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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keadaan dan situasi gender di Bangladesh pada dasarnya telah 

mengalami perubahan sejak tahun 1990-an akibat adanya transisi ekonomi dan 

perubahan sosial yang cukup besar.1 Ketidaksetaraan gender sendiri merupakan 

sebuah hasil dari diskriminasi gender yang terjadi secara terus menerus. Anak-

anak gadis dan perempuan dewasa di Bangladesh kurang mendapatkan 

kemudahan berbagai akses kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik, 

maupun sosial. Kegiatan sehari-hari perempuan hanya terbatas pada merawat 

anak, mengurus kebun, mengolah beras dan jagung, serta mengatur manajemen 

rumah tangga. Penyebab permasalahan gender di Bangladesh di antaranya adalah 

budaya keluarga dan nilai-nilai agama seperti patriarki dan patrilineal.  

Masyarakat yang didominasi patriarki agama menyebabkan perempuan 

di Bangladesh tidak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan. 

Sebagai contoh, dalam agama Hindu Ortodoks seorang anak perempuan tidak 

memiliki hak atas properti ayah mereka. Sedangkan dalam Islam, seorang janda 

hanya mendapat 12,5% properti dari suaminya di bawah hukum syariah. Namun, 

dalam prakteknya janda bahkan tidak mendapatkan apapun akibat hukum adat dan 

                                                                 
1 Khandaker, Mu. Mizanur Rahman, Gender Discrimination in Healthcare Spending in the 
Household and Women’s Access to Resources: Perspective of Bangladesh, diakses dalam 
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2013/documents/5140143_5a.pdf (23/03/2017, 
02:08 WIB). 

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2013/documents/5140143_5a.pdf
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fatwa politik desa.2 Permasalahan ini secara tidak langsung telah menghambat 

perkembangan perempuan terutama dalam hal pekerjaan. Namun, selama empat 

dekade terakhir kinerja perempuan Bangladesh secara substansial meningkat 

signifikan, yakni dari angka 8,4% di tahun 1983 dan mampu mencapai 34% pada 

tahun 2010.3 Keadaan sosial-ekonomi perempuan di Bangladesh juga telah 

berubah, terutama dalam sektor tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kontribusi perempuan dalam perhitungan pendapatan nasional Bangladesh.  

Setelah memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971, Bangladesh 

telah memiliki keinginan untuk memberlakukan Konstitusi berdasarkan prinsip 

kesetaraan dan kebebasan. Negara tersebut kemudian melanjutkan komitmennya 

melalui ratifikasi konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of 

all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1981) pada tahun 1984  

dan berpartisipasi dalam konferensi internasional untuk perempuan.4 Impian 

Bangladesh tersebut diaplikasikan melalui upaya-upaya program Five Year Plan 

(Rencana Lima Tahunan) yang diharapkan mampu menjadi jalan sekaligus 

mediator bagi perempuan untuk melakukan segala aktivitas tanpa khawatir akan 

ketidakamanan. Namun secara praktis, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat 

pemerintah pada kenyataannya hanya memberikan dampak kecil pada usaha 

pembangunan kesetaraan gender di Bangladesh.5 Salah satu faktor penyebabnya 

                                                                 
2 Kazi Abdur Rouf, Religious Patriarchal Values Obstruct Bangladeshi Rural Women’s Human 
Rights, Journal Research in Peace, Gender and Development (RJPGD), Vol. 3, No. 5 (July 2013), 
USA: International Research Journals, hal. 77. 
3 Fahmida Khatun dkk., 2014, Estimating Women’s Contribution to the Economy, Dhaka, Centre 
for Policy Dialogue (CPD) hlm 04. 
4 Ibid., hal 5. 
5 Md Mahbubur Rahman, Gender Equality in Banglaesh Politics, University of Dhaka, diakses 
dalam http://www.thedailystar.net/law-our-rights/rights-advocacy/gender-equality-bangladeshi-
politics-787744 (24/03/2017, 01:37 WIB). 

http://www.thedailystar.net/law-our-rights/rights-advocacy/gender-equality-bangladeshi-politics-787744
http://www.thedailystar.net/law-our-rights/rights-advocacy/gender-equality-bangladeshi-politics-787744
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adalah masih kurangnya komitmen pemerintah itu sendiri dalam menerapkan 

langkah-langkah efektif guna memastikan kesetaraan gender telah tercapai. 

Bangladesh adalah salah satu negara di Asia Selatan yang masih dikenal 

dengan kemiskinan, akan tetapi pada kenyataannya mampu menjadi contoh baru 

dalam menghapuskan ketidakadilan gender.6 Bangladesh akhirnya membuat 

kemajuan besar dalam mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan status 

perempuan. Keberhasilannya dalam memperbaiki ketimpangan pendidikan, 

layanan kesehatan, partisipasi sektor publik, dan pemberian bantuan kredit mikro 

bagi perempuan terkenal sebagai bentuk revolusi yang banyak memberikan 

keuntungan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di sekitarnya.7 

Kesuksesan Bangladesh ini dapat menjadi pertanyaan untuk dianalisis karena 

dalam konteks pendapatan per kapita Bangladesh masih termasuk kategori rendah. 

Di sisi lain, dalam konteks budaya kehidupan sehari-hari perempuan Bangladesh 

secara luas diyakini mengandung unsur represif dan diskriminasi. 

Selama kurang lebih lima dekade atau sebelum tercapainya kemerdekaan, 

organisasi-organisasi feminis di Bangladesh telah mencoba untuk meningkatkan 

sumber dari berbagai basis dan telah berfokus pada mobilisasi untuk melawan 

ketidakadilan gender di negaranya. Organisasi-organisasi yang awalnya hanya 

prihatin terkait isu-isu perempuan ini, mulai mempromosikan dan menuntut 

kepada pemerintah untuk lebih fokus pada nasib perempuan nasional. Women for 

Women (WFW), Naripokkho, Banchte Shekha, Proshika, Nijera Kori, Adhunika, 

                                                                 
6 Bangladesh Development Series, Whispers to Voices: Gender and Social Transformation in 
Bangladesh, South Asia Sustainable Developmet Department, Paper No. 22, March 2008, The 
World Bank, hal 3. 
7 Ibid. 



4 
 

dan Bangladesh Mahila Parishad (BMP) merupakan beberapa contoh dari ratusan 

organisasi yang memiliki dedikasi untuk memajukan kaum perempuan 

Bangladesh. WFW merupakan organisasi perempuan profesional yang terdiri dari 

akademisi guna menyediakan informasi, penelitian, sosialiasi, kesadaran advokasi 

dan program motivasi pada isu-isu gender. 

Sedangkan Naripokkho merupakan organisasi aktivis perempuan yang 

berusaha membangun perlawanan terhadap kekerasan dan diskriminasi melalui 

kampanye advokasi, lobi, diskusi dan acara budaya.8 Begitu juga dengan banyak 

organisasi lain yang memiliki program fokus pencapaian dan strategi yang 

beragam. Organisasi-organisasi tersebut kemudian juga berperan sebagai aktor 

sosial yang menghubungkan antara kaum perempuan dengan pemerintah 

Bangladesh serta berusaha memberikan kontribusi terhadap permasalahan gender. 

Organisasi yang muncul bertindak sebagai forum untuk pelatihan kepemimpinan 

bagi perempuan dan sebagai saluran untuk membawa suara perempuan dalam 

perspektif yang tepat di masa yang akan datang. 

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada satu 

organisasi perempuan saja, yaitu BMP. BMP merupakan organisasi perempuan 

terbesar di Bangladesh dengan jumlah keanggotaan lebih dari 130.000 orang dan 

memiliki total jumlah 52 cabang yang tersebar di berbagai daerah.9 Organisasi 

yang didirikan pada tahun 1970 ini telah berjuang mempromosikan hak-hak 

perempuan, kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari kekerasan dan 

diskriminasi di sektor publik maupun domestik. Sejarah gerakan perempuan di 
                                                                 
8 Refugee Review Tribunal Research Response, diakses dalam 
http://www.refworld.org/pdfid/4b6fe12d0.pdf (24/03/2017, 02:32 WIB). 
9 Ibid. 

http://www.refworld.org/pdfid/4b6fe12d0.pdf
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Bangladesh sendiri dapat ditelusuri sejak munculnya gerakan anti-kolonial 

pertama yang melawan Inggris dan kemudian Pakistan. Melalui kampanyenya, 

BMP mencoba mulai membangun kekuatan dengan menjalin hubungan 

institusional dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga. Selain mempromosikan 

kesetaraan gender, sasaran BMP yang lain adalah membangun demokrasi melalui 

pemberdayaan, mengentaskan kemiskinan, pembangunan karakter perempuan, 

partisipasi perempuan dalam proses politik serta pemberdayaan ekonomi.10  

BMP sebagai pelopor organisasi perempuan terbesar di Bangladesh 

memiliki struktur komando yang jelas dengan pengambilan keputusan hirarkis 

dan proses implementasi.11 Seluruh anggota relawan BMP menjelaskan dirinya 

sebagai bentuk orientasi suatu gerakan, aktivis, dan organisasi lobi. Ketika awal 

dibentuk, keanggotaan BMP masih didominasi oleh kalangan kelas menengah, 

namun seiring berjalannya waktu jumlah komposisi keanggotaan BMP menjadi 

lebih beragam salah satunya adalah mahasiswa-mahasiswa politik. Untuk 

mencapai keberhasilan program-program dan banyak agenda yang disebarkan ke 

hampir seluruh wilayah Bangladesh, BMP memperkuat manajemen kapasitas 

administrasi dan finansial dengan mengadakan lokakarya pelatihan divisi, 

orientasi program pusat, dan menyelenggarakan pelatihan manajemen finansial 

pada tiap-tiap cabang. 

