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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Budaya patriarki tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan. Dominasi 

laki-laki atas perempuan telah menjadi realita sosial di berbagai negara. Budaya 

patriarki sendiri menurut Bressler adalah sistem dimana perempuan dianggap sebagai 

“properti” dan laki-laki sebagai manusia. Dalam hal ini, laki-laki menjadi subjek, dan 

perempuan sebagai objek yang diatur oleh laki-laki dalam kehidupan sosial dan 

budaya.1 Lebih jauh, Millet juga berpendapat bahwa munculnya patriarki sebagai 

bentuk rekonstruksi dari budaya yang berkembang dalam membedakan pandangan 

tentang  keduanya. 2 

“…Boys, for example, should be aggressive, self-assertive, and 

domineering, whereas girls should be passive meek, and humble... must 

disenfranchise the power center of their culture : male dominance.“ 

Hal inilah yang membuat banyak perempuan berupaya untuk memperjuangkan 

derajat maupun hak mereka serta membebaskan mereka dari budaya tersebut. 

1 Charless E Bressler, 2007, Literary Criticism : An Introduction to Theory and Practice. Fifth Edition. 

US : Pearson Education, hlm 159 
2 Ibid., hlm 150 
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Pada tahun 1975, PBB menjadikan tahun tersebut sebagai Tahun Perempuan 

Internasional3 yang disepakati melalui Konferensi Dunia Tahun Perempuan (World 

Conference of The International Women’s Year).4 Tahun tersebut menjadi awal dari 

dimulainya perumusan instrumen internasional yang terfokus terhadap masalah-

masalah perempuan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Convention on The Elimination 

of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) sebagai dukungan 

terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 

1979.5 Sebelumnya, upaya penegakan hak perempuan memang telah diperhatikan 

oleh PBB, bahkan saat pembentukan awal organisasi tersebut. Pada tahun 1948, 

Majelis Umum PBB mendeklarasikan tentang Hak Asasi Manusia atau yang dikenal 

dengan Universal Declaration of Human Rights (DUHAM).6 Namun, hal tersebut 

tidak mampu mengurangi segala bentuk diskriminasi yang dialami mereka, jika tidak 

ada komitmen dari negara untuk menyelesaikan permasalahan itu.  

Lebih lanjut, demi menyelesaikan permasalahan-permasalahan global salah 

satunya permasalahan perempuan, maka pada bulan September 2000 dalam 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB, sebanyak 189 negara anggota PBB 

telah bersepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini didasari atas 

hak-hak dasar manusia. Dalam hal ini, negara anggota mengadopsi Tujuan 

                                                           
3 Pudjiwati sajogyo, 1985, Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Jakarta : CV. 

Rajawali, hlm 5 
4 Arbaiyah Prantiasih, Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, Jurnal Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Th.25, No. 1, Februari 2012,hlm 13 
5 Arbaiyah Prantiasih, op.cit., hlm 12 
6 Yeni Handayani, Perempuan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Retchs Finding Online, Oktober 2016, 

hlm 2 
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Pembangunan Millenium atau Millennium Development Goals (MDGs). MDGs 

merupakan suatu komitmen global untuk mempercepat pembangunan dan 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa dan negara.7 MDGs diharapkan 

mampu memberikan penyelesaian permasalahan negara sebagai bentuk perhatian 

dunia terhadap masalah-masalah, seperti kemiskinan, hak asasi, gender, kemitraan 

global maupun masalah lingkungan. 

