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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penciptaan manusia di dunia ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan

yang sangat mulia, kehadiran Adam dan Hawa di atas permukaan bumi ini

atas perintah Allah SWT dan menjadikan mereka sebagai khalifah. Pada

tataran inilah tentunya sebagai sepasang makhluk hidup, mereka dituntut

untuk saling mendukung, mengisi satu sama lain demi terwujudnya kehidupan

yang harmonis dan damai di atas bumi.

Dari beberapa bentuk relasi antara pria dan wanita itu adalah ikatan

pernikahan, dengan menjalin kasih sayang serta kesetiaan yang erat dan suci

antara pria dan wanita demi kesejahteraan dan kesehatan fisik, mental dan

sosial, yang ditegaskan oleh firman Allah SWT( Q. S. al-Ru>m; 21 ) :













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 di antaramu rasa kasih dan sayang.
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir.1

Definisi nikah secara bahasa berarti, bersatu dan berkumpul, yang

merupakan penggambaran keadaan suami istri dalam hubungan seksual.

Namun  ulama fiqh berbeda pendapat dalam memahami kata nikah secara

eksplisit dan implisit, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa arti nikah secara

eksplisit bermakna hubungan intim antar dua pasangan, sedangkan makna

implisitnya berarti akad.2 Sebaliknya, Ulama Syafi’iyah berpendapat, nikah

secara eksplisit bermakna akad, dan makna implisitnya berarti hubungan intim

dua pasangan.3

Pola interaksi antara kedua pasangan mestinya dibangun atas dasar saling

menghormati dan memahami, sesuai dengan tradisi dan kearifan nilai budaya

lokal, yang dapat disamakan dengan Mu’asyarah bi al ma’ru>f , tentunya

konsep al ma’ru>f lebih banyak dipakai dalam konteks hubungan al akhwa>l

al syakhshiyyah 4. Berkaitan dengan pola hubungan Mu’asyarah bi al ma’ru>f

antara suami istri, Alqur’an menyebutkan bahwa hubungan suami dan istri

berlandaskan pada azas kemitraan, yang keberadaan keduanya saling

1 Mushaf Al Qurandan Terjemahnya, Departemen Agama RI ( CV. Pustaka Al Kautsar;
2011 )

2 Abdullah bin Mahmud Al Maushuly, Al Ikhtiya>r li al Ta’li>l al Mukhta>r, (Cairo; Al
Halaby, 1937), Jilid III, hal. 81.

3 Taqiyyuddin al Hishni, Kifa>yatu al Akhya>r fi> hilli gha>yati al Ikhtisha>r , (Beirut;
Dar al Khair,1994),  Cet I, hal 345. Lihat juga: Al Syarbini, Mughni> al Muh{ta>j ila> Ma’rifati
Ma’ani> Alfa>z}i al Minha>ji, (Mesir; Dar Kutub ‘Ilmiah, 1994), Jilid IV, hal 200.

4 Kata al ma’ru>f identik dengan lawan kata al munkar , atau didefinisikan sebagai
(suatu kebajikan yang diterima oleh jiwa manusia dan memberikan kedamaian serta ketenangan
(lihat Lisa>nu al ‘Arab, juz IX, hal 239). Dari beberapa ayat al Quranyang terdapat kata al ma’ruf
terkait masalah al akhwa>l al syakhshiyyah yaitu; Al Baqara>h ; 228; 231; 232; 233; 236; 240;
241, al Nisa>’ ; 6; 19, Luqma>n ; 15, al Ahza>b ; 32, al Tala>q ; 2; 6.
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melengkapi, prinsip keadilan selalu ditegakkan di manapun dan dalam

keadaan apapun Hubungan antara suami-istri tidak hanya sebatas hubungan

seks saja akan tetapi merupakan interaksi yang idealnya penuh dengan

kedewasaan; dewasa dalam bersikap terhadap pasangan, terhadap keluarga

dan terhadap anak, dikatakan dewasa ketika seseorang mampu membawa

dirinya bersikap di manapun orang tersebut berada. Penjelasan konsep ini

sangat relevan dengan ayat al Qur’a>n yang berbunyi:





















Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan

bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,

Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Al Nisa>’ ; 19).5

5Mushaf Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI ( CV. Pustaka Al Kautsar;
2011 )
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Salah satu instrument yang penting dalam memahami konsep

mu’a>syarah bi al ma’ru>f, adalah pemahaman serta pelaksanaan hak-hak

serta kewajiban terhadap kesehatan reproduksi bagi pria maupun wanita dalam

menjalani kehidupan rumah tangganya. Dengan pemahaman yang utuh dan

komprehensif terhadap masalah ini, diharapkan kedua belah pihak tidak

menzalimi pihak lain dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, sehingga

terwujudlah konsep kesehatan mental, jasmani, rohani di tengah kehidupan

rumah tangga.

