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BAB III 

UPAYA BMP DALAM TUNTUTAN KESETARAAN GENDER DI 

BIDANG POLITIK 

 

Bab tiga dalam penelitian ini akan menjelaskan berbagai upaya bidang 

politik oleh BMP dalam tuntutan kesetaraan gender di Bangladesh. Secara umum, 

upaya BMP dalam bidang politik dibagi menjadi lima bagian, di mana masing-

masing bagian memiliki maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, salah satu tujuan 

BMP dalam upaya keterlibatan adalah untuk mempengaruhi pemerintah agar 

memberikan representasi yang lebih luas bagi keterwakilan perempuan. 

Selanjutnya, tiap bagian dari upaya tuntutan kesetaraan gender BMP di bidang 

politik secara lebih rinci akan dijelaskan pada bab ini. Pada bagian akhir bab juga 

akan dijelaskan dampak dari adanya tuntutan kesetaraan di bidang politik. Karena 

selain mendeskripsikan upaya-upaya BMP, penulis juga berusaha menunjukkan 

adanya hasil yang telah dicapai dalam tuntutan tersebut. 

 

3.1 Keterlibatan dalam Pembuatan Keputusan 

Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 telah menjadikan Liga 

Awami sebagai pemimpin pemerintahan pertama. Bangladesh kemudian menjadi 

negara demokrasi liberal yang didominasi dua partai, di mana keduanya dipimpin 

oleh seorang perempuan. Meskipun cukup mendominasi di ranah politik dan 

secara aktif berperan dalam aspek pembangunan di sektor non-pemerintah, akan 

tetapi pada kenyataannya ia hanya memiliki sedikit pengaruh dalam proses 
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politik.1 Hal inilah yang kemudian mempengaruhi gerakan perempuan 

berkampanye secara konsisten untuk keadilan gender. Beberapa organisasi 

perempuan telah mengampanyekan penyediaan kuota untuk perempuan dalam 

pemilihan parlemen di Bangladesh. Hasilnya, pada tahun 1997 partisipasi 

perempuan diperkenalkan dan mulai diberikan jatah kursi dalam pemilihan 

daerah. Meskipun terdapat dasar hukum tentang tindakan afirmatif seperti sistem 

kuota dalam pemilihan daerah di Bangladesh, sayangnya hal tersebut tidak 

memastikan pengakuan perempuan sebagai aktor politik.2 Setelah adanya 

perempuan yang terpilih dalam pemilihan daerah, sebagian besar organisasi 

perempuan di Bangladesh kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan 

mereka guna meningkatkan kapasitas dan memperkuat keterampilan anggotanya. 

BMP sebagai organisasi yang memimpin kampanye untuk representasi 

perempuan di parlemen menganggap bahwa selain dibutuhkannya keterlibatan 

kemampuan dan pengalaman kandidat juga merupakan hal penting yang dapat 

mendorong keterwakilan perempuan. Oleh sebab itu, BMP juga menekankan pada 

upaya pemberdayaan politik sebagai daya tawar bahwa pada dasarnya perempuan 

mampu berkembang dan memiliki kekuatan untuk mengubah posisi mereka di 

bidang politik.  Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk menciptakan kesadaran 

umum bahwa pada dasarnya perempuan juga dapat menikmati hak yang sama 

dengan laki-laki. 

                                                           
1 Maitrayee Mukhopadhyay and Shamim Meer, 2004, Creating Voice and Carving Space: 
Redefining Governance from a Gender Perspective, Amsterdam: Royal Tropical Institute (KIT) 
Publisher, hal. 35.  
2 Ibid., hal. 36. 
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Langkah awal keterlibatan yang dilakukan BMP ialah dengan 

menjalankan kampanye publik dan menggunakan media massa untuk menarik 

perhatian parlemen. Dengan mempresentasikan diri sebagai aktor yang 

memperjuangkan perempuan dan kesetaraan gender kepada pembaca, organisasi 

tersebut menantang pemerintah dan peran perempuan dalam proses pembuatan 

keputusan.3 Karena pada dasarnya organisasi tersebut telah memiliki “suara” di 

media tingkat nasional dan mendapat pengakuan sebagai aktor penting dalam 

upaya gerakan perempuan di Bangladesh. BMP berhasil membuat media tertarik 

dengan isu partisipasi politik perempuan. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta 

bahwa banyak pemimpin BMP memiliki hubungan pribadi yang erat dengan 

pihak media cetak.4 Bagaimanapun liputan media telah memperkuat usaha 

organisasi ini dan terus memperhatikan keterbukaan publik tentang peran partai 

atau pemerintah dalam memajukan minat perempuan. 

Sebelum memberikan usulan rancangan undang-undang, pada awalnya 

BMP terlebih dahulu mendekati para pemimpin partai politik dan pejabat negara 

untuk mendapatkan dukungan. Pendekatan yang dilakukan BMP merupakan 

langkah strategis, karena berfokus pada janji-janji yang dibuat dalam manifesto 

pemilihan dan menyoroti bias gender dengan sistem politik yang menghambat 

partisipasi perempuan secara penuh.5 BMP menyadari bahwa partai politik besar 

                                                           
3 Marit Sørvald, Evaluation of the “Strategy for Women and Gender Equality in Development 
Cooperation (1997-2005) Country Case Study: Bangladesh, hal. 26, diakses dalam 
https://evalueringsportalen.no/evaluering/lessons-from-evaluations-of-women-and-gender-
equality-in-development-cooperation/Country_case_study_-
_Bangladesh%5B1%5D.pdf/@@inline (03/06/2017, 14:57 WIB). 
4 Sohela Nazneen and Maheen Sultan, Mobilizing Support and Negotiating Change: Women’s 
Organizations Building Constituencies in Bangladesh, BRAC Development Institute, Working 
Paper No. 6, November 2011, BRAC University, hal. 13. 
5 Ibid., hal. 22. 

https://evalueringsportalen.no/evaluering/lessons-from-evaluations-of-women-and-gender-equality-in-development-cooperation/Country_case_study_-_Bangladesh%5B1%5D.pdf/@@inline
https://evalueringsportalen.no/evaluering/lessons-from-evaluations-of-women-and-gender-equality-in-development-cooperation/Country_case_study_-_Bangladesh%5B1%5D.pdf/@@inline
https://evalueringsportalen.no/evaluering/lessons-from-evaluations-of-women-and-gender-equality-in-development-cooperation/Country_case_study_-_Bangladesh%5B1%5D.pdf/@@inline
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kurang memiliki komitmen utama terhadap pemberdayaan politik pada 

perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang 

mengharuskan BMP untuk mendekati aparat negara sebagai tahap awal 

melakukan keterlibatan. Karena BMP sendiri telah mengklaim sebagai organisasi 

pelobi dan mediator dalam berinteraksi baik dengan partai politik maupun 

pemerintah. 

Gerakan reformasi hukum merupakan salah satu upaya pokok BMP 

dalam tuntutan di bidang politik. BMP berusaha mengajukan hukum baru atau 

mengubah hukum yang telah ada dengan latar belakang filosofi kesetaraan gender 

yang pasti. BMP sendiri memiliki peran penting dalam hukum-hukum yang 

berkaitan dengan isu gender di Bangladesh, karena pada faktanya tidak ada 

satupun hukum tentang kesetaraan gender yang dirancang atau diperkenalkan 

tanpa keterlibatan dari BMP. Sejak tahun 2010-2015, keterlibatan yang dilakukan 

BMP dalam mereformasi dan pemberlakuan hukum di antaranya adalah The 

Sexual Harassment Prevention Act (Draft, 2010), The Domestic Violence 

(prevention and protection) Act (2010), The Human Trafficking Prevention and 

Control Act (2012), The Hindu Marriage Registration Act (2012), The Hindu 

Marriage Registration Rule (2013), The Disable Persons Right and Protection 

Act (2013), The Child Marriage Restraint Act (Draft, 2013), The Domestic 

Violence (prevention and protection) Rule (2013), The Deoxyribonucleic Acid 
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(DNA) Act (2014), The Elimination of Discrimination Act (Draft, 2014), The 

Dowry Prohibition Act (Draft, 2015).6 

Selain di bidang hukum, BMP sebagai organisasi berbasis gender 

terbesar memainkan peran kunci dalam mempromosikan partisipasi perempuan 

untuk perwakilan politik di Bangladesh. Berawal dari program pemberdayaan 

politik dan pelatihan untuk perwakilan perempuan, BMP kemudian berusaha 

menghilangkan isolasi dan meminimalkan ketegangan yang dialami perempuan di 

parlemen. Hal tersebut dilakukan karena terdapat permusuhan dan 

ketidakpedulian yang mencolok oleh pejabat perwakilan laki-laki dan anggota 

keluarga anggota terpilih.7 Strategi yang dilakukan BMP adalah dengan 

mengembangkan kelompok dan jaringan pendukung bagi masing-masing wakil 

perempuan. Pembentukan anggota kelompok pendukung bertujuan untuk 

melengkapi wakil perempuan dengan kapasitas yang memungkinkan mereka 

membentuk konstituensi politik yang mengarusutamakan perempuan dalam 

kegiatan pembangunan di Bangladesh. 

