugas mengasuh anak, maka tidak 

berhak melakukan h}ad}a<nah. Menurut al-Barry, bahwa perempuan/ ibu yang 

bekerja karena kesibukannya ia tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka 

ia tidak berhak melakukan h}ad}a<nah. Alasan al-Barry bahwa ibu akan 

kehilangan konsentrasi terhadap  pemeliharaan anak, seperti kurangnya 

kasih sayang, pendidikan dan sejenisnya. Dengan demikian yang 

dimaksudnya mampu melakukan tugasnya adalah yang tidak mengurangi 

perhatian orang tua kepada anak. 24 

4. Memiliki sifat amanah dalam mendidik anak 

Orang yang kurang mampu atau tidak memiliki sifat amanah tidak 

aman bagi anak yang diasuhnya dan tidak dapat dipercaya untuk melakukan 

kewajibannya dengan baik, bahkan anak itu akan meniru berkelakuan 

seperti orang yang mengasuhnya. 

5. Merdeka (bukan budak) 

Karena budak tidak berkuasa atas dirinya sendiri (berada di bawah 

kekuasaan tuannya), sehingga ia tidak mampu mengurusi urusan orang lain. 

Di samping itu juga ia sibuk mengurusi urusan tuannya. 

6. Belum kawin dengan orang lain 

                                                            

24Lihat Zakariya Ahmad al-Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam, alih bahasa Chadijah 
Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 57.  
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Jika pelaku h}ad}a<nah ibunya, maka disyaratkan ia belum menikah 

dengan laki-laki lain yang bukan mahram anaknya. Sebagaimana hadis 

Rasulullah saw sebagai berikut: 

 25.أنت أحّق به ما لم تنكحي
Mengenai syarat ini, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 

apabila suami ibu anak (ayah tiri) yang baru adalah kerabat mahram anak, 

misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap 

pendidikan kemanakan yang kemudian menjadi anak tirinya itu, hak ibu 

untuk mengasuh anak tidak jadi gugur sebab paman termasuk yang 

mempunyai hak mengasuh juga. Berbeda halnya apabila ibu anak kawin 

dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. 

Dalam hal yang akhir ini hak mengasuh anak terlepas dari ibu atau gugur, 

dan hak dipindah kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik 

anak bersangkutan. Namun, hal ini menunjukkan perhatiannya yang amat 

besar untuk kesuksesan pendidikan anak. Apabila hak itu terjadi, hak ibu 

mengasuh tetap ada.26     

7. Islam 

Kalau terjadi perkawinan campur, misalnya si isteri adalah ahlul kitab 

dan suami adalah Islam, kemudian terjadi perceraian, maka hak asuh anah 

jatuh kepada ayah atau ayahlah yang berhak mengasuh anaknya. Sebab 
                                                            

25Abu< Da<wud Sulaima<n bin al-'Asy as-Sijista<ni<, Sunan Abi< Da<wud, (Beiru<t da<r al-Fikr, 
1994), II: 283. Kita<b Nika<h Ba<b Man Ah}aqqu li< al-Wala>d. Hadis ini diriwayatkan oleh Ah}mad 
Abu< Da<wu<d dari 'Abdulla<h bin 'Umar. Lihat juga Muh}ammad Isma<'i<l al-Ami<r al-Yamani< as-
S{an'a<ni<, Subul as-Sala<m, (Kairo: Da<r Ih}ya al-Turas al-'Araby, 1379H/ 1960 M), III: 227.    

26Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan , hlm. 102  
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kalau anak tersebut tetap diasuh sama ibunya, bukan menurut agama 

ayahnya, maka hal yang demikian terkena tudingan hadis Nabi berikut: 

ّصرانه                  ه وين د يهّودان واه بع ى الفطرة وأب ه عل آل إنسان تلده أم
 27.ويمّجسانه فإن آانا مسلمين فمسلم

Sementara para fuqaha berbeda pedapat mengenai masalah ini, fuqaha 

Mazhab asy-Sya<fi’i< dan H{ambali< mensyaratkan Islam sebagai pelaku 

h}ad}a<nah, sehingga seorang isteri yang kafir tidak berhak melakukan 

h}ad}a<nah terhadap anaknya, karena sudah bukan wilayahnya dan 

dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari agamanya. Sedangkan fuqaha 

Mazhab H{anafi< dan Ma<liki< tidak mensyaratkan Islam sebagai pelaku 

h}ad}a<nah, karena Rasulullah saw telah memberikan hak pilih kepada seorang 

anak untuk diasuh oleh ayahnya yang Islam atau ibunya yang kafir. Di 

samping itu dasar h}ad}a<nah adalah kasih sayang, dan hal itu tidak akan 

terpengaruh dengan adanya perbedaan agama. 28 

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak 

seseorang akan gugur. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah hak 

h}ad}a<nah kembali kepada seseorang, jika syarat tersebut telah terpenuhi atau 

tidak, yaitu:29  

Pertama, ulama Mazhab Ma<liki< berpendapat bahwa jika gugurnya hak 

itu karena uzur, seperti sakit, tidak mempunyai tempat tinggal atau pergi 

                                                            

27Muh}ammad Isma<'i<l al-Ami<r al-Yamani< as-S{an'a<ni<, Subul, III: 229.  

28Ibid., III: 229-230. 

29Ibid . 
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haji kemudian penghalang itu telah hilang, maka hal tersebut kembali lagi 

kepadanya, tetapi jika penghalangnya berupa menikahnya ibu dengan laki-

laki yang bukan mahram anak atau berpergian dengan tanpa uzur kemudian 

penghalang itu hilang, maka hak tersebut tidak bisa kembali lagi kepadanya, 

karena menurut mazhab ini penghalang dalam h}ad}a<nah adalah unsur yang 

idtirari (tidak dapat diusahakan, seperti sakit). 

Kedua, Jumhur (H{anafiyah, asy-Sya<fi’iyah, dan H{ambaliyah) 

berpendapat bahwa jika hak itu gugur karena adanya penghalang, maka hak 

itu kembali lagi kepadanya setelah penghalang itu hilang, baik penghalang 

idtirari maupun penghalang ikhtira<ri (dapat diusahakan, seperti menikah 

lagi). 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG CEDAW(CONVENTION ON 

ELLIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS 

WOMEN) DAN H{AD{A<NAH  

A.  CEDAW (Convention on Ellimination of All Forms of Discrimination 

Againts Women) 

1. Sejarah dan Latar Belakang CEDAW 

Ide perbedaan, subjektivitas, relatif universal milik posmodemisme—

yang dikibarkan Lacan, Derrida, Lyotard, Wittgenstein dan lain-lain-

mewarnai wacana dan isu feminis, dan CEDAW adalah salah satu buah 

manifestasinya. Feminisme menyerap konsep ”differance”nya Derrida 

sekaligus menjadikannya motor politik saat menggagas perangkat hukum 

"khas perempuan" yang bernama CEDAW. Tidak diragukan, bahwa 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah bentuk 

perangkat hukum yang universal. Tetapi, kaum perempuan merasa bahwa 

deklarasi tersebut, belum sepenuhnya mampu menjamin kepentingan 

mereka. Bahkan, kaum feminis menyatakan bahwa deklarasi tersebut, tidak 

berperspektif keadilan jender. Pelbagai kasus seperti perkosaan di wilayah 

konflik, mutilasi genital, kekerasan domestik, dan diskriminasi pekerjaan 

misalnya, tidak bisa ditangani hanya oleh deklarasi HAM. Untuk mengatasi 

pelbagai problem tersebut, mereka menoleh pada CEDAW.1 

                                                 
1Sobar Hartini, "Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil (Perempuan)", dalam Makalah 

disampaikan pada Forum Diskusi Interseksi, “Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman 
Indonesia II”, Tanggal 27-29 Januari 2003, Kuningan, Jawa Barat, hlm. 1.  
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CEDAW merupakan perjanjian internasional paling komprehensif 

tentang hak asasi perempuan yang menetapkan kewajiban yang mengikat 

negara pihak secara hukum untuk mengakhiri diskriminasi terhadap 

perempuan, menyatakan persamaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial 

dan budaya antara laki-laki dan perempuan, serta menetapkan bahwa 

diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah-langkah 

umum, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara.2 

Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah 

rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan. Majelis Umum PBB mengundang negara-negara 

anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan 

berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui.3 

Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (selanjutnya disingkat sebagai Konvensi Perempuan) 

merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang 

ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di 

seluruh dunia. Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi 

Kedudukan Perempuan (UN Commission on the Status of Women), sebuah 

badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan 

                                                 
2Syamsiah Achmad, “Committee Member CEDAW”, dalam Lokakarya Women’s Human 

Rights and CEDAW, 2006. 

3Sri Wiyanti Eddyono, “Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW”, dalam http:// 
www.elsam.or.id, diakses 20 Agustus 2008, hlm. 3   
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dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi 

perempuan.4 

Pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959, Komisi Kedudukan 

Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional termasuk di 

dalamnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan dan Konvensi 

tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah. Pada tahun 1963, 

Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan 

masih terus berlanjut, dan meminta agar dapat dibuat suatu rancangan 

Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, 

Komisi tersebut memulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 

1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya pada tahun 1967, rancangan ini 

disetujui menjadi sebuah 'Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan' berdasarkan Resolusi 2263 (XXII). 

Deklarasi ini merupakan instrumen Internasional yang berisi pengakuan 

secara universal dan hukum 11 dan standar-standar tentang persamaan hak 

laki-laki dan perempuan. 5 

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif 

untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut 

oleh anggota-anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan 

(treaty), meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para 

                                                 
4Ibid. 

5Ibid., hlm. 4. 
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anggota PBB untuk menggunakannya, anggota PBB tidak mempunyai 

kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya. Pada tahun 1970, 

Majelis Umum PBB kemudian mendesak adanya ratifikasi atau aksesi pada 

instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan 

perempuan.6 

Melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi Kedudukan 

Perempuan mempersiapkan sebuah treaty yang akan mengikat pelaksanaan 

apa yang termuat dalam deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan 

Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri 

dari 15 orang untuk mulai menyusun suatu kelompok kerja yang terdiri dari 

15 orang untuk mulai menyusun suatu konvensi pada tahun 1973. Persiapan 

ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konferensi Dunia 

yang diselenggarakan di Mexico City pada tahun 1975. Konferensi ini 

sedianya untuk menyusun Kerangka Kerja Dunia tentang Perempuan. 

Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 7 

Konvensi ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979. 

Dalam resolusinya Majelis Umum menyampaikan harapan bahwa konvensi 

dapat diberlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekertaris Jenderal 

PBB mempresentasikan teks Konvensi pada Konferensi Dunia pertengahan 

Dekade Perempuan di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang 

                                                 
6Ibid. 

7Sobar Hartini, "Pengarusutamaan CEDAW, hlm. 2 
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menandatangani (signed) Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat 

acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 3 Septermber 1981, 30 hari 

setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi Konvensi, Konvensi dinyatakan 

berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak pada adanya sebuah 

standar hukum internasional yang komprehensif untuk perempuan.8 

CEDAW sendiri telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 

1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women). Pada tanggal 1 Maret 2000, telah 

ada 165 negara (melebihi dari 2/3 anggota PBB) telah meratifikasi atau 

mengaksesi Konvensi Perempuan dan 6 negara menandatanganinya.9 

Makna dari ratifikasi suatu konvensi internasioanl dengan undang-

undang ialah suatu perjanjian antar negara (treaty) yang menciptakan 

kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh 

Pemerintah dengan persetujuan DPR menjadikan prinsip-prinsip dan 

ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum 

nasional. Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi ialah bahwa Negara Peserta 

memberikan komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara 

                                                 
8Ibid., hlm. 4.  

9Ibid. 
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mewujudkan kesetaraan antara pria dan perempuan serta terhapusnya segala 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan.10 

CEDAW bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan 

dan melindungi hak perempuan. Dalam Pasal 1 CEDAW menegaskan istilah 

“diskriminasi” berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan 

berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk 

mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan 

HAM di bidang apapun berdasarkan persamaan antara pria dan perempuan.  

Namun demikian, Pasal 4 menetapkan "diskriminasi” tersebut dianggap 

tidak terjadi dengan peraturan khusus sementara untuk mencapai persamaan 

antara pria dan perempuan (affirmative action). 

Pasal 2 CEDAW memuat ketentuan umum yang akan dilaksanakan 

oleh negara negara peserta CEDAW. Pertama, Pasal 2 butir a menetapkan 

kaidah persamaan perempuan dengan pria wajib dicantumkan dalam 

Undang Undang Dasar dan perundang-undangan negara negara peserta, 

kecuali kalau itu sudah dilaksanakan.  

Kedua, Pasal 2 butir b berbunyi Undang Undang dan Peraturan 

perundang-undangan lain yang melarang diskriminasi terhadap perempuan 

akan diundangkan. Jika dianggap perlu, peraturan perundang-undangan 

tersebut akan menetapkan hukuman untuk diskriminasi terhadap perempuan. 

Selain itu, Pasal 2 butir e menyatakan Negara Negara Peserta akan 

                                                 
10Ibid. 



 55

menjamin diskriminasi terhadap perempuan tidak dilakukan oleh seorang, 

atau sekelompok badan hukum perdata di mana pun berada.   

Ketiga, Pasal 2 butir [d] menentukan kegiatan atau kebiasaan yang 

bersifat diskriminatif tidak akan dilakukan oleh segala pejabat dan lembaga 

pemerintah negara negara peserta. Keempat, Pasal 2 butir [f] menyatakan 

Undang Undang, peraturan perundangan, kebiasaan dan praktek yang 

bersifat diskriminatif terhadap perempuan akan diubah atau dicabut. 

Sebagaimana demikian, Pasal 5 butir [a] berbunyi kebudayaan negara 

negara peserta akan diubah sesuai dengan CEDAW. Jadi, kebiasaan atau 

praktek yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan akan dihapuskan.  

Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 memuat ketentuan khusus di bidang 

politik, ekonomi, sosial dan domestik.  Di bidang politik, Pasal 7 butir [a] 

yuncto butir [b] menetapkan hak memilihi dan dipilih dalam Pemilihan 

Umum (Pemilu) akan didasarkan persamaan perempuan dengan pria. 

Selanjutnya, hak mengikuti perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pemerintah juga akan disandarkan kaidah tersebut. Akhirnya, perempuan 

bersama dengan pria akan mempunyai hak menduduki segala pekerjaan 

dalam pemerintahan maupun hak melaksanakan segala fungsi pemerintahan 

pada semua tingkatnya.  

Di bidang sosial dan internasional, Pasal 7 butir [c] jo Pasal 8 

menentukan partisipasi perempuan bersama dengan pria di lembaga sosial 

masyarakat (LSM) maupun pada tingkat internasional akan dijamin.  Di 

bidang lain, Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 menggariskan penghapusan 
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diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan hak perempuan dalam 

pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan pedesaan.   

Pasal 15 mengandung ketentuan tentang hukum. Pasal 15 Ayat (1) 

menyatakan persamaan perempuan dengan pria akan diberikan di muka 

hukum.  Khususnya, Pasal 15 Ayat (2) menetapkan persamaan perempuan 

dengan pria akan dijamin terhadap kecakapan hukum dalam hal sipil 

maupun kesempatan melakukan kecakapan tersebut. Kecakapan tersebut 

tercantum hak yang sama untuk mengesahkan perjanjian dan mengurus 

harta benda. Kecakapan tersebut pula tercantum perlakuan yang sama dalam 

lingkungan peradilan pada tingkat pertama, banding dan kasasi. Pasal 15 

Ayat (4) menyatakan persamaan perempuan dengan pria akan diberikan 

untuk mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman 

Pasal 16 memuat ketentuan di bidang hukum keluarga dan 

perkawinan.  Secara umum, Pasal 16 Ayat (1) menyatakan persamaan 

perempuan dengan pria akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab 

dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan, 

khususnya akan menjamin beberapa hak perempuan bersama dengan pria. 

Pertama, Pasal 16 Ayat (1) huruf [a] mensyaratkan hak yang sama untuk 

melakukan ikatan perkawinan. Kedua, Pasal 16 Ayat (1) butir [b] 

menggariskan hak perempuan memilihi suami secara bebas dan haknya 

memasuki ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas 

sepenuhnya. Ketiga, Pasal 16 Ayat (1) butir [c] mensyaratkan hak dan 

tanggung jawab yang sama dalam perkawinan maupun pada putusnya. 
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 Keempat, Pasal 16 Ayat (1) huruf d mensyaratkan hak dan tanggung 

jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, 

dalam  urusan yang berhubungan dengan anak mereka. Namun demikian, 

dalam semua kasus, kepentingan anak akan diutamakan. Kelima, Pasal 16 

Ayat (1) huruf [g] mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami isteri 

termasuk hak untuk memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan. 

 Keenam, Pasal 16 Ayat (1) huruf [f] mensyaratkan hak yang sama 

untuk kedua suami dan isteri bertalian dengan harta benda.  Ketujuh, Pasal 

16 Ayat (2) melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak. 

CEDAW disimpulkan dengan Pasal 17 jo Pasal 19 sampai dengan 

Pasal 22 terhadap Pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 

Perempuan dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 terhadap hal yang bersifat 

administrasi dan prosedural terhadap CEDAW. 

2. Prinsip-prinsip Konvensi CEDAW 

Konvensi CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara 

perempuan dan pria (equality), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta 

perlakuan di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan. Konvensi 

CEDAW ini juga mengakui:  

a. Adanya perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan pria;  

b. Adanya perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan 

kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan 

dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan 

kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat 
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berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara 

menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan di 

semua bidang dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat 

yang sama dengan pria dari hasil-hasil pembangunan, dan peluang untuk 

mengembangkan potensinya secara optimal;  

c. Adanya perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan pria, di mana 

perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena 

mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan 

diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat tidak 

mendukung kemandirian perempuan.11 

Dengan demikian, CEDAW pada dasarnya memiliki tiga prinsip 

utama. Pertama, prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni 

memandang persamaan hak lelaki dan perempuan; Kedua, prinsip non 

diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam 

pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia; dan Ketiga, 

prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang 

memiliki tanggungjawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak 

lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, 

sipil dan politik.12 Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip 

CEDAW.  

                                                 
11Achie Sudiarti Luhulima, “Efektivitas Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Jaminan bagi Realisasi Hak-hak Perempuan”, dalam 
http://www.cedawui.org, diakses tanggal 20 Agustus 2008, hlm. 1. 

12Sobar Hartini, "Pengarusutamaan CEDAW, hlm. 2.  
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a. Prinsip Persamaan - menuju Persamaan Substantif 

Secara ringkas, prinsip persamaan substantif Konvensi CEDAW ini 

adalah: 

1) Langkah-tindak untuk merealisasi hak-hak perempuan yang ditujukan 

untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau 

keadaan yang merugikan perempuan 

2) Langkah-tindak melakukan perubahan lingkungan, sehingga 

perempuan mempunyai akses yang sama dan menikmati kesamaan 

manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada. 

3) Konvensi CEDAW mewajibkan negara untuk mendasarkan kebijakan 

dan langkah tindak pada prinsip-prinisp sebagai berikut: 

a) Persamaan kesempatan bagi perempuan dan pria. 

b) Persamaan bagi perempuan dan pria untuk menikmati manfaat dari 

hasil-hasil menggunakan kesempatan itu, yang berarti bahwa pria 

dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil. 

c) Hak hukum yang sama bagi pria dan perempuan: (a) dalam 

kewarganegaraan, (b) dalam perkawinan dan hubungan keluarga, 

(c) dalam perwalian anak. 

d) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di 

depan hukum.13 

                                                 
13Achie Sudiarti Luhulima , “Efektivitas Pelaksanaan, hlm. 2.  
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b. Prinsip non-diskriminasi 

Definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan dimuat dalam 

Pasal 1 Konvensi CEDAW: 

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi 
terhadap perempuan" berarti setiap pembedaan, pengucilan atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai 
pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menhapuskan 
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia 
dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, 
budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari 
status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan 
perempuan.14 
 

Pasal 1 Konvensi CEDAW merupakan definisi kerja arti 

diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 digunakan untuk melakukan 

identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

formal atau netral. Mungkin suatu peraturan perundang-undangan tidak 

dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak perempuan, tetapi 

apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan perempuan, untuk 

jangka pendek atau jangka panjang, maka aturan ini merupakan 

diskriminasi terhadap perempuan. 

Adapun yang tidak dianggap sebagai diskriminasi ialah: 

1) Langkah-tindak khusus sementara (Pasal 4 ayat (1) Konvensi 

CEDAW), yaitu langkah-tindak yang dilakukan untuk mencapai 

persamaan kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan pria. 

Dikenal juga sebagai affirmative action. 

                                                 
14Pasal 1 CEDAW 
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2) Perlindungan kehamilan, dan kehamilan sebagai fungsi sosial (Pasal 4 

ayat (2) Konvensi CEDAW.15 

c. Prinsip Kewajiban Negara 

Menurut Konvensi CEDAW prinisp dasar kewajiban negara 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta 

menjamin hasilnya. 

2) Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-tindak 

atau aturan khusus, menciptakan kondisi yang kondusif untuk 

meningkatkan akses perempuan pada peluang yang ada. 

3) Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak 

perempuan. 

4) Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de-facto. 

5) Negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik tetapi juga 

terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) 

dan sektor swasta.16 

3. Substansi Konvensi CEDAW 

Berdasarkan sistematikanya, konvensi CEDAW, terdiri atas beberapa 

substansi. Adapun substansi konvensi CEDAW adalah sebagai berikut:17 

                                                 
15Ibid. 

16Ibid. 

17Ibid. 
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a. Konvensi menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, 

ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas 

dasar persamaan dengan pria terlepas dari status perkawinan (Pasal 1) 

b. Konvensi menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia 

c. Konvensi mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, dan 

memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2): 

1) Memasukkan prinsip kesetaraan antara pria dan perempuan dalam 

sistem hukum. 

2) Menegakkan peradilan dan institusi publik lainnya untuk menjamin 

perlindungan yang efektif pada perempuan dari setiap tindak 

diskriminasi 

3) Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap 

perempuan yang dilakukan oleh orang, organisasi, dan perusahaan. 

4) Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang 

diskriminatif terhadap perempuan. 

d. Konvensi mewajibkan negara melakukan langkah-tindak proaktif di 

semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, 

serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin 

pengembangan dan kemajuan perempuan (Pasal 3) 

e. Konvensi mewajibkan negara untuk melakukan langkah-tindak khusus 

sementara untuk mempercepat persamaan perlakuan dan kesempatan 

antara perempuan dan pria. (Pasal 4) 
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f.  Konvensi mewajibkan Negara menghapus pola tingkah laku sosial dan 

budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin 

(Pasal 5 [1]) 

g. Konvensi menegaskan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan 

pengasuhan anak sebagai tugas bersama pria dan perempuan (Pasal 5 [2] 

dan Pasal 16 [1]) 

h. Konvensi mewajibkan negara untuk menghapus perdagangan perempuan 

dan eksploitasi pelacuran (Pasal 6) 

i.  Konvensi mewajibkan negara mewujudkan persamaan substantif antara 

perempuan dan pria dalam bidang-bidang: 

1) Kehidupan politik dan publik (Pasal 7) 

2) Mewakili negara di tingkat internasional dan turut serta dalam 

pekerjaan organisasi internasional (Pasal 8) 

3) Kewarganegaraan bagi perempuan dan anak-anak mereka (Pasal 9) 

4) Pendidikan, termasuk hak untuk turut serta dalam kurikulum dan ujian 

yang sama, serta staf pengajar, gedung dan peralatan sekolah dengan 

mutu yang sama (Pasal 10) 

5) Pekerjaan, termasuk hak atas kesempatan kerja yang sama, secara 

bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk 

tunjangan, dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan 

yang sama nilainya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan 

atas kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 11) 
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6)  Pemeliharaan kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan 

yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan dan menyusui. 

(Pasal 12) 

7) Hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank dan bentuk-bentuk lain 

kredit permodalan, kegiatan rekreasi, olah raga dan lain-lain (Pasal 

13) 

8) Perkawinan dan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang 

perkawinan, memilih pasangan, serta hak dan kewajiban yang sama 

sebagai orang-tua dalam urusan yang terkait dengan anak-anak 

mereka. (Pasal 16) 

9) Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang 

dihadapi oleh perempuan perdesaan dan menghapus diskriminasi 

terhadap perempuan di daerah perdesaan sehingga mereka dapat turut 

serta dalam, dan menikmati manfaat dari pembangunan desa (Pasal 

14) 

10) Menjamin persamaan hak perempuan dan pria di muka hukum, 

kecakapan hukum yang sama, dan menghormati mobilitas orang-

orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (Pasal 15) 

B. Pokok-Pokok Materi Hukum H{ad{a<nah dalam Pasal 16 CEDAW  

1. Isi Pasal 16 

Pasal 16 Konvensi CEDAW menjamin tentang hak-hak perempuan di 

dalam perkawinan. Hak ini sebelumnya sudah diatur di dalam DUHAM, 

Kovensi Hak Sipil dan Politik dan Kovensi Hak Ekonomi, Sosial dan 
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Budaya.18 Adapun bunyi isi Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai 

berikut: 

Ayat (1): 
Negara-negara peserta wajib membuat peraraturan-peraturan yang 
tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam 
semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan 
kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, 
dan khususnya akan menjamin: 
a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan; 
b) Hak yang sama memilih suami secara bebas dan untuk 

memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang 
bebas dan sepenuhnya; 

c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan 
pada pemutusan perkawinan; 

d) Hak dan tanggung jawab sebagai orang tua, terlepas dari status 
perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan 
dengan anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-
anaklah yang diutamakan 

e) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan 
bertanggung jawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak 
mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan 
sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-
hak ini; 

f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan 
perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak 
atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini 
ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus 
kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan. 

g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri termasuk hak  untuk 
memilihi nama, keluarga, profesi dan jabatan; 

h) Hak sama untuk kedua suami-isteri bertalian dengan 
kepemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan, 
dan memindahtangankan harta benda baik secara Cuma-Cuma 
maupun dengan penggantian berupa uang.19 

Ayat (2):  
"Perkawinan dan pertunangan seorang anak tidak akan mempunyai 
akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-
undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk 

                                                 
18Sri Wiyanti Eddyono, “Hak Asasi Perempuan…", hlm. 15 
19Pasal 16 ayat (1) CEDAW 
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kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor 
Catatan Sipil yang resmi'.20 

Berdasarkan isi pasal di atas, secara khusus materi hukum yang 

tercakup di dalamnya memberikan tekanan hak dan kewajiban yang sama 

antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dikualifikasikan beberapa 

pokok-pokok materi Pasal 16, yaitu: 

a. Memasuki jenjang perkawinan. Dalam hal ini, mensyaratkan hak-hak 

perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan untuk mengatasi 

adanya perbedaan, disparitas atau kesenjangan atau keadaan yang 

merugikan perempuan. Dengan kalimat lain, syarat persetujuan, batas 

usia calon mempelai dan larangan perkawinan antara perempuan dan 

laki-laki adalah sama. 

b. Memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan 

hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya. 

c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada 

pemutusan perkawinan. 

d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari 

status kawin mereka dalam urusan yang berhubungan dengan anak. 

e. Penjarakan kelahiran anak, mendapat penerangan, pendidikan untuk 

menggunakan hak tersebut.  

f.    Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak.  

                                                 
20 Pasal 16 ayat (2) CEDAW 
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g. Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk untuk memilih 

nama keluarga, profesi dan jabatan. 

h. Hak sama untuk kedua suami isteri berhubungan dengan pemilikan atas 

perolehan, pengelolaan, penikmatan dan pemindahan harta benda. 