Dikalangan masyarakat pun, berkembang pemahaman bahwa dalam

pembentukan keluarga umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

agama, kekayaan, maupun kecantikan. Hal ini memang sesuai dengan anjuran

Rasulullah, sehingga dalam mencari jodoh ukuran-ukuran tersebutlah yang

sangat dipertimbangkan, namun sangat disayangkan bahwa hadist tersebut

seringkali hanya dipahami secara tekstual. Memang, setiap unsur yang

dikemukakan diatas mengandung kebenaran, baik dalam hal harta benda,

kecantikan wajahnya, saling cinta mencintai, terpelajar, beragama, dan

sebagainya merupakan hal yang amat bermanfaat dalam usaha mendapatkan

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Namun masih

banyak hal-hal  yang cukup penting  perlu  diusahakan pemiliknya oleh setiap

warga masyarakat yang berkeinginan  melangsungkan perkawinannya. Salah

satu     syarat lain yang tidak kurang pentingnya dari  pemilikan unsur-unsur

yang telah    dikemukakan diatas adalah permasalahan kesehatan. Sejauh

manakah faktor kesehatan seseorang  menjadi ukuran bagi mereka? Mengutip
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perkataan dr. Sugi Iskandar, SpOG sebaiknya setiap pasangan yang

memutuskan akan menikah, memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu.

Mengetahui kondisi kesehatan pasangan sedini mungkin lewat pemeriksaan

kesehatan pranikah amat dianjurkan, untuk mengetahui penyakit-penyakit

yang bisa ditularkan atau diturunkan kepada pasangan dan anak, sedini

mungkin.Karena menurut Ilmu Genetika, kebanyakan penyakit jasmaniah itu

berpindah kepada anak dari garis keturunan Seperti juling mata, gagap, buta

warna,sipilis dan lain-lain. Disamping itu penyakit moral sering pengaruhnya

dari keturunan, seperti sikap tak senonoh, homo seks dan lain-lain.Hasil

penelitian yang lain juga mendapatkan bahwa adanya penyakit dalam diri

salah seorang pasangan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan

perceraian.Karena apabila ternyata salah satu pasangan mengidap penyakit

seperti AIDS, impotensi atau penyakit yang lainnya yang belum di ketahui

sebelumnya oleh   mereka dapat mengancam kelangsungan perkawinan. Hal

tersebut disebabkan karena     dalam perkawinan bila keadaan kesehatan pada

umumnya terganggu, akan dapat  menimbulkan permasalahan dalam keluarga

dan dapat berakibat cukup jauh .sehingga  memberikan pemahaman kepada

peneliti bahwa kesehatan dalam perkawinan merupakan hal yang penting.

Artinya mencegah agar tak terjadi itu lebih mudah dari pada menghilangkan

seperti sebelum terjadi, menjaga diri agar tidak sakit, lebih utama daripada

mengobati setelah sakit. Mengobati dan menyembuhkan penyakit setelah

diderita, diibaratkan baru membuat senjata  setelah di serang oleh musuh.

Bukankah lebih baik   kita membuat perisainya lebih dahulu sebelum penyakit
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menyerang kita. Ibaratkan  kata pepatah sedia payung sebelum hujan. Nilai

sehat saat ini dirasakan sangat mahal apalagi setelah kita terserang  penyakit,

maka tidaklah sedikit biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya

pengobatan, guna   menyembuhkan penyakit yang telah bersarang di badan.

Oleh karena itulah kalimat “lebih baik mencegah dari pada mengobati” sangat

tepat untuk dilaksanakan, sebuah kalimat yang sering terdengar tanpa kita

menyadari secara mendalam apa makna kalimat tersebut. Hasil penelitian

yang lain juga mendapatkan bahwa adanya penyakit dalam diri salah seorang

pasangan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan perceraian.Karena

apabila ternyata salah satu pasangan mengidap penyakit seperti AIDS,

impotensi atau penyakit yang lainnya belum diketahui sebelumnya oleh

mereka dapat mengancam kelangsungan perkawinan. Hal tersebut disebabkan

karena dalam perkawinan bila keadaan kesehatan pada umumnya terganggu,

akan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga dan dapat berakibat

cukup jauh. Hal ini memberikan pemahaman kepada penulis bahwa kesehatan

dalam perkawinan merupakan hal yang penting.