                                                                 
10 Pernyataan yang disampaikan BMP dalam status konsultatif dengan Dewan Sosial dan Eko nomi 
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), diakses dalam http://undocs.org/E/CN.6/2013/NGO/97 
(24/03/2017, 23:58 WIB). 
11 Sohela Nazneen dan Maheen Sultan, Mobilizing Support and Negotiating Change: Women’s 
Organizations Building Constituencies in Bangladesh, BRAC Development Institute, Working 
Paper No. 06, November 2011, BRAC University, hal 10. 

http://undocs.org/E/CN.6/2013/NGO/97
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Terkait tentang isu dan permasalahan ketidakadilan gender di 

Bangladesh, dominasi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari dan program 

pembangunan telah mempengaruhi BMP sebagai organisasi perempuan untuk 

melawan. Tujuan utama dari BMP adalah untuk mendesak perempuan terutama 

kaum miskin untuk mengembangkan potensi mereka demi tercapainya 

kesejahteraan ekonomi. Melalui proses ‘penyadaran’, mereka didorong agar tidak 

hanya diam dan mulai menolak baik kekerasan maupun keterbatasan akses yang 

mereka alami. BMP mulai mengeksplorasi bagaimana agar keberadaannya dapat 

mempengaruhi agenda pemerintah dan mampu mempromosikan kepentingan 

feminis untuk konstituen mereka. Pada kenyataannya, aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan BMP berhasil dan sukses mengubah pola pikir atau mindset sebagian 

besar masyarakat Bangladesh terkait kampanye penghapusan diskriminasi dan 

promosi kesetaraan gender.12 

Bersamaan dengan mulai diberlakukannya sebuah hukum baru di 

Bangladesh terkait kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2010, BMP mulai 

memanfaatkan hal ini untuk semakin aktif melakukan berbagai strategi dalam 

kesetaraan gender. Hukum tersebut memberikan hak dan jaminan perlindungan 

yang sama bagi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga. 

Sebelumnya, Bangladesh telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang 

urusan rumah tangga di Bangladesh. Akan tetapi, UU tersebut gagal dalam 

                                                                 
12 Completion Report, Quest for Gender Equality and Social Justice, Bangladesh Mahila Parishad 
(BMP), diakses dalam http://www.mahilaparishad.org/wp-
content/uploads/2016/11/reportbmp1.pdf (19/04/2017, 02:42 WIB). 

http://www.mahilaparishad.org/wp-content/uploads/2016/11/reportbmp1.pdf
http://www.mahilaparishad.org/wp-content/uploads/2016/11/reportbmp1.pdf
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menghapus kekerasan pada perempuan di rumah tangga.13 Sehingga dengan 

adanya hukum baru ini dan pandangan BMP yang menganggap bahwa keluarga 

merupakan akar dari kesetaraan gender, organisasi tersebut berusaha melakukan 

berbagai upaya untuk tujuannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan utama dalam penelitian 

ini adalah diperlukannya penjabaran upaya-upaya organisasi BMP dalam tuntutan 

kesetaraan gender di Bangladesh. Mengingat kesuksesan yang diraih negara 

tersebut dalam memperbaiki kehidupan sosial terutama terkait isu gerakan 

perempuan. Meningkatnya kesetaraan gender yang telah dicapai tentu tidak dapat 

dilepaskan dari usaha BMP sebagai organisasi perempuan tertua dan terbesar 

dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Komitmen besar untuk 

mendongkrak dan membangun kesadaran seluruh lapisan masyarakat agar tidak 

menganggap perempuan memiliki posisi lebih rendah daripada laki-laki 

memungkinkan terciptanya kesejahteraan dan dampak positif bagi kehidupan 

perempuan serta masyarakat umum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, bagaimana upaya Bangladesh Mahila Parishad (BMP) 

dalam tuntutan kesetaraan gender di Bangladesh? 

 

                                                                 
13 Nazia Wahab dan Shahnewaj, The Domestik Violence (Prevention and Protection) Act, 2010: 
An Appraisal, Daily Sun 25 Mei 2017, diakses dalam http://www.daily-
sun.com/printversion/details/228765/The-Domestic-Violence-Prevention-and-Protection-Act-
2010:-An-Appraisal (27/10/2017, 19:04 WIB). 

http://www.daily-sun.com/printversion/details/228765/The-Domestic-Violence-Prevention-and-Protection-Act-2010:-An-Appraisal
http://www.daily-sun.com/printversion/details/228765/The-Domestic-Violence-Prevention-and-Protection-Act-2010:-An-Appraisal
http://www.daily-sun.com/printversion/details/228765/The-Domestic-Violence-Prevention-and-Protection-Act-2010:-An-Appraisal
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

Bangladesh Mahila Parishad (BMP) dalam tuntutan kesetaraan gender di 

Bangladesh. 

1.3.2 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Bagi tingkat perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat 

memperkaya konsep Social Movement Organization (SMO) dan Gender 

and Development (GAD) serta dapat memberikan sumbangsih terkait isu 

Women’s Movement dan Women’s Human Right and Gender Equality  

bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, 

diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi tambahan refrensi 

penulisan karya ilmiah serta bahan kajian lain tentang Women’s 

Organization bagi mahasiswa Hubungan Internasional dan pemerhati 

masalah-masalah internasional. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam sekaligus menambah kajian studi 

Hubungan Internasional penulis mengenai upaya tuntutan kesetaraan 

gender yang dilakukan oleh BMP sebagai organisasi perempuan terbesar 
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di Bangladesh. Sedangkan bagi mahasiswa lain diharapkan mampu 

menjadi refrensi penelitian selanjutnya dengan topik serupa. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Keberadaan organisasi perempuan dan adanya isu terkait permasalahan 

gender memang merupakan dua hal yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, 

karena kedua aspek tersebut memiliki hubungan dan saling terkait satu sama lain. 

Isu ketidakadilan gender yang telah menempatkan perempuan sebagai korban 

kekerasan, pelecehan dan diskriminiasi. Sedangkan organisasi-organisasi yang 

telah terbentuk pada akhirnya memiliki fokus pada upaya terus mempertahankan 

hak-hak perempuan. Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan upaya dan 

pengaruh suatu organisasi perempuan terhadap isu tuntutan kesetaraan gender 

maupun keadilan sosial. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji 

hubungan antara kajian gender dan keberadaan organisasi perempuan di 

Bangldesh dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik peneliti antara lain: 

Pertama, G. S. Ogato dalam jurnal yang berjudul “The Quest for Gender 

Equality and Women’s Empowerment in Least Developed Countries: Policy and 

Strategy Implications for Achieving Millenium Development Goals in Ethiopia”14 

melakukan penelitian untuk meninjau tingkat kesetaraan gender dan usaha-usaha 

praktek pemberdayaan perempuan di Ethiopia. Dalam penelitian ini, Ogato 

                                                                 
14 G. S. Ogato, The Quest for Gender Equality and Women’s Empowerment in Least Developed 
Countries: Policy and Strategy Implications for Achieving Mil lenium Development Goals in 
Ethiopia, International Journal of Sociology and Antrophology, Vol. 5, No. 9, December 2013, 
Ethiopia: Ambo University. 
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mencoba menguraikan bagaimana upaya-upaya praktek mencapai kesetaran 

gender melalui pengembangan kebijakan pemberdayaan oleh pemerintah Federal 

Republik Demokratik Ethiopia. Ogato ingin mengidentifikasi kebijakan dan 

implikasi strategi untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), ia juga 

ingin mencari tahu apakah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan.  

Diawali dengan meninjau rumusan kebijakan pemerintah Ethiopia, Ogato 

menemukan bahwa komitmen kuat terhadap pembangunan sosial ekonomi 

dilakukan dengan mempermudah dan meningkatkan akses perempuan pada 

sumber daya serta memberikan kekuasaan dalam tiap pengambilan keputusan.15 

Ogato mengutip dari penjelasan Tang mengungapkan bahwa hasil-hasil konvensi 

internasional tentang penghapusan kekerasan dan diskriminasi pada perempuan 

juga dipengaruhi oleh kampanye dan lobi dari organisasi perempuan. Akan tetapi, 

Ogato juga menemukan bahwa jumlah representasi perempuan dalam posisi 

politik dan partisipasi pekerjaan formal masih sangat rendah. Hal tersebut 

disebabkan karena kurangnya komitmen dan langkah-langkah strategis 

pemerintah untuk memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender. Karena menurut 

The United Nations International Childern Emergency Fund (UNICEF), salah 

satu cara yang paling efektif untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan 

bekerjasama dengan kelompok-kelompok perempuan. 