Strategi pengembangan kelompok pendukung pada kenyataannya juga 

dilakukan BMP untuk melakukan keterlibatan. BMP sendiri melakukan 

keterlibatan dalam tiga konstituensi yaitu satu perwakilan perempuan dari Urban 

Council dan dua dari Union Parishad, di mana masing-masing kelompok 

pendukung terdiri dari 15 orang termasuk anggota BMP sendiri.8 Para anggota 

                                                           
6 Completion Report January 2010 to March 2016, Quest for Gender Equality and Social Justice, 
Bangladesh Mahila Parishad (BMP), hal. 10. 
7 Maitrayee Mukhopadhyay and Shamim Meer, op. Cit., hal. 95. 
8 Khawar Mumtaz, Women’s Representation, Effectiveness and Leadership in South Asia, diakses 
dalam http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan030535.pdf 
(04/06/2017, 13:29 WIB). 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan030535.pdf
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BMP dilatih agar memungkinkan mereka memberikan dukungan kepada wakil 

yang terpilih. Mereka kemudian mengadakan pertemuan dan membangun aliansi 

dengan pemimpin politik yang dianggap memiliki cukup pengaruh serta 

menghubungkan para perwakilan perempuan dengan pejabat pemerintah. Selain 

itu, mereka berusaha membangun kapasitas dan membentuk pelatihan gabungan 

untuk perwakilan dewan laki-laki dan perempuan. Hasil dari pelatihan diharapkan 

mampu membawa perwakilan perempuan dalam pertemuan dewan dan 

mempertanyakan prosedur pengambilan keputusan sehingga dapat 

mengembangkan transparansi isu gender. Pada saat itulah perwakilan perempuan 

menjadi lebih aktif dan berhasil mendapat proyek pembangunan dengan 

mengambil isu spesifik gender untuk daerah otonomnya.9 Kehadiran kelompok 

pendukung ini juga pada dasarnya mampu memberi kepercayaan pada anggota 

perempuan terpilih dan mengembangkan akuntabilitasnya. Akibatnya, perempuan 

juga akan lebih memiliki kepercayaan diri dan menyadari potensi masing-masing 

dalam kemampuan untuk menantang norma sosial yang kontra terhadap keadilan 

gender. 

 

3.2 Advokasi dan Lobi Isu Responsif Gender 

Bangladesh sebagai negara yang memiliki tingkat ketidaksetaraan gender 

cukup tinggi menyajikan sebuah paradoks menarik ketika menyangkut inklusi 

politik perempuan dan pembangunan yang mengarusutamakan gender.10 

                                                           
9 Ibid. 
10 Sohela Nazneen dan Rezwan Masud, The Politics of Negotiating Gender Equity in Bangladesh, 
ESID (Effective States and Inclusive Devaelopment), Working Paper No. 76, February 2017, The 
Univeristy of Manchester, hal. 1. 
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Kehadiran perempuan dalam perpolitikan Bangladesh sendiri telah meningkat 

sejak tahun 1991, akibat disediakannya kuota gender di tingkat nasional maupun 

daerah. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan organisasi-organisasi 

perempuan yang memiliki legitimasi dan sumber daya dalam mempengaruhi 

konteks dan wacana hak-hak perempuan di Bangladesh. 

Organisasi perempuan sendiri merupakan “kendaraan kolektif” bagi 

perempuan untuk merumuskan dan menyuarakan tuntutan mereka. Organisasi 

perempuan juga dapat menjadi pendukung yang efektif untuk kepentingan 

pemberdayaan melalui negosiasi posisi dan membangun kekuatan legitimasi 

mereka. Secara umum, terdapat perbedaan pandangan antara organisasi-organisasi 

perempuan di Bangladesh terkait hubungan dengan partai politik dan sejauh mana 

mereka mampu mempromosikan kepentingannya. Beberapa organisasi menilai 

bahwa diri mereka dan partai politik memiliki perbedaan visi dan misi, sedangkan 

sebagian organisasi lain menganggap bahwa keberadaan partai politik justru 

mampu membantu terlaksananya berbagai program. BMP merupakan salah satu 

organisasi yang masuk dalam kategori kedua, di mana BMP lebih memilih 

memanfaatkan keberadaan partai politik sebagai langkah strategis untuk mencapai 

kesetaraan gender. 

Dalam kasus BMP, Shamajik Protirodh Committee (SPC atau Social 

Resistance Committee) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2001 

sebagai bentuk respon dan tanggapan terkait masalah kekerasan yang terjadi pada 

kaum perempuan dan minoritas. BMP menganggap bahwa lembaga tersebut akan 

lebih kuat ketika bergabung dengan sejumlah organisasi yang lebih besar karena 
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mampu menjadi ‘payung’ baginya.11 BMP berpendapat bahwa usaha koalisi ini 

mampu menjadi instrumen mencapai kesetaraan dalam konteks yang lebih 

spesifik. Pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu bentuk upaya 

advokasi BMP untuk membangun suatu basis peningkatan kesadaran dan 

perlindungan yang terkadang kurang responsif terhadap isu-isu ketidakadilan 

gender. 

Sebagai bagian dari gerakan yang menentang dan menolak fenomena 

praktek-praktek sosial seperti pernikahan dini, sistem dowry, poligami, intimidasi 

seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, BMP menjalankan kampanye 

kesadaran dan advokasi pada masyarakat maupun pemerintah terkait isu gender. 

BMP memanfaatkan kampanye dan advokasi sebagai sarana untuk membawa 

perubahan positif terkait permasalahan patriarkal terhadap perempuan di 

Bangladesh. Mereka berusaha memberdayakan perempuan secara politis dan 

menjunjung tinggi janji pemerintah pada penandatanganan CEDAW dan 

konvensi-konvensi internasional lainnya. 

BMP melalui hubungan kerja dengan pemerintah Bangladesh dan 

lembaga lain pada kenyataannya membawa keberhasilan dalam perubahan hukum 

dalam negeri terkait isu gender. Kerja advokasi serta pemberian kontribusi seperti 

usulan rancangan Undang-Undang baru juga membuat kinerja BMP semakin 

dikenal masyarakat. Adapun beberapa UU di mana dalam proses pembuatannya 

dipengaruhi oleh BMP antara lain UU Pendaftaran Pernikahan Hindu, UU Anti 

                                                           
11 Sohela Nazneen and Maheen Sultan, op. Cit., hal. 20. 



94 
 

Perdagangan Manusia, serta usulan UU Pelecehan Seksual.12 Usaha advokasi 

BMP sendiri tidak terbatas pada jenis advokasi kelas yang artinya hanya 

cenderung mengacu pada upaya pendesakan kebijakan publik untuk melindungi 

hak perempuan di Bangladesh. BMP juga melakukan jenis advokasi kasus yaitu 

melakukan suatu proses pendampingan terhadap perempuan atau kelompok 

perempuan yang menjadi korban kekerasan. 

Advokasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aksi sosial dan politik yang 

dilakukan secara terencana serta terstruktur, bersifat kolektif dan menggunakan 

tekanan massa untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam konteks BMP, 

organisasi tersebut berhasil mengumpulkan 78,501 tanda tangan dari pusat dan 

cabang di tingkat akar rumput dan menyerahkannya pada Perdana Menteri, 

Pembicara Parlemen Nasional ke-10, Wakil Pemimpin Parlemen Nasional, Ketua 

Komite Tetap, Kementerian Hukum, dan seluruh partai politik serta media di 

Bangladesh.13 Pada tahun 2014, dalam memperingati Hari Perempuan 

Internasional sekitar 67 organisasi perempuan pada tanggal 8 Maret di bawah 

Komite Aksi Sosial mengadakan sebuah demonstrasi yang dipimpin presiden 

BMP, Ayesha Khanam. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk menekan pihak-

pihak berwenang agar berhenti menggunakan agama dalam menghambat 

                                                           
12 Bangladesh Mahila Parishad (BMP) a Lobby and Advocacy Organisation for Women’s Human 
Rights, Norad, diakses dalam https://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-
am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/bangladesh-mahila-parishad-a-lobby-and-
advocacy-organisation-for-womens-human-rights.pdf (05/07/2017, 10:01 WIB).  
13 Completion Report January 2010 to March 2016, op.Cit., hal 12. 

https://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/bangladesh-mahila-parishad-a-lobby-and-advocacy-organisation-for-womens-human-rights.pdf
https://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/bangladesh-mahila-parishad-a-lobby-and-advocacy-organisation-for-womens-human-rights.pdf
https://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/vedlegg-til-publikasjoner/bangladesh-mahila-parishad-a-lobby-and-advocacy-organisation-for-womens-human-rights.pdf
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pemberdayaan perempuan di bidang politik dan untuk lebih memastikan 

tercapainya kesetaraan gender.14  

Mengenai upaya kesetaraan gender melalui lobi, BMP mengadakan 

pertemuan bersama dengan pejabat pemerintah terkait serta masyarakat sipil dari 

kelompok pengacara, dokter, jurnalis, guru dan profesi lainnya. Pertemuan 

tersebut dilakukan peserta untuk saling bertukar pandangan dan mendiskusikan 

tentang permasalahan kekerasan pada perempuan di Bangladesh. Selain itu, rapat 

konsultasi dengan komite ahli reformasi hukum BMP juga diselenggarakan 

dengan tujuan untuk meninjau ulang rancangan Undang-Undang terkait isu 

gender. Setiap tahun, BMP secara rutin melaksanakan program advokasi dan lobi 

dengan mengorganisir sebuah pertemuan massa perempuan di depan anggota 

perlemen nasional. Program yang dipimpin Ayesha Khanan selaku Presiden BMP 

tersebut melalui pidato pengurus pusat dan anggota komite lain  menuntut adanya 

pemilihan langsung dan penambahan untuk kuota kursi parlemen perempuan di 

tingkat nasional.15  

                                                           
14 Annual Report 2014, Towards a Gender Sensitive Just Society, Bangladesh Mahila Parishad, 
hal.47. 
15 Annual Report 2013, Towards Deepening Women’s Human Rights Making Justice System 
Gender Sensitive, Bangladesh Mahila Parishad, hal. 42. 
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Gambar 3.1 Pertemuan BMP dengan Pejabat, Administrator Publik, 

Advokat, Dokter, Jurnalis dan Masyarakat Sipil Tahun 2014 

 
Sumber: http://mahilaparishad.org 

BMP sebagai organisasi yang memiliki latar belakang politik saat 

pembentukannya menganggap bahwa ia harus terlibat dengan negara ketika 

menyangkut isu perempuan. Terutama saat mereka kurang menyetujui sebuah 

hukum atau kebijakan tertentu maka di saat itulah BMP akan memutuskan untuk 

melakukan upaya strategis dengan aparatur negara dan berusaha mengambil 

kesempatan agar dapat melobi dan bernegosiasi dengan negara. Menurut BMP, 

jika ingin mengubah hukum maka sebuah organisasi harus pergi menemui 

aparatur negara. Mendekati Perdana Menteri dan anggotanya merupakan langkah 

yang dianggap BMP dapat membawa perubahan tersebut.16 Keberadaan BMP 

yang diakui negara juga dimanfaatkan BMP untuk melakukan negosiasi karena 

BMP sering diminta datang untuk memberikan pendapat tentang berbagai isu 

perempuan terutama dalam hal pembangunan. 