Dalam tujuannya, terdapat delapan target dalam MDGs yaitu, menanggulangi 

kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan untuk semua, mendorong kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, 

meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, 

memastikan kelestarian lingkungan serta meningkatkan pengembangan kemitraan 

global untuk pembangunan. Target tersebut tidak semata-mata merupakan sesuatu 

yang harus dicapai oleh suatu negara, akan tetapi pencapaian target tersebut harus 

didasari tanggungjawab negara dan komitmennya. Maka dari itu, dalam pelaksanaan 

MDGs haruslah ada partisipasi tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga partisipasi 

dari seluruh masyarakat global. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut berpartisipasi dan berkomitmen 

dalam pelaksanaan program MDGs tersebut. Pencapaian MDGs menjadi upaya 

                                                           
7INDONESIA : Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium 

Development Goals), 2004, diakses dalam 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Indonesia/Indonesia%20MDG%20Indonesian.pdf (15 Maret 

2017, 19.11 WIB), hlm 14 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Indonesia/Indonesia%20MDG%20Indonesian.pdf
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pemerintah khususnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono di tahun 2004 hingga 2014. Hal ini yang menjadikan tujuan-tujuan 

MDGs sebagai salah satu acuan bagi pemerintah dalam membuat dokumen 

Pembangunan Nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Program Tahunan, serta 

dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).8 

Dalam proses implementasi MDGs tersebut, tentunya pemerintah berupaya dalam 

melakukan pembangunan bagi negara. Terdapat dua bentuk pembangunan, yaitu 

pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik biasanya berupa 

infrastruktur atau prasarana, bangunan atau fasilitas umum lainnya yang dibangun 

oleh pemerintah sebagai upaya untuk menunjang kehidupan dan pendukung kegiatan 

masyarakat di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan 

keamanan.9 Sedangkan pembangunan non fisik biasanya berupa pembangunan yang 

langsung mengarah kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang 

berkelanjutan. Pembangunan ini juga bisa disebut sebagai pembangunan sosial.10 

Berkaitan dengan pembangunan tersebut, target MDGs yang ketiga merupakan salah 

                                                           
8BAPPENAS, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010,  diakses dalam 

http://www.bappenas.go.id/files/8613/5229/8462/1-laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-

milenium-indonesia-2010201011181321170__20101223204310__2813__0.pdf  (19 Maret 2017, 

09.14 WIB), hlm 1 
9 B.S. Muljana, 2001, Perencanaan Pembangunan Nasional : Proses Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V , Jakarta : UI-Press, hlm 3 
10 Bachtiar Efendi, 2002, Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan, Jakarta : UHAINDO Media & 

Offset dalam Gilang Pramana, Pembangunan Fisik dan Non Fisik, Pembangunan Fisik dan Non Fisik 

di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara (Studi Evaluasi PP No 

76 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pemekaran Desa), eJournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1, 

No, 1, 2013, hlm 587 

http://www.bappenas.go.id/files/8613/5229/8462/1-laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010201011181321170__20101223204310__2813__0.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/8613/5229/8462/1-laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010201011181321170__20101223204310__2813__0.pdf


 

5 
 

satu target yang diupayakan melalui pembangunan non fisik dengan pemberdayaan 

perempuan sebagai tujuannya.  

Salah satu target yang berusaha dicapai dalam upaya penerapan MDGs di 

Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu pada target ketiga, mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada masa pemerintahannya, 

pendidikan bagi perempuan mulai mengalami peningkatan. Bahkan, tidak jarang jika 

proporsi bangku sekolah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa siswi 

perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki. Selain itu, keterlibatan perempuan 

dalam pemerintahan juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun secara 

garis besar memang masih di dominasi laki-laki. Sejak tahun 2009, komposisi 

perempuan di pemerintahan telah meningkat menjadi 17,90 % dibandingkan pada 

saat tahun 1990 yang masih mencapai 12, 50 %.11 Pencapaian lain dalam target ini 

juga terlihat dari lebih terbukanya lapangan pekerjaan bagi perempuan di sektor non-

pertanian.  

Target tersebut merupakan salah satu target yang mengalami peningkatan bahkan 

sebelum tahun 2015. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah 

dalam menangani permasalahan perempuan di Indonesia. Pemerintah secara khusus 

berupaya untuk membuat program yang menyelaraskan posisi perempuan dan laki-

laki. Program tersebut diantaranya seperti program peningkatan kualitas hidup dan 

perlindungan perempuan, program penguatan pengarusutamaan gender dan anak, 

                                                           
11Loc.cit.,  hlm 10 
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serta program keserasian kebijakan-kebijakan peningkatan kualitas anak dan 

perempuan.12 Program-program ini juga menjadi tugas bagi Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) dalam merealisasikannya untuk 

kehidupan perempuan yang lebih baik. 

