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Abstrak 
Pada tahun 2006, terdapat sebuah kemajuan politik di timur tengah, dimana Kuwait 
yang dikenal sebagai negara monarkhi yang absolut telah menyelenggarakan 
sebuah pemilu dan sekaligus juga telah mengamandemen konstitusi yang 
memungkinkan kaum perempuan untuk turut serta dalam pemilu baik dalam artian 
memberikan suara (votting) maupun menjadi kandidat dalam pemilihan anggota 
parlemen. Hal ini menguatkan pandangan bahwasanya dewasa ini telah terjadi 
demokratisasi di negara-negara Timur Tengah menyusul trerjadinya kasus serupa di 
negara-negara lain seperti Irak, Palestina, Arab Saudi, Mesir dan negara-negara 
lain. 
Kata Kunci: Pemilu Kuwait 
 

Pendahuluan 

Sebenarnya, isu demokratisasi di kawasan Timur Tengah, 

sebagaimana isu serupa di belahan bumi lainnya, muncul ke 

permukaan hampir bersamaan waktunya dengan gencarnya 

gelombang demokratisasi di Uni Soviet dan Eropa Timur.Isu ini 

muncul kembali sesudah berakhirnya Perang Teluk II (Perang 

Irak lawan Sekutu) yang terjadi pada Januari 1991, dan 

setelah terjadinya pergolakan politik di Aljazair (Januari 1992). 

Pergolakan politik yang terjadi di Aljazair, sebagai akibat dihentikannya 

proses demokratisasi guna mencegah naiknya partai Front Penyelamat Islam (FIS = 

Front Islamiquedu Salut atau al-Jabba al-Islamiyyah li al-Inqadh) ke tampuk 

kekuasaan, memang menghangatkan perdebatan soal demokratisasi di kawasan 

Timur Tengah. 

Di kawasan Teluk Parsi, tuntutan terhadap suatu pemerintahan yang lebih 

demokratis tidak hanya muncul di Kuwait yang menjadi korban invasi Irak, tapi juga 

di Irak dan kemudian Arab Saudi. Kuwait dan Irak(zaman Saddam) merupakan dua 

contoh ekstrem dari negara-negara Arab yang menganut sistem politik “a 

demokratis” (untuk tidak menyebut totaliter, otoriter dan diktator). 

Seperti diketahui, pada umumnya rezim-rezim di Dunia Arab meraih 

kekuasaan melalui dua alternatif: karena warisan (monarki) atau kudeta militer. 

Kuwait Tipe pertama, Irak tipe kedua. 
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Kuwait adalah sebuah Negara monarki yang kaya akan minyak di pesisir teluk 

Persia, Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah Selatan 

dan Irak di Utara. Nama Kuwait berasal dari kata Arab yang bermakna benteng yang 

dibangun dekat air. Kuwait merupakan Negara penghasil minyak yang memiliki 10 

persen cadangan minyak dunia, dengan jumlah penduduk asli dibawah satu juta 

orang, sementara warga asing mencapai 1,9 juta orang. 

Kuwait adalah sebuah contoh Negara yang ingin memadukan antara nilai-nilai 

Islam yang dianut oleh masyarakatnya, dengan nilai-nilai demokrasi dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Namun, penerapan nilai-nilai demokrasi yang utuh 

dalam menjalankan roda pemerintahan masih memiliki kendala, seperti halnya 

Negara-negara Timur Tengah lainnya. 

Di Timur Tengah, berkaitan dengan hubungan Islam dan demokrasi, menurut 

Esposito dan Piscatori,96 terdapat tiga aliran pemikiran. Pertama, aliran pemikiran 

yang berpendapat, Islam didalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip 

shura (musyawarah), tapi juga karena konsep-konsep ijtihad97 (independent 

reasoning) dan ijma (konsensus/permufakatan). 

Kedua, aliran pemikiran yang menolak agama Islam dan demokrasi. Aliran ini 

muncul di Iran pada 1905-1911. Syakh Fadlallah Nuri mengemukakan, satu kunci 

gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negar adalah impossible dalam 

Islam. Dan Syakh Muhammad Mutawwali al-Sha’rawi (Mesir, 1982) mengatakan 

“Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi”. Menurut Huntington, didalam Islam 

terdapat unsur-unsur yang sesuai maupun bertentangan dengan demokrasi, namun 

kenyataannya tidak ada negara Islam yang menerapkan sistem demokrasi secara 

berkelanjutan dan menyeluruh. 