2. Materi H{ad{a<nah dalam Konsep CEDAW 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Pasal CEDAW yang 

memuat penghapusan diskriminasi perempuan dalam pemeliharaan anak 

ketika orang tua bercerai terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 butir [d]  

"Hak dan tanggung jawab sebagai orang tua, terlepas dari status 
perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan 
anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang 
diutamakan".21  

Ketentuan ini masih berkaitan dengan Pasal 16 CEDAW ayat (1) butir 

[f], yaitu: 

“Hak-hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan 
perwalian, dan pengangkatan anak, atau lembaga-lembaga yang 
sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; 
dalam semua hal kepentingan anak harus diutamakan” 22 

Dalam kaitan dua butir Pasal CEDAW tersebut di atas, terdapat pada 

maksud mengenai kepentingan anak, seperti syarat sah seseorang disebut 

anak, kedudukan anak dan pemeliharaan anak di luar status perkawinan 

orang tuanya atau bila terjadinya perceraian. 

                                                 
21Pasal 16 butir [d], Lihat juga Pasal 5 butir [b] : "…Pengakuan tanggungjawab bersama 

laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanyalah bahwa 
kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal"  

22Pasal 16 butir [f] CEDAW dan lihat juga butir [e]-nya.   
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Realitas keadaan anak di muka bumi ini, memang masih belum 

menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap 

kali memposisikan anak bernilai, penting, penerus sejarah yang terputus, 

penerus masa depan bangsa dan segudang simbolik lainnya yang biasa di 

dengar. Namun, pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada 

anak belum sepenuhnya ditegakkan. Meskipun sekarang telah ada konvensi 

hak-hak anak,23 belum sepenuhnya ampuh melindungi hak anak dari 

keadaan yang buruk, baik dari lingkungan keluarganya sendiri, masyarakat 

bahkan negara. Seperti korban kekerasan orang tua, korban perang, 

eksploitasi dan perdagangan anak. 

Konvensi CEDAW, merupakan konvensi internasional yang bukan 

secara langsung mengatur hak-hak anak. Namun, dalam Pasal 16 ayat (1) 

butir [d] –butir [e] dan [f] di atas, dapat dipahami, bahwa kompleksnya 

masalah perkawinan dalam keluarga, sering membuat anak menjadi korban 

orang tuanya, terutama ketika terjadi perceraian di antara kedua orang 

tuannya. Oleh karena itulah, Pasal CEDAW ini memberikan tekanan pada 

setiap negara peserta untuk memberikan persamaan hak dan kewajiban bagi 

orang tua yang bercerai, tetap mengurus dan mendahulukan kepentingan-

kepentingan anak. 

Merujuk pada Konvensi Hak Anak misalnya bahwa materi hukum 

yang termaktub di dalam konvensi tersebut mencakup tentang hak terhadap 

                                                 
23Konvensi Hak Anak (KHA) dewasa ini telah diratifikasi 187 negara dari sejumlah 193 

negara peserta. Jadi hanya 6 negara yang belum meratifikasi atau menandatangi KHA. Indonesia 
sendiri berau tahun 1990 meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.    
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kelangsungan hidup,  perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak 

untuk berpartisipasi.24 Oleh sebab itu, di sini adanya penegasan terhadap 

hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak 

(pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga swasta) dalam menjamin 

penghormatan terhadap hak anak. 

Mengenai hak-hak anak ini, dalam CEDAW, memang tidak 

dijabarkan secara rinci. Namun, di dalam Pasal 16 butir [d] bahkan dapat 

dilihat butir selanjutnya, yakni; butir [e] dan [f],  dapat dipahami bahwa 

urusan anak merupakan permasalahan yang kompleks dan harus 

didahulukan oleh kedua orang tua, baik masih dalam status perkawinan 

maupun perceraian. Di sinilah diperlukan adanya penegasan pada 

pemerintah (termasuk keluarga) terhadap kepentingan dan perlindunghan 

sejumlah hak-hak anak, baik dalam bidang hukum perdata, pidana dan 

hukum kesehatan dan lain-lain.25 

Tambah Sri Wiyanti Eddyono lagi, bahwa dalam memberikan tafsiran 

tentang persamaan hak dan kewajiban sebagai orang tua, sebagaimana 

dalam kutipan kalimat bahwa "… dalam urusan-urusan yang berhubungan 

dengan anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang 

diutamakan" bukan sekedar urusan-urusan yang sulit atau tertindas sehingga 

perlu diperhatikan, dilindungi atau sejenisnya, akan tetapi juga memasuki 

wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas, baik secara sosial, ekonomi, 

                                                 
24Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam 

Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 33. 
25 Sri Wiyanti Eddyono, “Hak Asasi Perempuan..", hlm. 4 
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dan budaya bahkan politik. Orang tua harus mendahulukan kepentingan 

anak.26 Akan tetapi dalam realitas kesehariannya sering dijumpai bahwa 

masalah-masalah anak yang terjadi,  merupakan imbas dari kearoganan 

orang tuanya (baca: cerai), sehingga apabila terjadi persengketaan di antara 

ayah-ibu, maka anak menjadi perebutan di antara mereka. Pada akhirnya 

isteri, sebagai perempuan merasa tersakiti dan anak yang menjadi korban.   

Kompleks masalah anak ini juga diyakini sebagai wujud dari 

rentannya tatanan keluarga dengan tidak ada pemihakan kepada anak. Di 

sisi lain masalah anak juga merupakan arus balik yang sering tidak 

diperhitungkan oleh orang tua, mulai dari proses pertumbuhan dan 

perkembangan sehari-harinya. Secara demikian dinamika yang berjalan 

dalam satu institusi keluarga -pemerintahan atau negara- akan menentukan 

bentukan dan karakteristik kepentingan dan permasalahan anak. Oleh karena 

itu, Irwanto menyebutkan bahwa masalah anak yang dimaksud di sini 

mencakup beberapa hal yakni; 1) Visi mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan fisik dan psikisnya yang pro terhadap anak yang 

mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam dan sistem 

keluarga dan masyarakat; dan 2) Sistem hukum perlindungan anak yang 

masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak 

                                                 
26Ibid., hlm. 3 
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dan hak-hak anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam 

norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakan hukum anak.27   

Kalau dikaitkan dengan pembahasan skripsi ini, yang menampilkan 

tentang hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua dalam 

masalah h}adanah, dalam konvensi CEDAW tersebut, bahwa orang tua tanpa 

memandang status perkawinan mereka, memiliki kesamaan dalam mendidik 

dan melindungi anak-anaknya 'untuk semua kasus', kepentingan anak berada 

di atas segalanya, termasuk asal-usul atau status sah anak, kedudukan dan 

hak asuhnya sendiri bagi anak. 

Tambah Irwanto, dalam Forum diskusi 'Kondisi Penanggulangan 

Anak Terlantar' bahwa dalam konteks kepentingan yang dimaksud dalam 

konvensi ini, ia menyebutkan ada beberapa prinsip kepentingan anak 

berdasarkan beberapa sebab, yaitu: 

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak sebagai generasi penerus dan 

modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga 

hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat 

menlindungi hak-haknya secara sendiri begitu saja. Banyak pihak yang 

terlalu berkuasa yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan 

masyarakat kepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian, 

negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan kepentingan hak-

hak anak. 

                                                 
27Irwanto, 'Perlindungan Anak-Prinsip dan Persoalan Mendasar  dalam Keluarga' dalam 

Makalah yang disampaikan pada Seminar  Kondisi dan Penanggulangan Anak Terlentar, LAAI, 
1997, hlm. 2-4  
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b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) Agar 

perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah 

prinsip yang mengatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus 

dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas 

tertinggi) dalam setiap keputusan yang mengyangkut anak. Prinsip the 

best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak adalah 

'korban' termasuk korban ketidaktahuan (ignorance) karena usia 

perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat 

menghentikan tumbuh kembang anak. Jika prinsip seperti ini diabaikan 

maka masyarakat akan menciptakan 'monster-monster'  yang lebih buruk 

dikemudian hari. 28 

Dengan demikian kepentingan anak yang dimaksud dalam konvensi 

ini, anak tidak berada dalam keadaan diskrimintif, anak tidak dieksploitasi 

dan tidak dalam keadaan darurat atau kritis. Sementara dalam pandangan 

lain menyebutkan bahwa pemeliharaan anak dengan berbagai masalahnya 

dapat dikualifikasikan berdasarkan masalah yang dialami anak dalam 

keluarganya sendiri. Adapun kualifikasinya adalah sebagai berikut: Anak 

tidak terlantar, tidak menekan anak yang tidak mampu, karena cacat dan 

sebagainya, anak tidak dipaksa untuk bekerja, tidak mengisolasi anak yang 

melakukan pelanggaran/ kenakalan remaja, dapat membantu 

menyembuhkan anak yang menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif 

                                                 
28Ibid., 4. 
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lainnya, memberikan status anak baik dari yang berbeda kewarganegaraan 

atau anak di luar nikah, perwalian, dan perwarisan.29 

  

 

                                                 
29Forum Kepentingan, Permasalahan dan  Perlindungan Anak Indonesia (FKPPAI), 'Buku 

Panduan Penyuluhan Hukum tentang Anak' (Jakarta: Rumah Pinggiran, 1998), hlm. 13-14   



BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) CEDAW TENTANG 

H}AD{A<NAH  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa CEDAW terhadap 

perempuan hingga kini masih merupakan instrumen hukum yang paling 

konprehensif berkenaan dengan hak-hak perempuan dan merupakan dasar untuk 

menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki di negara-negara yang 

meratifikasinya, termasuk Indonesia.  

Apabila dicermati sekali lagi bahwa Konvensi CEDAW berisi enam bagian 

penting, yakni; pertama, mendefinisikan diskriminasi dan memberikan kriteria-

kriteria sehingga negara-negara yang setuju diharapkan membuat segala kebijakan 

yang perlu untuk menghilangkan diskriminasi; kedua, memusatkan perhatian pada 

penghapusan diskriminasi dalam kehidupan politik dan soal-soal umum serta 

masalah kewarganegaraan; ketiga, memperhatikan penghapusan diskriminasi 

dalam pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, kehidupan ekonomi dan 

sosial, dan terutama sekali untuk para perempuan di daerah pedesaan; keempat, 

menegaskan tentang pesamaan di depan hukum dan dalam kehidupan perkawinan 

dan keluarga; kelima, secara khusus membicarakan soal mendirikan dan 

memfungsikan CEDAW (Panitia Penghapusan Diskriminasi terhadap 

perempuan); dan keenam, menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan ratifikasi 

dan nilai tambahan konversi itu, serta tentang perincian-perincian dalam 

pelaksanaan dan sanksi administratifnya.     
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Dalam kasus UU Perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai 

korban pertama, seperti yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, hanyalah 

satu dari sekian masalah pelik penegakan hak asasi manusia, perempuan kurang 

mendapat perhatian, padahal yang terakhir ini paling banyak menjadi korban dari 

kasus hak-hak asasi manusia. CEDAW sebagai konvensi Internasional, mencoba 

untuk memperhatikan hak-hak perempuan dengan mensejajarkannya kepada laki-

laki. Dalam 30 Pasal yang ada dalam CEDAW, terkirim pesan kepada seluruh 

bangsa dan negara yang ada di dunia untuk menghapuskan segala bentuk 

diskriminasi terhadap peempuan. Namun dengan persoalan-persoalan perempuan, 

tidak kalah pentingnya dalam sebuah perkawinan, anak menjadi imbas dari 

persoalan tersebut.  Berikut ini akan diuraikan pandangan tentang hadanah dalam 

berbagai perspketif, khususnya perspektif hukum Islam. 

A. Pandangan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap  

Konsep H{ad{a<<nah  dalam Pasal 16 ayat (1) butir [d]. 

1. Pandangan UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap H{ad{a<<nah   

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III sebelumnya, bahwa Pasal 

16 CEDAW ayat (1) menyatakan bahwa 'Negara-negara peserta wajib 

membuat peraturan yang tepat untuk menghapus segala diskriminasi 

terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan 

perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar-dasar persamaan pria 

dan wanita, dan khususnya akan menjami: [d] "Hak dan tanggung jawab 

yang sama sebagai orang tua terlepas dari status perkawinan mereka, 

kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan". Berdasarkan adanya 
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ketentuan dalam konvensi tersebut, maka seharusnya setiap negera peserta 

(termasuk Indonesia) mengeluarkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-

peraturan yang dapat mendukung terhadap pesan-pesan yang ada dalam 

pasal konvensi tersebut. Salah satu pesan yang dapat ditangkap adalah 

masalah penegakan hak-hak bagi perempuan dalam h}ad}a<nah. 

Sebagaimana yang telah diuraikan juga pada Bab Ketiga dalam skripsi 

ini, bahwa kesamaan yang diberikan harus mengutamakan kepentingan 

anak, termasuk di dalamnya status anak (baik hasil di luar nikah, berbeda 

kewarganegaraan orang tuanya maupun yang pantas mengasuh anak). 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak  

dan masalahnya Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, 

terdapat pada Pasal 41, dan tentang kedudukan anak di dalam Bab IX 

tentang Kedudukan Anak, terdapat dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. 

sedangkan dalam Bab X diatur yaitu tentang Kewajiban Orang Tua dan 

Anak, dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Berikut ini akan diuraikan isi 

dari pasal-pasal berikut: 

Pasal 41, berbunyi bahwa 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:  
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 
keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu : bilamana bapak dalam kenyataan 
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
isteri.1 

Sementara dalam kedudukan anak dalam UUP terdapat pada Pasal 42, 

43 dan 44, berikut: 

Pasal 42: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 
akibat perkawinan yang sah" 

Pasal 43: (1) Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan 
diatur dalam peraturan pemerintah. 

Pasal 44:  (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan 
oleh isterinya bilaman ia dapat membuktikan bahwa isterinya 
telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut 

 Berdasarkan pasal-pasal UU Perkawinan di atas, mengenai status 

anak, kedudukan dan pemeliharaan anak bahwa pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan Konversi CEDAW, khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) 

butir tersebut. 