Berkaitan dengan program kementerian tersebut, dalam RPJMN II tahun 2010-

2014 permasalahan perempuan juga menjadi salah satu indikator dalam pembuatan 

kebijakan pemerintah. Tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut yaitu salah satunya 

untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta pentingnya peran perempuan 

dalam pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan 

perbaikan dalam perundangan dengan melibatkan seluruh pihak pemerintahan dan 

melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dijadikan sebagai salah satu strategi pembangunan 

nasional.13 

Gencarnya pemerintah dalam menjalankan target MDGs untuk pemberdayaan 

perempuan yang sesuai dengan program RPJMN terlihat sebagai upaya pemerintah 

dalam pembangunan Indonesia. Melalui hal tersebut, Indonesia ingin meningkatkan 

dan memperkuat posisi politik, ekonomi, dan sosialnya di hadapan dunia 

Internasional sebagai negara yang menyejahterakan rakyatnya, sehingga hal ini juga 

                                                           
12Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2004-2009.Menjadi salah satu bagian dari agenda pemerintah dalam 

menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. 
13BAPPENAS, Pembangunan Kesetaraan Gender background Study RPJMN III (2015-2019), 2013, 

diakses dalam http://www.bappenas.go.id/files/kp3a/BUKU-BS-RPJMN-KG-2014.pdf (20 April 2017, 

16.38 WIB), hlm 2 

http://www.bappenas.go.id/files/kp3a/BUKU-BS-RPJMN-KG-2014.pdf
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mampu menjadi tolak ukur negara lain untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang upaya  pembangunan Indonesia 

untuk mencapai target ketiga MDGs pada masa pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : Bagaimana upaya Indonesia dalam mencapai target ketiga 

MDGs tentang pemberdayaan perempuan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.1.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Memaparkan implementasi pemerintah dalam upaya pencapaian target ketiga 

MDGs. 

b. Mengetahui tentang pentingnya penyelesaian isu perempuan di Indonesia melalui 

pemberdayaan. 
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1.1.2 Manfaat Penelitian  

A. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan tentang 

salah satu program MDGs yang terkait mengenai kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan. Melalui penelitian ini pula diharapkan mampu menjadikan 

bahan masukan dari berbagai pihak khususnya pemerintah dalam pengambilan 

keputusan terkait masalah yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. 

B. Manfaat Akademis 

Penelitian ini mampu memberikan dan menambah wawasan kepada pembaca 

mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target MDGs terkait isu 

perempuan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, 

penelitian ini juga memaparkan tentang gambaran permasalahan perempuan di 

Indonesia dan pentingnya perempuan bagi pembangunan. Hal ini diharapkan mampu 

menjadi media referensi bagi pengkaji studi khususnya studi Ilmu Hubungan 

Internasional mengenai pentingnya isu perempuan bagi pembangunan Indonesia. 

1.4  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam 

melakukan penelitian. Memiliki pembahasan yang sama mengenai masalah 
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perempuan, namun memiliki perbedaan arah pembahasan maupun perbedaan judul 

penelitian.  

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ayu Mufida Rohmah dengan 

judul Peran Bank Grameen dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi  

Perempuan Bangladesh Terhadap Pencapaian Millennium Development Goals 

(MDGs) Tahun 2015,14 menjelaskan bahwa Bangladesh merupakan salah satu 

wilayah di Asia Selatan yang masih kental dengan budaya patriarki. Dalam tatanan 

keluarga, laki-laki sebagai produsen ekonomi sedangkan perempuan hanya sebagai 

reproduksi yang akan selalu bergantung kepada laki-laki. Peran perempuan tidak 

lebih hanya sebagai pengurus rumah tangga, sehingga hal ini menyebabkan 

kurangnya potensi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Selain itu, kondisi 

masyarakat Bangladesh yang mayoritas masih dalam garis kemiskinan, menyebabkan 

perempuan masih sulit dalam mendapatkan kursi pendidikan. 

