
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah penulis paparkan, dapat ditarik dua kesimpulan 

utama mengenai analisis terhadap hak-hak perempuan dalam Kompilasi 

Hukum Islam menurut perspektif feminisme: 

1. Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ruang terhadap hak 

perempuan. Hal itu dapat kita lihat dalam sebuah contoh atau item-item 

yang dimuat didalamnya seperti misalnya dalam hal hak nafkah bagi 

seorang perempuan dalam sebuah perkawinan. Kewajiban suami dalam 

memberi nafkah perempuan merupakan hak isteri yang didasarkan pada 

kemampuan suami dan kebutuhan isteri. 

2. Menurut perspektif feminisme, KHI mengandung bias gender yang 

merugikan perempuan. Dari pandang perspektif kesetaraan dan keadilan 

gender pula, KHI praksis menomorduakan suara perempuan. KHI 

mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan 

perempuan sebagai “urutan kedua” setelah laki-laki. Dalam KHI juga yang 

masih sangat kuat mengadopsi nilai-nilai patriarki. Kebijakan ini pada 

pokoknya tetap melestarikan stereotype laki-laki dan perempuan yakni 

bahwa suami adalah kepala keluarga yang hanya disandangkan pada 

pundak seorang suami dan tidak pada isteri (ps. 79 ayat (1) KHI). 
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B. Saran-saran 

1. Dilihat dari perspektif budaya Indonesia, KHI agar lebih 

merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia dan 

lebih mengutamakan pada kesetaraan gender, agar tidak saling 

menimbulkan keunggulan dari yang lain (perempuan atau laki-laki). 

2. Untuk menuju ke arah masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan, 

maka perlu merevisi peraturan perundang-undangan (termasuk kebijakan) 

yang sudah ada. 

 

C. Penutup 

Rasa syukur ke hadirat Allah swt. penulis haturkan karena dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini di tengah suasana hiruk pikuk dan kelelahan 

yang sangat. Kepada yang mulia baginda Rasulullah saw., shalawat serta 

salam penulis tuturkan. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas 

akhir ini penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. 

Dalam beberapa sisi, penulis menyadari bahwa elaborasi dalam tugas 

akhir ini masih banyak kekurangan. Saran serta kritik penulis harapkan demi 

hasil yang optimal dari elaborasi yang tentunya penuh kekurangan ini. 

Semoga apa yang terpaparkan dalam tugas akhir ini dapat menambah 

pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Subhaanaka laa ‘ilma lanaa illa ma ‘allamtaa. Innaka anta al-‘alim al-

hakiim. 