Adapun persamaan penelitian Ogato dengan peneliti terletak pada adanya 

upaya-upaya mencapai kesetaraan gender melalui penekanan pada perubahan 

                                                                 
15 Ibid., hal 362. 
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kebijakan yang pro-perempuan. Sedangkan perbedaan antara dua penelitian ini 

terletak pada metodologi yang digunakan dan praktek-praktek yang dilakukan 

untuk mendapatkan kesetaraan gender. Jika Ogato menggunakan pendekatan 

ekologi dalam jurnalnya dan hanya berfokus pada usaha pemerintah, peneliti 

menggunakan pendekatan gerakan sosial baru untuk menganalisa bagaimana 

organisasi perempuan mampu memberikan pengaruh terhadap tiap kebijakan 

pemerintah yang berkaitan dengan isu gender. 

Kedua, Siti Nurul Khaerani dalam artikel berjudul “Strategi 

Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik di Nusa Tenggara 

Barat”16 menjadikan isu ketidakadilan gender dalam bidang politik terutama 

masalah keterwakilan perempuan di parlemen sebagai penelitian. Menurutnya, 

upaya meningkatkan peran perempuan merupakan langkah strategis dalam 

mencapai kesetaraan gender. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah 

keterwakilan perempuan di Legislatif masih sangat minim yakni tidak sampai 30 

persen. Meskipun di salah satu kabupaten ketua DPRD dipegang oleh perempuan, 

namun sebagian besar hanya sebatas menjadi anggota komisi. Latar belakang 

anggota legislatif perempuan di NTB ialah karena memiliki ikatan dengan 

organisasi terbesar yang ada di daerah. Khaerani memaparkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota 

legislatif. Tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai 

politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Ia menambahkan bahwa 

organisasi memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender 

                                                                 
16 Siti Nurul Khaerani, Strategi Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik  di Nusa 
Tenggara Barat, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Vol. 8, No. 1, 2014, IAIN Mataram. 
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karena dengan adanya hubungan dan jaringan yang kuat antar organisasi 

perempuan, mereka dapat mengupayakan untuk menduduki posisi-posisi strategis 

dalam partai politik maupun parlemen.17 

Adapun persamaan penelitian Khaerani dan penulis terletak pada asumsi 

bahwa organisasi perempuan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam upaya 

meningkatkan kesetaraan gender. Sedangkan perbedaan antara artikel Khaerani 

dan penelitian penulis terletak pada batasan materi, jika Khaerani hanya 

cenderung berfokus pada strategi kesetaraan gender di bidang politik maka 

penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas yakni upaya mencapai 

kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, maupun 

politik. 

Ketiga, Rosa Monteiro & Virgínia Ferreira dalam jurnal berjudul 

“Women’s Movement and the State in Portugal: a State Feminism Approach”18 

mencoba menguraikan dinamika hubungan antara gerakan perempuan dengan 

institusi-institusinya, partai politik dan negara untuk memperomosikan kesetaraan 

gender di Portugal. Dengan menggunakan pendekatan State Feminism dan 

perbandingan, Monteiro dan Ferreira menemukan bahwa, tiap organisasi akan 

mencari struktur mobilisasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan latar belakang 

kepentingan yang berbeda-beda pula, sehingga langkah-langkah atau aksi-aksi 

yang ditempuh juga nantinya akan bermacam-macam. Gerakan perempuan di 

Portugal berkembang dengan profil baru menyesuaikan diri dengan tiap tantangan 

                                                                 
17 Ibid., hal 142. 
18 Rosa Monteiro & Virgínia Ferreira, Women’s Movement and the State in Portugal: a State 
Feminism Approach, Journal of Revista Sociedade e Estado, Vol. 31, No. 2 (Agustus 2016), 
Coimbra: de Centro de Estudos Sociais (CES). 
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yang dihadapi guna mewakili kelompok perempuan dalam ketidakadilan. 

Umumnya, Negara secara eksklusif menarik diri dalam menjalin setiap kerjasama 

untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan menggunakan berbagai 

organisasi sebagai lawan bicara yang disukai. Tekanan untuk menciptakan 

kesetaraan gender pada kenyataannya tidak datang dari organisasi perempuan 

saja, tetapi juga masyarakat sipil. Dalam kasus Portugal, gerakan-gerakan 

perempuan mulai diinstitusionalkan menjadi sebuah organisasi terutama sejak 

berakhirnya gerakan revolusi. Sebelum munculnya revolusi, Portugal dikenal 

dengan rezim otoriter, konservatif dan anti-feminis.19 Hal ini berlawanan dengan 

apa yang terjadi di Brazil selama masa kediktatoran, di mana gerakan perempuan, 

NGOs dan jaringan advokasi dapat berdiri mandiri dan memainkan peran penting 

pada periode Reformasi Konstitusi. Salah satu usaha yang dilakukan organisasi 

perempuan di Portugal adalah dengan menawarkan kolaborasi kepada pihak 

Komisi untuk membawa keberadaan kelompoknya dalam partai politik. 

Persamaan penelitian Monteiro dan Ferreira dengan penulis terletak pada 

unit analisa. Yakni menekankan pada organisasi perempuan sebagai anat analisa 

utama dalam menuntut kesetaraan gender. Sedangkan perbedaan penelitian 

terletak pada pendekatan yang digunakan dan fokus penelitian. Monteiro dan 

Ferreira cenderung menjelaskan dinamika keberadaan organisasi perempuan itu 

sendiri daripada peran, mekanisme dan upaya yang telah dilakukan. 

                                                                 
19 Ibid., hal 464. 
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Keempat, Martha Walsh dalam working paper berjudul “Aftermath: The 

Role of Women’s Organizations in Postconflict Bosnia and Herzegovina”20 

menjelaskan bahwa pengembangan organisasi perempuan memiliki berbagai akar 

pada era pascakonflik. Ketika banyak organisasi dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan spesifik setelah konflik, Zena Zenama (“Perempuan untuk 

Perempuan”) dan Udruzene Zene (Persatuan Perempuan) didirikan secara khusus 

untuk menantang ketidakadilan dan meningkatkan posisi dan status perempuan 

dalam masyarakat. Pada dasarnya jumlah organisasi perempuan yang muncul 

sangat banyak, akan tetapi beberapa diantara mereka menolak disebut sebagai 

organisasi perempuan dengan agenda-agenda feminis. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi perempuan tersebut antara lain diskusi meja bundar, 

kampanye advokasi, pemanfaatan media, bantuan hukum gratis untuk perempuan 

dan membangkitkan edukasi tentang isu-isu hak asasi.21  

Sebagian dari organisasi perempuan lain mencoba memberikan bantuan 

kredit mikro kepada pengungsi secara kelompok, pelatihan keterampilan seperti 

menjahit dan merajut, bahasa asing serta kursus komputer. Tujuan program-

program ini kemudian berubah seiring waktu, jika awalnya cenderung 

menekankan pada dukungan psikologi namun strategi berubah pada aspek 

ekonomi dan mengurangi ketergantungan dari bantuan internasional. Banyak 

program kemudian juga berubah dan ditambah seperti melobi pemerintah kota, 

berkolaborasi dengan politisi perempuan, dedikasi kepemimpinan perempuan, dll. 

                                                                 
20 Martha Wlash, Aftermath: The Role of Women’s Organizations in Postconflict Bosnia and 
Herzegovina, Center for Development Information and Evaluation (CDIE), Working Paper No. 
308, July 2000, U.S. Agency for International Development. 
21 Ibid., hal 04. 
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Dampak dari adanya organisasi perempuan dapat dilihat dalam level mikro 

maupun makro, meskipun secara mikro lebih terlihat karena telah memperbaiki 

kehidupan ekonomi individu. 

Persamaan penelitian Martha dan penulis pada dasarnya terletak pada 

penggunaan organisasi perempuan sebagai alat analisa utama dan metode 

penelitian yang dipakai, deskriptif. Perbedaan penelitian Martha dan penulis 

sendiri dapat dilihat dari jangkauan batasan materi. Martha cenderung meneliti 

peran organisasi perempuan secara umum dan menyeluruh di Bosnia, sedangkan 

peneliti lebih memilih fokus penelitian satu organisasi saja di Bangladesh, yakni 

BMP. 

Kelima, Susan Markhan dalam research paper yang berjudul “Women as 

Agents of Change: Having Voice in Society and Influencing Policy”22 

menguraikan hasil dari kontribusi perempuan di bidang politik telah memberikan 

keuntungan nyata bagi perkembangan demokrasi. Secara langsung, perempuan 

mempengaruhi berbagai isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan menjadikan 

pemerintah sebagai alat untuk membantu melayani kelompok minoritas yang 

kurang terwakili. Sebelum berpartisipasi di dunia politik, untuk bisa bersaing 

dengan lawannya perempuan harus pandai memanfaatkan peluang partai dan 

menjalun hubungan kuat dengan berbagai institusi. Hal ini dimaksudkan agar 

perempuan dapat mudah menyuarakan keprihatinan atas masalah yang menimpa 

sebagian kelompoknya, serta dapat mempengaruhi kebijakan dan agenda 

legislatif. Strategi utama suatu kelompok perempuan dalam memecahkan masalah 
                                                                 
22 Susan Markhan, Women as Agents of Change: Having Voice in Society and Influencing Policy, 
World Development Report on Gender Equality and Development (WDR2012), Women’s Voice, 
Agency, and Partcipation Research series No. 5, 2013, The World Bank. 
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ketidakadilan gender ialah berfokus pada kampanye membangun kepercayaan 

diri. Sedangkan untuk mendukung setiap kegiatan kampanye, perempuan melalui 

berbagai lembaga berusaha membentuk jaringan pendanaan.  

Organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran kunci dalam 

meningkatkan partisipasi politik perempuan dengan cara mendukung kandidat. 

Dengan begitu ketika seorang kandidat terpilih, mereka akan bertanggungjawab 

atas kampanye dalam meningkatkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. 

Kemitraan yang tercipta antara mereka pun secara tidak langsung dapat membantu 

memajukan agenda bersama. Sedangkan untuk bekerja dengan partai, fokus 

diletakkan pada pembangunan keterampilan dan kapasitas aktivis dan calon 

potensial perempuan. Pada dasarnya banyak strategi yang dapat diterapkan untuk 

mempromosikan dan mendukung partisipasi perempuan, akan tetapi menurut 

Markhan keberadaan partai politik menjadi akses yang paling penting. Hal ini 

dikarenakan agar dapat mencapai kepemimpinan yang kemudian kampanye 

kesetaraan gender dapat disisipkan dalam tiap kebijakan.23 

Persamaan penelitian Markhan dan penulis terletak pada fokus kajian 

yakni berusaha menguraikan bagaimana peran dan langkah-langkah perempuan 

dalam membangun kesetaraan gender. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari 

level analisa dan batasan materi, Markhan menggunakan perempuan secara umum 

sebagai alat penelitian akan tetapi penulis lebih menekankan pada satu organisasi 

perempuan. Jika Markhan dalam penelitiannya hanya mengacu pada upaya 

perempuan mendapatkan kesetaraan gender bidang politik, penulis mencoba 

                                                                 
23 Ibid., hal 15. 
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menguraikan upaya meraih kesetaraan dalam berbagai aspek baik politik, sosial 

dan ekonomi. 

Keenam, Ashild Falch dalam penelitiannya yang berjudul “Women’s 

Organization: A Driving Force Behind Women’s Participation and Rights”24 

berusaha menguraikan pengaruh perempuan dalam upaya resolusi konflik dan 

perdamaian. Melalui sebuah organisasi dan berbagai jaringan mereka bekerjasama 

memobilisasi secara aktif untuk integrasi perspektif gender partisipasi perempuan 

dalam pembangunan perdamaian. Pasca konflik di Burundi, organisasi dan 

jaringan perempuan merupakan arena penting karena telah melakukan berbagai 

strategi mobilisasi termasuk workshop organisasi, konferensi dan demonstrasi, 

penyampain laporan dan proporsi untuk para pimpinan politik, dan penargetan 

media untuk mempublikasi kegiatan mereka. Sepanjang upaya perdamaian pasca 

konflik, organisasi perempuan telah memainkan peran penting dalam 

meningkatkan jumlah partisipasi politik dan gencar mengampanyekan hak-hak 

dan berbagai bentuk diskriminasi. Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah 

untuk konsisten mengembangkan undang-undang agar lebih responsif terkait isu 

gender. 

Sedangkan di Nepal, berbagai organisasi perempuan berusaha terus-

menerus untuk mendapatkan akses ke para pemimpin dan lembaga-lembaga 

politik meskipun tidak memiliki hubungan formal untuk melakukan sebuah 

komunikasi. Strategi yang digunakan antara lain membuat petisi, publikasi media, 

                                                                 
24 Ashild Falch, Women’s Organization: A Driving Force Behind Women’s Participation and 
Rights, Peace Research Institute Oslo (PRIO), diakses dalam 
http://file.prio.no/Publication_files/Prio/PRIO%20Policy%20Brief%2003_women%27s%20organi
zations.pdf (08/04/2017, 05:57 WIB). 

http://file.prio.no/Publication_files/Prio/PRIO%20Policy%20Brief%2003_women%27s%20organizations.pdf
http://file.prio.no/Publication_files/Prio/PRIO%20Policy%20Brief%2003_women%27s%20organizations.pdf
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workshop, seminar, kampanye dan demonstrasi. Organisasi tersebut juga 

membantuk suatu jaringan seperti dengan Shanti Malika, Democracy and the 

Constituent Assembly (WAPPDCA) dan WomenAct.25 Secara tradisional, 

perempuan di Nepal terpinggirkan dalam urusan partisipasi politik. Oleh sebab 

itu, pengorganisasian perempuan terus melakukan pengembangan kapasitas dan 

juga berjuang untuk mengakhiri diskriminasi gender dalam kerangka hukum 

terutama melalui konstitusi baru di Nepal. 

Persamaan penelitian Falch dengan penulis terletak pada fokus dan alat 

analisa yang digunakan. Falch dan penulis lebih menekankan kajian pada upaya 

sebuah organisasi dalam memperjuangkan tujuan-tujuannya. Sedangkan 

perbedaan penelitian Falch dengan penulis terlihat dari tipe penelitian, Falch 

menggunakan tipe penelitian komparatif yakni membandingkan upaya organisasi 

perempuan di Bunduri dan di Nepal. Penulis sendiri menggunakan tipe penelitian 

deskriptif yakni dengan mendiskripsikan upaya-upaya organisasi BMP dalam 

menuntut kesetaraan gender. 

Ketujuh, Catharine Newbury dan Hannah Baldwin dalam research paper 

yang berjudul “Aftermath: Women’s Organizations in Postconflict Rwanda”26 

mencoba mendiskripsikan secara umum beberapa program organisasi pasca 

konflik Rwanda. Berbagai program diantaranya adalah dengan memberikan 

pelatihan keterampilan, mempromosikan pendidikan bagi perempuan, 

membangun mitra jaringan, penyediaan kredit, konseling psikososial, pengadaan 

                                                                 
25 Ibid., hal 3. 
26 Catharine Newbury dan Hannah Baldwin, Aftermath: Women’s Organizations in Postconflict 
Rwanda, Center for Development Information and Evaluation (CDIE), Working Paper No. 304, 
July 2000, U.S Agency for International Development. 
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seminar, negosisasi dengan pemerintah setempat untuk membangun rumah baru, 

melobi usulan undang-undang, dan lain-lain. Gerakan asosiasi perempuan 

Rwanda pasca konflik telah menempatkan perempuan pada kesempatan yang luar 

biasa dalam upaya rekonsiliasi masyarakat. Langkah-langkah tambahan juga 

dilakukan guna mempromosikan pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan 

kepemimpinan juga memberikan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis, banyak perempuan yang terpilih dalam 

keterwakilan dewan sebelumnya telah memiliki pengalaman sebagai pemimpin 

atau anggota organisasi perempuan ataupun organisasi campuran.27 Agenda-

Agenda tersebut pada akhirnya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan 

seperti ketergantungan terhadap bantuan internasional, hal ini disebabkan karena 

kondisi sosial ekonomi yang masih terpuruk pasca konflik. 

Persamaan penelitian Catharine Newbury dan Hannah Baldwin dengan 

penulis terletak pada alat analisa yang digunakan, yakni menggunakan organisasi 

perempuan sebagai unit analisa utama. Sedangkan perbedaan dapat dilihat dari 

fokus dan batasan waktu. Newbury dan Baldwin cenderung mendeskripsikan 

berbagai program dari organisasi perempuan secara umum, penulis sendiri lebih 

memfokuskan pada upaya-upaya organisasi BMP di Bangladesh, sehingga 

cenderung lebih spesifik. 

Penelitian penulis yang berjudul “Upaya Bangladesh Mahila Parishad 

(BMP) dalam Tuntutan Kesetaraan Gender di Bangladesh” mencoba 

menguraikan langkah-langkah yang ditempuh organisasi tersebut dalam menuntut 

                                                                 
27 Ibid., 12. 
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kesetaraan gender. Melalui jalur politik, sosial maupun ekonomi, BMP berusaha 

meraih keadilan bagi perempuan di Bangladesh yang selama ini dianggap kurang 

memiliki akses dan kesempatan yang kurang. Tidak jauh berbeda dengan 

organisasi perempuan lain, usaha-usaha yang ditempuh BMP antara lain dalam 

bidang politik dengan melakukan lobi advokasi dan berfokus pada sejumlah 

intervensi. Dalam bidang sosial ekonomi, BMP mencoba melakukan 

pemberdayaan dengan pelatihan keterampilan, kampanye kesetaraan gender, 

melakukan publikasi seperti poster, stiker, broadcasting, pamflet, dan lain-lain.28 