Maka, untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah melakukan berbagai 

strategi dengan membuat konstitusi yang menjamin hak-hak perempuan. Selain itu, 

pembangunan Bank Grameen tahun 1984 yang dilakukan oleh Muhammad Yunus 

dan timnya memberikan harapan baru bagi perempuan Bangladesh. Bank Grameen 

berfokus terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan, dimana Bank ini 

menetapkan perempuan sebagai sasaran kreditnya. Kemunculannya ternyata mampu 

                                                           
14 Ayu Mufida Rohmah, 2015, Peran Bank Grameen dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi 

Perempuan Bangladesh Terhadap Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, 

Skripsi, Malang : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 
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memberikan perbaikan terhadap kehidupan perempuan, dimana mulai banyaknya 

usaha-usaha yang didirikan oleh peminjam modal yang mayoritas adalah perempuan. 

Keberhasian Bank Grameen dalam memperbaiki perekonomian perempuan 

Bangladesh juga turut serta membantu pemerintah dalam upaya pencapaian MDGs, 

dimana Bangladesh merupakan salah satu Negara yang turut serta meratifikasi 

komitmen tersebut.  

Sedangkan pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Sukanti Suryochondro 

yang berjudul Potret Pergerakan Wanita di Indonesia,15 menjelaskan bahwa tidak ada 

manusia yang mampu hidup hanya dengan dirinya sendiri. Kebudayaan Indonesia 

dalam hal bergotong-royong menyebabkan dengan mudahnya terbentuk suatu 

komunitas kelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Kaum perempuan 

pun, tergerak untuk membentuk suatu komunitas atau organisasi perempuan di 

berbagai bidang sebagai upaya pemenuhan hak-hak mereka.Organisasi tersebut 

terbentuk dengan didasari atas dasar permasalahan dan memiliki tujuan yang sama 

satu sama lainnya. Penindasan dan perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-

laki menyebabkan perempuan seakan tertindas sehingga organisasi perempuan 

sebagai suatu gerakan sosial berupaya untuk menentang hal tersebut. 

Perselisihan dan pertentangan antar anggota memang pastilah ada, karena setiap 

anggota pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya. 

Namun, jika organisasi tesebut dilandasi oleh rasa tanggungjawab untuk bekerjasama, 

                                                           
15 Sukanti Suryochondro, 1984, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Jakarta : CV.Rajawali 
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maka organisasi perempuan mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini. Peran 

politik juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tumbuh pesatnya organisasi 

tersebut, terlebih lagi sejak negara mulai menjunjung tinggi hak asasi manusia yang 

diperkenalkan oleh dunia internasional. 

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Murniati Ruslan dengan judul 

Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender.16Ia 

menjelaskan bahwa dimensi perempuan masih saja termarjinalkan posisinya dari laki-

laki. Tidak hanya dalam lingkup negara, tetapi dalam lingkup kecil seperti keluarga, 

perempuan terkadang memiliki posisi yang kurang strategis. Kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, kurang memperhatikan dampak yang berimbas terhadap 

perempuan. Walaupun telah ada kebijakan khusus untuk kaum perempuan, akan 

tetapi hal itu tidak lantas memberikan perempuan ruang gerak yang bebas di 

masyarakat.  

Hal itulah yang memicu para aktivis perempuan bereaksi dan menjunjung untuk 

dilakukannya pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, pemberdayaan perempuan 

harus memfokuskan terhadap pengembangan kreatifitas khususnya kepada 

perempuan. Demi tercapainya pemberdayaan tersebut, maka dibutuhkan strategi 

pembangunan nasional untuk membantu merealisasikannya. Maka, peran pemerintah 

sangat penting dalam pengembangan tersebut, tidak hanya sebagai pengontrol tetapi 

                                                           
16 Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender, Jurnal 

Musawa, Vol, 2, No, 1, Juni 2010, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 
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juga sebagai penyedia pemberdayaan bagi kaum perempuan negara yang 

memperhatikan dampak-dampak yang akan diterimanya.  