                                                           
16 Sohela Nazneen and Maheen Sultan, op. Cit., hal. 37. 
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Fokus upaya BMP untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

isu responsif gender dan menghapus kekerasan perempuan pada dasarnya tidak 

hanya mengacu pada advokasi dan lobi hukum terkait saja. Pada tahun 2013, 

BMP mencoba memperkenalkan sistem penganggaran berbasis gender di 

Bangladesh. Melalui dua pertemuan yang digelar di tingkat pusat yang juga di 

hadiri Kementerian Keuangan sebagai tamu khusus berhasil mencapai tujuannya 

yaitu menekankan keadilan pada pelaksanaan alokasi anggaran dalam 

penghapusan disparitas gender.17 Dengan menyoroti tantangan implementasi dan 

pengamatan terhadap pemanfaatan anggaran secara maksimal merupakan tema 

sekaligus topik diskusi tersebut. Sedangkan dalam prosesnya, selain melibatkan 

keterlibatan pemerintah dan masyarakat sipil BMP juga mengikutsertakan media 

dan para ekonom. Hasil diskusi pada pertemuan tersebut selanjutnya dikirim ke 

Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehakiman. 

 

3.3 Membangun Hubungan dan Membentuk Jaringan dengan Berbagai 

Organisasi atau Institusi 

Melihat kembali sejarah gerakan perempuan di Bangladesh, pada 

awalnya kemunculan gerakan tersebut telah terlibat dengan gerakan perempuan di 

India dan Soviet melalui Women’s International Democratic Federation (WIDF) 

dan Indian Women’s Federation (IWF).18 Sedangkan BMP yang sebelumnya 

bernama Shongrami Mahila Parishad sejak tahun 1970-an juga telah memiliki 

                                                           
17 Ibid., hal. 43. 
18 Ayesha Banu, Global-Local Interactions: First-Three Decades of the Women’s Movement in 
Bangladesh, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), Vol. 60, No. 2, 2015, pp. 203-
230, Dhaka: Dhaka University, hal. 205. 
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hubungan dekat dengan India dan pendiri USSR. Hal tersebut dimungkinkan 

karena adanya aliansi politik pemerintahan Sheikh Mujibur Rahman dengan India 

dan blok Soviet dalam upaya pembentukan aliansi internasional waktu itu. 

Dinamika hubungan BMP yang dibangun dengan pemerintah dan 

institusi lokal maupun internasional mengalami perubahan selama bertahun-tahun. 

Secara terus-menerus BMP berusaha mengembangkan konsolidasi dan 

jaringannya baik dalam skala lokal, nasional maupun dengan organisasi-

organisasi internasional lain. Hal ini dibuktikan dengan tergabungnya BMP 

sebagai bagian dari kolaborasi baik organisasi pemerintah maupun non-

pemerintah dan media massa. Salah satunya adalah masuknya BMP dalam 

jaringan Human Rights Forum (UPR) dan Human Rights National Commission di 

mana hal tersebut menandakan bahwa BMP sangat mengecam segala macam 

bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia baik di Bangladesh maupun 

di negara-negara lain.19  

Adanya unsur jaringan organisasi setidaknya telah memberikan 

kontribusi pada penguatan seluruh gerakan perempuan di Bangladesh. Berbagai 

gerakan dalam organisasi perempuan saling bekerjasama dalam kampanyenya, di 

mana sebagian besar organisasi-organisasi tersebut didukung oleh Norwegia 

terutama dalam menghadapi tantangan sistem keuangan dan struktur internal.20 

Norwegia sendiri telah menjadi mitra lama BMP dalam mendukung seluruh 

kegiatannya sejak tahun 1990-an. Adanya kerjasama antara BMP dengan 

                                                           
19 Annual Report 2014, op.Cit., hal.12. 
20 Arne Wiig dkk, Mid-Term Review of the Country Programme (MoU: 2003:2008) between 
Norway and Bangladesh, hal. 29, diakses dalam 
http://www.niaslinc.dk/gateway_to_asia/nordic_webpublications/x506053082.pdf (06/07/2017, 
08:12 WIB). 

http://www.niaslinc.dk/gateway_to_asia/nordic_webpublications/x506053082.pdf
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Norwegia tersebut bertujuan untuk pengembangan kapasitas upaya organisasi 

dalam memastikan hak perempuan sebagai prioritas dan kesetaraan gender. Secara 

regional maupun global, BMP dikenal sebagai organisasi perempuan dan hak 

asasi manusia yang aktif berpartisipasi dalam berbagai rapat dan diskusi di tingkat 

internasional. Pada tahun 2015, sejumlah enam orang delegasi BMP mengikuti 

sidang Commission on the Status of Women (CSW) yang diadakan PBB di New 

York. Selain itu, BMP juga turut dalam berbagai konferensi dan seminar 

internasional misalnya seminar UNESCAP dan konferensi yang digelar oleh Asia-

Pacific Regional Council (APRC) of the International Council of Women (ICW), 

dan lain-lain.21 

Jika diuraikan secara lebih rinci, mitra jaringan BMP di tingkat 

internasional antara lain International Women Rights Action Watch-Asia Pacific 

(IWRAW), Kenya; Agro-forestry, Basic health and Co-operatives (ABC), Nepal; 

SAMHATI, USA; Commission on the Status of Women (CSW), Japanese 

Women’s Committee 2050, Japan; Centre for Women’s Global Leadership, USA; 

Aurat Foundation, Pakistan; North East Network (NEN), India; Confederation of 

Voluntary Associations (COVA), India; Federation of Business & Professional 

Women-Nepal (FBPWN); National Federation of Indian Women (NFIW), India; 

International Centre for Ethnic Studies (ICES), Sri Lanka; Durbar, India; Sakhi 

Resource Centre for Women, India; Nirantar, India; Shirkat Gah, Pakistan; 

                                                           
21 Annual Report 2015, Towards Women’s Human Right, Sustainable Development and Humane 
Society and State, Bangladesh Mahila Parishad (BMP), hal. 57. 
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JAGORI, India; SANGAT, India; Global Fund for Women, UN WOMEN; 

UNESCAP; UNDP; dan ECOSOC.22 

Gambar 3.2 Konferensi Nasional BMP ke-12 Tahun 2013 di Dhaka 

 
Sumber: http://mahilaparishad.org 

Gambar 3.2 merupakan salah satu dokumentasi yang menunjukkan 

kegiatan BMP pada tahun 2013 bertempat di Dhaka dalam acara konferensi 

nasional BMP ke-12 yang dihadiri oleh berbagai perwakilan baik dari organisasi 

nasional maupun internasional seperti UN Women Bangladesh dan berbagai 

organisasi hak asasi manusia, organisasi sosial budaya dan perwakilan dari serikat 

kerja terutama petani perempuan di Bangladesh. Dalam konferensi tersebut, BMP 

mengadakan diskusi tematik selama tiga hari mengenai isu-isu tertentu tentang 

permasalahan gender.23 

                                                           
22 Ibid. 
23 12th National Conference of Bangladesh Mahila Parishad, Bangladesh Mahila Parishad, 
diakses dalam http://mahilaparishad.org/bmps-national-conference-has-been-celebreted/ 
(19/09/2017, 10:40 WIB). 

http://mahilaparishad.org/bmps-national-conference-has-been-celebreted/
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Sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, BMP sejak awal dibentuk 

juga telah berafiliasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Secara tidak 

langsung hal ini menggambarkan adanya solidaritas BMP dengan organisasi atau 

gerakan perempuan lain di tingkat global, termasuk ikut memantau pelaksanaan 

konvensi PBB.24 Selain itu, untuk mempertahankan hubungan dan jaringannya 

BMP selalu aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan PBB. Dalam jangka 

waktu satu tahun yakni 2011-2012 dalam pertemuannya dengan PBB setidaknya 

BMP telah berpartisipasi sebanyak tiga kali, yaitu pada pertemuan yang 

diselenggarakan Commission on the Status of Women, General Assembly of the 

International Council on Women dengan tema “Progress for women is progress 

for all: evaluation of the Millennium Development Goals, gender equality and the 

empowerment of women” di Seoul pada tanggal 17-22 September 2012, diskusi 

yang diselenggarakan oleh UNDP di Bangladesh pada 30 Mei 2012 dalam rangka 

mempromosikan kepemimpinan politik dan pemerintahan perempuan di Asia 

Selatan, serta berpartisipasi pada pertemuan yang diselenggarakan Committee on 

the Elimination of Discrimination Against Women di Jenewa pada 17 Januari-4 

Februari 2011. 

Melalui kerjasama dengan PBB, BMP juga memiliki komitmen 

mendukung dan mengimplementasikan tujuan Millenium Development Goals 

(MDGs) dalam setiap upayanya terutama sasaran pencapaian ke tiga, lima, dan 

                                                           
24 Economic and Social Council, Quadrennial reports for the period 2009-2012 submitted by non-
governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council through 
the Secretary-General pursuant to Council resolution 1996/31, United Nations, diakses dalam 
https://digitallibrary.un.org/record/762080/files/E_C.2_2014_2_Add.2-EN.pdf?version=1 hal, 3, 
(30/07/2017, 22:42 WIB). 

https://digitallibrary.un.org/record/762080/files/E_C.2_2014_2_Add.2-EN.pdf?version=1
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tujuh.25 Kerjasama tersebut pada kenyataannya berdampak pada semakin dekatnya 

hubungan BMP dengan UN-Women di Bangladesh sehingga berdampak pada 

kontribusi terhadap pengembangan rencana dan upaya strategisnya.26 Selain 

membangun hubungan dengan institusi-institusi lokal dan internasional, dalam 

upaya meningkatkan jaringan gerakan BMP juga memutuskan untuk membentuk 

jaringan pribadi. 