Dengan terus mengembangkan struktur administratif, BMP berupaya untuk 

memastikan bahwa tiap-tiap program dan kegiatannya dapat terlaksana secara 

efektif. BMP sebagai organisasi perempuan di Bangladesh berusaha menjadi 

partner pemerintah untuk mempromosikan hak-hak mereka yang dinilai kurang 

mendapat perhatian dan sering terabaikan. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

menyiratkan bahwa sebagian besar organisasi perempuan dapat mempengaruhi 

upaya terciptanya kesetaraan gender. Adanya persamaan dan perbedaan dari 

beberapa contoh hasil penelitian diatas dengan skripsi ini tentu membawa 

konsekuensi pada hasil penelitian yang diperolehnya. Bila pada hasil-hasil 

penelitian sebelumnya ditujukan untuk memperoleh deskripsi strategi dan langkah 

pencapaian kesetaraan gender oleh organisasi perempuan di lingkup kondisi 

tertentu, maka pada penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan uraian tentang 

                                                                 
28 Sufia Kamal Bhaban, Annual Report 2014, Bangladesh Mahila Parishad (BMP), diakses dalam 
http://www.mahilaparishad.org/wp-content/uploads/2015/05/Final-annual-report-2014.pdf 
(09/04/2017, 00:36 WIB). 

http://www.mahilaparishad.org/wp-content/uploads/2015/05/Final-annual-report-2014.pdf
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dampak dan perubahan positif dari adanya upaya tuntutan kesetaraan gender itu 

sendiri sebagai bentuk perbaikan dalam agenda pembangunan. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

 

No 

Judul 

dan 

Nama Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan 

Alat Analisa 

 

Hasil 

1 Jurnal: The Quest for 
Gender Equality and 
Women’s 
Empowerment in Least 
Developed Countries: 
Policy and Strategy 
Implications for 
Achieving Millenium 
Development Goals in 
Ethiopia 
 
Oleh: G. S. Ogato 
 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendekatan: 
Human Ecological 

Approach, 
Comprehensive Review 

 Kesetaraan gender merupakan 
langkah-langkah kebijakan 
pemberdayaan untuk 
mengurangi kemiskinan dan 
mencapai sasaran MDGs di 
Ethiopia. 

 Terdapat  tantangan dan 
hambatan tersendiri dalam 
upaya mencapai kesetaraan 
gender dan pemberdayaan 
perempuan. 

 Strategi mencapai kesetaraan 
gender dalam pendidikan 
meningkat secara drastis. 

 Implikasi keberhasilan 
mengurangi ketidaksetaraan 
gender di Ethiopia memiliki 
dampak positif pada 
pertumbuhan ekonomi. 

 Kampanye kesetaraan gender 
harus dipromosikan oleh 
pihak-pihak yang 
berkepentingan agar efektif. 

 Peran aktif organisasi 
perempuan dan lembaga 
diperlukan untuk bisa 
mencapai anggota masyarakat 
yang paling rentan akan 
ketidakadilan gender.  

2 Artikel: Strategi 
Meningkatkan 
Kesetaraan Gender 
dalam Bidang Politik di 
Nusa Tenggara Barat 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 

 Peran perempuan di Nusa 
Tenggara Barat dalam 
kiprahnya di dunia politik 
terutama legislatif masih 
rendah. 
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Oleh: Siti Nurul 
Khaerani 
 

 
 
 
 
 

 
Pendekatan: 

Fenomenologis 
 

 Dibutuhkan waktu yang cukup 
lama untuk dapat mewujudkan 
kesetaraan gender. 

 Faktor budaya menjadi 
kendala pertama dalam pola 
seleksi antara laki-laki dan 
perempuan sebagai anggota 
legislatif. 

 Pendidikan merupakan aspek 
penting untuk mendorong 
perempuan terlibat dalam 
pembangunan bidang politik. 

 Sebagian besar anggota 
legislatif perempuan di NTB 
memiliki latar belakang 
pengalaman organisasi besar 
dan dari keluarga terpandang 
yang memiliki pengaruh di 
masyarakat. 

3 Jurnal: Women’s 
Movement and the 
State in Portugal: a 
State Feminism 
Approach 
 
Oleh: Rosa Monteiro & 
Virgínia Ferreira 
 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pendekatan: 
State Feminism 

Approach, Women’s 
Movement 

 Tiap organisasi perempuan 
memiliki agenda dan langkah 
strategi yang berbeda, hal ini 
disesuaikan dengan 
kepentingan mereka. 

 Memperluas hubungan dengan 
NGOs lain, jaringan feminis 
transnasional dan gerakan 
sosial global menjadi bentuk 
representatif terpenting. 

 Negara merupakan mitra 
kerjasama eksklusif dalam 
mempromosikan kesetaraan 
gender. 

 Sistem demokrasi telah 
menawarkan berbagai 
keuntungan untuk organisasi 
perempuan, terutama pada 
lingkup politik. 

 Modernisasi dan konferensi 
internasional memberikan 
keuntungan pragmatis bagi 
organisasi perempuan. 
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4 Working Paper: 
Aftermath: The Role of 
Women’s 
Organizations in 
Postconflict Bosnia and 
Herzegovina 
 
Oleh: Martha Walsh 
 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pendekatan: 
Historis 

 
 

 Tingkat kesadaran isu gender 
perempuan pasca perang di 
Portugal dipengaruhi oleh 
adanya bantuan internasional. 

 Kegiatan organisasi 
perempuan cenderung masih 
berfokus pada upaya perbaikan 
psikososial pasca perang. 

 Sasaran pencapaian berubah 
seiring waktu yakni 
pemberdayaan ekonomi. 

 Organisasi perempuan pada 
kenyataannya berhasil dan 
menunjukkan keefektifannya 
dalam memberdayakan dan 
meningkatkan peran 
perempuan. 

 Dampak yang paling nyata dan 
signifikan adalah pada sektor 
ekonomi mikro. 

5 Research Paper: 
Women as Agents of 
Change: Having Voice 
in Society and 
Influencing Policy 
 
Oleh: Susan Markhan 
 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pendekatan: 
Komparatif 

 
 

 Memberdayakan perempuan 
secara politik di negara 
berkembang dapat membantu 
mengatasi masalah 
kesejahteraan 

 Kesenjangan gender dalam 
penggunaan teknologi dapat 
menghambat perempuan untuk 
berpartisipasi penuh dalam 
politik. 

 Peningkatan partisipasi politik 
perempuan dan pengambilan 
keputusan memiliki efek 
positif pada kesetaraan lain. 

 Partai politik merupakan 
sarana utama dan langsung 
bagi perempuan dalam 
mengakses politik. 

 Organisasi perempuan 
berperan sebagai pendorong 
dan pendukung kandidat 
perempuan yang telah 
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mencalonkan diri. 
 Pada umumnya kegiatan 

aktivis perempuan mendukung 
sistem demokrasi di tingkat 
akar rumput. 

6 Paper: Women’s 
Organizations: A 
Driving Force Behind 
Women’s Participation 
and Rights 
 
Oleh: Ashild Falch 
 

Deskriptif 
Kualitatiif 

 
 
 
 
 
 
 

Pendekatan: 
Komparatif 

 Organisasi perempuan di 
Burundi menjadi arena penting 
mobilisasi dan tindakan 
perempuan. 

 Strategi mencapai kesetaraan 
gender oleh organisasi 
perenpuan di Burundi lebih 
menekankan pada penguatan 
jaringan lembaga/institusi. 

 Organisasi perempuan di 
Nepal cenderung melakukan 
aksi protes damai dalam 
menuntut pengakhiran 
diskriminasi. 

 Organisasi perempuan di 
Nepal pada akhirnya berhasil 
menarik perhatian pembuat 
kebijakan. 

 Masalah pendanaan 
internasional menyebabkan 
persaingan dan pertikaian 
antar organisasi di kedua 
negara. 

 Kasus Burundi dan Nepal 
menunjukkan organisasi 
perempuan menjadi ajang 
untuk menciptakan ruang 
partisipasi. 

 Tuntutan terkait isu 
diskriminasi dan kesetaraan 
gender di kedua negara 
membawa banyak dampak 
positif, meskipun dilakukan 
dengan langkah berbeda 

7 Working Paper: 
Aftermath: Women’s 
Organizations in 

Deskriptif 
Kualitatif 

 

 Organisasi perempuan di 
Rwanda berhasil melakukan 
negosiasi dengan pemerintah 
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Postconflict Rwanda 
 
Oleh: Catharine 
Newbury and Hannah 
Baldwin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendekatan: 
Komprehensif 

untuk memberdayakan korban 
genosida. 

 Program organisasi pada 
kenyatannya mampu 
meningkatkan kesejahteraan 
dan status sosial perempuan. 

 Kesuksesan terjadi baik di 
tingkar pedesaan maupun 
perkotaan. 

 Pemberdayaan perempuan di 
daerah perkotaan cenderung 
difokuskan pada bidang politik 

 Di daerah pedesaan, 
pemberdayaan lebih 
difokuskan pada bidang 
ekonomi yakni upaya 
mengentaskan kemiskinan  

8 Skripsi: Upaya 
Bangladesh Mahila 
Parishad (BMP) dalam 
Tuntutan Kesetaraan 
Gender di Bangladesh 
 
Oleh: Lutfi Mak Rifatul 
Jannah 
 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 
 
 
 
 

Pendekatan: 
Social Movement 

Organization (SMO), 
Gender and 

Development (GAD), 
Women Empowerment 

 Upaya yang dilakukan BMP 
meliputi bidang politik, 
ekonomi dan sosial. 