Ketiga, aliran pemikiran yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi 

dalam Islam, tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan diantara keduanya. 

“Kalau di dunia Barat, suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, 

dalam Islam kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah 

digariskan oleh hukum Illahi.” (Maududi). 

                                                             
96 John L. Eaposito & James P. Piscatori, “Democratization and Islam”, The Middle East Journal, vol.45, no. 3, 
summer, 1991. 
97 Secara harfiah ijtihad mengandung arti “berusaha semaksimal mungkin melaksanakan suatu pekerjaan 
tertentu”. Secara teknis mengandung arti “upaya maksimal untuk meyakini perintah Islam serta maksud 
sesungguhnya dari perintah  Islam yang menyangkut masalah atau urusan tertentu. 
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Esposito dan Piscatori memasukan Republik Islam dan Gerakan Hizh al-

Nahda di Tunisia sebagai penganut aliran ketiga ini, juga Republik Islam Iran (dalam 

konstitusi pasal 1, 2, 3, 59 dan 62)., mencerminkan bahwa disatu sisi Iran 

menganggap Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintahnya harus 

diikuti, disisi lain, memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang politik, ekonomi, 

sosial dan budaya. 

Belum adanya kesepakatan di kalangan pemikir dan tokoh Islam tentang 

hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan salah satu kendala bagi 

berjalannya proses demokratisasi di negara-negara Islam Timur Tengah. Tradisi 

demokrasi belum mengakar di dunia Arab. Ini berbeda dengan negara-negara Timur 

Tengah non-Arab seperti Turki, Iran dan Israel. 

Ambivalensi negara-negara Barat terhadap proses demokratisasi di negara-

negara Islam kawasan Timur Tengah. Jika dihambatnya proses demokratisasi di 

negara-negara non-Islam (seperti Myanmar, RRC, Thailand) mendapat reaksi yang 

keras dari Barat, namun dihambatnya proses demokratisasi di negara-negara Islam 

(seperti Aljazair dan Arab Saudi) justru didukung sepenuhnya oleh Barat. 

Selama kurang lebih 250 tahun dinasti al-Sabah yang berkuasa di Kuwait, 

kemudian muncul masalah dalam hal politik didalam pemerintahan. Perebutan 

kekuasaan di Kuwait mulai terlihat jelas menyusul wafatnya Emir Kuwait, Sheikh 

Jaber al-Ahmed al-Sabah, 15 Januari 2006. Berdasarkan undang-undang Kuwait, 

jabatan Emir secara otomatis beralih ke putra mahkota yaitu Sheikh Saad al-

Abdullah al-Sabah. Perdana Menteri Sheikh Sabah secara de facto memang 

memimpin Kuwait selama 10 tahun terakhir, khususnya sejak mendiang Sheikh 

Jaber (Emir dan saudara lelakinya) mulai sakit-sakitan. Sejumlah kalangan 

menyatan dirinya memang yang paling pantas menjadi Emir baru. 

Meski demikian, menetapkan Sheikh Sabah sebagai Emir akan memutus 

tradisi pembagian kekuasaan antara dua dinasti berpengaruh di kerajaan, yaitu 

dinasti Jaber dan dinasti Salem. Sheikh Sabah dan mendiang Sheikh Jaber berasal 

dari dinasti Jaber. Krisis kekuasaan di Kuwait semakin rumit setelah keluarga 

kerajaan dan para sesepuhnya ikut campur dalam soal ini. Kematian Emir Kuwait 

Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah, meninggalkan sejumlah masalah bagi negeri kaya 

minyak ini. Persoalan yang menonjol diantaranya kepemimpinan ke-Emir-an dan 

menguatnya tuntutan reformasi. Krisis pemerintahan itu berpuncak ketika Sheikh 

Jaber mengangkat Sheikh Sabah sebagai Perdana Menteri tahun 2003. Keputusan 
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ini pertama kalinya memutus tradisi politik yang menempatkan putra mahkota 

sekaligus sebagai perdana menteri. Muncul tuntutan dari parlemen dan politisi agar 

dilakukan reformasi suksesi. Selama ini, keemiran Kuwait secara bergantian 

dipimpin oleh keluarga al-Jabir dan keluarga al-Salam . 