Jaringan pribadi memainkan peran kunci dalam menentukan dan 

memutuskan untuk bergabung dengan suatu gerakan atau organisasi lain. Koneksi 

pribadi baik familial maupun jenis lainnya dapat menciptakan rasa berkewajiban 

dan membangkitkan kepercayaan pada anggota-anggotanya. Karena merupakan 

faktor kunci dalam mempengaruhi orang lain dalam bertindak. Membangun 

sebuah koalisi, jaringan dan aliansi merupakan strategi umum dan sarana untuk 

meningkatkan dukungan terhadap isu dalam sebuah organisasi serta sebagai upaya 

penguatan gerakan. Hal tersebut terbukti ketika organisasi memilih siapa yang 

harus didekati dan siapa yang harus dikecualikan. Artinya sebuah organisasi akan 

mempertimbangkan sifat organisasi atau institusi lain.27 

                                                           
25 Delapan poin MDGs antara lain: 

1. Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan 
2. Pemerataan Pendidikan Dasar 
3. Mendukung Adanya Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 
4. Mengurangi Tingkat Kematian Anak 
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu 
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya 
7. Memastikan Kelestarian Hidup, dan 
8. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan 

26 Ibid. 
27 Review of Strategic Approaches to Building Constituencies by Women’s Organisations, 
Pathways of Women’s Empowerment, hal. 21, diakses dalam http://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-
staging/downloads/review_of_strategic_approaches_to_building_constituencies_original592fb67d
3b6fc0c432d7b133bdb7d269.pdf (06/07/2017, 11:58 WIB). 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-staging/downloads/review_of_strategic_approaches_to_building_constituencies_original592fb67d3b6fc0c432d7b133bdb7d269.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-staging/downloads/review_of_strategic_approaches_to_building_constituencies_original592fb67d3b6fc0c432d7b133bdb7d269.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-staging/downloads/review_of_strategic_approaches_to_building_constituencies_original592fb67d3b6fc0c432d7b133bdb7d269.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-staging/downloads/review_of_strategic_approaches_to_building_constituencies_original592fb67d3b6fc0c432d7b133bdb7d269.pdf
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BMP menggunakan jaringan pribadi untuk mengakses pejabat negara. 

Saat anggota BMP terpilih menjadi seorang pejabat perempuan, strategi yang 

cenderung digunakan adalah dengan merekrut pejabat lain untuk dijadikan sekutu. 

Mereka juga berusaha memperoleh kesepakatan dengan organisasi perempuan 

lain maupun masyarakat sipil yang memiliki konsensus sama. Namun upaya 

pendekatan yang dilakukan BMP pada pejabat negara dan pemimpin partai 

dilakukan melalui cara yang berbeda. Jika terhadap pejabat negara, BMP lebih 

menekankan pada janji atau ikrar terkait isu gender yang disampaikan saat masih 

dalam masa pemilihan. Sebagai organisasi pelobi, BMP berusaha melakukan 

interaksi dengan negara melalui pejabat-pejabat dan partai politik dalam masalah 

ketidaksetaraan gender. Hal tersebut dilakukan BMP dengan berlandaskan tiga 

faktor, yaitu: 

1. Terdapat kesadaran dalam BMP bahwa partai politik besar kurang 

memiliki kesamaan komitmen terutama dalam hal pemberdayaan 

politik perempuan. Meskipun demikian, BMP menganggap mereka 

akan menanggapi dan merespon tuntutan BMP jika BMP mampu 

secara finansial dan dapat menunjukkan keuntungan yang akan 

diperoleh. 

2. Adanya kesadaran bahwa anggota cabang eksekutif negara 

merupakan instrumen kunci untuk mencapai perubahan yang 

diinginkan BMP. 
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3. Reformasi lembaga negara khususnya Komisi Pemilu membuka 

ruang bagi BMP untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk 

lebih pro-gender melalui lobi.28 

BMP telah memiliki banyak pengalaman dalam hal membangun 

hubungan dan membentuk jaringan atau aliansi terutama dengan masyarakat sipil 

untuk memperkuat gerakannya. Setidaknya, dua aliansi yang telah dibentuk BMP 

adalah Oikka Boddho Nari Samaj (United women’s Movement) pada tahun 1980-

an dan Shamajik Protirodh Committee (Social Resistance Committee) pada tahun 

2001. Masing-masing aliansi tersebut dibentuk sebagai tanggapan atas beberapa 

peristiwa atau ancaman eksternal yang memobilisasi BMP dan organisasi lainnya. 

Seluruh anggota dan staf BMP memiliki kewajiban yang sama untuk 

turut mengembangkan jaringan organisasinya, sedangkan hal yang membedakan 

masing-masing langkah adalah cara yang digunakan. Sebagian anggota BMP yang 

terpilih menjadi nominasi sebagai perwakilan baik dalam lembaga ataupun 

institusi pemerintah seperti National Women Development Council, Anti-Human 

Trafficking act Implementation Committee, Acid Control Committe, dan lain-lain 

cenderung lebih memberikan pandangan dan opini mereka terkait isu gender 

untuk menarik perhatian pejabat negara. Sedangkan anggota BMP lain melakukan 

inisiasi dan advokasi untuk membentuk jaringan gerakan perempuan baik secara 

bilateral maupun multilateral dengan organisasi lain.29 Selain itu, usaha 

memperkuat jaringan oleh BMP tidak hanya dilakukan pada organisasi 

perempuan lain saja, tetapi juga organisasi hak asasi manusia dan pembangunan 

                                                           
28 Ibid., hal 17. 
29 Completion Report January 2010 to March 2016, op. Cit., hal. 15. 
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manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kontribusi BMP dalam 

pengembangan National Women Development Plan (NWDP) dan National Action 

Plan pemerintah Bangladesh. BMP menyadari dalam membentuk sebuah aliansi 

dengan organisasi-organisasi lain terdapat sebuah perbedaan respon dang 

tanggapan anggotanya. Oleh sebab itu, selama proses kerjasama selalu ada upaya 

negoisasi dan diskusi oleh BMP untuk mempertahankan gerakan kesatuan dengan 

berlandaskan pemahaman secara umum. 

Selain pemerintah dan organisasi lain, BMP juga membentuk aliansi 

dengan “tokoh masyarakat sipil” seperti pengacara dan hakim yang dipandang 

mampu membantu pekerjaan BMP. BMP tidak mendekati kelompok atau asosiasi 

untuk menjangkau dan meyakinkan masyarakat luas, karena BMP menganggap 

jangkauan orang-orang dapat dilakukan melaui pertemuan dan sebuah diskusi. 

Sedangkan BMP juga menyadari bagaimana jaringan pribadi memainkan peran 

kunci dan kehadiran khusus individu menentukan apakah suatu kelompok tertentu 

dapat diminta kerjasama dan dijadikan sebagai mitra.30 Secara singkat, upaya 

BMP ini dapat dikatakan sebagai pendekatan seleksi. Hal tersebut dikarenakan 

BMP hanya mendekati individu progresif tertentu yang dipercaya dapat 

membantu pencapaiannya organisasinya. 

 

3.4 Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 

Kondisi partisipasi perempuan dalam politik pemerintahan daerah di 

Bangladesh dapat dikatakan lebih buruk daripada di tingkat nasional. Hal tersebut 

                                                           
30 Review of Strategic Approaches to Building Constituencies by Women’s Organisations, op. Cit., 
hal. 30. 
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disebabkan karena masih adanya sistem purda pada masyarakat Muslim yang 

membentuk pola partisipasi politik perempuan di Bangladesh. Rounaq Jahan 

dalam artikelnya “Purda and Partcipation: Women in the Politics of Bangladesh” 

berpendapat bahwa secara harfiah sistem purda telah menciptakan dikotomi 

publik-domestik yang membatasi partisipasi politik perempuan.31 Karena 

perempuan cenderung akan memiliki kontak terbatas dengan orang-orang yang 

bukan anggota keluarga besar mereka. Jahan juga mengakui bahwa purda bukan 

satu-satunya alasan penyebab kurangnya partisipasi politik perempuan di 

Bangladesh. Status ekonomi, norma sosial dan budaya pada kenyataannya juga 

dapat menjadi penghalang partisipasi politik perempuan. 

Sedangkan menurut Ayesha Khanam sebagai Presiden BMP, pada hasil 

wawancara pada bulan September 2013 memaparkan bahwa adanya salah satu 

sebab lain kurangnya partispasi politik perempuan di Bangladesh adalah akibat 

adanya kegagalan partai politik dalam menggunakan perempuan sebagai modal 

kekuatan politik.32 Praktek demokrasi yang diterapkan sebagian besar partai 

politik di Bangladesh cenderung kurang transparan dan tidak memiliki sensivitas 

isu gender. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa untuk mencapai pembagian 

kekuasaan yang setara antara laki-laki dan perempuan maka perlu diadakannya 

perubahan mendasar pada struktur partai dan dan proses pemilihan kandidat untuk 

anggota di kabinet. Anggota parlemen perempuan juga harus lebih peka ketika 

berbicara tentang isu-isu perempuan dan kebutuhannya. Padahal hingga pada 

                                                           
31 Farah Deeba Chowdhury, Problems of Women’s Political Participation in Bangladesh: An 
Empirical Study, Thesis, Ottawa: Women’s Studies Programme, Mount Saint Vincent University, 
hal. 27. 
32 Situational Analysis of Women’s Representation in National Politics, Centre for Gender and 
Social Transformation, Brief Paper Issue 5, January 2014, BRAC University, hal. 3. 
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tahun 2013, pemerintah Bangladesh telah berhasil meningkatkan jumlah kuota 

untuk perempuan di parlemen sayangnya minat dan kapabilitas perempuan untuk 

berpartisipasi terbatas. Hal inilah kemudian yang melatarbelakangi BMP untuk 

mendorong perempuan dalam berpartisipasi pada pemilihan umum di Bangladesh. 