 Untuk mencapai target sasaran 
dan tujuan, BMP menjadikan 
pemberdayaan sebagai langkah 
penting. 

 Dalam kegiatan prakteknya, 
kendala cenderung berasal dari 
masyarakat internal. 

 Tidak hanya penuntut, BMP 
pada kenyataannya juga 
mampu menjadi partner 
pemerintah dalam mengatasi 
ketidaksetaraan gender. 

 Keberhasilan BMP mencapai 
target sasaran dan tujuan 
dilatarbelakangi oleh 
perjuangan dan dedikasi 
seluruh anggota di setiap 
tingkatan yang memiliki 
komitmen bekerja keras.  
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1.5 Landasan Konseptual 

1.5.1 Konsep Social Movement Organization (SMO) 

Social Movement Organization (SMO) dapat didefinisikan sebagai 

sebuah organisasi yang telah atau sedang dikaitkan dengan gerakan sosial dan 

yang melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk mendapatkan tujuan dan 

mempertahankan yang telah dicapai.29 Jika dilihat dari tahapan munculnya, maka 

sebuah SMO memiliki fungsi awal sebagai penghasut, agitator meningkatkan 

kesadaran terhadap isu-isu dan bantuan untuk mengembangkan rasa 

ketidakpuasan di kalangan masyarakat umum. SMO memiliki gaya 

kepemimpinan yang berbeda, banyak organisasi-organisasi yang menampilkan 

bentuk kharismatik tergantung bagaimana kemampuan pemimpin untuk 

memanipulasi sumber ideologis dan untuk menggerakan organisasi secara 

keseluruhan serta memberikan kontribusi terhadap pemberian identitas kolektif.30 

Pada dasarnya tidak semua SMO secara langsung berkaitan dengan 

tantangan eksternal atau berorientasi pada pemegang kekuasaan politik. Suatu 

SMO juga dapat bertindak sebagai suatu gerakan yang mengacu terhadap 

kebutuhan konstituen gerakan sosial tersebut, dan atau mendukung tantangan 

budaya dan simbolik dari praktek gaya hidup baru. Suatu SMO dimungkinkan 

melakukan aksi protes yang digabungkan dengan aktivitas konkret yang bertujuan 

untuk “menempatkan tujuan dalam praktek”. Artinya, disaat yang sama SMO 

                                                                 
29 Jonathan Christiansen, Four Stages of Social Movements: Social Movements and Collective 
Behavior, EBSCO Research Starters, diakses dalam 
https://www.ebscohost.com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf (28/03/2017, 23:48 
WIB). 
30 Donatella Della Porta dan Mario Diani, 2006, Social Movements: an Introduction (Second 
Edition), United Kingdom: Blackwell Publishing, hal 142. 

https://www.ebscohost.com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf
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memperluas dukungan dan asosiasi gerakan, misalnya menawarkan layanan 

kepada publik dan mengadopsi struktur yang lebih formal. Setiap SMO memiliki 

seperangkat target sasaran, oleh sebab itu SMO harus memiliki sumber daya dari 

jenis apapun dalam rangka melaksanakan agenda-agenda ke arah pencapaian 

tujuan. Penyebaran struktur semacam ini berkontribusi pada penciptaan gerakan 

gabungan dengan unsur-unsur organisasi sejenis melalui berbagai cara untuk 

terciptanya perubahan sosial. 

SMO sendiri memiliki dua model yakni Professional Movement 

Organizations dan Participatory Movement Organization. Professional Movement 

Organizations menurut McCharty dan Zald memiliki 4 (empat) karakteristik atau 

tanda yaitu:31 

1) Kepemimpinan yang seluruh waktunya didedikasikan semata-mata untuk 

gerakannya, dengan proporsi besar sumber daya yang berasal dari luar 

kelompok yang merasa dirugikan dengan isu tertentu dan mengklaim 

bahwa dengan adanya gerakan tersebut maka kepentingannya terwakili; 

2) Basis keanggotaan tidak didasarkan pada keanggotaan kertas, artinya 

keanggotaan hanya menyiratkan sedikit nama yang memungkinkan perlu 

untuk digunakan;  

3) Mencoba memberikan citra tentang “pendirian konstituensi” dan; 

4) Berupaya untuk mempengaruhi kebijakan yang dianggap memiliki 

konstituen yang sama dengan gerakan organisasinya. 

                                                                 
31 Ibid., hal 145-147. 
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SMO Profesional melakukan pengembangan hubungan kerja yang baik 

dengan pihak berwenang dapat meligitimasi tumbuhnya kerjasama sebagai 

langkah untuk pencapaian tujuan. Di satu sisi, pengakuan publik serta akses ke 

prosedur pengambilan keputusan dapat memberikan sumber penting dan mewakili 

keberhasilan SMO. Selanjutnya, organisasi cenderung lebih berfokus sepenuhnya 

pada penggalangan dana dan daya tarik sumber keuangan karena dalam kurun 

waktu cepat atau lambat suatu organisasi akan menghadapi masalah ketika 

berhubungan dengan kapasitas mereka untuk memobilisasi orang. 

Adapun Participatory Movement Organizations merupakan jenis 

organisasi yang merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini 

Participatory Movement Organizations dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:32 

1. Mass Protest Organization 

Tipe ini secara umum merupakan gabungan dari bentuk 

partisipatif demokrasi pada tingkat tertentu dengan formalisasi struktur 

organisasi. Seperti halnya dengan sistem demokrasi, suatu organisasi 

akan mulai memperkenalkan konsensus pengambilan keputusan, rotasi 

struktur kepemimpinan, dan lain-lain. Sebagai contoh, munculnya partai-

partai hijau yang mengampanyekan isu lingkungan pada awalnya ditolak 

karena kurang memiliki kekuatan organisasi yang terstruktur dan tidak 

pernah memiliki perwakilan politik resmi dari gerakan lingkungan. 

Setelah mereka memasuki parlemen daerah, partai hijau mulai 

mengembangkan struktur organisasi yang stabil dan menjadi formal serta 

                                                                 
32 Ibid., hal 148-150. 
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terpusat. Dengan membuat model perwakilan demokrasi yang terbuka 

dan stabil, partisipasi partai hijau mulai mendominasi. 

2. Grassroots Organization 

Berbeda dengan tipe sebelumnya, tipe jenis ini menggabungkan 

antara orientasi partisipatif yang kuat dengan tingkat strukturisasi formal 

yang rendah. Keberadaan organisasi semacam ini tergantung pada 

kesediaan anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan mereka. 

Pada umunya, tipe ini kurang memiliki sumber daya sehingga kapasitas 

organisasi untuk bertindak sangat bergantung pada partisipasi anggotanya 

secara sukarela. Asosiasi masyarakat dalam mempromosikan tindakan 

kolektif yang semiformal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada 

resiko pada konflik internal.33 

Berdasarkan pemaparan di atas, konsep Professional Movement 

Organization dipandang lebih relevan untuk mendiskripsikan upaya organisasi 

BMP dalam tuntutan kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) tanda 

dan karakter-karakter lain yang dijabarkan dalam Professional Movement 

Organization sesuai dengan keadaan dan kondisi organisasi tersebut. Jika ditinjau 

dari definisi, BMP merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1970 dalam 

rangka memajukan hak-hak perempuan di Bangladesh. Kehadiran BMP muncul 

sebagai pelopor munculnya gerakan-gerakan perempuan lain untuk membangun 

masyarakat yang adil di Bangladesh.34 Dalam mengejar target sasaran dan tujuan, 

                                                                 
33 Ibid., hal 148-150. 
34 Annual Report 2015, Towards Women’s Human Rights, Sustainable Development and Humane 
Society and State, Bangladesh Mahila Parishad, diakses dalam  
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BMP telah terlibat dalam berbagai program multidimensi dan mempertahankan 

karakternya sebagai organisasi non-profit. BMP sebagai organisasi perempuan 

profesional juga terus berfokus mengembangkan tiap program dan konsisten 

melakukan berbagai agenda semata-mata untuk memperoleh kesetaraan dan 

menghapus diskriminasi yang terjadi di Bangladesh. 

 

1.5.2 Konsep Gender and Development (GAD) 

Istilah “Gender and Development” muncul sebagai suatu pendekatan 

pada tahun 1980-an bersamaan dengan datangnya ide-ide feminis. Pendekatan ini 

muncul karena melihat dampak dari proses pembangunan yang cenderung 

menurunkan posisi dan status perempuan. Oleh sebab itu, GAD mendukung 

kesetaraan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pembangunan 

dan kontrol kegiatan sehari-hari. GAD berfokus pada hubungan sosial atau jenis 

kelamin seperti masalah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat dan berusaha untuk mengatasi masalah akses serta kontrol atas 

sumber daya dan kekuasaan. Hal tersebut menekankan baik dari segi reproduksi 

maupun peran produktif perempuan yang berpendapat bahwa negara lah yang 

bertanggung jawab untuk mendukung reproduksi peran sosial perempuan 

tersebut.35 GAD memperlakukan pembangunan sebagai suatu proses yang 

kompleks yang dipengaruhi oleh politik, faktor sosial dan ekonomi daripada 

sebagai sebuah negara atau tahap perkembangan. Pendekatan ini adalah tentang 

                                                                                                                                                                                  
http://www.mahilaparishad.org/wp-content/uploads/2016/04/2015-Final-Annual-Report-BMP.pdf 
(11/04/2017, 12:17 WIB). 
35 Vallery Duffy, Gender and Development, diakses dalam  
http://www.developmenteducation.ie/teachers -and-educators/transition-year/extra-
resources/Resources/8020-additional-resources/10.PDF (14/03/2017, 11:59 WIB). 

http://www.mahilaparishad.org/wp-content/uploads/2016/04/2015-Final-Annual-Report-BMP.pdf
http://www.developmenteducation.ie/teachers-and-educators/transition-year/extra-resources/Resources/8020-additional-resources/10.PDF
http://www.developmenteducation.ie/teachers-and-educators/transition-year/extra-resources/Resources/8020-additional-resources/10.PDF
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memberdayakan mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat dan 

meningkatkan serta mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. 