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Konsep H{ad{a<<nah   

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hal yang sama dimasukkan dalam 

Bab XIV tentang pemeliharaan anak, seperti pada Pasal 89 ayat (1), (2) dan 

ayat (3), berikut: 

Ayat (1) : Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
  tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun 
  mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan 

Ayat (2) : Orang tuanya mewakili aanaknya tersebut mengenai segala  
  perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan 

Ayat (3) : Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat  
  terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila 

                                                 
1Pasal 41 UU Perkawinan 
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  kedua orang tuanya tidak mampu. 

dan dalam Bab yang sama pada Pasal 99 telah diatur pula tentang anak yang 

sah, yakni: 

"Anak yag sah adalah: 
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 
b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut".  

Kemudian tentang h}ad}a<nah-nya dalam Kompilasi Hukum Islam 

dibicarakan pada bagian ketiga Bab XVII tentang Akibat Putusnya 

Perkawinan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 156 berikut: 

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh: 
1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 
2) Ayah; 
3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu 
6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah 

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mandapatkan 
hadanah dari ayah dan ibunya; 

c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafjkah dan hadanah telah 
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 
Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadanah pula; 

d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a) (b), 
(c), dan (d); 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anaknya yang tidak turut kepadanya. 
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Sementara dalam pengaturan anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

(yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya [Pasal 43 UU Perkawinan] yang padanannya dalam KHI adalah Pasal 

100, hanya redaksinya agak lain, yaitu; "Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan 

keluarga ibunya".2 

Hal yang terasa di sini, adalah suatu yang kurang adil memang, akibat 

perbuatan berdua, tetapi hanya seorang ibu yang melahirkannya dan 

bertanggungjawab pula mengasuh dan memelihara anaknya. Perasaan ini 

tampaknya juga ada pada pembuat Undang-undang Perkawinan, terbukti 

dengan adanya ayat (2) dari Pasal 43 itu, yang bunyinya: "Kedudukan anak 

tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah". 

Peraturan Pemerintah itu sampai sekarang, sebatas pengetahuan penyusun 

belum ada, walau Undang-undang ini telah berlaku lebih kurang 35 tahun.3 

Mungkin dilema yang dihadapi pemerintah untuk mengatur lebih lanjut soal 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini adalah kalau anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan itu akan disamakan kedudukannya dengan anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan, maka lembaga perkawinan itu sendiri akan 

goyah keberadaannya.4 

                                                 
2Pasal 100 KHI 

3Bustanul Arifin, "Wanita dan Hukum Keluarga di Indonesia (Status dan Kedudukan 
dalam Legislasi Indonesia)' dalam Atho Mudzhar, et.all., Wanita dalam Masyarakat Indonesia: 
Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 106. 

4Ibid. 
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Kasus ini, belakangan menunjukkan fenomena yang mengalami eskalasi 

yang signifikan,5 dan lebih menyedihkan, sampai sekarang belum ada 

kebijakan yang memihak pada perlindungan anak-anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, padahal diketahui banyak anak yang lahir di luar perkawinan atau 

nikah, dan disebut dengan sebutan yang sangat tidak mengenakkan 'anak 

haram', senantiasan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak adil di 

masyarakat. Jelas, sepanjang hidupnya mereka dipaksa menanggung beban 

dosa kedua orang tuanya dan mereka pun selamanya mendapatkan stigma atau 

julukan 'anak haram' dan 'anak semak-semak', dan berbagai julukan negatif 

lainnya. Padahal, kelahirannya bukanlah sebuah pilihan mereka (anak). Tidak 

satu pun manusia yang memilih sendiri siapa orang tuanya. Bagi anak, 

kelahiran dan orang tua merupakan hal yang kodrati (given). Karena itu, semua 

bentuk kesalahan, dosa, stigma, dan apa pun namanya seharusnya dialamatkan 

hanya kepada kedua orang tuanya; ayah dan ibu, dan bukan pada anak. 

Keberpihakan pada anak di luar perkawinan ini perlu terus ditegakkan. 

Pasalnya, sampai saat ini belum dijumpai satu pun perundang-undangan 

nasional yang secara spesifik memihak kepada mereka. Dalam berbagai 

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, seperti, UU Perkawinan, UU 

Kewarganegaraan, UU Perlindungan Anak, dan Peraturan Catatan Sipil, selalu 

disebut "anak yang lahir dalam perkawinan yang sah" sehingga tidak sedikit 

pun celah bagi perlindungan anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Sebagai 

                                                 
5Lihat Nursyahbani Katjasungkana, "Kebijakan Pemerintah tentang Perempuan Hamil di 

Luar Nikah, Nikah Di bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan", dalam Atho 
Mudzhar, Wanita dalam Masyarakat, hlm. 124. 
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tambahan lagi, definisi pernikahan yang sah sampai sekarang juga masih rancu. 

Apakah yang dimaksudkan itu pernikahan yang sah menurut negara atau sah 

menurut agama? Sebab dalam komunitas Islam, misalnya dipahami bahwa 

pernikahan itu sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 

agama, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab, kabul, wali dan 

saksi. Tidak mesti dicatatkan oleh pegawai negara. Karena itu, tidak sedikit 

dijumpai pasangan suami-isteri yang tidak memiliki akta nikah atau 

perkawinannya tidak dicatatkan.6 Tentu ada faktor lain yang menyebabkan 

mereka tidak mencatatkan perkawinannya. Namun, semuanya penting untuk 

diperhatikan. Sementara bagi negara atau depan hukum, pernikahan dianggap 

sah hanya jika dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah, persoalan ini pun 

perlu ada ketegasan dari pihak pemerintah, sehingga tidak ada kebingungan 

dalam masyarakat dan juga tidak melanggar hak-hak warga negaranya. 

Ironis memang, ada semacam kekhawatiran yang bisa dikatakan tidak 

berdasar yang selama ini berkembang di masyarakat, yakni bahwa kalau 

diberikan perlindungan kepada hak-hak anak di luar nikah, maka itu sama 

artinya dengan memberi kesempatan bagi maraknya pergaulan bebas yang 

akan membawa kepada dekadensi moral bangsa. Ini jelas sangat keliru. Sebab, 

ada dua isu yang berbeda; anak di luar nikah dan pergaulan bebas. Pembelaan 

terhadap anak di luar nikah merupakan konsekuensi dari penegakan hak asasi 

manusia. Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang bermartabat dan patut 

dihormati apapun jenis kelamin, ras, warna kulit, suku, agama, gender, 

                                                 
6Iswaedi, "Perkawinan Massal" dalam Kompas, tanggal 12 Februari 2004. 
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termasuk apapun status perkawinan orang tuanya; menikah atau tidak menikah. 

Anak di luar nikah tidak selamanya lahir akibat pergaulan bebas. Boleh jadi 

karena seorang perempuan mengalami eksploitasi seksual, seperti, perkosaan, 

incest, atau karena negara tidak mengakui pernikahan kedua orang tuanya 

karena tidak dicatatkan atau karena perkawinannya tidak termasuk dalam 

hukum lima agama.7 

Mengenai status anak di luar nikah ini, bila dikaitkan dengan konvensi 

PBB tentang CEDAW Pasal 16 ayat (1) butir d, maka dengan adanya ketentuan 

dalam konvensi tesebut dan juga berbagai keputusan pengadilan tersebut di 

atas, maka seharusnya pemerintah segera mengeluarkan PP tentang kedudukan 

anak yang dilahirkan di luar pernikahan sebagaimana diperintahkan dalam 

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan. Jika tidak, maka jutaan anak-anak tidak 

berdosa ini akan menderita baik secara sosial maupun secara ekonomi 

(mengingat selama ini perempuan diasumsikan tidak bekerja).8 

Bahkan ada satu hal lagi yang perlu dicatat tentang anak ini dalam UU 

Perkawinan Indonesia, yaitu pada pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang 

berbunyi:  

"Anak Wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka 
yang baik dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila 
mereka itu memerlukan bantuannya".9 

                                                 
7Ibid.  

8Nursyahbani Katjasungkana, "Kebijakan Pemerintah, hlm. 126.  

9 Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan 
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Pasal ini tidak ada padanannya dalam KHI karena alasan yang nanti akan 

diterangkan. Pasal ini mengatur suatu materi yang selama ini bersifat moral 

saja, akan tetapi dengan perumusannya yang demikian ini telah menjadi 

kewajiban hukum. Menurut hemat penyusun, adalah suatu perumusan yang 

sangat genius sekali, perumusan yang menjangkau jauh ke depan dalam 

perkembangan bangsa dan masyarakat. Pasal ini mewajibkan sang anak untuk 

menghidupi orang tuanya kalau orang tuanya itu memang membutuhkannya. 

Kewajiban ini dapat di bawa ke Pengadilan (kewajiban alimentasi). Kehidupan 

masyarakat sekarang yang telah semakin maju, kemajuan iptek yang tinggi 

menyebabkan harapan hidup manusia makin panjang, sebaliknya kehidupan 

keluarga telah menuju kepada yang disebut 'nuclear family'. 

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Konsep H{ad{a<<nah dalam Pasal 16 

 Ayat (1) Butir [d] 

Merujuk pada pasal CEDAW yang memuat penghapusan diskriminasi 

perempuan dalam pemeliharaan anak ketika oranng tua bercerai adalah Pasal 

16 ayat (1) butir d di atas. Di mana butir ini masih ada berkaitan dengan pasal 

berikutnya yakni pada Pasal 16 ayat (1) butir f: 

Hak-hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, 
dan pengangkatan anak, atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana 
konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua hal 
kepentingan anak harus diutamakan.10 

                                                 
10Pasal 16 ayat (1) butir f 
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Dalam hal ini kaitan antar dua butir Pasal CEDAW tersebut terdapat pada 

syarat sah seseorang disebut anak, kedudukan anak dalam keadaan perceraian 

serta hak asuh anak (pemeliharaan anak). 

Dalam pandangan hukum Islam, syarat sah seseorang disebut anak bukan 

mengacu pada persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita atau hak 

dan kewajiban anak itu sendiri, melainkan mengacu pada sumber hukum 

pertama, yakni al-Qur’an. Dengan kalimat lain, tanggung jawab orang tua 

terhadap anak dalam hukum Islam dibedakan menurut status kawin mereka. 

Jika orang tua tersebut telah kawin menurut cara Islam (sesuai dengan syarat 

dan rukunnya) maka, anaknya dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab 

dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, jika orang tua tersebut belum kawin, 

namun telah memiliki anak, maka anak itu dianggap tidak sah dan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan isterinya.  

Kecuali bila ada pengingkaran dari pihak ayah, maka dalam penegakan 

sahnya seorang anak, orang tua tidak mempunyai hak yang sama. Sahnya 

seorang anak dapat diingkari ayahnya baik melalui Pengadilan Agama atau 

li'an sedangkan ibunya tidak dapat diingkari. sebagaimana dalam Surat an-Nu<r 

(24): 6-7 berikut:  

 احدهم فشهادة انفسهم اال شهداء لهم يكن ولم ازواجهم يرمون والذين
 ان عليه اهللا لعنة ان والخامسة .الصادقين لمن انه باهللا شهادات اربع
 11.الكاذبين من آان

                                                 
11An-Nu>r (24): 6-7 
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Ayat al-Qur’an di atas, membicarakan hukum yang dilakukan dalam 

keadaan bahwa seorang suami mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak 

menyangkalnya atau yang disebut hukum li’an.12 Dalam Kompilasi Hukum 

Islam sendiri, li'an mencerminkan pernyataan suami di hadapan sidang 

Pengadilan Agama yang berbunyi isteri berbuat zina dan telah mengandung 

atau melahirkan anak. Pernyataan tersebut diikuti penolakan tuduhan isteri. 

Li'an menimbulkan putusnya perkawinan selama-lamanya.13  

Masalah li'an (pengingkaran suami terhadap status anak) seperti yang 

diatur dalam KHI Pasal 101 di atas, dan tenggang waktu untuk mengajukannya 

ke Pengadilan Agama, sebenarnya secara teknis pun sudah ditunjukkan dalam 

al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surat an-Nu<r (24): 6-7 sebagaimana 

tersebut di atas. Namun, jika si isteri dituduh tadi mengingkari tuduhan 

suaminya, maka dia juga diminta untuk bersumpah empat kali, dan yang 

kelima ia berkata harus siap menerima laknat Allah apabila ia berdusta: 

sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat an-Nur (24): 8-9 ini: 

#τ‘‰ƒρ $κ]ã >#‹è9# β& ‰κ¶? ì/‘& N≡‰≈κ− «!$/   μΡ) ⎯ϑ9 ⎥⎫/‹≈39#  

π¡ϑ≈ƒ:#ρ β& =Òî «! $# !$κ=æ β Î) β%. ⎯Β ⎦⎫%‰≈Á9#.14 

Sementara dalam KHI tentang li'an dan sebagainya juga bisa dilihat 

dalam Pasal 125 sampai Pasal 128, misalnya yang terdapat dalam Pasal 128 

                                                 
12Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta:  

Liberty, 1997), hlm. 119 

13Pasal 125 s/d Pasal 128 KHI 

14An-Nu<r (24): 8-9 
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berikut; "Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan 

Agama". 15 

Maksud Pasal 128 bahwa li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan 

sidang Pengadilan Agama, adalah dalam rangka mewujudkan tata tertib hukum 

dan administrasinya. Dengan pelaksanaan li'an di hadapan sidang pengadilan, 

akan dapat diberikan surat keterangan telah terjadinya li'an. Juga dapat 

diketahui akibat-akibatnya yang timbul. 

Secara metodologis, obsesi Undang-undang Perkawinan dan KHI yang 

mengatur  bahwa li'an harus dilakukan di depan sidang adalah menggunakan 

metode istislah atau lebih disebut dengan maslahat mursalah. Hal ini karena 

secara teknis Hukum Islam tidak menjelaskan secara kongkret tentang adanya 

li'an harus di depan sidang. Namun demikian kerena kemaslahatan yang 

dimunculkan dari pelaksanaan li'an di depan sidang tersebut, sangat besar baik 

bagi yang bersangkutan maupun bagi kepentingan pembinaan kesadaran 

hukum masyarakat, maka usaha tersebut dapat ditempuh. 