Grafik 3.1 Kuota Kursi yang Disediakan Pemerintah Bangladesh untuk 

Perempuan di Parlemen 

 
 Sumber: Diambil dari berbagai sumber 

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa kuota kursi yang disediakan 

pemerintah Bangladesh untuk perempuan di parlemen cenderung mengalami 

peningkatan. Meskipun pada tahun 1978-1988 jumlah kuota tersebut tidak 

mengalami peningkatan, yakni tetap pada jumlah 30 kursi dari total 300 kursi. 

Sedangkan hingga tahun 2011, jumlah kuota perempuan mencapai 50 dari total 

350 kursi. BMP sendiri pada dasarnya menuntut penyediaan kuota bagi 

perempuan hingga 150 kursi, akan tetapi hal tersebut sulit dipenuhi karena 

berbagai faktor, di antaranya kurangnya jumlah dukungan dari partai yang 

mendominasi pemerintahan Bangladesh yaitu Bangladesh Nationalist Party 

(BNP) dan Bangladesh Awami League (AL).33   

                                                           
33 Nomita Halder, Female Representation in Parliement: A Case Study from Bangladesh, New 
Zealand Journal of Asian Studies, Vol. 06, No 1, New Zealand: University of Canterbury, hlm. 55. 
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Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu atau kegiatan 

politisi yang dilakukan BMP sendiri tidak terbatas pada fokus calon kandidat 

perempuan tetapi juga memberikan jaminan pada setiap perempuan untuk 

memastikan perlindungan sebagai pemilih. Dalam hal ini, anggota perwakilan 

BMP melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan 

memorandum yang menuntut keselamatan bagi setiap pemilih perempuan 

terutama kaum minoritas agar dapat mengikuti pemilu dengan adil dan aman. 

Hasilnya pada tahun 2015 dalam menindaklanjuti permintaan BMP tersebut, 

Komisi Pemilihan Umum memerintahkan polisi dan penjaga perbatasan di 

Bangladesh untuk memberikan perlindungan baik sebelum dan sesudah 

pemilihan.34 Dalam hal ini, BMP bermaksud ingin kaum perempuan agar 

memberikan hak pilih mereka dengan mudah dan aman, tanpa rasa tertekan 

ataupun takut atas ketidakamanan yang mengancamnya. 

Banyak organisasi perempuan telah bekerja dalam mempromosikan 

kepentingan perempuan terutama untuk berpartisipasi di bidang politik sejak 

tahun 1960-an. BMP sebagai organisasi tertua menekankan adanya kesetaraan 

partisipasi dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan 

Bangladesh. Dalam hal ini BMP menggunakan pendekatan multi-dimensional 

yaitu melalui kerjasama dengan negara, masyarakat sipil dan kaum perempuan 

untuk membangun pemberdayaan politik bagi perempuan sebagai langkah awal 

yang diperlukan sebelum berpartisipasi dalam kegiatan politisi. Dalam 

menetapkan tujuannya tersebut, BMP menggunakan prinsip SMART (Specific, 

                                                           
34 Annual Report 2015, op. Cit., hal 50. 
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Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound) yang setiap nilai-nilai 

prinsipnya mencakup ketentuan konstitusional kesetaraan gender seperti 

Universal Declaration of Human Rights (1948), United Nations Convention on 

the Elimination of All Forms of Violence Against Women (CEDAW 1981), Vienna 

Human Rights Declaration (1993), Recommendations of the Commission on the 

Status of Women (CSW), the Beijing Platform for Action (BPFA 1995), 

Millennium Development Goals (MDGs) dan National Women Development 

Policy (2011).35 

Pertama, BMP terlebih dahulu menyadari bahwa dalam mendorong 

perempuan untuk berpartisipasi pada pemilu dibutuhkan basis sumber daya yang 

cukup seperti kapasitas ekonomi, jaringan politik dan kemampuan perempuan itu 

sendiri ketika berhadapan langsung dengan laki-laki di kursi pemilihan. Selain 

melalui pemberdayaan politik bagi perempuan, BMP juga menekan partai politik 

untuk memastikan pemberian kuota setidaknya berjumlah 33% untuk calon 

kandidat perempuan dalam pemilihan parlemen dan komite internal.36 BMP 

kemudian melanjutkan upaya multidimensi melalui pemberian dukungan terhadap 

para kandidat tersebut dalam memperebutkan jabatan melalui dukungan logistik 

dan moral. Dukungan logistik yang diberikan BMP beberapa diantaranya adalah 

melalui peredaran poster dan leaflet, selain itu BMP juga memperluas kampanye 

yang dilakukan untuk mempromosikan peran perempuan pada pemilihan umum. 

Pada tahun 2014, sebanyak 74 anggota BMP pada akhirnya mengikuti pemilihan 

                                                           
35 Annual Report July 2012-June 2013, Strenghthen Local Government Towards Deepening 
Democracy, Bangladesh Mahila Parishad (BMP), hal. 27. 
36 Sohela Nazneen and Maheen Sultan, op. Cit., hal. 10. 
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pada tingkat Upazila37 di mana 29 di antaranya berhasil memenangkan 

pemilihan.38 

Upaya BMP dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan 

politisi semata-mata bukan hanya sebagai usaha jangka pendek, melainkan juga 

untuk konsentrasi jangka panjang. BMP sendiri cenderung lebih sedikit berfokus 

pada dorongan partisipasi di tingkat daerah. Karena selain tingkat partisipasi di 

daerah memiliki kondisi yang lebih buruk daripada pusat, BMP juga memandang 

bahwa badan pemerintah daerah memiliki hubungan yang lebih dekat secara 

langsung dengan masyarakat. Sehingga, BMP berpendapat bahwa upaya yang 

dilakukan untuk mempengaruhi dan mendorong partisipasi perempuan menjadi 

lebih mudah. BMP juga memandang ketika seorang kandidat perempuan terpilih 

dan hadir dalam pemerintahan maka mereka akan lebih responsif dan bertanggung 

jawab terhadap kebutuhan perempuan lainnya.39 Bagi BMP, isu partisipasi 

perempuan dalam kegiatan politik termasuk menjadi kandidat pada pemilu 

merupakan salah satu alasan penyebab berdirinya organisasi tersebut. Untuk terus 

mengembangkan isu tersebut, baik melalui setiap proses agendanya maupun 

identitas organisasinya BMP menggunakan pendekatan yang terstruktur di mana 

setiap pengambilan keputusan didasarkan dan disesuaikan pada kebutuhan setiap 

kantor distrik. 

 

                                                           
37 Upazila merupakan sebutan baru untuk pemerintah daerah tingkat sub-divisi atau sub-distrik di 
Bangladesh yang sebelumnya bernama Thana.  
38 Annual Report 2014, op.Cit., hal. 48. 
39 Naomi Hossain dkk, National Discourses on Women’s Empowerment in Bangladesh: 
Continuities and Change, Pathways of Women’s Empowerment, BDI Working Paper No. 3, July 
2011, BRAC Univeristy, hal. 16. 
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3.5 Mempromosikan Konsep Good Governance dan Sistem Demokrasi 

Pemerintahan yang benar-benar demokratis dan representatif tidak dapat 

dibangun tanpa partisipasi aktif perempuan dalam proses politik. Partisipasi 

perempuan yang setara dalam kehidupan politik dapat memainkan peran penting 

dalam proses umum kemajuan perempuan. Hal teresebut bukan hanya 

berdasarkan pada nilai keadilan sederhana dan demokrasi saja, namun dapat juga 

dipandang sebagai salah satu syarat penting bagi kepentingan perempuan untuk 

layak diperhitungkan. Tanpa partisipasi aktif dan penggabungan perspektif 

perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan dan tujuan kesetaraan, 

pembangunan serta kesejahteraan akan sulit tercapai. 

Jika meninjau kembali profil singkat BMP sebagai organisasi yang 

menuntut adanya kesetaraan gender dalam visi, tujuan khusus dan objek sasaran 

yang ingin dicapai termuat istilah “Democracy” dan “Good Governance”. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa organisasi ini merupakan organisasi pro-demokrasi 

yang dalam penerapannya menggunakan landasan konsep tata kelola 

pemerintahan yang baik. Artinya, BMP dalam melakukan tuntutan kesetaraan 

gendernya mendukung prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Karena menurut 

BMP dengan melakukan pemberdayaan dan memastikan hak perempuan dapat 

menentukan kesuksesan demokratisasi dan pembangunan suatu negara.40 BMP 

juga menyadari bahwa masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga 

                                                           
40 Mulki Al Sharmani, Feminist Activism, Women’s Rights, and Legal Reform, diakses dalam 
https://books.google.co.id/books?id=4A5kDgAAQBAJ&pg=PT83&lpg=PT83&dq=BMP+women
+organisation+in+supporting+democracy+in+bangladesh&source=bl&ots=6yKy6yLThf&sig=m3
pSDlexfIs3-
hdeiPBDh909Nvs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY94vKvbLVAhWMNY8KHeLDAZQQ6AEI
UjAI#v=onepage&q=BMP%20women%20organisation%20in%20supporting%20democracy%20i
n%20bangladesh&f=false (31/07/2017, 10:27 WIB). 

