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1. NaaaLah Pene11tlan 
Emansipasl sangat erat dengan sosok wanita dengan 

segala problematika dan peran sertanya dalam ke h.idupan ma
syarakat. Pengakuan akan persamaan harkat dan martabat wa
nita telah ada sejak proklamasi kemerdekaan RI namun de 
mikian lcenyataan yang ada belumlah mencerminka~ nilal per
samaan yang ada dan legitimasl hw~um yang mengaturnya. Sa
lah satu wujud nyata legltimasl hukum terhadap emansipasi 
adalah Undanc-Undang No. 1 tahun 1974 twntang Perkawinan. 
Dl satu slsi memang telah dlatur aspek perl~ndungan hukum 
dan pengakuan itu, namun di slsi lain ternyata terdapat 
kontradiksi anatara makna perlindungan hukum dan pengakuan
(khususnya makna ernanslpasi) dengan penuangannya dalam ke
tentuan pasalnya. 
2. Tujuan Penelltian 

TUjuan penelitian inl untuk mernperoleh gambaran des
kriptif yang berkenaan dengan masalah emansipasi dan kedu
dukan hukum wanita, khususnya dalam kaitannya dengan Undang 
undang Perkawinan. Juga dimaksudkan dapat mengungkap dan 
mengkaji pasa~-pasa~ yang kurang .epat dalam Kaioannya de
ngan emansipasi dan kedudukan hukum wanita. 

3. Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan 

juridis normatlf, dengan cara deduktif mene~uBuri dan meng
analisa ketentuan-ketentuan yang terdapat d~dalam Undang
Undang Perkawinan. Kaitan anatara asas, prinsip, teori dan 
doktrin dengan temuan praktek. Selanjutnya dilakukan ana
lisis deskriptif kualitatif, dan pada tahap akhir berupa 
penarikan kesimpulan. 
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4. Kesimpulan Dan Saran 
Pengakuan emansipasi dan perlindungan hukum wanita 

sudah ada sejak proklamssi kemerdekaan, serta bersumber pa
da falsafah negara Paneasila dan Undang Undang Dasar 1945. 
Namun dalam praktek masih terdapat kontradiksi antara mak
na dan isi, antara aaaa dan penuangannya dalam peraturan.

Untuk itu perlu pemahaman konsep emansipasi yang 
sesuai dengan harkat dan martabat wanita Indonesia, serta 
kodrat kewanitaannya. Sebagai dasar aeuan adalah Paneasila 
Unllang-Undang Dasar 1945 serta GBHN. Dengan demikian akan 
diperoleh dasar pegangan nilai-nilali moral yang tinggi 
yang sesuai dengan jiwa bangaa Indonesia. 
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