Untuk mengatasi krisis politik pada pemerintah Kuwait, dibutuhkan reformasi 

yang tidak hanya diperjuangkan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum 

perempuan. Pada tanggal 16 Mei 2005, parlemen Kuwait mensahkan sebuah 

rancangan undang-undang yang disponsori pemerintah, menganai hak politik 

perempuan yang akan memberi perempuan hak untuk memberikan suara dan 

mencalonkan diri dalam pemilihan umum parlemen. 

Dalam pemungutan suara yang diikuti 59 anggota parlemen, RUU itu 

disahkan dengan perbandingan suara 35 setuju, 23 menentang dan 1 abstain. Ini 

merupakan perundang-undangan pertama hak wanita yang pernah disahkan 

parlemen Kuwait. Selama bertahun-tahun, wanita Kuwait berjuang untuk 

memperoleh hak-hak politik penuh mereka, namun upaya mereka dikandaskan oleh 

kubu muslim garis keras dan kelompok-kelompok suku didalam parlemen yang 

semuanya pria. 

Konstitusi Kuwait 1962 menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang 

sama dalam politik, namun undang-undang pemilu yang dikeluarkan pada tahun 

yang sama (1962), hanya mengijinkan pria yang memiliki suara. Selama ini kaum 

wanita tak pernah diikutsertakan dalam pemilihan legislative tingkat daerah. 

Kalangan reformis menuntut pemilu bersih sebagai prasyarat perubahan politik 

ekonomi secara luas. Tahun 2006 ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu 

Kuwait, perempuan ikut berpartisipasi bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga 

sebagai kandidat anggota parlemen.  

Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2006, diikuti oleh 253 kandidat, 

dimana 28 orang diantaranya adalah perempuan (perempuan adalah 57% dari 

pemilih), yang siap memperebutkan 50 kursi di parlemen. Setelah satu tahun 

memenangkan hak berpolitik, ke-28 perempuan Kuwait tersebut akhirnya benar-

benar terjun ke panggung politik. Pemilu itu sendiri digelar lebih cepat, setelah Emir 

Kuwait baru, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah membubarkan parlemen pada bulan 

Mei 2006. 

Parlemen Kuwait telah sepakat untuk memberikan hak memilih dan hak 

menjadi kandidat kepada kaum perempuan pada tahun 2005. Pernyataan tersebut 
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dicantumkan dalam amandemen undang-undang pemilu yang dipercayai telah 

berhasil didorong oleh Emir Kuwait  Sheikh Sabah saat beliau masih menjabat 

Perdana Menteri. Langkah tersebut tentunya mendapat kecaman dan perlawanan 

dari kelompok konservatif dan Islamis. Kaum wanita Kuwait akan memberikan 

suaranya untuk kali pertama dalam pemilihan parlemen pada tahun 2007, 

dilanjutkan dengan pemilihan daerah pada tahun 2009. 

RUU hak pilih itu dipandang sebagai terobosan di Kuwait, sekutu strategis AS 

yang menjanjikan reformasi demokrasi. Para pejabat Islam di Kuwait telah 

menasehati para pemilih perempuan agar mempertimbangkan unsure pengalaman 

dan juga tidak mengabaikan nasehat para suami mereka dalam memilih kandidat 

mereka. Menurut para pejabat Islam tersebut, paling tidak 80 persen perempuan 

akan mengikuti pendapat/nasehat para suami, sedangkan selebihnya (20%) akan 

memutuskan sendiri. Namnun keadaan itu, tentunya tidak sepenuhnya benar 

mengingat banyaknya aktivis-aktivis perempuan muda yang memperjuangkan 

kedudukan dan status perempuan di segala bidang. 

Perkembangan mengejutkan di Kuwait sekaligus memperlihatkan betapa arus 

perkembangan dan perubahan merupakan kekuatan dahsyat yang sulit dibendung. 

Pemberian hak suara kepada perempuan di Kuwait dianggap sebagai terobosan 

penting dalam kehidupan social politik Kuwait. Media massa menyebutnya sebagai 

penguatan terhadap kehidupan demokrasi. Selama ini, demokrasi Kuwait dianggap 

hanya terbang dengan satu sayap, karena hanya pria yang berpartisipasi, sayap 

lain, kaum perempuan tidak dimanfaatkan, kini demokrasi terbang dengan dua 

sayap. 

Dengan amandemen undang-undang pemilu itu, sekitar 200.000 perempuan 

dapat memberikan suaranya dalam pemilihan nasional. Jumlah itu jauh lebih tinggi 

daripada 139.000 pria yang sudah terdaftar untuk pemilihan dewan kota. Namun, 

kaum perempuan harus menunggu sampai pemilihan parlemen nasional bulan Juli 

2007, pada pemilihan dewan kota tahun 2006, mereka belum memiliki hak untuk 

memilih. 