Akan halnya status anak li'an dalam hukum Islam adalah sama dengan 

status anak zina, ia hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. 

Demikian kesepakatan ulama dengan dasarnya adalah sebagai berikut: 

ى    رق النب دها فف ن ول ى م ي والنتف ن النب ي زم ه ف أن رجال ال عن امرأت
  16.والحق الولد بالمرأة

                                                 
15Pasal 128 KHI  

16Bukha<ri<, S{ah}i<h} al-Bukha<ri<, Bab Li'an, (Beiru<t: Da<r al-Fikr, 1994), II: 254. Hadis Nomor 
1239, 
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جعل رسول اهللا صعلم ميراث ابن المالعنة ألمه ولورثتها من 
 17.بعدها

 

Sedangkan dalam ketentuan Hukum Islam tentang kedudukan anak 

dalam keadaan perceraian orang tua telah diatur secara baik. Kedua orang tua 

wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya.18 Kewajiban tersebut 

berlaku sampai anaknya kawin atau dewasa dan masih berlaku setelah 

putusnya perkawinan.19 Selain itu, kedua orang tua berkuasa untuk mewakili 

anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.20 

bertanggung jawab atas biaya penyusuan anaknya.21 

Terakhir, ketentuan hukum Islam juga mengatur secara baik tentang 

pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian orang tua atau perwalian. 

Setelah putusnya perkawinan, pemeliharaan anak dibagi antara kedua bekas 

pihak perkawinan sebagai berikut. 

a. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau dianggap 

mumayyiz, pengasuhannya menjadi hak ibunya.   

                                                 
17Abu< Da<wud Sulaima<n bin al-'Asy as-Sijista<ni Sunan Abi< Da<wu<d, (Beiru<t: Da<r al-Qalam, 

1994), II: 142  

18 Pasal 45 Ayat (1) UU No.1/1974 

19Pasal 45 Ayat (2) UU No.1/1974 

20Pasal 47 Ayat (2) UU No.1/1974, Pasal 98 Ayat (2) KHI 

21Pasal 104 KHI 
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b. Pemiliharaan anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun tahun atau sudah 

mumayyiz menjadi pemilihan anak bersangkutan sendiri. Biaya 

pemeliharaannya masih ditanggung ayah.22 

Dengan kalimat lain, ketentuan hukum Islam yang mengatur 

pemeliharaan anak setelah perceraian orang tua atau perwalian mensyaratkan 

kepentingan anak wajib diutamakan. Dalam keadaan putusnya perkawinan, 

kepentingan seorang anak yang belum berumur 12 tahun dilindungi jika 

pemeliharannya menjadi hak ibunya.  Selanjutnya, kepentingan seorang anak 

yang telah berumur 12 tahun dilindungi jika dia boleh memilih pemeliharaan 

ayahnya atau ibunya dalam rangka biaya keperluan hidup yang dijamin. 

Jadi tidak ada alasan dalam dalam CEDAW, bahwa kesamaan hak dan 

kewajiban sebagai orang tua mengutamakan kepentingan anak, pada dasarnya 

sudah diatur rapi dalam hukum Islam, baik mengenai status anak, kedudukan 

anak, maupun hak mengasuk anak, kecuali dalam beberapa hal, misalnya 

dalam kasus berikut ini. 

Kasus perkawinan dari hasil perkawinan antar-kewarganegaraan. 

Dimaksud dengan hasil perkawinan antar kewarganegaraan di sini adalah anak 

yang dihasilkan dari buah perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan 

yang berkewarganegaraan berbeda, antara Indonesia – laki-laki atau 

perempuan – dengan  berkewarganegaraan asing. Di sini ada perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan. Dalam kasus perkawinan seperti ini, perempuan 

sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Misalnya mereka dipaksa 

                                                 
22 Pasal 105 KHI 
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mengubah mengubah kewarganegaraan untuk mengikuti kewarganegaran 

suami. Selain itu, perempuan tidak mempunyai pilihan dalam menentukan 

kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 23 

Perlindungan terhadap perempuan berkaitan dengan soal 

kewarganegaraan ini Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW 

menyangkut masalah kewarganegaraan perempuan. Dalam ayat (1) pasal itu 

disebutkan: 

"Para negara peserta harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang 
sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengganti, atau 
mempertahankan kewarganegaraan mereka. Mereka hatus menjamin 
terutama baik mengenai perkawinan dengan seorang asing ataupun 
perubahan kewarganegaraan dengan kewarganegaraan suami selama 
perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, 
yang membuat dia tidak berkewarganegaraan atau memaksakan 
kewarganegaraan suami".24  

selanjutnya dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan: 

"Para negara peserta harus memberikan kepada hak-hak yang sama 
dengan laki-laki dalam hak kewarganegaraan anak-anak mereka'.25 

Berdasarkan Pasal 7 di atas, dapat dipahami, bahwa ada tiga hal yang 

sangat mendasar yang ditekankan dalam bunyi ayat (1) dan ayat (2) – atau 

dalam Pasal 47 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM -  bagi upaya penguatan 

hak-hak perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Pertama, 

                                                 
23Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaharu Keagamaan (Bandung: 

Mizan, 2005), hlm. 417-418 

24Pasal 7 ayat (1) Lihat juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dalam 
Pasal 47. pasal ini telah mengadopsi dengan baik kandungan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1984 
tentang Ratifikasi CEDAW. Adapun bunyi Pasal 47 itu adalah sebagai berikut: Seorang wanita 
yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti 
kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti atau 
memperoleh kembali status kewarganegaraannya"  

25Pasal 7 ayat (2)  
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pengakuan hak perempuan yang setara dengan laki-laki dalam hal 

kewarganegaraan. Artinya, sebagai warga negara keduanya, baik laki-laki 

maupun perempuan, diperlakukan sama, yaitu kedua mempunyai hak untuk 

memperoleh, berganti, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka; 

Kedua, hak perempuan yang menikah dengan warga negara asing tetap 

dilindungi. Artinya seorang istri bebas menentukan kewarganegaraannya, 

apakah ia (perempuan) akan ikut kewarganegaraan suami atau tetap 

mempertahankan kewarganegaraannya semula; dan Ketiga, ini yang lebih 

penting, sang isteri mempunyai hak yang sama dengan suami dalam 

menentukan hak kewarganegaraan anak-anak mereka. Setelah usia 18 tahun, 

barulah sang anak bebas memilih dan menentukan kewarganegaraannya 

sendiri.26 

Secara normatif isi (kedua) undang-undang ini (baik UU No. 7 Tahun 

1984 maupun UU No. 39 Tahun 1999) sudah cukup memberikan perlindungan 

dan pemihakan terhadap hak-hak asasi perempuan dalam konteks 

kewarganegaraan. Sehingga dalam perkawinan seperti ini seharusnya tidak lagi 

ditemukan kasus-kasus diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap 

perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu tunduk pada logika 

UU. Dalam realitas, masih ditemukan sejumlah kasus yang merugikan dan 

bahkan menyengsarakan perempuan. Tidak sedikit perempuan yang menikah 

dengan laki-laki kewarganegaraan asing dipaksa mengubah 

kewarganegaraannya. Banyak perempuan yang terpaksa mengorbankan 

                                                 
26Nursyahbani Katjasungkana, "Kebijakan Pemerintah, hlm. 127  
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kewarganegaraannya setelah menikah karena posisi tawar mereka yang lemah 

di hadapan suami. Konsep berkeluarga di sini dipandang sebagai salah satu 

modus yang menyebabkan hilangnya posisi tawar bagi perempuan. Dalam 

kehidupan berkeluarga, perempuan sering diabaikan dalam proses pengambilan 

keputusan karena posisinya yang subordinat. 

Persoalan akan semakin rumit lagi, bagi perempuan yang menikah 

dengan laki-laki yang berasal dari negara-negara yang menganut sistem 

patriarki yang ketat seperti negara-negara Arab. Di negara-negara tersebut, 

isteri bukanlah subyek yang bebas dan mempunyai hak secara independent 

untuk memilih dan menentukan kewarganegaraannya, melainkan secara 

otomatis harus mengikuti warga negara suami. Demikian pula dengan anak-

anak mereka secara otomatis pula harus mengikuti kewarganegaraan bapaknya. 

Sedihnya, banyak kasus di mana perempuan Indonesia yang menikah dengan 

laki-laki asing itu kemudian harus menghadapi kenyataan ditinggalkan begitu 

saja oleh suaminya tanpa jaminan apa pun. Sementara perempuan sendiri harus 

memikul beban melahirkan dan membesarkan anak-anak dari hasil perkawinan 

tersebut. Bisa dibayangkan penderitaan psikologis yang dialami perempuan 

ditambah harus membesarkan anak-anak, tetapi karena undang-undang 

menghendaki kewarganegaraan mereka harus berbeda dengan dirinya, padahal 

dialah satu-satunya yang bertanggungjawab membesarkan anak-anak 

tersebut.27 

                                                 
27Ibid. 
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Dalam Islam, asal-usul anak (baik hasil dari perkawinan beda negara atau 

negara yang menganut sistem patriarki) merupakan dasar untuk menunjukkan 

adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang 

diyakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau 

anak li'an, hanya mempunyai nasab kepada ibunya. Berbeda pemahaman 

dengan ulama Syi'i bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi 

keduanya.28 

Di Indonesia misalnya, masalah asal usul anak tersebut, terdapat 

beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti karena 

pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adap kebiasaan, maka 

ketentua  hukum yang berlakupun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang 

dikenal atau berlaku, yaitu 1) Hukum Islam; 2) Hukum Perdata yang termuat 

dalam KUHPerdata; dan 3) Hukum Adat, sebagai hukum tidak tertulis. 

Masing-masing hukum tersebut selain mempunyai persamaan, namun dalam 

hal asal usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang 

berkaitan dengan segi-segi etika dan moral, dan sudah tentu hukum Islam-lah 

yang lebih menekankan pertimbangan moral dalam pelaksanaannya. 

Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi.  

  29.إنما بئثت التمم حسن األخالق

                                                 
28Lihat al-Kazimi al-Qazwini, al-Syi<'ah fi< 'Aqa<idihim wa Ah}ka<mihim, (Beirut Dar al-

Zahra, 1397 H/ 1977 M), hlm. 229. 

29Ma<lik ibn Anas, al-Mawat}t}a', (Beiru<t: Da<r al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hlm. 605. 
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Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur permasalahan asal usul 

anak telah diatur dalam Pasal 42-43 dan 44 di atas. Memperhatikan Pasal 42 

misalnya, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir 

dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran 

anak kurang dari batas waktu minimal usia. Jadi selama bayi yang dikandung 

tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak 

tersebut adalah sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimum usia 

kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.  Dalam 

Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam UU 

Perkawinan, misalnya terdapat dalam Pasal 99, 100, dan 101. 

Pada Pasal 102 KHI juga tidak merinci batas minimum dan maksimal 

usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya 

akan yang dilahirkan isterinya. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah 

1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 
hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusmya perkawinan 
atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya bahwa isterinya 
melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia 
mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. 

2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat 
diterima. 

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas 

minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas 

maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu 

untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al-Qur’an memberi 

petunjuk yang jelas tentang masalah ini. 
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Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah enambulan dihitung 

dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah 

dalam Al-Ah}qa<f (46): 15 dan Luqma<n (31): 14, berikut: 

 30.وحمله وفصله ثالثون شهرا

 31.حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disepakati para ulama, 

ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu 

mengandung dan menyapih adalah 3 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa 

menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua 

tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30-24 

bulan sama dengan enam bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu, apabila 

bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya 

kepada bapaknya kendati dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya 

memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 

KHI). Pendapat semacam ini, boleh jadi rasa kaku. Tetapi apabila semua pihak 

konsistan dengan gagasan al-Qur’an yang menekankan pembinaan moral, tentu 

akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan pokok, sesungguhnya 

terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang mengandung di luar 

perkawinan itu sendiri, atau setidak-tidaknya dalam keadaan tertentu meski 

telah bersuami, ia dalam hati kecilnya tahu bagaimana sesungguhnya nasib 

bayi itu, jika ia melakukan selingkuh dengan laki-laki lain. 

                                                 
30 Al-Ah}qa<f (46): 15 

31 Luqma<n (31): 14 
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Pelaksanaan ketentuan pasal ini, besar kemungkinan akan mendatangkan 

kesulitan, setidaknya bagi pihak-pihak yang sudah terlanjur hamil terlebih 

dahulu, sebelum akad nikah dilaksanakan, termasuk dalam hal ini pegawai 

pencatat nikah.  

Pertanyaan pokok yang mungkin dikemukakan di sini adalah bagaimana 

status hukum perkawinan wanita hamil. Namun masalah ini sudah 

dikemukakan pada Buku I Bab XI tentang perkawinan dengan perempuan 

hamil. Karena itu, dasar-dasar dimunculkannya Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 99a perlu dianalisis. Selain karena pengaruh pemahaman mayoritas 

ulama (jumhur) yang tetap membolehkan kawin bagi laki-laki dengan 

perempuan hamil meskipun tercela, boleh jadi karena pengaruh hukum-hukum 

Barat yang telah diresepsi oleh hukum adapt. 

Jadi sekali lagi bahwa anak sah menurut hukum positif termasuk di 

dalamnya Hukum Islam di Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau akibat 

perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam 

ikatan perkawinan yang sah, ia disebut ana yang sah. Tampaknya kompilasi 

juga tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas, kecuali bayi yang 

lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami mengajukan 

li’an. Jadi secara implicit sulit dipahami, bahwa anak yang lahir dari atau 

dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, penutup malu, 

tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si 
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bayi, maka status anaknyaadalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang 

hakikatnya zina secara formal dianggap sebagai anak sah.32 

Dengan demikian, terdapat perbedaan prinsipil antar hokum Islam dan 

hokum adat di beberapa lingkungan hokum di Indonesia.Apakah dalam 

kenyataanya sekarang hukum tersebut masih diterima masyarakat, atau bahkan 

diperlonggar lagi, perlu penelitian tersendiri. 