Pendekatan GAD mengakui bahwa masalah partisipasi perempuan dalam 

proses pembangunan tidaklah cukup jika hanya diatasi dengan penambahan 

jumlah, tetapi juga harus fokus pada upaya mengatasi ketidakseimbangan 

kekuatan dalam pengecualian tersebut. Agenda GAD sendiri lebih cenderung 

bersifat holistik dan berusaha untuk mengatasi kepentingan gender strategis 

perempuan dengan mencari penghapusan bentuk diskriminasi. Selain itu, GAD 

juga berfokus pada intervensi untuk mengatasi relasi gender yang tidak setara. 

GAD berusaha untuk menerapkan partisipasi yang seimbang antara perempuan 

dan laki-laki berpartisipasi, membuat keputusan dan pemanfaatan saham. Inti dari 

segala uraian tersebut adalah bahwa pendekatan GAD ini sering bertujuan 

memenuhi kebutuhan praktis serta mempromosikan kepentingan strategis dan 

komitmen jangka panjang.36 

Inti dari pendekatan GAD ialah berfokus tentang pembangunan pada 

kesetaraan gender dengan memandang ketidakseimbangan partisipasi antara laki-

laki dan perempuan tersebut sebagai suatu permasalahan. Target GAD adalah 

terciptanya kesetaraan gender dan pemerataan kesempatan terutama bagi laki-laki 

maupun perempuan sebagai pengambil keputusan. Solusi yang ditawarkan oleh 

GAD sendiri yakni dengan pemberdayaan perempuan yang kurang beruntung dan  

mengubah pola hubungan yang tidak setara. Sedangkan beberapa strategi yang 

                                                                 
36 UNESCO, UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework Baseline definitions 
of Key Concept and Terms, diakses dalam 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20De
finitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf (14/03/2017, 12:46 WIB). 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf
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ditawarkan dalam konsep GAD antara lain merekonseptualisasi proses 

pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan praktis laki-laki dan perempuan, 

meningkatkan kondisi serta mengatasi kepentingan strategis perempuan, selain itu 

dengan menjadikan masyarakat miskin sebagai sasaran srategis untuk 

pengembangan yang berpusat pada rakyat.37 

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, tiap program BMP sebagai 

organisasi perempuan di Bangladesh pada hakikatnya sesuai dan memiliki 

kesamaan sasaran maupun tujuan dengan pendekatan konsep pembangunan 

menurut GAD. BMP mengartikulasikan untuk mencapai kesetaraan gender maka 

diperlukan perubahan politik dan struktural dalam individu, budaya, masyarakat, 

maupun negara. Bagi BMP, untuk memberdayakan perempuan maka perlu adanya 

perubahan kolektif atau struktural. BMP juga berpendapat bahwa upaya 

pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari gerakan progresif pembangunan 

nasional. Sedangkan menurut GAD, keberhasilan pembangunan suatu negara akan 

dicapai apabila terdapat keseimbangan partisipasi masyarakatnya. Oleh sebab itu, 

BMP berusaha mencari dan terus memastikan partisipasi perempuan melalui 

pemberdayaan dan memberikan bantuan lewat berbagai program mereka untuk 

perempuan di semua bidang. Mereduksi kekerasan dan diskriminasi menurut 

BMP sendiri harus dimulai dari dalam keluarga, kemudian diikuti dengan 

masyarakat kolektif.38 

 

                                                                 
37 Jane L. Parpart dkk, 2000, Theoritical Perspectives on Gender and Development, Canada: 
International Development Research, hal 163. 
38 Sohela Nazneen dkk, National Discourses on Women’s Empowerment in Bangladesh: 
Continuities and Change, Institute Development Studies (IDS), Working Paper No. 368, July 
2011, Institute Development Studies, hal 17. 



33 
 

1.5.3 Konsep Women Empowerment (Pemberdayaan Perempuan) 

Kata ‘to empower’ dan ‘to give power to’ pertama kali digunakan pada 

abad ke-17 dan memiliki arti seperti ‘authorize’, ‘delegate’, atau ‘enable’. 

Sedangkan istilah ‘empowerment’ saat ini muncul sebagai ganti dari kata 

‘development’. Arti pemberdayaan cenderung mengacu pada upaya untuk 

memperluas basis kekuasaan atau dapat diartikan sebagai kemampuan 

memperjuangkan hak seseorang, kebebasan dan memiliki kekuatan dalam 

pengambilan keputusan sendiri.39 Isu pemberdayaan sendiri telah menjadi isu 

global karena hampir seluruh negara di dunia memasukkan konsep tersebut dalam 

agenda politik. 

Menurut Rawland, untuk memahami proses pemberdayaan diperlukan 

kesadaran terkait bentuk ‘power’ yang berbeda serta dapat menggunakan definisi 

pemberdayaan secara konvesional. Rawland telah mempertimbangkan beberapa 

hal yang berbeda terkait manifestasi makna ‘power’ dan mengartikan bahwa 

pemberdayaan berarti membawa orang-orang yang berada diluar untuk masuk 

atau berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dengan kemampuan dan 

memaksimalkan peluang yang ada tanpa kendala.40 Rwaland juga mengartikan 

bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses pemberian perhatian di mana 

orang menjadi sadar kepentingan mereka dan bagaimana mereka berhubungan 

dengan kepentingan orang lain agar mampu berpartisipasi pada posisi kekuatan 

yang lebih besar. Jika ditinjau dari perspektif feminis menafsirkan bahwa 

                                                                 
39 Keshab Chandra Mandal, Concept and Types of Women Empowerment, Journal of International 
Forum of Teaching and Studies, Vol. 09, No. 2 (2013), West Bengal: Vidyasagar University, hal. 
18. 
40 Md Aminur Rahman, Women’s Empowerment: Concept and Beyond, Global Journal of Human 
Social Science Sociology and Culture, Vol. 13, No. 6 (2013), USA: Global Journal, hal. 9. 
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pemberdayaan jauh memiliki arti jauh lebih dari sekedar berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan. Bagi Rawland, pemberdayaan harus dilakukan 

pada tiga dimensi yaitu:41 

a) Personal: Yaitu dengan pengembangan rasa kepercayaan diri dan kapasitas 

individu serta menghilangkan tekanan internal. 

b) Rasional: Mengembangkan kemampuan bernegosiasi dan mempengaruhi sifat 

hubungan dan pembuatan keputusan didalamnya. 

c) Kolektif: Yakni keterlibatan dalam struktur politik dan juga mencakup aksi 

kolektif yang cenderung berbasis kerjasama daripada persaingan. 

Menurut penafsiran Naila Kabeer, pemberdayaan merupakan sebuah 

proses transformasi ulang hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan 

sehingga perempuan memiliki lebih besar kekuasaan terhadap diri mereka sendiri 

dan laki-laki memiliki keterbatasan kekuatan atas diri perempuan.42 Artinya, 

pemberdayaan perempuan harus dimulai dari diri perempuan itu sendiri, di mana 

pendidikan merupakan faktor kunci sebagai model utama dari pemberdayaan 

perempuan tersebut, yang ditunjang dan dilengkapi model pemberdayaan di 

bidang psikologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Strategi pemberdayaan 

perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki menggunakan pendekatan dua arah 

antara perempuan dan laki-laki, saling menghormati sebagai manusia (human 

being), saling mendengar, dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. 

Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, 

mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri 

                                                                 
41 Ibid., hal. 10 
42 Ibid., hal. 10 
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individu sehingga menjadi manusia mandiri tetapi tetap berkepribadian. Secara 

normatif, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar.43 

Bagi BMP sebagai organisasi perempuan berkomitmen untuk 

membangun masyarakat yang sekuler dan adil di Bangladesh dengan 

menanamkan konsep kesetaraan dan pemberdayaan dalam gerakan nasionalis. 

BMP juga menekankan bahwa keberhasilan demokratisasi akan berhasil apabila 

masyarakat dapat memastikan dan menjamin partisipasi perempuan dalam segala 

bentuk pengambilan keputusan di semua tingkatan.44 Pemberdayaan yang 

dilakukan BMP lebih mengacu pada sifat pemberdayaan kolektif dan struktural, di 

mana BMP beranggapan bahwa pemberdayaan berasal dari kesadaran, analisis 

dan tindakan kolektif untuk dapat mengubah pandangan terhadap isu gender dan 

hubungan sosial. 