Agama Islam telah memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif

terhadap permasalahan kesehatan reproduksi pria ataupun wanita, yang

bertujuan melanggengkan serta memberikan kesejahteraan umat manusia,

konsep pemahaman ini dapat diambil pada inti dari tujuan pemberlakuan

syariat dalam hukum Islam yang tertuang dalam al dlaru>riyya>t al khamsah

(lima prinsip kebutuhan dasar manusia), salah satu pointnya adalah : hifz\u al

nasl atau al nasab ( menjaga keturunan ).
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Al-Ghazali mengatakan : “Dan tujuan yang diharapkan dari penerapan

syariat atas manusia ada lima : Perlindungan syariat terhadap agama , jiwa,

akal, keturunan, dan harta kekayaan manusia, oleh karena itu setiap masalah

yang terkandung di dalamnya unsur lima tersebut, maka disebut dengan

maslahat, sebaliknya apabila tidak terkandung unsur  lima tersebut, maka itu

adalah keburukan, dan menghilangkan keburukan merupakan maslahat”.6

Ada beberapa petunjuk / pembahasan di dalam al Qur’an yang berkaitan

dengan kesehatan reproduksi, di antaranya ;

1. Masalah Menstruasi dan Menopause.

















Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu

adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan

diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati

mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka

campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

6 Abu Hamid al Ghazali, Al Mustashfa>, (Beirut; Dar Kutub al ‘Ilmiah, 1993), Jilid I, hal
174.
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Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan

menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Al Baqara>h ; 222 )7

2. Masalah menyusui bayi dan hak nafkah dalam keluarga.











































Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

7 Ayat ini diturunkan sebagai respon atas pertanyaan para sahabat kepada Nabi
Muhammad SAW terkait dengan kebiasaan bani Israel yang menjauhi  istri mereka dalam
kehidupan sehari-hari disaat menstruasi. ( Lihat Al Ja>mi’ li Ahka>mi al Qura>n, juz III, hal. 81
). Terjemahan Ayat Al Quran, lihat; Mushaf al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (
CV. Pustaka Al Kautsar; 2011 )
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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.(Al-Baqarah ; 233).8

Penelitian ilmiah modern baru dapat menyatakan kelebihan dan manfaat

air susu ibu (ASI) di penghujung abad ke-20. Namun, kajian tentang ASI telah

termaktub di dalam Al Quran beribu tahun yang lalu sejak diturunkannya

pedoman hidup manusia itu. ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi itu telah

menjadi rekomendasi WHO untuk diberikan secara eksklusif selama 4-6 bulan

dan dilanjutkan bersama makanan lain hingga berusia 2 tahun. Hal ini sesuai

dengan surat Al Baqarah: 223 yang berbunyi;









8Mushaf Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI ( CV. Pustaka Al Kautsar;
2011 )
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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
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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.(Q.S Al Baqarah; 233)

ASI tidak hanya penting bagi bayi saja tetapi penting pula bagi ibunya.

Hubungan batin antara ibu dan bayinya menjadi lebih terasa karena dekatnya

hubungan mereka melalui proses penyusuan. Secara klinis telah pula diteliti

bahwa penyusuan dapat mengurangi risiko kanker payudara. Selain itu proses

penyusuan berguna pula sebagai kontrasepsi alamiah.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Islam mengajarkan dan

memerintahkan pemeluknya untuk dapat mengerti sekaligus memahami hak

dan kewajiban di dalam kesehatan reproduksi, karena dibalik tujuan

pengetahuan kesehatan reproduksi itu, terdapat kemaslahatan bagi kedua

pasangan dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah.