Tenggang waktu minimal kandungan enam bulan tersebut dikuatkan oleh 

hadis riwayat Ibn Mas’ud, bahwa janin yang berada di dalam kandungan itu 

setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dalam masa dua bulan 

berikutnya disempurnakan bentuk (khilqah)-nya. Dengan demikian apabila 

bayi lahir dalam usia enam bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat.33 

Mengenal batas maksimal usia bayi dalam kandungan, para ulama 

berbeda pendapat. Batasan ini dipergunakan untuk mengetahui nasab bayi yang 

lahir dari seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati. Dihitung mulai 

putusnya perkawinan atau ditinggal mati suami. Ada yang berpendapat usia 

maksimal janin dalam kandungan adalah satu tahun Qomariyah, ada yang satu 

tahum Syamsiyah, ada yang menetapkan dua tahun, 3 tahun, empat tahun, dan 

bahkan sampai lima tahun, yang menurut Ibn Rusyd, penentuan tersebut adalah 

berdasarkan fakta yang empiris (tajri<bah). 

Ulama yang menetapkan batas maksimal usia janin dalam satu tahun 

adalah Muh}ammad Ibn al-H{a<kam, yaitu tahun Qamariyah. Hukum waris Mesir 
                                                 

32Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 
hlm. 72 

33Fatchur Rahman, Ilmu Hukum Waris, (Bandung; al-Ma'arif, 1981), hlm. 202. 
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menetapkannya satu tahun Syamsiyah. Ulama Hanafiyah menetapkan dua 

tahun, dengan dasar hadis dari 'A<isyah riwayat al-Daruqutni< dan al-Baihaqi< 

berikut: 

ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين بقدر ما يتحول ظل عمود 
 34.المعزل

Al-Lais ibn Sa’ad menetapkan usia janin dalam kandungan paling lama 

tiga tahun. Ulama Syafi’iyah dan Imam Ahmad ibn Hanbal menetapkannya 

empat taahun. Dasar pendapat ini adalah riwayat asy-Syafi’i, bahwa al-Dahak 

dilahirkan setelah dalam kandungan empat tahun dalam kandungan. Isteri-isteri 

al-Majsyun tersohor dalam masyarakat sebagai isteri yang melahirkan 

kandungan setelah empat tahun. Sementara ulama Malikiyah menetapkan batas 

waktu yang lebih lama yaitu lima tahun. 35 

Perbedaan pendapat di atas, adalah suatu yang wajar, apalagi pendapat 

itu didasarkan pada fakta empiris, meskipun lebih bersifat kausistik. Oleh 

karena itu, pendapat tersebut dapat digunakan sebagai referensi hukum, sejauh 

bukti-bukti mendukungnya. Lebih-lebih di era kemajuan ilmu dan teknologi 

kedokteran, kiranya dapat digunakan untuk mendeteksi siapa sesungguhnya 

bayi itu benihnya berasal. 

Menarik lagi misalnya yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid  

dalam salah satu artikelnya "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang 

Pembangunan', bahwa satu kasus yang cukup menarik, sebuah perkara di 

                                                 
34Ma<lik ibn Anas, al-Mawat}t}a', hlm. 610.  

35Fatchur Rahman, Ilmu Hukum,  hlm. 203. 
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Pengadilan Agama suatu daerah di Jawa, di mana seorang isteri yang telah 

bercerai dua setengah tahun, ternyata mengandung enam bulan. Pengadilan 

berhasil membuktikan pria yang membuatnya mengandung atas dasar 

pengakuan mereka berdua. Akan tetapi, dictum hukum dari aliran asy--Syafi’i 

bahwa benih seorang suami dapat hidup terus dalam rahim isteri (bekas 

isterinya) hingga empat tahun, memaksa pengadilan menetapkan nasab bayi 

dalam kandungan itu sebagai anak sah dari bekas suami yang tidak tahu 

menahu tentang kehamilan isterinya. Tampaknya, keputusan yang naïf, jika 

benar-benar telah dapat dibuktikan bahwa terdapat laki-laki yang menyebabkan 

isteri tersebut mengandung, bayi tersebut tetap dinasabkan kepada bekas suami 

yang tidak tahu menahu itu. 36 

Karena itu Abdurrahman Wahid mengajak, bahwa pengembangan dan 

penyegaran hukum Islam, tidak perlu merombak hukum Islam. Namun dapat 

ditempuh dengan membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan 

manusiawi masa kini dan masa depan. Dengan kepekaan tersebut, hukum Islam 

sendiri akan mengadakan penyesuaian sekedar yang diperlukan tanpa harus 

mengorbankan nilain-nilai transendentalnya yang ditetapkan Allah. 

Dengan demikian, dalam menentukan batas maksimum bayi berada 

dalam kandungan, dapat ditempuh dengan cara mengambil kelaziman yang 

terjadi di masyarakat, misalnya satu tahun, atau bahkan cukup sepuluh bulan. 

Jadi bukan atas dasar kejadian yang langka atau kausuistik, sejalan dengan 

kaidah-kaidah berikut: 
                                                 

36Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan'  
dalam Tjun Surjaman, (ed), Hukum Islam Di Indonesia, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 13. 
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ا شّد  أالصل أن السؤال والخطاب يمضى على ما غّم وغلب ال على م           
 37.وندر

 
 38.النادر آالعدم

Bandingkan pula dengan ungkapan kaidah berikut:  

 39.العبرة با الغيب و النادر ال حكم له
Pada akhirnya, apabila perkara asal-asul anak ini diajukan ke Pengadilan 

Agama, hakimlah yang dituntut bijaksan dalam memberikan putusan yang adil. 

Tidak saja mementingkan teks-teks fiqh – pendapat para ulama – tetapi 

mengalahkan pembuktian yang bersifat factual. Pendapat ulama, selain sifatnya 

yang nisby, ia sangat dipengaruhi situasi di mana ulama tersebut merumuskan 

hukum. Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, kiranya jauh lebih 

penting untuk dipertimbangkan sebagai dasar perumusan hukum. 

Meskipun pemerintah sudah meratifikasi Konvensi CEDAW, dalam 

kenyataannya mainstream kebijakan dan hukum Indonesia tentang 

perlindungan perempuan dan anak masih belum mendukung sepenuhnya 

kebutuhan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian integral dari hak 

asasi manusia. Dalam praktik, hak-hak perempuan dan anak yang terdapat 

dapat Konvensi CEDAW ataupun konvensi-konvensi lainnya, seperti Konvensi 

tentang Persetujuan Perkawinan, Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah, 

Umur minimun bagi Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, Konvensi Hak 
                                                 

37Ali Ahmad an-Nadwy, al-Qawa<'id al-Fiqhiyah, (Damaskus: Da<r al-Qalam, 1406 H), hlm. 
227. 

38Ibid 

39Ibid. 
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Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak  dan berbagai peraturan lainnya tentang perempuan 

dan anakbelum dapat dipergunakan sebagai tonggak penting dalam 

perlindungan keduanya. Namun, pada dasarnya kesemuanya yang diajukan 

dalam konvensi, menurut hemat penulis sudah disinggung dalam hukum Islam, 

terlebih bagi mereka yang mau mengerti. Demikian yang ada dalam Konvensi 

CEDAW dalam Pasal 16 ayat (1) khususnya pada butir [d], [e], dan [f], yang 

menyinggung tentang persamaan hak dan tanggungjawab sebagai orang tua 

dalam mengutamakan kepentingan anak, seperti  status anak, kedudukan dan 

pemeliharaannya (hak asuh), sudah diatur rapi dalam Hukum Islam. Intinya  

hak pengasuhan anak yang belum dewasa, dalam Hukum Islam, ibu merupakan 

prioritas utama, sebab ibu secara psikologis lebih dekat pada anak, lebih 

mencintai dan menyayanginya, sedangkan ayah tetap berkewajiban menafkahi.    

 

 

  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya penyusun sampai pada 

penghujung pembahasan yang memang masih banyak kesalahan dan 

kekurangan dalam memandang sebuah masalah -perspektif pengetahuan 

penulis- yang benar-benar- masih sangat jauh dari yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa h}ad}a<nah dalam konvensi CEDAW dalam Pasal 16 ayat (1) khususnya 

butir yang membicarakan persamaan hak dan tanggung-jawab sebagai orang 

tua, seperti butir [d], [e] dan [f] bahwa persamaan hak dan kewajiban antara 

laki-laki dan perempuan sebagai orang tua di luar status perkawinan mereka, 

harus mengutamakan kepentingan anak. Kepentingan anak yang dimaksud di 

sini adalah adanya kesamaan hak dan tanggung jawab bagi perempuan (isteri/ 

ibu) dalam menentukan status sah anaknya, kedudukan anak dan hak asuh 

anak, dengan tetap memberikan tanggung jawab, baik materi maupun 

immateri.  

Dalam hukum Islam, ketentuan yang demikian (h}ad}a<nah)  telah diatur 

dengan baik, bahwa ibulah yang paling berhak terhadap h}ad}a<nah, karena ibu 

lebih dekat, lebih menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Kewajiban 

tersebut berlaku sampai anaknya dewasa atau sudah pernah kawin, sehingga 

anak bisa memilih untuk ikut ayahnya atau ibunya. Selain itu, kedua orang tua 

tetap berkuasa untuk mewakili anak-anaknya mengenai segala perbuatan 
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hukum di dalam dan di luar Pengadilan, bertanggung jawab atas biaya anaknya 

Sementara bila dikaitkan dengan syarat sah seseorang disebut anak, bukan 

mengacu pada persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita atau hak 

dan kewajiban anak itu sendiri, melainkan mengacu pada sumber hukum 

pertama, yakni al-Qur’an. Artinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak 

dalam hukum Islam dibedakan menurut status kawin mereka. Jika orang tua 

tersebut telah kawin menurut cara Islam (sesuai dengan syarat dan rukunnya) 

maka, anaknya dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan kedua 

orang tuanya. Sebaliknya, jika orang tua tersebut belum kawin, namun telah 

memiliki anak, maka anak itu dianggap tidak sah dan hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan isterinya. Kecuali bila ada pengingkaran dari pihak 

ayah, maka dalam penegakan sahnya seorang anak, orang tua tidak mempunyai 

hak yang sama. Sahnya seorang anak dapat diingkari ayahnya baik melalui 

Pengadilan Agama, sedangkan ibunya tidak dapat diingkari. 

Dengan demikian bahwa pandangan Islam mengenai konsep konvensi 

CEDAW tentang jaminan persamaan hak dan tanggungjawab antara 

perempuan dan laki-laki sebagai orang tua di luar status perkawinan mereka 

dengan mementingkan kepentingan anak, khususnya 'h{ad}a<nah' , pada satu sisi 

konsep CEDAW sama dengan Islam, di mana kepentingan maslahat 

perempuan dan anak lebih didahulukan, agar persepsi masyarakat yang 

menomor-duakan perempuan, bisa dihilangkan. Namun, pada sisi lainnya, 

seperti pemberian kesamaan perempuan untuk memberikan status anak yang di 

luar pernikahan dan semisalnya, Islam tetap tidak memberikan toleransi.  
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B. Saran-saran 

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, gender, 

aktivis perempuan, feminisme dan pemuka agama, dengan melihat keadaan 

masyarakat pada saat sekarang ini dan kondisi isteri (perempuan), maka ada 

beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu: 

1. Hendaknya bagi kalangan legislator, merevisi kembali berbagai ketentuan 

peraturan hukum Islam (seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 

1974 serta Kompilasi Hukum Islam) menggunakan ukuran prinsip 

persamaan serta non-diskriminatif antara wanita dan pria sebagaimana yang 

terdapat dalam CEDAW (Convention on Ellimination of All Forms of 

Discrimination Againts Women). Alasannya sumber hukum Islam seperti 

Al-Qur’an dan Hadist juga banyak mengajarkan bagaimana hubungan yang 

sejajar antara wanita dan pria 

2. Hendaknya para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan  berbagai 

kasus perkawinan orang Islam (selain menggunakan Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam) juga 

menggunakan ijtihad yang bersumber dari seperti Al-Qur’an dan Hadist 

juga banyak mengajarkan bagaimana hubungan yang sejajar antara wanita 

dan pria serta prinsip persamaan serta non-diskriminatif antara wanita dan 

pria sebagaimana yang terdapat dalam CEDAW (Convention on 

Ellimination of All Forms of Discrimination Againts Women). 

3. Hendaknya akademisi UIN Sunan Kalijaga, khususnya para dosen di 

fakultas syari'ah, diharapkan turut serta berperan aktif dalam 
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menyumbangkan gagasan keilmuan Islam ke DPR (Dewan Perwakilan 

Rakyat), sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang, agar Undang-

Undang yang akan diberlakukan sesuai dengan semangat hukum Islam. 

Sumbang-saran ini juga berlaku bagi pembentukan Undang-Undang yang 

terkait kepentingan hajat orang banyak, termasuk Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. 

4. Hendaknya mahasiswa, yang tertarik kajian prinsip persamaan serta non-

diskriminatif antara wanita dan pria dalam perkawinan Islam, diharapkan 

meneruskan penelitian ini dengan mefokuskan pada ketentuan MDG’s 

(Millenium Development Goals atau indeks kesejahteraan perempuan) dikaji 

dari perspektif hukum perdata Islam 
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TERJEMAHAN TEKS ARAB 
 

No Footnote Hlm Terjemahan 

BAB I 
 

1 1 1 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.  
 

2 6 3 Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang 
ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. 
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan 
 

3 7 4 Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: 
wahai Rasulullah Saw. Anakku ini aku yang 
mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di 
bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah 
menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku, 
maka Rasulullah Saw bersabda: Kamulah yang lebih 
berhak (memeliharanya selama kamu tidak menikah. 
  