https://books.google.co.id/books?id=4A5kDgAAQBAJ&pg=PT83&lpg=PT83&dq=BMP+women+organisation+in+supporting+democracy+in+bangladesh&source=bl&ots=6yKy6yLThf&sig=m3pSDlexfIs3-hdeiPBDh909Nvs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY94vKvbLVAhWMNY8KHeLDAZQQ6AEIUjAI#v=onepage&q=BMP%20women%20organisation%20in%20supporting%20democracy%20in%20bangladesh&f=false
https://books.google.co.id/books?id=4A5kDgAAQBAJ&pg=PT83&lpg=PT83&dq=BMP+women+organisation+in+supporting+democracy+in+bangladesh&source=bl&ots=6yKy6yLThf&sig=m3pSDlexfIs3-hdeiPBDh909Nvs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY94vKvbLVAhWMNY8KHeLDAZQQ6AEIUjAI#v=onepage&q=BMP%20women%20organisation%20in%20supporting%20democracy%20in%20bangladesh&f=false
https://books.google.co.id/books?id=4A5kDgAAQBAJ&pg=PT83&lpg=PT83&dq=BMP+women+organisation+in+supporting+democracy+in+bangladesh&source=bl&ots=6yKy6yLThf&sig=m3pSDlexfIs3-hdeiPBDh909Nvs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY94vKvbLVAhWMNY8KHeLDAZQQ6AEIUjAI#v=onepage&q=BMP%20women%20organisation%20in%20supporting%20democracy%20in%20bangladesh&f=false
https://books.google.co.id/books?id=4A5kDgAAQBAJ&pg=PT83&lpg=PT83&dq=BMP+women+organisation+in+supporting+democracy+in+bangladesh&source=bl&ots=6yKy6yLThf&sig=m3pSDlexfIs3-hdeiPBDh909Nvs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY94vKvbLVAhWMNY8KHeLDAZQQ6AEIUjAI#v=onepage&q=BMP%20women%20organisation%20in%20supporting%20democracy%20in%20bangladesh&f=false
https://books.google.co.id/books?id=4A5kDgAAQBAJ&pg=PT83&lpg=PT83&dq=BMP+women+organisation+in+supporting+democracy+in+bangladesh&source=bl&ots=6yKy6yLThf&sig=m3pSDlexfIs3-hdeiPBDh909Nvs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY94vKvbLVAhWMNY8KHeLDAZQQ6AEIUjAI#v=onepage&q=BMP%20women%20organisation%20in%20supporting%20democracy%20in%20bangladesh&f=false
https://books.google.co.id/books?id=4A5kDgAAQBAJ&pg=PT83&lpg=PT83&dq=BMP+women+organisation+in+supporting+democracy+in+bangladesh&source=bl&ots=6yKy6yLThf&sig=m3pSDlexfIs3-hdeiPBDh909Nvs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY94vKvbLVAhWMNY8KHeLDAZQQ6AEIUjAI#v=onepage&q=BMP%20women%20organisation%20in%20supporting%20democracy%20in%20bangladesh&f=false
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maupun keluarga antara lain disebabkan oleh masih kurangnya penerapan nilai 

dan prkatek demokrasi baik di bidang politik maupun bidang lainnya. 

Sekretaris Jenderal BMP, Maleka Banu mendefinisikan demokrasi 

sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menjamin hak bebas dan setara setiap 

orang untuk berpartisipasi di dalamnya yaitu dengan memilih wakil rakyat oleh 

mayoritas pemilih. Sistem pemerintahan yang demokratis menurutnya juga 

merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip mayoritas pengambilan 

keputusan, di mana sebuah negara demokratis berarti menerapkan pemerintahan 

yang telah dipilih secara bebas dan merata oleh seluruh warganya. Mengacu pada 

tata pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah “Good Gevernance”, 

Maleka Banu menekankan bahwa tata pemerintahan yang baik dimaksudkan 

untuk menjadikan masyarakat lebih partisipatif dan berorientasi pada konsensus, 

serta sistem birokrasi yang akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, 

adil dan inklusif serta mengikuti supremasi hukum. Dengan bantuan dari 

Kedutaan Besar Denmark, BMP menekankan penguatan agenda untuk 

meningkatkan partisipasi perempuan terutama dalam pemerintah daerah sebagai 

bentuk implementasi mempromosikan sistem demokrasi.41 

Sedangkan upaya BMP dalam mempromosikan sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah untuk memastikan agar korupsi di Bangladesh 

dapat diminimalkan, pandangan kaum perempuan dan minoritas layak 

diperhitungkan dan hak suara masyarakat juga dapat terdengar dalam 

pengambilan keputusan. Melalui penyelenggaraan workshop BMP berupaya 

                                                           
41 Annual Report July 2012-June 2013, op. Cit., hal 17. 
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membangun demokrasi dan good governance yang secara khusus membahas dan 

menyoroti kondisi pemerintahan baik di tingkat daerah maupun pusat. BMP 

mengajak kaum perempuan untuk secara bersama-sama mendukung perwakilan 

perempuan dan menciptakan proses partisipasi pengambilan keputusan yang 

setara dengan laki-laki. 

Upaya BMP dalam mempromosikan sistem demokrasi dan konsep tata 

kelola pemerintahan yang baik pada kenyataannya terhalang dan mengalami 

hambatan akibat adanya kelompok-kelompok fundamentalis dan kaum ektrimis 

agama. Kelompok-kelompok tersebut cenderung menentang gerakan pembebasan 

hak asasi perempuan di Bangladesh. Dalam hal ini, BMP menerapkan strategi 

baru dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan melakukan tindakan 

proaktif maupun reaktif. Kelompok-kelompok tersebut juga setidaknya telah 

menyebabkan hambatan pada proses pemberdayaan politik perempuan karena 

melakukan intimidasi dan memberikan ancaman pada kaum perempuan di 

Bangladesh.42 Anggota kelompok kaum fundamentalis dan ekstrimis mengatakan 

pada kaum perempuan untuk berhenti dari pekerjaan mereka dan meminta untuk 

tinggal di rumah dengan menggunakan kerudung. Ayesha Khanam selaku 

presiden BMP menentang hal tersebut dengan alasan bahwa Bangladesh 

merupakan negara sekuler yang artinya tidak menggunakan agama apapun dalam 

landasan hukum negara meskipun pada kenyataannya mayoritas masyarakatnya 

                                                           
42 Kamran Reza Chowdhury, Bangladeshi Women Refuse to Be Intimidated by Militants’ Threats, 
BenarNews 03 Maret 2015, diakses dalam 
http://www.benarnews.org/english/news/bengali/bangladesh-women-12032015145741.html 
(31/07/2017, 12:44 WIB). 

 

http://www.benarnews.org/english/news/bengali/bangladesh-women-12032015145741.html
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beragama Islam. Ayesha Khanam meminta kaum perempuan khususnya di 

Bangladesh untuk tidak menghiraukan ancaman tersebut karena pemerintah 

Bangladesh dan berbagai perusahaan swasta sendiri telah memberikan peluang 

ekonomi pada perempuan untuk bergabung pada angkatan kerja. 

Ketegasan BMP dalam melawan kelompok ektremis dan kaum 

fundamentalis serta mendukung sistem demokrasi di Bangladesh diterapkan 

melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang 

persamaan hak dan kebebasan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek 

kehidupan. Pada tahun 2015, kantor cabang BMP di Dinajpur menyelenggarakan 

pertemuan dan diskusi untuk membangun demokrasi dan pemerintahan yang baik. 

Tema pertemuan tersebut adalah “Strengthening Local Government in ensuring 

Democracy and Good Governance”.  Sedangkan peserta yang mengikuti acara 

tersebut antara lain Wakil Komisaris Dinajpur, Inspektur Polisi dan Wakil 

Direktur Divisi Pemerintah Daerah dan peserta lainnya termasuk 27 atasan dan 

wakil ketua Upazila, dan lain-lain. Diskusi tersebut digelar guna mengungkapkan 

berbagai pandangan yang berbeda terkait isu demokrasi di Bangladesh baik oleh 

pejabat, pejabat pemerintah daerah terpilih, ataupun peserta lainnya.43 

Mengutip dari fenomena yang terjadi di Pakistan dan Afghanistan terkait 

isu kelompok fundamentalis dan ektremis, BMP tidak ingin menjadikan 

Bangladesh sebagai negara yang mengikuti jejak keduanya. Oleh sebab itu, BMP 

bersikeras untuk terus mendorong dan mengembangkan sistem demokrasi menjadi 

lebih baik dengan menganut nilai-nilai kebebasan yang bertanggung jawab. 

                                                           
43 Annual Report 2015, op. Cit., hal 63. 
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Artinya BMP berupaya mendorong masyarakat terutama kaum perempuan di 

Bangladesh untuk dapat memanfaatkan secara maksimal peluang dan kesempatan 

yang ada dalam hal proses penerapan sistem demokrasi. 

Tabel 3.1 Upaya BMP dalam Tuntutan Kesetaraan Gender di Bidang Politik 

No Upaya Tuntutan Strategi yang Digunakan 

1  
 
 
 
 
 
 

Keterlibatan dalam Pembuatan 

Keputusan 

 Menggunakan media massa 
melalui kampanye publik untuk 
menarik perhatian parlemen 
dalam usaha meningkatkan 
representasi politik perempuan. 

 Mendekati para pemimpin partai 
politik dan pejabat negara. 

 Melakukan upaya gerakan 
reformasi hukum terkait 
perempuan dengan mengajukan 
usulan hukum baru atau 
mengubah hukum yang telah 
ada. 

 Membuat dan mengembangkan 
kelompok atau jaringan 
pendukung untuk wakil 
perempuan yang terpilih di 
tingkat daerah maupun pusat. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advokasi dan Lobi Isu 

Responsif Gender 

 Membantuk Social Resistance 
Commitee (SPC) sebagai respon 
atas penanganan kasus 
kekerasan pada perempuan. 