Sejalan dengan pergerakan waktu, tempat dan sejarah umat manusia,

terjadi pasang surut terhadap nilai dan konsep persamaan dalam relasi

pergaulan pria dan wanita, yang mengakibatkan perubahan dan pergesekan

pemahaman yang ada dalam masyarakat.9 Ketimpangan relasi laki-laki dan

perempuan dapat ditinjau dari analisis sosio-historis, salah satu faktor yang

mempengaruhi keadaan tersebut adalah budaya perang antar klan dan suku

9 Lihat: Kata pengantar Dr. Komaruddin Hidayat pada buku Argumen Kesetaraan
Gender Perspektif Al-Qur’an, karya Dr. Nasaruddin Umar, cet II, Dian Rakyat; Jakarta, hal. xvi.)
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yang menuntut dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan dan membawa

implikasi yang sangat jauh dan sangat signifikan dalam pembagian kerja

sosial, termasuk dalam jabatan publik dan politik. (Perubahan-perubahan yang

terjadi dalam kehidupan umat manusia disadari atau tanpa disadari,

membentuk paradigma dan pandangan dalam suatu komunitas, sehingga

pandangan itu terkesan mapan dan kokoh dalam kehidupan masyarakat.

Kadang kala pandangan ini didukung dan dibungkus secara rapi oleh doktrin-

doktrin moral dan keagamaan, salah satunya adalah, berkembangnya Pemahaman

bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki.10

Menurut Allan G Johnson, dalam struktur sosial yang berkembang dalam

masyarakat dalam lintasan sejarah, wanita ditempatkan di dalam posisi

minoritas. Sementara itu, ketimpangan kasus berdasarkan jenis kelamin bukan

sesuatu yang bersifat universal. Dalam masyarakat pemburu-peramu (hunter-

gatherer) dan beberapa kelompok masyarakat budi daya perkebunan (

10 Substansi asal usul penciptaan Adam dan Hawa tidak dibedakan secara tegas dalam Al
Quran. Namun penjelasan tentang perbedaan penciptaan tersebut tersirat dalam beberapa hadits. (
Lihat: Shahih Bukhari , Kita>b al Anbiya>’ 1. Shahih Muslim, Kita>b al Radha>’ 61, 62. Sunan
al Darimi, Kita>b Nika>h 25. Musnad Ahmad 5, 8. ).

Ulama Tafsir berbeda pendapat dalam memahami maksud kata (دة س واح siapa ,(نف
sebenarnya yang dimaksud dengan diri yang satu itu, dan siapa yang ditunjuk pada kata ganti
(dlami>r)       “ daripadanya” (ا ا)”dan apa yang dimaksud “pasangan ,(منھ -dalam ayat Q. s. al (زوجھ
Nisa’/4:1. Kitab-kitab mu’tabar dari kalangan jumhur seperti: Tafsi>r Al Qurthubi> (lihat: jilid I,
hal. 448), Tafsi>r Al Mi>za>n (lihat:jilid IV, hal.135), Tafsi>r Ibn Katsi>r (lihat: jilid II, hal.
206), Tafsi>r Al Kasysya>f (lihat: jilid I, hal. 492), Tafsi>r Ja>mi’ al Baya>n (lihat: jilid III, hal.
224-225), Tafsir Al Mara>ghi> (lihat: jilid II, hal.175) menafsirkan (نفس واحدة) dengan “Adam”,
dan (dlami>r) “ daripadanya” (ا ا) ditafsirkan dengan “dari bagian tubuh Adam”, dan kata (منھ (زوجھ
dimaknai sebagai “Hawa” isteri Adam. Segolongan ulama berpendapat lain dan mengemukakan
bahwa asal usul kejadian wanita bukan dari tulang rusuk Adam. Al Razi mengutip pendapat Abu
Muhsin al Isfahani, yang mengatakan dlami>r ا) pada kata (ھ ا منھ bukan bagian dari tubuh Adam,
tetapi dari jenis Adam (lihat: Tafsi>r al Ra>zi>, jilid III, hal 478), menurut ulama` Yusuf al
Qardhawi, pendapat yang terakhir inilah yang lebih benar (lihat: Wawancara Al Jazeera dalam
program al Syari>’at wa al Haya>h 18/6/2008)
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holticultura ), perempuan mempunyai status yang tinggi, pria dan wanita