Perempuan Kuwait menyambut baik keputusan 16 Mei 2006 yang ditetapkan 

oleh parlemen yang keseluruhannya beranggotakan kaum pria yang membuka 

peluang bagi wanita Kuwait untuk menggunakan hak suaranya dan bahkan menjadi 

calon anggota lembaga legislative walaupun mendapat tentangan keras dari 

kelompok ortodoks dan konservatif, yang menerima pujian dari dunia. Salah satu 
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dari wanita yang terpilih menjadi anggota perwakilan rakyat tingkat saerah adalah 

Sheikh Fatima al-Sabah yang berasal dari keluarga elit yang berkuasa, seorang 

arsitek yang  menjadi pejabat di pemerintah daerah, wanita kedua adalah Fawziya 

al-Bahar, seorang insinyur. 

Selain ke-28 perempuan yang mayoritas kandidat independent, 50 kursi 

parlemen juga akan diperebutkan 60-70 kandidat dari oposisi, seperti kelompok 

Islam, Liberal dan Nasionalis. Diantara mereka terdapat 28 dari 29 anggota 

parlemen yang pernah mundur dari parlemen akibat konflik berkepanjangan di 

pemerintahan tentang masalah reformasi pemilu yang kemudian berakhir dengan 

pembubaran parlemen pada tanggal 21 Mei 2006. 

Selama masa kampanye, berbagai organisasi dan kandidat independent 

menyuarakan isu anti-korupsi. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu kali ini 

lebih ramai dengan kandidat perempuan dan orang-orang muda yang belum 

berpengalaman dalam pemilu. Berbagai organisasi remaja dibentuk untuk 

membantu kampanye kandidat muda. 

Perubahan di Kuwait diyakini akan memberikan pengaruh besar kepada 

Negara-negara tetangga yang menganut system monarki di kawasan Teluk Persia. 

Pelaksanaan pemilu sudah sering dilakukan di Uni Emirat Arab, Qatar dan Oman, 

tetapi partisipasi kaum perempuan tetap tidak dijamin secara hokum. Bahkan 

amandemen undang-undang pemilu Kuwait tampak semakin menarik jika 

disandingkan dengan proses perubahan di Negara tetangganya, Arab Saudi. Baru 

tahun 2005 Arab Saudi untuk pertama kalinya melaksanakan pemilu. Dalam 

pemilihan dewan kota tahun 2005, hanya kaum pria yang mendapat hak 

memberikan suaranya, sementara kaum perempuan belum. 

Meski hak pilih kaum perempuan belum dijamin secara legal, pelaksanaan 

pemilihan dewan kota di Arab Saudi jelas memperlihatkan arus perubahan sudah 

mulai melanda negeri itu. Begitu pintu perubahan mulai dibuka, lazimnya angina 

perkembangan akan terus bertiup. Kasus Kuwait merupakan contoh menarik 

bagaimana terobosan dilakukan dalam bidang politik. Secara cultural dan histories, 

kaum perempuan diposisikan sebagai kelompok yang harus menjauhi panggung 

politik yang keras dan panas. 

Persepsi panggung politik yang keras dan ganas tidak hanya terbentuk di 

kawasan Teluk Persia atau Timur Tengah, tetapi pernah berlangsung luas dalam 

sejarah peradaban dunia. Dunia politik dianggap sebagai dunia kaum laki-laki yang 
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penuh dengan kekerasan, pertarungan, dan konflik, yang dianggap tidak cocok 

dengan kaum perempuan yang dipersepsikan lemah lembut dan halus. Itulah 

sebabnya dalam zaman Yunani Kuno atau Romawi Kuno, kaum perempuan tidak 

diberikan kesempatan  menggunakan hak pilihnya. Perlakuan seperti ini berlanjut 

sampai ke zaman modern.. 

Sampai abad ke-19, persoalan hak pilih perempuan masih sebatas wacana. 

Meski muncul sejumlah Negara demokrasi di Eropa pada akhir abad ke-18, hak pilih 

perempuan juga belum diberi tempat. Inggris maupun AS bukanlah Negara pertama 

yang memberikan jaminan kepada kaum perempuan mendapat hak pilih. Hak pilih 

perempuan baru mulai dijamin secara luas di banyak Negara sejak awal abd ke-20 

meski harus diakui, diawali di Selandia Baru pada penghujung akhir abad ke-19. 