Sedangkan pada penelitian keempat, yang dilakukan oleh Erna Sofyan Syukrie 

dalam judul Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan,17 

menjelaskan bahwa sebenarnya budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan 

masyarakat, terutama di negara Dunia Ketiga. Tidak seperti Negara Barat yang saat 

ini dengan kemajuan sistem demokrasi dan teknologinya seolah tidak ada lagi batasan 

antara laki-laki dan perempuan. Negara Dunia Ketiga, salah satunya di Indonesia, 

sebenarnya masih sulit untuk memberikan kedudukan yang sama antara perempuan 

dan laki-laki. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran agama, dimana Tuhan telah 

membagi antara laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya masing-masing. 

Hal itulah menjadi salah satu dasar masih adanya budaya patriarki di Indonesia. 

Masih banyak ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan dalam kehidupannya 

di berbagai kondisi dan situasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan hukum 

dan kebijakan pemerintah yang telah tertuang dalam undang-undang agar dilakukan 

dengan tegas untuk melindungi perempuan dari segala bentuk tindakan diskriminasi 

demi kemananan dan ketentraman negara. Dalam hal ini, perempuan sebenarnya 

mampu memiliki peran yang penting bagi pembangunan Indonesia. Hanya saja, hal 

tersebut belum terealisasikan dengan baik.Padahal, Indonesia sendiri merupakan 

                                                           
17 Erna Sofyan Syukrie, 2003, Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan, diakses 

dalam http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20perempuan%20-

%20erna%20sofyan%20syukrie.pdf (17 Maret 2017, 18.15 WIB) 

http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20perempuan%20-%20erna%20sofyan%20syukrie.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20perempuan%20-%20erna%20sofyan%20syukrie.pdf
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salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian tentang segala penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan tahun 1984. 

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Ni Luh Arjani dengan judul Kesetaraan 

dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global,18 menjelaskan bahwa dahulu 

permasalahan gender telah berkembang, namun belum terlalu diperhatikan. 

Masyarakat bahkan kaum feminis cenderung mengikuti tradisi dimana posisi kaum 

perempuan memang kurang diperhitungkan. Namun, seiring perkembangan zaman 

dan kemajuan teknologi, banyak kaum feminis yang merasa bahwa isu gender patut 

untuk diselesaikan. Diskriminasi perempuan harus diperhatikan sebagai salah satu isu 

global. Muncul nya para kaum feminis di berbagai negara salah satunya Indonesia 

menjadi dasar dari bentuk perjuangan hak-hak kaum perempuan. 

PBB dalam hal ini akhirnya menjadikan isu gender sebagai salah satu isu penting 

yang harus diselesaikan oleh tiap negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PBB 

yaitu melakukan komitmen MDGs tahun 2000 yang disepakati oleh negara-negara 

anggota. Pembentukan MDGs tersebut didasari oleh berbagai upaya deklarasi 

mengenai kedudukan perempuan. Beberapa deklarasi yang telah dilakukan oleh PBB 

diantaranya dilakukan oleh ECOSOC PBB dan diakomodasi oleh Indonesia tahun 

1968 melalui pembentukan KNKWI. Selain itu, PBB juga mengeluarkan deklarasi 

mengenai segala penghapusan dikriminasi terhadap perempuan. 