 Melakukan berbagai negosiasi 
untuk perubahan hukum yang 
berhubungan dengan isu gender. 

 Mendesak kebijakan publik 
dengan menggunakan tekanan 
massa seperti demontrasi untuk 
melindungi hak perempuan. 

 Melakukan proses 
pendampingan terhadap 
perempuan atau kelompok 
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perempuan korban kekerasan. 
 Mengadakan pertemuan dengan 

pejabat pemerintah dan 
masyarakat sipil dari berbagai 
profesi seperti dokter, jurnalis, 
guru, pengacara, dan lain-lain. 

 Mendekati Perdana Menteri dan 
anggotanya untuk berdiskusi 
dan bertukar pandangan terkait 
isu gender. 

3  
 
 
 
 
 
 

Membangun Hubungan dan 

Membentuk Jaringan dengan 

Berbagai Organisasi atau 

Lembaga Lain 

 Bergabung dan berkolaborasi 
dengan berbagai organisasi 
pemerintah maupun non-
pemerintah, media massa di 
Bangladesh. 

 Bekerjasama dengan lembaga 
negara lain seperti kedutaan 
Norwegia dan Denmark. 

 Aktif mengikuti berbagai rapat, 
diskusi dan seminar di tingkat 
lokal, regional maupun 
internasional. 

 Berafiliasi dengan PBB sebagai 
bentuk mengimplementasikan 
MDGs. 

 Membentuk jaringan dan 
koneksi pribadi yang bersifat 
familial dengan tokoh 
masyarakat lain. 

4  

 

 

 

 

 

Mendorong Partisipasi 

Perempuan dalam Pemilu 

 Menekan pemerintah untuk 
meningkatkan pemberian 
jumlah kuota perempuan di 
parlemen. 

 Bekerjasama dengan Komisi 
Pemilihan Umum di Bangladesh 
untuk memberikan jaminan 
keamanan pada calom kandidat 
ataupun pemilih perempuan. 

 Memberdayakan perempuan 
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secara politik terutama calon 
kandidat untuk membangun 
kapasitas diri sebelum pemilu. 

 Memberikan bantuan logistik 
dan moral pada calon kandidat 
saat masa kampanye.  

5  

 

 

 

 

 

 

Mempromosikan Konsep Good 

Governance dan Sistem 

Demokrasi 

 Mendukung dan menerapkan 
nilai-nilai demokrasi pada setiap 
agenda upaya tuntutan. 

 Mempromosikan konsep Good 
Governance pada sistem 
birokrasi untuk mendukung 
partisipasi politik politik. 

 Melakukan tindakan proaktif 
maupun reaktif terhadap kaum 
fundamentalis dan ekstrimis 
agama yang menjadi hambatan 
dalam sistem demokrasi 
terutama yang menghalangi 
gerakannya. 

 Mengembangkan pengetahuan 
tentang sistem demokrasi 
melalui penyelenggaraan diskusi 
dan seminar. 

 

Berbagai upaya yang dilakukan BMP dalam bidang politik terutama pada 

strategi untuk mendorong partisipasi perempuan di pemilihan umum dan usaha 

membangun aliansi telah memainkan peran penting sebagai modal untuk 

meningkatkan kapasitas BMP dalam menarik perhatian dan mencari dukungan 

pemerintah Bangladesh. Anggota BMP yang berhasil menduduki parlemen secara 

langsung telah menjadi sebuah representasi BMP untuk mengangkat suara mereka 

pada isu-isu kepentingan publik terutama yang berhubungan dengan perempuan 

dan gender. Hubungan BMP dengan berbagai partai politik juga dapat semakin 
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mengangkat potensi BMP sebagai basis organisasi perempuan yang memiliki 

kapasitas dalam mempengaruhi pemerintah terutama para pembuat keputusan. 

Bagaimanapun, dalam upaya mencapai kesepakatan dengan pemerintah 

BMP lebih mengandalkan jaringan pribadi. Artinya, untuk mengumpulkan 

dukungan di partai politik BMP berfokus pada hubungan yang bersifat personal. 

Karena hal ini terbukti lebih efektif dan membuahkan hasil, di mana upaya 

tersebut dilakukan melalui upaya negosiasi dan lobbi.44 Anggota BMP yang 

berhasil menduduki parlemen selain merupakan modal mereka juga dapat 

dikatakan sebagai aset jangka panjang karena pada kasus-kasus tertentu hal 

tersebut mampu menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 

BMP sebagai fasilitator yang menghubungkan keinginan dan kebutuhan rakyat 

pada pemerintah juga dapat menjadi salah satu nilai yang berarti ketika akan 

berhadapan dengan pemerintah. Baik saat melalui upaya advokasi maupun lewat 

strategi kerja sama dengan media massa dan televisi seperti acara talkshow.  

Sebelum membahas dampak berbagai tuntutan BMP perlu diketahui 

bahwa BMP merupakan organisasi yang menggunakan ide-ide feminis dan nilai-

nilai kesetaraan pada hak asasi manusia untuk menjalankan setiap agendanya 

terutama dalam bidang politik. Organisasi perempuan ini juga berfokus dalam 

upaya perubahan sosial terkait masalah ketimpangan gender di masyarakat. Untuk 

dapat mencapai tujuannya tersebut, upaya BMP dalam bidang politik yang 

                                                           
44 Jenny Edwards dan Andea Cornwall, Feminisms Empowerment and Development: Changing 
Womens Lives, diakses dalam 
https://books.google.co.id/books?id=JOViDgAAQBAJ&pg=PT145&lpg=PT145&dq=BMP%27s+
member+in+political+parties&source=bl&ots=8ixOdCpWCf&sig=hWkKaa-
lpW2m8WmC9A2NQfxsywI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiUqKTA4JLXAhUKrI8KHQ8fAYU
Q6AEINDAB#v=onepage&q=BMP's%20member%20in%20political%20parties&f=false 
(28/10/2017, 14:50 WIB). 

https://books.google.co.id/books?id=JOViDgAAQBAJ&pg=PT145&lpg=PT145&dq=BMP%27s+member+in+political+parties&source=bl&ots=8ixOdCpWCf&sig=hWkKaa-lpW2m8WmC9A2NQfxsywI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiUqKTA4JLXAhUKrI8KHQ8fAYUQ6AEINDAB#v=onepage&q=BMP's%20member%20in%20political%20parties&f=false
https://books.google.co.id/books?id=JOViDgAAQBAJ&pg=PT145&lpg=PT145&dq=BMP%27s+member+in+political+parties&source=bl&ots=8ixOdCpWCf&sig=hWkKaa-lpW2m8WmC9A2NQfxsywI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiUqKTA4JLXAhUKrI8KHQ8fAYUQ6AEINDAB#v=onepage&q=BMP's%20member%20in%20political%20parties&f=false
https://books.google.co.id/books?id=JOViDgAAQBAJ&pg=PT145&lpg=PT145&dq=BMP%27s+member+in+political+parties&source=bl&ots=8ixOdCpWCf&sig=hWkKaa-lpW2m8WmC9A2NQfxsywI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiUqKTA4JLXAhUKrI8KHQ8fAYUQ6AEINDAB#v=onepage&q=BMP's%20member%20in%20political%20parties&f=false
https://books.google.co.id/books?id=JOViDgAAQBAJ&pg=PT145&lpg=PT145&dq=BMP%27s+member+in+political+parties&source=bl&ots=8ixOdCpWCf&sig=hWkKaa-lpW2m8WmC9A2NQfxsywI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiUqKTA4JLXAhUKrI8KHQ8fAYUQ6AEINDAB#v=onepage&q=BMP's%20member%20in%20political%20parties&f=false
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dilakukan melalui berbagai cara yaitu keterlibatan lobi, advokasi, aliansi, 

partisipasi pemilu dan promosi sistem demokrasi cenderung menekan pemerintah 

untuk memberikan dukungan. Hal tersebut dilakukan BMP karena kurangnya 

peran produktif perempuan terutama dalam berkontribusi pada pembangunan 

nasional dan menurut BMP pemerintahlah yang memiliki kewajiban untuk 

mendukung peningkatan peran tersebut. Pandangan BMP ini sejalan dengan 

pendekatan Gender and Development (GAD) yang juga mengakui bahwa 

partisipasi perempuan dalam pembangunan masih sedikit, salah satunya adalah 

dipengaruhi oleh faktor politik. Sehingga hal pertama yang harus dilakukan 

adalah penambahan jumlah partisipasi perempuan dalam ranah publik sebagai 

bentuk penghapusan diskriminasi dan perjuangan hak perempuan. 

Jika dilihat kembali, tujuan lain upaya BMP dalam tuntutan kesetaraan 

gender di bidang politik adalah untuk menambah jumlah representasi perempuan 

di parlemen sehingga memiliki akses yang mudah untuk mengambil sebuah 

keputusan nantinya dan mampu mempromosikan tujuan strategis mereka dalam 

jangka waktu panjang. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan target GAD yang 

ingin menciptakan sebuah relasi gender dan pemberian kesempatan yang setara. 

Antara solusi yang ditawarkan GAD dan strategi yang dilakukan BMP dalam 

bidang politik adalah dengan sama-sama mengidentifikasi kebutuhan praktis 

perempuan. Artinya, ketika BMP mencoba mempengaruhi aparat negara, 

mereformasi berbagai hukum, dan memperjuangkan hak perempuan di ruang 

politik Bangladesh maka di saat itulah secara tidak langsung BMP telah 

mengimplementasikan GAD yang berusaha memperoleh kontrol atas sumber daya 
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dan kekuasaan. Karena BMP dan GAD menganggap bahwa pembangunan sebuah 

negara dapat meraih hasil maksimal ketika dalam prosesnya baik laki-laki dan 

perempuan mampu berpartisipasi dengan seimbang. 