berbagi secara adil dalam kekayaan, kekuasaan, dan prestise, sekalipun tugas

antara keduanya berbeda.11

Salah satu implikasi dari paradigma tersebut adalah proses marginal bagi

kaum wanita dalam memahami dan menuntut hak-hak mereka yang berkenaan

tentang kesehatan reproduksi, sehingga mempermudah jalur penularan

HIV/AIDS pada kaum wanita,12 baik yang berstatus Ibu Rumah Tangga

(selanjutnya penulis menggunakan istilah IRT) atau yang berprofesi selain

IRT.13

Bila dicermati muncul anomali kasus penderita virus HIV/AIDS yang

menimpa IRT dalam penularan virus ini, semestinya sebagai seorang wanita

yang berprofesi sebagai IRT akan terjauh dari wabah penyakit yang

mematikan ini. Namun pada kenyataannya, angka penderita dari kasus

HIV/AIDS yang ditemukan dari tahun ketahun berdasarkan profesi penderita,

menunjukkan bahwa kaum wanita yang berstatus IRT menyumbang jumlah

penderita HIV/AIDS yang paling signifikan, dengan jumlah kasus pada tahun

2014 sebanyak: 286 kasus, sedangkan berdasarkan jumlah kumulatif dari

11 Allan G. Johnson, Human Arrangements an Introduction to Sociology, San Diego, New
York; Harcourt Brace Jovanovich, Publisher, 1986, hal. 388-399. dikutip dalam Nasaruddin Umar,
Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, cet II, Dian Rakyat; Jakarta, hal. 64.

12 Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah nama virus pada manusia yang
menyebabkan AIDS, dikarenakan penurunan system kekebalan tubuh manusia. Acquired
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah Sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi
sebagai akibat dari kerusakan spesifik system kekebalan tubuh karena infeksi HIV pada manusia.
Lihat KH. Husein Muhammad, dkk., Fiqih HIV & AIDS pedulikah kita?, Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI); Jakarta 2010, cet. II, hal.9.

13 Yang dimaksud dengan Ibu Rumah Tangga adalah : Wanita yang mengatur
penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Lihat ; Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) , edisi ke IV, Pustaka Bahasa;
Jakarta, 2008, hal. 568.



14

tahun 1987 - 2014, jumlah kasus pada IRT yang tertular virus HIV/AIDS

sebanyak: 6516 kasus (menduduki posisi kedua terbanyak setelah posisi

profesi yang tidak diketahui ).14

Implikasi sosial fenomena HIV yang dirasakan oleh IRT, sangat erat

kaitannya dengan konstruksi sosial yang menjadi dasar dalam setiap relasi

dalam situasi sosial. Konstruksi sosial yang tidak merata atau tidak adil,

tercermin dari pengabaian atau bahkan penindasan terhadap kelompok lemah.

Itulah sebabnya kelompok wanita sering mengalami penderitaan ganda

manakala terinfeksi HIV. Secara klinis, terinfeksi HIV sudah merupakan

penderitaan terutama setelah berada pada stadium AIDS dalam mengalami

infeksi dari jenis virus lainnya. Dan penderitaan ini bertambah, apabila korban

HIV/AIDS IRT mendapatkan tekanan psiko-sosial yang berasal dari

komunalisme lingkungannya, inilah yang disebut dengan penderitaan ganda.

Hal yang sama juga dialami oleh anak-anak yang tertular saat kehamilan

ibunya yang ODHA( Orang Dengan HIV/ AIDS). Sementara sang ibu menjadi

ODHA akibat dari faktor eksternal dirinya, maka ibu dan anak akan

mengalami tekanan psiko-sosial dalam masyarakat yang terbiasa

memperlakukan manusia secara tidak adil.15

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  perempuan ibu rumah  tangga dapat

menjadi  kelompok  rentan tertular HIV/AIDS. Umumnya  mereka terjangkiti

14 Bandingkan dengan jumlah kasus HIV/AIDS pada pekerja seks dalam kurun waktu
1987-2014  sejumlah: 2084 kasus. Lihat Laporan perkembangan HIV- AIDS Triwulan II 2014,
Kemenkes RI.

15 Ashadi Siregar, AIDS, GENDER & KESEHATAN REPRODUKSI, Pintu Menghargai
Manusia Bagi Media, Lembaga Penelitian Pendidikan; Yogyakarta 2002, hal. 39.
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HIV/AIDS dari suaminya yang melakukan penyimpangan sosial, baik  karena

seringnya berganti-ganti  pasangan atau  karena pecandu  narkoba.  Kurangnya

pengetahuan dan  kesadaran perempuan ibu rumah  tangga  terhadap

HIV/AIDS semakin  mempermudah  mereka tertular virus  itu. Faktor  lainnya

yang  ikut  memengaruhi terjangkitnya perempuan ibu rumah tangga  terhadap

HIV/AIDS adalah  adanya  potensi  kekerasan seksual terhadap perempuan,

khususnya dalam  rumah tangga yang memiliki peluang  terkena  ilnfeksi

menular  seksual  (IMS), termasuk HIV/ AIDS. Secara khusus terdapat  tiga

faktor  yang menyebabkan  perempuan mengalami  kekerasan  seksual  rentan

terinfeksi  HIV/AIDS.