4 9 5 Seorang perempuan berkata :”wahai Rasulullah, 
suamiku menghendaki pergi bersama anakku, 
sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan 
mengambil air minum untukku dari sumur Abi Inba”. 
Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda 
kepadanya: “ Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini 
ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu 



 II

kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, 
lalu perempuan itu pergi bersama anaknya. 
 

5 11 5 Ia masuk Islam dan isterinya menolak untuk masuk 
Islam, maka Nabi Saw. Mendudukkan ibu di satu sisi, 
dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukkan si anak 
di antara keduanya. Beliau berdoa:” Ya Allah berilah 
petunjuk (hidayah) kepadanya”. Kemudian anak itu 
cenderung kepada ayahnya dan memegangnya. 
 

6 34 19 Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia 
menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan 
anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki 
dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang 
dia kehendaki, 
 

7 35 19 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-
anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar. 
 

8 36 21 Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah 
lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 
untuk menjadi harapan. 
 

9 37 21 Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini 
hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, 
perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta 
berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan 
anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya 
mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu 
menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning 
Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada 
azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 
keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain 
hanyalah kesenangan yang menipu. 
 

10 38 22 Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 
hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi 
Allah-lah pahala yang besar. 
 

11 39 22 Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara 
Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi 



 III

musuh bagimu,Maka berhati-hatilah kamu terhadap 
mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi 
serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah 
cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang 
besar. 
 

12 40 23 Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan 
takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak 
tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak 
dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. 
Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka 
janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan 
kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) 
memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah 
 

13 41 24 Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang 
ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. 
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan 
 

14 42 24 Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: 
wahai Rasulullah Saw. Anakku ini aku yang 
mengandungnya, air susuku yang di,imu,mya, dan di 
bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah 
menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku, 
maka Rasulullah Saw bersabda: Kamulah yang lebih 
berhak (memeliharanya) selama kamu tidak menikah. 
 

15 43 24 Seorang perempuan berkata :”wahai Rasulullah, 
suamiku menghendaki pergi bersama anakku, 
sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan 
mengambil air minum untukku dari sumur Abi Inba”. 
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Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda 
kepadanya: “ Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini 
ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu 
kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, 
lalu perempuan itu pergi bersama anaknya. 
 

16 45 25 Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya 
berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau 
seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pendengar doa". 
 

17 46 26 Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh…. 
 

18 47 29 Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih 
maslahat. 
 

BAB II 
 

19 17 39 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-
anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar. 
 

20 18 39 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. 
 

21 19 40 Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang 
ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. 
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dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 
 

22 20 41 Ya Rasulullah sesungguhnya aku mempunyai banyak 
anak perempuan dan aku biarkan mereka ke kematian, 
maka Rasulullah bersabda: hai orang yang kelaparan 
janganlah kamu biarkan mereka mati . sesungguhnya 
keberkahan itu terdapat pada mereka, mereka adalah 
pembawa nikmat, penjaga ketika ada musibah dan sakit 
yang parah, kenapa kamu membunuhnya padahal rizki 
mereka sudah diatur oleh Allah. 
 

23 25 46 Kamulah yang lebih berhak (memeliharanya) selama 
kamu tidak menikah. 
 

24 27 47 Tiap-tiap orang itu dilahirkan ibunya berdasarkan fitrah 
beragama Islam, maka tergantung ayah dan ibunya 
yang mendidik dia menjadi orang Yahudi, Nasrani atau 
Majusi, Maka jika kedua orangtuanya muslim maka 
jadilah anak yang muslim 
 

 
BAB IV 

 
26 11 84 Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 

padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain 
diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah 
empat kali bersumpah dengan nama Allah, 
Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang 
benar. 
Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah 
atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 
 

27 14 85 Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 
empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya 
itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. 
Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah 
atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang 
benar. 
 

28 16 86 Bahwa seseorang laki-laki telah meli’an isterinya pada 
zaman Nabi dan menafikan anak isterinya tersebut, 
maka Nabi menceraikan antara keduanya dan 
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mempertemukan nasab anaknya pada ibunya. 
 

29 17 87 Rosulullah menjadikan hak waris anak li’an kepada 
ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya. 
 

30 29 92 Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak 
 

31 30 94 Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga 
puluh bulan. 
 

32 31 94 Ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah 
yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua 
tahun. 
 

33 34 97 Wanita tidak menambah masa kandungannya dari dua 
tahun dengan sepergeseran bayang-bayang yang berdiri 
 

34 37 99 Pada dasarnya pertanyaan atau pembicaraan berlaku 
pada hal-hal yang umum dan lumrah, bukan pada hal 
yang janggal atau langka  
 

35 38 99 Sesuatu yang langka itu seperti sesuatu yang tidak ada 
 

36 39 99 Anggapan hukum dengan yang umum, dan yang langka 
tidak ada hukum baginya 
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KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) 

 
Negara-negara Peserta Konvensi ini,   
  
Memperhatikan  bahwa Piagam PBB menegaskan kembali keyakinan akan hak-
hak asasi manusia yang fundamental, atas martabat dan pribadi manusia dan atas 
persamaan hak laki-laki dan perempuan,    
 
Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan 
prinsip menolak diskriminasi dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia 
dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya dan bahwa setiap 
manusia berhak atas semua hak dan kebebasan yang ada, tanpa perbedaan apapun, 
termasuk perbedaan atas dasar jenis kelamin, 
   
Memperhatikan  bahwa Negara-negara Peserta Kovenan-Kovenan Internasional 
tentang Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk memastikan persamaan hak laki-
laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil 
dan politik,  
  
Menimbang bahwa konvensi-konvensi internasional yang disepakati di bawah 
naungan  Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mendorong 
persamaan hak laki-laki dan perempuan,  
  
Juga memperhatikan resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diadopsi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang memajukan 
persamaan hak laki-laki dan perempuan,  
  
Memprihatinkan,  bahwa meskipun sudah ada berbagai perangkat ketentuan, 
diskriminasi terhadap perempuan terus berlanjut,  
  
Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip-prinsip 
persamaan hak dan penghargaan pada martabat manusia, merupakan hambatan 
bagi partisipasi perempuan, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, dalam 
kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negara mereka, menghambat 
pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga dan mempersulit 
pengembangan sepenuhnya dari potensi perempuan dalam pengabdian untuk 
negaranya dan untuk kemanusiaan,  
  
Prihatin bahwa dalam situasi kemiskinan, perempuan mempunyai akses yang 
paling sedikit terhadap makanan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan 
kesempatan kerja dan kebutuhan lainnya,  
 
Yakin bahwa pembentukan tatanan ekonomi internasional baru berdasarkan 
kesetaraan dan keadilan akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi 
peningkatan upaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,  



 X

Menegaskan bahwa pemberantasan apartheid, segala bentuk rasisme, diskriminasi 
ras, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, pendudukan asing dan dominasi serta 
campur tangan dalam urusan internal Negara-negara sangat penting bagi 
penikmatan penuh hak-hak laki-laki dan perempuan,  
  
Menegaskan  bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, 
pengenduran ketegangan internasional, kerja sama timbal balik antara semua 
Negara-negara terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, pelucutan senjata 
secara umum dan menyeluruh, dan khususnya pelucutan senjata nuklir di bawah 
pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan prinsip-prinsip 
keadilan, kesetaraan dan manfaat bersama dalam hubungan antara negara dan 
realisasi hak rakyat di bawah dominasi asing dan kolonial dan pendudukan asing 
untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, serta menghormati 
kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial 
dan pembangunan dan sebagai hasilnya akan menunjang tercapainya kesetaraan 
penuh antara laki-laki dan perempuan,  
  
Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan sepenuhnya suatu negara, 
kesejahteraan dunia dan perjuangan perdamaian memerlukan partisipasi 
sepenuhnya dari perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki di segala 
bidang,  
  
Mengingat sumbangan besar perempuan bagi kesejahteraan keluarga dan 
pembangunan masyarakat, yang selama ini masih belum diakui, arti sosial dari 
kehamilan dan peran kedua orangtua dalam keluarga dan dalam pengasuhan anak, 
dan menyadari bahwa peran perempuan dalam melahirkan anak tidak bisa 
dijadikan dasar dari diskriminasi tetapi bahwa pengasuhan anak mewajibkan 
pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat pada 
umumnya,  
 
Menyadari  bahwa diperlukan perubahan pada peran tradisional laki-laki dan 
perempuan dalam masyarakat dan keluarga untuk mencapai kesetaraan 
sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan, Bertekad  untuk menerapkan prinsip-
prinsip yang tertuang dalam Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi 
terhadap Perempuan dan, demi tujuan tersebut, mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan wujudnya,  
 
Telah bersepakat mengenai hal-hal berikut ini:  
 

BAGIAN I 
  

Pasal 1 
Untuk tujuan Konvensi ini, istilah: “diskriminasi terhadap perempuan” berarti 
segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 
kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan 
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-
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kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang 
lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar 
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,  
(a) Mencantumkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam konstitusi 
nasional atau perundang-undangan lainnya yang tepat, jika belum dicantumkan, 
dan untuk memastikan melalui hukum dan cara-cara lainnya yang tepat, realisasi 
praktis prinsip ini;  
(b) Mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya yang tepat, termasuk sanksi 
jika diperlukan, yang melarang segala tindak diskriminasi terhadap perempuan;  
(c) Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar 
kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang 
kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan  efektif bagi perempuan dari 
segala tindak diskriminasi;  
(d) Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan 
memastikan bahwa pejabat dan lembaga publik bertindak sesuai dengan 
kewajiban ini;  
(e) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus 
diskriminasi terhadap  
perempuan oleh siapapun, organisasi atau perusahaan apapun;  
(f) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, termasuk pembuatan 
perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, 
peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang ada yang diskriminatif terhadap 
perempuan;  
(g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap 
perempuan.  
  

Pasal 3 
Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, 
khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk membuat 
peraturan perundang-undangan, untuk memastikan perkembangan dan pemajuan 
perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan 
dan penikmatan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan 
dengan laki-laki.  
  

Pasal 4 
1. Penerapan tindakan-tindakan khusus sementara oleh Negara-negara Peserta 
yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan de  facto antara laki-laki dan 
perempuan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam 
Konvensi ini, tetapi tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya standar-standar 
yang tidak setara atau terpisah ini seterusnya; tindakan-tindakan ini harus 
dihentikan bilamana tujuan kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan telah 
dicapai.  
2. Penerapan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-negara Peserta, termasuk 
tindakan-tindakan yang tercantum dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk 
melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.  
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Pasal 5 
Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-langkah-tindak yang tepat:  
(a) Untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya laki-laki dan 
perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan 
kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau 
superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan 
perempuan;  
(b) Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pemahaman yang 
tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab 
bersama laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak-
anaknya, dan dipahami bahwa kepentingan anak adalah pertimbangan pertama 
dan utama dalam semua hal.  
  

Pasal 6 
Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, 
termasuk pembuatan perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk 
perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan.  
  

BAGIAN II 
  

Pasal 7 
Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang tepat untuk 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik 
negara dan, khususnya, wajib memastikan bagi perempuan, setara dengan laki-
laki, hak-hak:  
(a) Untuk memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan referendum dan 
untuk dapat dipilih  dalam pemilihan untuk semua lembaga yang didasarkan atas 
pemilihan umum;  
(b) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan 
pelaksanaannya dan untuk menduduki jabatan publik dan menjalankan segala 
fungsi publik pada seluruh tingkatan pemerintahan;  
(c) Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi non-pemerintah dan asosiasi-
asosiasi yang berkenaan dengan kehidupan publik dan politik negara.  
  

Pasal 8 
Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan 
untuk menjamin bagi perempuan, setara dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi 
apapun, kesempatan untuk mewakili Pemerintahnya pada tingkat internasional 
dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional.  
  

Pasal 9 
1. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan hak-hak yang 
sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengganti atau mempertahankaan 
kewarganegaraannya. Negara Peserta wajib menjamin, khususnya, bahwa 
perkawinan dengan orang asing atau perubahan kewarganegaraan oleh suami 
selama masa perkawinannya tidak akan secara otomatis merubah  
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kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau 
memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.  
2. Negara-negara Peserta wajib memberikan perempuan hak yang sama dengan 
laki-laki dalam hal kewarganegaraan anak-anaknya.  
  
 

BAGIAN III 
 

Pasal 10 
Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan 
untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin bagi mereka 
hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan dan khususnya 
untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan:   
(a) Kondisi-kondisi yang sama dalam bimbingan karir dan keterampilan, dalam 
akses terhadap pelajaran-pelajaran dan dalam memperoleh ijazah di lembaga-
lembaga pendidikan dan segala tingkatan di daerah pedesaan maupun perkotaan; 
kesetaraan ini wajib dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, umum, teknik, 
profesional dan pendidikan teknik tinggi, serta dalam semua jenis pelatihan 
keterampilan;  
(b) Akses kepada kurikulum yang sama, ujian-ujian yang sama, staf pengajar 
dengan standar kualifikasi yang sama dan lingkungan dan perlengkapan sekolah 
dengan mutu yang sama;  
(c) Menghapus segala konsep stereotip peran laki-laki dan perempuan pada 
seluruh tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan cara menganjurkan 
pendidikan bersama laki-laki dan perempuan dan jenis-jenis pendidikan lainnya 
yang akan membantu mencapai tujuan itu dan, khususnya, dengan merevisi buku-
buku pelajaran dan program-program sekolah dan penyesuaian metode-metode 
pengajaran;  
(d) Kesetaraan dalam kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan 
pendidikan lainnya;  
(e) Kesetaraan dalam kesempatan untuk mendapatkan akses pada program-
program pendidikan lanjutan, termasuk program-program baca-tulis bagi orang 
dewasa dan fungsional, khususnya yang ditujukan untuk mengurangi, sedini 
mungkin, kesenjangan apapun yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam 
pendidikan;  
(f) Pengurangan tingkat putus sekolah pelajar perempuan dan menyelenggarakan 
progam-program bagi anak perempuan dan perempuan dewasa yang berhenti 
bersekolah sebelum waktunya;  
(g) Kesetaraan dalam kesempatan untuk ikut serta secara aktif dalam pendidikan 
olahraga dan jasmani;  
(h) Akses pada informasi dalam pendidikan khusus yang menjamin kesehatan dan 
kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan penyuluhan keluarga berencana.  
  