 

3.6 Dampak Tuntutan Kesetaraan Gender oleh BMP Bidang Politik 

Dampak paling dasar keterlibatan BMP dalam kegiatan pembangunan 

melalui gerakannya di Bangladesh setidaknya telah berhasil membangun rasa 

solidaritas dan kepercayaan yang kuat pada anggota kelompoknya serta 

perwakilan perempuan yang terpilih baik di tingkat daerah maupun pusat. 

Keberhasilan BMP dalam tuntutan kesetaraan gender di bidang politik yang 

paling menonjol adalah adanya reformasi hukum dan semakin meningkatnya 

partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan politisi di Bangladesh.45 Hasil dari 

adanya berbagai tuntutan dalam bidang politik yang dilakukan BMP cenderung 

memiliki dampak positif pada perubahan kondisi yang dialami perempuan di 

Bangladesh. Pada tingkat nasional, konsentrasi pengarusutamaan gender yang 

dilakukan BMP melalui keterlibatan, advokasi dan lobi serta berbagai kampanye 

terkait isu perempuan telah memberikan banyak kontribusi pada perlindungan 

perempuan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tahun 2010, ketika BMP sukses melakukan keterlibatan terhadap pemerintah 

untuk melakukan reformasi hukum terkait pencegahan kekerasan pada perempuan 

                                                           
45 Sohelaa Nazneen dan Maheen Sultan, Reciprocity, Distancing, and opportunistic Overtures: 
Women’s Organisations Negotiating Legitimacy and Space in Bangladesh, Pathways of Women’s 
Empowerment, diakses dalam http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-
staging/downloads/reciprocity_distancing_and_opportunistic_overtures_originale3703adb4852995
22b779543fba9e703.pdf (31/07/2017, 15:37 WIB). 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-staging/downloads/reciprocity_distancing_and_opportunistic_overtures_originale3703adb485299522b779543fba9e703.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-staging/downloads/reciprocity_distancing_and_opportunistic_overtures_originale3703adb485299522b779543fba9e703.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pathwaysofempowerment-org-staging/downloads/reciprocity_distancing_and_opportunistic_overtures_originale3703adb485299522b779543fba9e703.pdf
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dalam keluarga dan hasilnya menunjukkan bahwa setelah tahun 2010-2015 angka 

kasus kekerasan perempuan tersebut cenderung mengalami penurunan.46 

Tabel 3.2 Kekerasan terhadap Perempuan di Bangladesh 

Jenis Kekerasan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Acid Violence 101 137 101 105 53 66 47 
Dowry Violence 
Including relatives 

324 390 529 838 443 249 209 

Rape 456 559 711 805 814 666 789 
Sumber: Odhikar’s Document 

Pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa kekerasan yang mengalami 

penurunan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga jenis penyalahgunaan 

bahan kimia dan sistem dowry. Kasus penyalahgunaan bahan kimia sendiri paling 

tinggi terjadi pada tahun 2010, meskipun mengalami siklus naik-turun setiap 

tahun akan tetapi pada kenyataannya hingga tahun 2015 kasus tersebut cukup 

konsisten turun. Sedangkan untuk sistem dowry dari tahun 2009-2012 cenderung 

mengalami kenaikan bahkan dapat dikatakan cukup signifikan, tetapi dari tahun 

2012-2015 angka kasus tersebut terus mengalami penurunan. Untuk kasus 

perkosaan di Bangladesh, penurunan hanya terjadi pada tahun 2014 sedangkan 

tahun-tahun sebelumnya yang terhitung sejak 2009 justru mengalami kenaikan. 

Begitu juga pada tahun 2015, kasus pemerkosaan terhadap perempuan juga 

kembali naik dengan angka cukup tinggi yakni mencapai 123 kasus. 

                                                           
46 Berdasarkan data dalam laporan Odhikar Bangladesh, tingkat kekerasan pada perempuan dari 
tahun 2009 (sebelum BMP berhasil terlibat terkait kebijakan pencegahan dan perlindungan 
kekerasan pada perempuan) hingga tahun 2015 (setelah keterlibatan BMP) mengalami penurun 
yaitu pada jenis kekerasan penyalahgunaan zat kimia (acid) dan sistem dowry pada keluarga. 
Sedangkan jenis kekerasan kasus pemerkosaan justru mengalami peningkatan. 
Bangladesh: Human Rights Report 2015, Odhikar Report, hal. 9, diakses dalam 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/20161114_bangladesh_odhikar_hrreport_2015.pdf (01/08/2017, 
22:00 WIB). 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/20161114_bangladesh_odhikar_hrreport_2015.pdf
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Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena perkosaan menduduki peringkat 

paling tinggi jika dibandingkan dengan dua kasus lainnya pada tabel di atas. 

Sedangkan naiknya jumlah perkosaan di Bangladesh tersebut, beberapa di 

antaranya disebabkan oleh masih lemahnya perlindungan dan keamanan itu 

sendiri pada perempuan korban pemerkosaan. Hal ini juga didukung karena 

adanya konotasi negatif dalam kehidupan masyarakat pada perempuan korban 

pemerkosaan. Selain itu, tindakan hukum bagi pelaku pemerkosaan di Bangladesh 

pada kenyataannya juga masih mudah dimanipulasi seperti menyuap aparat dan 

menghilangkan bukti.47 Kasus pemerkosaan di Bangladesh justru memberikan 

keuntungan pada pelaku, lebih tingginya kedudukan mereka dibanding perempuan 

membuatnya mudah menghindari hukum tersebut. Sedangkan di sisi lain, status 

perempuan yang rendah akibat kemiskinan dan kurangnya pendidikan juga 

berdampak pada didapatkannya kemenangan para pelaku pemerkosaan. Tidak 

heran jika BMP berusaha secara gencar untuk mengampanyekan perlawanan 

diskriminatif gender baik dari upaya skala rumah tangga hingga global. 

Pada level internasional, hubungan baik dan jaringan kuat yang dibangun 

BMP dengan gerakan hak asasi manusia perempuan lain telah mendekatkan dan 

mempererat koneksinya dengan institusi atau lembaga lain di tingkat regional dan 

global. Dari hal tersebut BMP mendapat dukungan baik secara langsung maupun 

tidak dalam setiap implementasi strategi dan upayanya untuk mencapai tujuan 

utama yaitu kesetaraan gender. Networking bukan hanya sebagai strategi BMP 

                                                           
47 Sabiha Cowdhury, Violence Against Women in Bangladesh: Situational Analysis/Existing 
Interventions, hal. 08, diakses dalam 
http://dspace.bracu.ac.bd/bitstream/handle/10361/360/VAW_3rdDecem07%20Final%20Series%2
04%20PDF.pdf?sequence=1 (28/08/2017, 01:39 WIB). 

http://dspace.bracu.ac.bd/bitstream/handle/10361/360/VAW_3rdDecem07%20Final%20Series%204%20PDF.pdf?sequence=1
http://dspace.bracu.ac.bd/bitstream/handle/10361/360/VAW_3rdDecem07%20Final%20Series%204%20PDF.pdf?sequence=1
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melainkan juga merupakan tujuan, karena semakin besar jaringan yang dimiliki 

maka akses untuk memberi kontribusi pada arena global akan semakin kuat. 

Dalam kasus isu kesetaraan gender, BMP mampu membentuk pola pikir 

masyarakat untuk lebih peka terkait isu tersebut melalui kolaborasinya dengan 

media lokal dan nasional. Karena dalam hal ini BMP percaya bahwa kekuatan 

media mampu menjadi sumber yang kuat untuk mengumpulkan dan 

mempublikasikan berbagai informasi dan fenomena tentang perempuan. 

Kapasitas BMP dalam mengoperasikan organisasi di sisi lain juga 

semakin meningkat dan berkembang akibat berhasil muncul sebagai kekuatan 

sosial yang mampu melawan tantangan masyarakat. Implikasi aktivitas dan 

kegiatan BMP membuat pemerintah Bangladesh dan masyarakat mulai 

mengarusutamakan isu gender baik di tingkat lokal maupun nasional.48 Kebutuhan 

perempuan Bangladesh untuk menetapkan hak pilih atas pendapat mereka sedikit 

demi sedikit mulai didapatkan kembali akibat adanya desakan untuk memberikan 

jaminan keamanan dan perlindungan ketika berpartisipasi dalam kegiatan politisi. 

Upaya pemberdayaan politik pada perempuan oleh BMP selama bertahun-tahun 

terhitung sejak tahun 2004 berhasil mempengaruhi deklarasi National Women’s 

Development Policy di Bangladesh. Akibatnya, jumlah perempuan yang terlibat 

dalam proses pembuatan kebijakan meningkat dan kehadirannya memiliki posisi 

yang cukup penting untuk diperhitungkan.49 

Refleksi lain dari kesuksesan BMP dalam mempromosikan isu gender 

tidak terbatas pada keberhasilan mengubah hukum keluarga di Bangladesh. 

                                                           
48 Annual Report 2013, op.Cit., hal 80. 
49 Ibid., hal. 83. 
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Banyak anggota BMP yang kemudian mencalonkan diri sebagai kandidat 

perwakilan di berbagai komite dan dewan penting pemerintah seperti National 

Women Development Council, Anti Human Trafficking Act Implementation 

Committee, Acid Control Committee, Law drafting committee/Complain 

Committee against Sexual Harassment of UGC/Update NWDC, Informal Sharing 

Committee to Update NWDC, Informal Sharing on 6th 5 Year Plan, BMDC, Local 

Level Steering Committee, Health Ministry, TIB and anti corruption Commission 

in different Districts, dan lain-lain. Adanya kenyataan bahwa BMP memiliki 

akseptabilitas dalam berbagai unit administrasi pemerintah Bangladesh maka 

tidak heran jika dalam membuat kebijakan apapun tentang perempuan, pemerintah 

kerap berkonsultasi atau meminta pendapat menurut pandangan BMP, karena 

BMP sendiri telah menjadi organisasi mitra dengan pemerintah.50 

                                                           
50 Annual report 2014, op. Cit., hal.105. 