Pertama adalah faktor biologis.  Struktur di dalam vagina   yang terdapat

banyak lipatan membuat permukaannya menjadi  luas dan dinding vagina

sendiri memiliki  lapisan tipis  yang  mudah terluka. Anatomi  ini

memudahkan air  mani  bertahan lebih lama dalam  rongga vagina   bila

terjadi  infeksi, sehingga air  mani  yang  terinfeksi dapat segera menulari

perempuan tersebut. lni akan  terjadi pada kasus perkosaan yang

menyebabkan luka  sehingga kemungkinan terinfeksi bisa dua  hingga  empat

kali lebih  besar.

Kedua, faktor  sosial-kultural. Perempuan sukar  menolak  hubungan seksual

dengan pasangannya karena perempuan tidak  memiliki kekuasaan  untuk

menyarankan penggunaan kondom dalam  hubungan seksual. Faktor  tabu

membicarakan seks,  kesehatan reproduksi, dan informasi  lain membuat

perempuan sulit  membicarakan maslah seks dengan  pasangannya. Akibat
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lebih  lanjut,  perempuan sulit  melakukan tindakan cepat  untuk mengakses

pengobatan bagi  penyakit seksual yang sudah  dideritanya.

Ketiga adalah faktor ekonomi. Perempuan umumnya sangat tergantung

secara  ekonomi kepada laki-laki. lni   menyebabkan perempuan tidak

memiliki posisi  tawar menolak hubungan seksual dengan

pasangannya.Kedua,  akses informasi dan  pendidikan  perempuan jauh  lebih

rendah sehingga mereka tidak   memiliki pengetahuan  yang  cukup mengenai

kesehatan reproduksi, termasuk persoalan seputar HIV/AIDS dan pelayanan

kesehatan  yang menjadi hak mereka. Tak bisa dilupakan, hal ini juga terjadi

karena perempuan disosialisasikan sedemikian rupa untuk menomor duakan

kebutuhan kesehatannya sesudah anggota keluarganya. Bahkan ada stereotip

bahwa  penyakit-penyakit yang berkaitan dengan  reproduksi dianggap  suatu

hal yang  memalukan dan kotor  jika terjadi  pada perempuan.

Pentingnya eksistensi dan aktualisasi nilai-nilai dari pemahaman terhadap

kesehatan reproduksi pada IRT khususnya dan bagi setiap pasangan suami

isteri umumnya, guna menguraikan beberapa permasalahan yang terkait dalam

masalah keluarga islam, sekaligus untuk memperkaya bahan kajian hukum

Keluarga Islam dalam sudut pandang normatif sosiologis. berdasarkan

pertimbangan dan wacana tersebut, maka  penulis berusaha untuk memberikan

ide dan solusi yang dituangkan dalam sebuah tesis yang berjudul:

“Pemahaman IRT Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Upaya

Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi Terhadap Pemahaman IRT
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Tentang Kesehatan Reproduksi Di Kecamatan Senapelan Kota

Pekanbaru)”

B. DEFINISI ISTILAH

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul tesis di atas, maka

ada beberapa istilah yang akan penulis jelaskan, yaitu :

1. Pemahaman diambil dari kata Paham, yang bermakna : Mengerti tentang

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan

memahami sesuatu, apabila ia dapat  memberikan penjelasan atau

memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan

menggunakan bahasanya sendiri

2. Yang dimaksud dengan Ibu Rumah Tangga adalah : Wanita yang lebih

banyak menghabiskan waktunya di rumah, mempersembahkan waktunya

untuk memelihara anak-anak dan mengasuh menurut pola-pola yang

diberikan masyarakat.

3. Yang dimaksud dengan Kesehatan Reproduksi di dalam tulisan ini, sesuai

dengan definisi yang diberikan oleh : WHO (World Health Organization), ICPD

(International Conference on Population and Development) 1994, yaitu:

Suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-

mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu hal yang berkaitan

dengan sistem kesehatan reproduksi.16

16 Dwi Maryanti, dkk., Buku ajar kesehatan reproduksi ; Teori dan Praktikum, Nuha
Medika; Yogyakarta 2009, hal. 4.
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4. Menurut Ki Hajar Dewantara,17 asal usul kata “Keluarga” berasal dari

bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Di

dalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota.

Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau

warga saya. Artinya anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan

yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian

dari warga yang lainnya secara keseluruhan.18 Menurut UU no. 52 tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

menjelaskan,  bahwasanya yang dimaksud dengan keluarga adalah: Unit

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri

dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.19

5. Kata Sakinah diambil dari bahasa arab, yang berarti: ketenangan dan

kedamaian.20

Kata al Saki>nah (كینة الس ) dapat diartikan sebagai ketenangan,

kenyamanan dan kedamaian, sesuai dengan ayat al Qur’an;

17 Ki Hajar Dewantara  memiliki nama asli yaitu Raden Mas Soewardi Soerjaningrat
(EYD: Suwardi Suryaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara, EYD: Ki Hajar
Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro; lahir di
Yogyakarta, 2 Mei 1889 – meninggal di Yogyakarta, 26 April 1959 pada umur 69 tahun). Beliau
merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan
bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman
Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk
bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.

18 Abu Ahmadi & Nur Ubiyati, Ilmu Pendidikan, PT. Rineka Cipta; Jakarta 2001, hal.
176.

19 UU Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 161, hal 4.

20 lihat : Lisa>nu al ‘Arab, juz XIII, hal. 213 ).
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Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda  ia

akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya

terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga

Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada

yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.

(Q.S Al Baqarah / 2: 248 ). Adapun dalam bahasa Indonesia bermakna:

Kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan.21

Penggabungan dua kata di atas (keluarga dan sakinah), telah

menjadi suatu istilah yang lazim yaitu: Keluarga sakinah , yang bisa

diartikan sebagai perasaan  suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan

sejahtera lahir juga batin dari setiap anggota keluarga. Sejahtera lahir

adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani.

21 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (
KBBI ), Op. Cit., hal. 1343.
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Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta

mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

keluarga dan masyarakat.22

6. HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah nama virus pada manusia

yang menyebabkan AIDS, dikarenakan penurunan system kekebalan tubuh

manusia. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) adalah Sindrom

kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari kerusakan

spesifik sistem kekebalan tubuh karena infeksi HIV pada manusia.23

C. PERMASALAHAN

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Kompleksitas faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan dan

penelantaran hak-hak IRT di dalam rumah tangga, berawal dari

minimnya informasi dan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban

Ibu Rumah Tangga, yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang

merugikan pribadinya, dan dapat mempengaruhi pasangan, keluarga dan

masyarakat. Fenomena ini dapat menjadi benang merah bagi kasus-

kasus yang menimpa IRT, mulai dari diskriminasi sosial, ekonomi,

kebudayaan, sampai pada tingkat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah

Tangga) dari berbagai dimensi dan bentuknya, Penyebaran Penyakit

Menular Seksual dan Penularan Virus HIV / AIDS.24

22 Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, Pustaka Pesantren; Yogyakarta 2004,
hal. 6

23 Husein Muhammad, dkk., Loc. Cit
24 Penularan HIV/AIDS dikalangan kaum wanita dianggap masalah yang sangat penting

untuk dibahas (selain juga penularannya pada kaum laki-laki), ini menyangkut bahwasanya masih
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Upaya dan kemampuan IRT dalam mengatasi berbagai kasus yang

menimpa diri dan keluarga mereka sering mengalami hambatan dan

rintangan, ketidakberdayaan ini disebabkan berbagai macam faktor, baik

yang bersifat internal ataupun eksternal.

Ketersediaan terhadap pengetahuan tentang hak dan kewajiban Ibu

Rumah Tangga di dalam keluarga merupakan hal mutlak dan berbanding

lurus terhadap kelangsungan  proses penerapan konsep Keluarga

Sakinah. Salah satu caranya adalah memberikan pengetahuan yang

cukup dalam bidang kesehatan terhadap kesehatan reproduksi. Dilihat

dari peranan serta keterlibatan dalam hal kesehatan reproduksi, wanita

mempunyai posisi yang sangat signifikan dalam penentuan arah dari

kebijakan dan perubahan terkait masalah kesehatan reproduksi.

2. BATASAN MASALAH

Penelitian dibatasi terhadap pemahaman dan pemenuhan hak-hak

kesehatan reproduksi bagi kaum wanita yang berstatus sebagai IRT yang

berada di wilayah kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, sebagai visi

dan harapan mewujudkan konsep keluarga sakinah.