Pasal 11 
1. Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan 
untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesempatan 
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kerja untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak-hak 
yang sama, khususnya:  
(a) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut;  
(b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penggunaan kriteria seleksi 
yang sama dalam penerimaan pegawai;  
(c) Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak atas kenaikan pangkat, 
jaminan pekerjaan dan semua tunjangan dan fasilitas kerja dan hak untuk 
memperoleh pelatihan keterampilan dan pelatihan ulang, termasuk magang, 
pelatihan keterampilan lanjutan dan pelatihan berkala;  
(d) Hak atas upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, dan atas perlakuan 
yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, serta kesetaraan dalam perlakuan 
dan dalam penilaian kualitas pekerjaan; 
(e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, 
cacat dan lanjut usia dan ketidakmampuan untuk bekerja lainnya, serta hak atas 
cuti yang dibayar;  
(f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk 
perlindungan fungsi reproduksi.  
2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau 
kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, Negara-negara 
Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:  
(a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan 
atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar perkawinan;  
(b) Untuk memberlakukan cuti hamil yang dibayar atau dengan tunjangan sosial 
yang sepadan tanpa kehilangan pekerjaan sebelumnya, senioritas atau tunjangan 
sosial;  
(c) Untuk mendorong disediakannya pelayanan sosial yang diperlukan untuk 
membantu para orang tua menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggung 
jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan publik, khususnya dengan 
mendukung pembentukan dan pengembangan jaringan tempat penitipan anak;  
(d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada perempuan selama masa 
kehamilan dari jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka. 
3. Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal 
yang tercakup dalam pasal ini harus ditinjau ulang secara berkala dengan mengacu 
pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus direvisi, dicabut atau diperluas 
menurut keperluan.  
  

Pasal 12 
1. Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pelayanan kesehatan 
untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses terhadap 
pelayanan perawatan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga 
berencana.  
2. Di samping ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, Negara-negara Peserta wajib 
menjamin bagi perempuan pelayanan yang tepat berkaitan dengan masa 
kehamilan, kelahiran dan pasca-kelahiran, memberikan pelayanan cuma-cuma 
dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama masa 
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kehamilan dan menyusui.  
  

Pasal 13 
1. Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-tindak yang diperlukan untuk 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi dan 
kehidupan sosial untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan  perempuan, 
hak-hak yang sama, khususnya:  
(a)  Hak atas tunjangan keluarga;  
(b)  Hak atas pinjaman bank, agunan dan lain-lain bentuk kredit keuangan lainnya;  
(c) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olahraga dan segala 
aspekkehidupan kebudayaan.  
 

Pasal 14 
1. Negara-negara Peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang 
dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting perempuan pedesaan dalam 
mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaan 
mereka dalam sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang, dan wajib 
melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan 
ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.  
2. Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan 
untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dan 
menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa mereka dapat 
ikut serta dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan pedesaan dan, 
khususnya, wajib menjamin perempuan hak:  
(a) Untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua 
tingkat;  
(b) Untuk memperoleh akses pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, 
termasuk informasi, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana;  
(c) Untuk memperoleh manfaat langsung dari program-program jaminan sosial;  
(d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, formal dan non-
formal, termasuk yang berhubungan dengan baca-tulis fungsional, serta, antara 
lain, manfaat semua pelayanan masyarakat dan penyuluhan, untuk meningkatkan 
keahlian teknis mereka;  
(e) Untuk mengorganisir kelompok-kelompok swadaya dan koperasi untuk 
mendapat akses yang sama atas kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja 
atau wiraswasta;  
(f)  Untuk ikut serta dalam semua kegiatan kemasyarakatan;  
(g) Untuk mendapat akses atas kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, 
teknologi yang tepat-guna dan perlakuan setara dalam reformasi pertanahan dan 
agraria serta dalam rencana-rencana pemukiman kembali;  
(h) Untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak, khususnya yang berhubungan 
dengan perumahan,  sanitasi, listrik dan penyediaan air, transportasi dan 
komunikasi.  
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BAGIAN IV 
  

Pasal 15 
1. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak 
dengan laki-laki di muka hukum;  
2. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan, dalam semua 
urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang 
sama untuk menjalankan kecakapan tersebut. Secara khusus, mereka harus 
memberikan perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak dan 
untuk mengelola hak milik dan wajib memberi perlakuan yang sama dalam segala 
tingkatan prosedur  di  muka hakim  dan peradilan.  
3. Negara-negara Peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan segala jenis 
instrumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan untuk membatasi 
kecakapan hukum perempuan wajib dinyatakan batal demi hukum.  
4. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-
hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas 
orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya.  
  

Pasal 16 
1. Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang 
berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya wajib 
menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan:  
(a) Hak yang sama untuk masuk dalam ikatan perkawinan;   
(b) Hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk 
masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan 
sepenuhnya;  
(c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan 
perkawinan;  
(d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang-tua, terlepas dari status 
perkawinan mereka, dalam urusan-ursan yang berhubungan dengan anak-anak 
mereka; dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang diutamakan; 
(e) Hak yang sama untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan 
jumlah dan jarak usia anak-anak mereka dan untuk mempunyai akses terhadap 
informasi, pendidikan dan sarana untuk menggunakan hak itu.  
(f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, dan 
pengangkatan anak, atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep 
ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua hal kepentingan anak harus 
diutamakan;  
(g) Hak pribadi yang sama sebagai suami-isteri termasuk hak untuk memilih nama 
keluarga, profesi dan pekerjaan;  
(h) Hak yang sama bagi kedua pasangan sehubungan dengan kepemilikan, 
pembelian, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pelepasan hak milik, baik 
secara cuma-cuma maupun dengan pertimbangan nilai harga.  
2. Pertunangan dan perkawinan anak tidak akan mempunyai akibat hukum, dan 
semua tindakan yang diperlukan, termasuk legislasi, wajib dilakukan untuk 
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menentukan usia minimum untuk menikah dan untuk mewajibkan pencatatan 
perkawinan di tempat pencatatan yang resmi.   
  

BAGIAN V 
 

Pasal 17 
1. Untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan Konvensi ini, 
dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya 
disebut Komite), pada saat Konvensi ini dinyatakan berlaku, terdiri dari delapan 
belas dan, setelah ratifikasi atau aksesi pada Konvensi oleh Negara Peserta ke-35, 
dua puluh tiga ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten dalam bidang-bidang 
yang dicakup oleh Konvensi. Para ahli harus dipilih oleh Negara-negara Peserta 
dari warganegaranya sendiri dan bertindak dalam kapasitas pribadi masing-
masing, dengan mempertimbangkan penyebaran geografis yang merata dan 
terwakilinya berbagai bentuk peradaban serta sistem hukum utama.  
2. Para anggota Komite dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia dari 
daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Setiap Negara 
Peserta dapat mencalonkan satu orang dari antara warganegaranya sendiri.  
3. Pemilihan permulaan dilakukan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya 
Konvensi ini. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim surat kepada Negara-
negara Peserta mengundang mereka untuk mengajukan calon mereka dalam waktu 
dua bulan. Sekretaris Jenderal harus menyiapkan daftar dengan urutan abjad 
semua orang yang sudah dicalonkan, menyebutkan Negara-negara Peserta yang 
mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar itu kepada Negara-negara 
Peserta.  
4. Pemilihan anggota Komite diadakan pada suatu rapat Negara-negara Peserta 
yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut, dua pertiga dari Negara-negara Peserta 
merupakan quorum. Orang-orang yang terpilih menjadi anggota Komite adalah 
para calon yang mendapat suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara wakil-
wakil Negara-negara Peserta yang hadir dan memberikan suara.  
5. Anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan 
bagi sembilan dari anggota terpilih pada pemilihan pertama akan berakhir setelah 
tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama sembilan anggota ini 
harus dipilih melalui undian oleh Ketua Komite.  
6. Pemililhan lima anggota tambahan Komite dilakukan sesuai dengan ketentuan 
ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, setelah ratifikasi atau aksesi yang ke-tiga puluh lima. 
Masa jabatan bagi dua dari anggota tambahan terpilih pada kesempatan ini akan 
berakhir pada tahun kedua, nama-nama dua anggota in dipilih dengan undian oleh 
Ketua Komite.  
7. Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidentil, Negara Peserta yang 
ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota Komite harus menunjuk ahli lainnya 
dari antara warganegaranya, yang harus disetujui oleh Komite.  
8. Anggota Komite, dengan persetujun Majelis Umum, akan menerima tunjangan 
dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan kondisi 
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sebagaimana ditetapkan oleh Majelis, dengan mempertimbangkan pentingnya 
tanggung-jawab Komite.  
9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan 
fasilitas bagi pelaksanaan efektif dari fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi 
ini.  
 

Pasal 18 
1. Negara-negara Peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Komite, laporan 
mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif atau lainnya yang 
telah dilakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvesi ini dan 
mengenai kemajuan yang dicapai:  
(a) Dalam satu tahun setelah mulai berlaku bagi Negara bersangkutan; dan  
(b) Setelah itu, sekurang-kurangnya setiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-
waktu sesuai permintaan Komite.  
2. Laporan dapat memuat faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang 
mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Konvensi 
ini.  
 

Pasal 19 
1. Komite wajib membuat peraturan prosedurnya sendiri.  
2. Komite wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.  
  

Pasal 20 
1. Komite wajib mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua 
minggu setiap tahunnya untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang 
disampaikan sesuai dengan pasal 18 Konvensi ini.  
2. Pertemuan Komite diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-
Bangsa atau di tempat  lainnya sesuai dengan keputusan Komite.  
  

Pasal 2l 
1. Komite, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib menyampaikan 
laporan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
kegiatannya dan dapat memberikan saran-saran dan rekomendasi umum 
berdasarkan pengkajian laporan-laporan dan informasi yang diterima dari Negara-
negara Peserta. Saran-saran dan rekomendasi itu harus dimasukan ke dalam 
laporan Komite bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-
negara Peserta.  
2. Sekretaris Jendral harus meneruskan laporan-laporan Komite kepada Komisi 
Kedudukan Perempuan sebagai informasi.  
  

Pasal 22 
Badan-badan khusus harus diberi hak untuk diwakili, sesuai dengan lingkup 
kegiatan mereka, pada waktu pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini 
dipertimbangkan. Komite dapat mengundang badan-badan khusus itu untuk 
memberikan laporan tentang implementasi Konvensi di bidang-bidang yang 
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termasuk dalam lingkup kegiatan mereka.  
  

BAGIAN VI 
  

Pasal 23 
Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan apapun yang 
lebih baik bagi terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang 
mungkin terdapat:  
(a) Dalam undang-undang Negara Peserta; atau  
(b) Dalam konvensi, perjanjian atau persetujuan internasional lain manapun yang 
berlaku bagi Negara itu.  
  

Pasal 24 
Negara-negara Peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang 
diperlukan pada tingkat nasional yang ditujukan untuk tercapainya realisasi 
sepenuhnya dari hak-hak  yang ditentukan dalam Konvensi.  
 

Pasal 25 
1. Konvensi ini terbuka bagi penandatanganan oleh semua Negara.  
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan 
naskah Konvensi ini.  
3. Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan oleh 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
 
 
4. Konvensi ini terbuka bagi aksesi oleh semua Negara. Aksesi akan mulai berlaku 
setelah diserahkannya instrumen aksesi untuk disimpan oleh Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
  

Pasal 26 
1. Permintaan untuk revisi Konvensi dapat diajukan sewaktu-waktu oleh Negara 
Peserta dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Banga, apabila perlu, menentukan 
langkah-langkah yang harus diambil bertalian dengan permintaan tersebut.  
  

Pasal 27 
1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-tigapuluh setelah tanggal disimpannya 
instrumen ratifikasi atau aksesi ke-duapuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa.   
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi atau melakukan aksesi setelah 
disimpannya instrumen ke-duapuluh ratifikasi atau aksesi, Konvensi ini mulai 
berlaku pada hari ke-tigapuluh setelah tanggal disimpannya perangkat ratifikasi 
atau aksesinya sendiri.  
  
 



 XX

Pasal 28 
1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan 
kepada semua Negara naskah reservasi yang dibuat oleh Negara-negara pada saat 
ratifikasi atau aksesi.  
2. Reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan Konvensi tidak dibolehkan.  
3. Reservasi dapat ditarik kembali kapanpun dengan pemberitahuan tentang hal ini 
yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang 
kemudian akan memberitahukan ke semua Negara mengenai hal itu. 
Pemberitahuan tersebut mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan 
tersebut.  
 

Pasal 29 
1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Peserta mengenai penafsiran 
atau penerapan Konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, 
diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu di antara negara-negara 
tersebut. Jika dalam enam bulan dari tanggal permohonan arbitrase para pihak 
tidak bisa menyepakati pengaturan arbitrase, salah satu pihak  dapat menyerahkan 
perselisihan tersebut ke Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah.  
2. Setiap Negara Peserta pada saat penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini 
atau aksesi dapat menyatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 
1 pasal ini. Negara-negara Peserta lain tidak akan terikat oleh ayat tersebut 
terhadap Negara Peserta manapun yang membuat reservasi demikain.  
3. Negara Peserta manapun yang telah membuat reservasi seperti tersebut dalam 
ayat 2 dari pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali reservasi tersebut 
dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
  

Pasal 30 
Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, 
Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama dengan aslinya dan wajib 
disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.   
Disaksikan oleh yang bertanda-tangan di bawah ini, dengan kewenangan penuh, 
telah menanda-tangani Konvensi ini. 
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