BMP melihat pemberdayaan sebagai proses transformasi pada awalnya 

muncul dari kesadaran masing-masing individu yang kemudian pada akhirnya 

diterjemahkan secara lebih luas dalam dalam bentuk mobilisasi dan tindakan 

kolektif. Oleh sebab itu, BMP mulai melakukan pemberdayaan dari dalam 

keluarga atau ranah privat meskipun pada kenyataannya BMP harus terlebih 

dahulu menghilangkan kendala dan hambatan yang ada. Setelah itu, BMP 

konsisten melakukan pemberdayaan pada bidang politik, sosial dan ekonomi. 

Karena BMP percaya pemberdayaan pada tiga aspek tersebut dapat mengubah 

posisi dan mampu meningkatkan kekuatan perempuan dalam hubungannya 

                                                                 
43Wiwik Ambarsari, Pemberdayaan Perempuan, diakses dalam 
http://ejournal.unwir.ac.id/file.php?file=jurnal&id=568&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6
&name=wiwik_fp_9.pdf. (09/07/2017, 00:23 WIB). 
44 Naomi Hossain dkk, National Discourses on Women’s Empowerment in Bangladesh: 
Continuities and Change, IDS Working Paper No. 03, July 2011, BRAC University, hal. 13. 

http://ejournal.unwir.ac.id/file.php?file=jurnal&id=568&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=wiwik_fp_9.pdf
http://ejournal.unwir.ac.id/file.php?file=jurnal&id=568&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=wiwik_fp_9.pdf
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dengan laki-laki. Dengan begitu, posisi antara laki-laki dan perempuan dalam 

kehidupan bermasyarakat dapat memiliki representasi yang sama ketika berada 

pada proses pengambilan keputusan. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan upaya-upaya BMP dalam 

tuntutan kesetaraan gender di Bangladesh. Dalam hal ini penulis berusaha 

menguraikan berbagai upaya BMP secara terpisah, artinya tanpa bermaksud ingin 

membuat perbandingan ataupun menghubungkan dengan variabel lain. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan teknik untuk 

memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat 

dalam artikel surat kabar, buku-buku, laporan-laporan maupun jurnal-jurnal media 

cetak dan elektronik yang berkaitan dengan obyek penelitian. Tujuan dari studi 

pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang 

digunakan. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang berusaha mengonstruksi realitas dan memahami maknanya. Oleh 

sebab itu, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa 
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dan otentisitas.45 Penulis berusaha mendeskripsikan upaya suatu organisasi 

perempuan melalui strategi dan program-programnya atas tuntutan dan 

mempengaruhi tingkat kesetaraan gender. Dengan menggunakan organisasi 

Bangladesh Mahila Parishad (BMP) sebagai alat analisa utama dalam penelitian. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Batasan Waktu 

Penelitian ini dibatasi dalam jangka waktu antara tahun 2010-

2015. Di mana pada tahun 2010 sebuah hukum tentang kekerasan dalam 

rumah tangga mulai diperkenalkan di Bangladesh.46 Hal tersebut sejalan 

dengan program BMP yang berasumsi bahwa untuk mencapai kesetaraan 

gender maka penghapusan kekerasan dan diskriminasi harus dimulai dari 

dalam keluarga. Sedangkan jangkauan penelitian berakhir pada tahun 

2015 ketika BMP dikenal akan keberhasilan yang telah dicapainya dalam 

mengejar sasaran visinya meskipun dalam prakteknya masih ditemukan 

berbagai kendala seperti masih banyaknya pola pikir patriarkal dalam 

masyarakat, ekstremisme agama, fundamentalisme, dan lain-lain.47 

2. Batasan Materi 

Upaya Bangladesh Mahila Parishad (BMP) dalam tuntutan 

kesetaraan gender dalam penelitian ini secara esensi dilihat dari 

                                                                 
45 Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, Journal of Makara Social Humaniora, 
Vol. 9, No. 2 (Desember 2005), Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Indonesia, hal 48.  
46 “Will I Get My Dues... Before I Die?”, Human Right Watch, diakses dalam 
https://www.hrw.org/report/2012/09/17/will-i-get-my-dues-i-die/harm-women-bangladeshs-
discriminatory-laws-marriage (12/04/2017, 06:42 WIB). 
47 Annual Report 2015, op. Cit. 

https://www.hrw.org/report/2012/09/17/will-i-get-my-dues-i-die/harm-women-bangladeshs-discriminatory-laws-marriage
https://www.hrw.org/report/2012/09/17/will-i-get-my-dues-i-die/harm-women-bangladeshs-discriminatory-laws-marriage
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bagaimana BMP menggunakan pemerintah sebagai partner dalam 

mendukung program dan langkah-langkah nyata demi tercapainya tingkat 

kesetaraan. BMP melakukan tuntutan kesetaraan gender dalam berbagai 

bidang yaitu politik, sosial dan ekonomi. Disisi lain tuntutan kesetaraan 

gender yang dilakukan BMP juga mencoba menawarkan dan 

memberikan solusi terhadap pemerintah atas permasalahan ketidakadilan 

gender yang menimpa kaum perempuan di Bangladesh. 

 

1.8 Argumen Dasar 

Bangladesh Mahila Parishad (BMP) merupakan Professional Movement 

Organization yang melakukan tuntutan kesetaraan gender di bidang politik, sosial 

dan ekonomi di Bangladesh. Setiap agenda yang dilakukan BMP adalah bentuk 

aktivitas konkret demi terciptanya suatu perubahan sosial dan kesetaraan gender 

yang menjadi tujuan utama. Upaya BMP tersebut diaplikasikan melalui berbagai 

aksi seperti peningkatan kesadaran, intervensi dan lobi pembuatan keputusan, 

pemberdayaan perempuan, pembentukan opini publik, membentuk jaringan, dan 

lain-lain. BMP berusaha mempromosikan dan memperjuangkan kesetaraan bagi 

perempuan dengan berfokus pada tujuan emansipasi perempuan dan menghapus 

diskriminasi serta keterbatasan akses yang dialami sebelumnya. 

Strategi dan program-program untuk menyeimbangkan status dan peran 

yang disusun BMP melalui pemberdayaan pada kenyataannya juga menjadi 

langkah progresif untuk partisipasi perempuan dalam pembangunan. Hal ini 

sejalan dengan pendekatan Gender and Development (GAD) yang menekankan 
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pada keseimbangan peran dan pemerataan kesempatan baik untuk laki-laki 

maupun perempuan dalam proses pembangunan. Setiap program BMP yang 

mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender dan pendekatan GAD berusaha 

mengatasi relasi gender yang tidak setara. Oleh sebab itu, upaya-upaya yang 

dilakukan BMP telah mengimplementasikan dan mendukung konsep 

pembangunan menurut GAD. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Secara sistematis, peneliti menempatkan materi pembahasan secara 

keseluruhan dalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut. 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB I Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 
Penelitian Terdahulu, Landasan Konseptual, Metode Penelitian, Ruang 
Lingkup Penelitian, Argumen Dasar dan Sistematika Penulisan. 

BAB II GAMBARAN KETIDAKSETARAAN GENDER DAN ORGANISASI 
BMP DI BANGLADESH 

2.1 Fenomena Diskriminasi Perempuan dan Ketidaksetaraan Gender 
di Bangladesh 
2.1.1 Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender 
2.1.2 Dampak Ketidaksetaraan Gender di Bangladesh 

2.2 Deskripsi Umum Organisasi Bangladesh Mahila Parishad (BMP) 
2.2.1 Sejarah Terbentuknya Organisasi BMP 
2.2.2 Profil Organisasi BMP 

BAB III UPAYA BMP DALAM TUNTUTAN KESETARAAN GENDER DI 
BIDANG POLITIK 

3.1 Keterlibatan dalam Pembuatan Keputusan 
3.2 Advokasi dan Lobi Isu Responsif Gender 
3.3 Membangun Hubungan dan Membentuk Jaringan dengan 

Berbagai Organisasi atau Institusi 
3.4 Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 
3.5 Mempromosikan Konsep Good Governance dan Sistem 

Demokrasi  
3.6 Dampak Tuntutan Kesetaraan Gender oleh BMP Bidang Politik 
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BAB IV UPAYA BMP DALAM TUNTUTAN KESETARAAN GENDER DI 
BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI 

4.1 Upaya Bidang Sosial 
4.1.1 Mengadakan Berbagai Pertemuan dengan Tokoh dan 

Masyarakat Sipil 
4.1.2 Bekerjasama dengan Media Massa di Bangladesh untuk 

Membangun Opini Publik 
4.1.3 Pendidikan bagi Siswa Sekolah dan Mahasiswa 

Universitas 
4.2 Upaya Bidang Ekonomi 

4.2.1 Mendorong Penyediaan Kuota Lapangan Kerja bagi 
Perempuan 

4.2.2 Pemberdayaan Perempuan untuk Mereduksi Tingkat 
Kemiskinan 

4.3 Dampak Tuntutan Kesetaraan Gender oleh BMP Bidang Sosial-
Ekonomi 

BAB V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
5.2 Saran 

 