Kendati pemberian hak pilih kepada kaum perempuan termasuk lambat di 

Kuwait, implikasi jangka panjang terhadap kebijaksanaan itu sudah dapat 

diramalkan, persamaan hak dalam bidang politik dipastikan akan mendorong 

perjuangan persamaan hak dalam politik. Namun untuk menerapkan demokrasi 

yang utuh di Negara-negara Timur memiliki kendala, diantaranya: Pertama, Belum 

adanya kesepakatan di kalangan pemikir dan tokoh Islam tentang hubungan antara 

Islam dan demokrasi merupakan salah satu kendala bagi berjalannya proses 

demokratisasi di negara-negara Islam Timur Tengah. 

Kedua, Tradisi demokrasi belum mengakar di dunia Arab. Ini berbeda dengan 

negara-negara Timur Tengah non-Arab seperti Turki, Iran dan Israel. Ketiga, 

Ambivalensi negara-negara Barat terhadap proses demokratisasi di negara-negara 

Islam kawasan Timur Tengah. Jika dihambatnya proses demokratisasi di negara-

negara non-Islam (seperti Myanmar, RRC, Thailand) mendapat reaksi yang keras 

dari Barat, namun dihambatnya proses demokratisasi di negara-negara Islam 

(seperti Aljazair dan Arab Saudi) justru didukung sepenuhnya oleh Barat. 

 

Pemilu 2012 

          Pemilu tahun 2012 adalah kemenangan Ikhwan dan Salafi . Dua gerakan 

Islam itu memeroleh kemenangan besar dalam pemilu parlemen Kuwait beberapa 

hari lalu. Partai-partai dari dua gerakan Islam itu berhasil mengantongi kursi hingga 

68 persen. Partai-partai Islam sunni itu memperoleh 34 kursi dari 50 kursi parlemen 

Kuwait. Pencapaian kursi sebesar 68 persen ini meningkat tajam dibandingkan 
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pemilu periode sebelumnya di mana partai-partai Islam sunni hanya memperoleh 20 

kursi. 

             Berbeda dengan negara-negara lainnya yang selalu menyertakan 

keterwakilan perempuan, pada pemilu Kuwait ini tidak ada calon legislatif 

perempuan yang terpilih. Sedangkan kelompok liberal yang selama ini menjadi 

“lawan” kelompok Islam hanya mendapatkan 2 kursi. Kemenangan partai Islam di 

Kuwait ini semakin meneguhkan kekuatan politik Islam di Timur Tengah. 

Sebelumnya, partai-partai Islam telah memenangkan pemilu di sejumlah negara di 

kawasan itu. 

             Harakah An-Nahdhah memenangkan pemilu di Tunisia dengan meraih 90 

kursi dari 217 kursi yang tersedia. Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko 

menyusul dengan memenangi pemilu di negara itu. Di Mesir, Partai Kebebasan dan 

Keadilan (FJP) memenangkan 47 persen kursi parlemen. 

 

Penutup 
           Kelompok Islam yang memimpin oposisi menang mutlak dalam pemilihan 

cepat dengan meraih 34 dari 50 kursi di parlemen. Kelompok Islam Sunni 

mendapatkan 23 kursi, naik dibandingkan sebelumnya yang hanya memperoleh 

sembilan kursi di parlemen. Sementara, kelompok liberal hanya mendapat dua kursi, 

merosot jauh dibanding sebelumnya yang mendapat lima kursi. 

           Hasil pemilihan ini seakan menjadi hukuman bagi anggota parlemen pro 

pemerintah, yang jumlah anggotanya berkurang. Terutama sejak 13 anggota 

parlemen sebelumnya sedang menghadapi dakwaan dari jaksa terhadap kasus 

korupsi yang dilakukannya. Kelompok oposisi berhasil meraih suara dari dua suku 

yang mendominasi di daerah pemilihan, dengan meraih 18 dari 20 kursi yang 

tersedia. Kuwait dibagi ke dalam lima daerah pemilihan dimana setiap daerah 

mempunyai 10 anggota parlemen. Minoritas Syiah yang merupakan 30 persen dari 

penduduk asli Kuwait mengatakan keterwakilan mereka berkurang dari sembilan 

pada parlemen sebelumnya menjadi tujuh, dengan empat di antara anggota 

parlemen itu berasal dari kelompok Islam. 
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