Penunjukan Kecamatan Senapelan sebagai wilayah penelitian

dalam penulisan tesis ini berdasarkan beberapa pertimbangan, di

antaranya;

terdapat pemahaman dan paradigma yang belum mendapatkan perhatian yang serius. Sehingga
kaum wanita secara umum dan IRT khususnya sangat lemah di dalam pencegahannya dan
kesadarannya, sehingga mengakibatkan resiko terhadap penularan epidemi ini.
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a. Tingkat kepadatan penduduk, serta pergerakan ekonomi, sosial,

dan kebudayaan yang cukup signifikan di wilayah ini. Hal ini

dapat dikaitkan dengan kontruksi penduduk daerah Senapelan

sebagai masyarakat urban berdasarkan faktor – faktor tersebut

di atas.25

b. Menurut laporan dari Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru,

salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Senapelan

telah dijadikan kampung Narkoba di wilayah Pekanbaru, dan

sebagian masyarakat memberikan julukan kelurahan tersebut sebagai

“Kampung Ambonnya” Kota Pekanbaru.26 Stigma negatif ini dapat

mempengaruhi perilaku dan kontruksi sosial masyarakat yang

ada di wilayah tersebut.

c. Kontrol sosial yang lemah di kalangan beberapa warga

masyarakat di salah satu kelurahan Kecamatan Senapelan.27

3. RUMUSAN MASALAH

Para pakar sosiologi telah mendisikusikan dalam berbagai tulisan tentang apa yang25

mereka temukan dalam kehidupan kota yang negatif dan sangat merusak ”harmful effects of
city life”. Misalnya Wirth (1938) dalam esay klasiknya tentang urbanisme berpendapat bahwa
kepadatan penduduk dan keberagaman status pada kota-kota membawa efek negatif pada
kondisi psikologi dan menimbulkan dampak sosial. Kehidupan kota membawa penduduknya
pada stimulus yang berlebihan. Mekanisme kontrol sosial dan ”informal support networks”
semakin melonggar. Penduduk kota dihadapkan pada situasi sulit serta harus mereka atasi
sendiri, seperti : sakit mental ”mental illness”, konsumsi alkohol ”alcoholism”, kejahatan
”criminality” bahkan bunuh diri ”suicide”. Lihat : Aswin Azhar Siregar, Gang Di Kota
Pekanbaru: Kehidupan Dan Keberadaan Dalam Proses Pewarisan Nilai Gang ; Suatu Kajian
Kasus, (Tesis Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI, 2008), hal39. Lihat juga:
http://new.m.m.analisadaily.com/riau/news/mulai-2015-kawasan-kumuhdibenahi/100581 /2015 /01/21. Diakses
pada tanggal 23/05/2015, pukul 21.00 WIB.

26 http://nasional.tempo.co/read/news/2013/07/07/058494138/Polisi-Gerebek-Kampung-
Narkoba-di-Pekanbaru. Diakses pada tanggal 24/05/2015, pukul 19.00 WIB.

27 Wawancara Penulis kepada Yayasan Utama Riau. Yayasan ini bergerak pada
penanggulangan / pencegahan Virus HIV/AIDS.
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Hasil dari kumpulan identifikasi dan batasan masalah yang ada,

maka ditemukan beberapa rumusan masalah terkait dengan

permasalahan ini, yaitu:

a. Bagaimana tingkat pemahaman tentang kesehatan reproduksi bagi

Ibu Rumah Tangga di Kec. Senapelan ?

b. Apa hubungan antara pemahaman kesehatan reproduksi dan

penerapan konsep keluarga sakinah ?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

a. Mengetahui tingkat pemahaman IRT terhadap Kesehatan

Reproduksi

b. Mengetahui dan menjelaskan hubungan antara pemahaman

kesehatan reproduksi terhadap penerapan konsep keluarga

sakinah.

2. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis :

1) Memperkaya kajian terhadap pengaruh pemahaman kesehatan

reproduksi bagi kehidupan rumah tangga sakinah.

2) Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran islam terhadap

permasalahan kesehatan reproduksi pada masyarakat.

b. Manfaat Praktis:

1) Sebagai bentuk advokasi bagi IRT terkait kesehatan reproduksi

dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, negara.
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2) Sebagai pertimbangan dan masukan untuk pemerintah, akademis,

dan LSM dalam mengatasi permasalahan HIV/AIDS pada IRT.

3) Sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan untuk semua

pihak yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS.