                                                           
18 Ni Luh Arjani, Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global, Jurnal INPUT, Vol, 

1, No, 2, Agustus 2008, Bali : Universitas Gajayana 
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Indonesia sendiri juga telah menyetujui konvensi yang telah dikeluarkan oleh 

PBB sebagai upaya menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu 

dilakukan karena dianggap sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Fenomena yang 

terjadi di Indonesia pun menuntut pemerintah untuk melindungi hak perempuan 

karena masih banyaknya keterbatasan akses yang perempuan dapatkan, seperti 

pendidikan, pekerjaan maupun keterlibatan dalam pemerintahan. Melihat kenyataan 

itulah yang akhirnya melatarbelakangi Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut 

berkomitmen dalam upaya pencapaian MDGs yang dikeluarkan oleh PBB. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lisbet dengan penelitiannya yang berjudul 

Pencapaian Millennium development Goals (MDGs) di Indonesia Melalui Kerjasama 

Internasional,19 dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa MDGs dibentuk oleh 

PBB pada tahun 2000 agar setiap negara berkomitmen untuk menciptakan negara 

yang lebih aman, damai, dan sejahtera. Indonesia juga menyadari pentingnya 

komitmen MDGs demi kesejahteraan negara, sehingga Ia turut serta dalam 

mendukung pencapaian komitmen tersebut. Sejak dikeluarkannya komitmen MDGs, 

banyak perubahan positif yang telah di alami oleh banyak berbagai negara. Salah satu 

contohnya di wilayah Bostwana yang berhasil mengendalikan permasalahan 

perpindahan HIV yang diderita oleh ibu terhadap bayinya.Sementara itu, banyak 

wilayah di daratan Afrika yang juga mampu mengurangi jumlah kemiskinan 

negaranya. 

                                                           
19 Lisbet, Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia Melalui kerjasama 

Internasional, Jurnal Politica, Vol, 4, No, 1, Mei 2013, Jakarta : P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI 
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Indonesia pun juga telah mengalami perubahan positif, salah satunya lebih 

terbukanya akses perempuan di bidang pendidikan maupun pekerjaan. Kendati 

demikian, masih banyak target-target MDGs lainnya yang belum mampu 

terselesaikan, seperti kemiskinan, masalah lingkungan, kesehatan, dan kemitraan 

global. Dalam hal ini, kerjasama internasional dianggap sangat penting dalam 

membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Tidak hanya 

melakukan kerjasama dengan negara-negara maju, namun Indonesia juga perlu 

melakukan kerjasama dengan negara-negara berkembang yang lainnya. Selain itu,  

kerjasama dengan non-government tidak kalah penting sebagai upaya mendukung 

terealisasikannya pencapaian target MDGs yang masih belum mampu terselesaikan.  

Penelitian ketujuh dengan judul Gender Equality and Women Empowerment in 

Nigeria :The Desirability and Inevitability of a Pragmatic Aprroach yang disusun 

oleh Kelly Bryan Ovie Ejumudo20 menjelaskan bahwa negara-negara di Afrika salah 

satunya negara Nigeria telah berupaya untuk ikut serta dan peduli terhadap masalah-

masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian bagai Nigeria 

salah satunya masalah kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan turut sertanya 

Nigeria dalam meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional, seperti The African 

Charter on Human and People’s Rights (ACHPR), Women Rights Protocol, 

ECOWAS, NEPAD, dan Millenium Development Goals. Hal ini dilakukan karena 

                                                           
20 Kelly Bryan Ovie Ejumudo, Gender Equality and Women Empowerment in Nigeria : The 

Desirability and Inevitability of a Pragmatic Approach, IISTE Journals, Vol. 3, No. 4, 2013,  US : The 

International Institute for Science, Technology, and Education 
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pada dasarnya, kaum perempuan di Nigeria juga telah lama mengalami diskriminasi 

dan budaya patriarki di kehidupannya. negara mulai menyadari pentingnya kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan sebagai upaya pembangunan dan membentuk 

good governance.  

Penerapan MDGs di Nigeria mengalami tantangan dalam upaya kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal pendidikan, sejak adanya MDGs 

jumlah siswa pemrempuan mulai meningkat, dimana di pertengahan tahun 2004-2005 

telah mencapai 95% dari jumlah pada tahun 2001 yang masih sebanyak 83%. Jumlah 

angka melek huruf bagi perempuan juga mulai menurun, walaupun masih lebih 

banyak daripada siswa laki-laki. Hal lain juga terjadi pada pekerjaan bagi perempuan. 

Keterbukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan di Nigeria cenderung sedikit sulit, 

dimana lapangan pekerjaan masih di dominasi oleh laki-laki. Sama halnya dengan 

partisipasi dalam politik, dimana suara perempuan masih sangat di dominasi oleh 

laki-laki. Padahal, berkaca dari Negara Amerika, bahwa suara perempuan sebenarnya 

sangat mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan maupun pemerintahan. 

Pada dasarnya, Nigeria memiliki kendala tersendiri dalam upaya pencapaian 

kesetaraan target MDGs ketiga tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan. Beberapa faktor kendala diantaranya seperti budaya patriarki yang masih 

berkembang di masyarakat, korupsi, mis-governance, kapasitas negara yang kurang 

memadai, dan kurangnya komitmen negara. Maka dari itu, sesungguhnya hal yang 

perlu di perhatikan untuk mencapai kesetaraan gender, maka pemerintah dan 
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masyarakat Nigeria haruslah memiliki komitmen dan tujuan yang sama untuk 

memberdayakan perempuan, partisipasi aktif dari seluruh pemerintah dan non 

pemerintah, serta rekonstruksi terhadap budaya yang selama ini merugikan 

perempuan. 

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Indah Ahdiah dengan judul Peran-Peran 

Perempuan dalam Masyarakat.21 Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana 

perempuan memperjuangkan posisi dan peran  mereka dalam negara. Melalui 

dideklarasikannya komitmen MDGs dimana salah isu pentingnya adalah menciptakan 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Agar menciptakan hal tersebut, 

Negara seharusnya mengingat kembali sejarah kemerdekaan Indonesia dimana peran 

perempuan juga penting dalam kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, seiring 

berjalanya waktu dimana makna peran perempuan sendiri mulai dimaknai sebagai 

posisi perempuan dalam keluarga, ibu, anak, maupun istri. Tidak banyak yang 

memaknai peran perempuan bagi negara, karena budaya yang berkembang 

menyatakan jika perempuan lebih baik dirumah, tidak seperti laki-laki yang bertugas 

sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, nyatanya perempuan juga bisa menjadi kepala 

bagi keluarganya. 

Pemerintah memang mulai berupaya untuk peduli dan memperhatikan peran 

perempuan sendiri bagi negara, terutama sejak di implementasikannya MDGs. 

                                                           
21 Indah Ahdiah, Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat, Jurnal Academica, Vol. 05, No. 02, 

Oktober 2013,  Palu : Universitas Tadulako 
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Namun, pemerintah seolah kurang memahami kebutuhan perempuan sendiri, 

sehingga perempuan seakan mencoba untuk bangkit dengan kekuatan dirinya sendiri. 

Selain itu, peran perempuan juga seolah tergantung dengan kondisi lingkungan 

dimana ia berada. Ada lingkungan yang melihat perempuan sebagai objek di 

masyarakat, dimana unsur budaya dan agama menjadi alasan perempuan untuk tetap 

berada dirumah. Hal ini yang membuat pola diskriminatif bagi perempuan di masa 

sekarang ini. Akan tetapi, ada pula lingkungan yang mulai membuka lebar peran 

perempuan untuk tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat bahkan negara 

sekalipun. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Triana Sofiani dengan judul Membuka 

Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.22 Pada dasarnya, dalam UUD 

1945 dinyatakan bahwa semua warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan kehidupan 

yang layak. Secara tidak langsung, konteks ini juga menyatakan jika tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam upaya pembangunan negara sebagai 

wujud dari tanggungjawab mereka. Akan tetapi, perempuan seolah masih mengalami 

kesulitan dalam akses untuk turut serta dalam pembangunan. Mereka seolah hanya 

sebagai objek, bukan sebagai subyek atau aktor dari pembangunan negara itu sendiri. 

                                                           
22 Triana Sofiani, Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Jurnal Muwazah, 

Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2009, Pekalongan : STAIN Pekalongan  
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Pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya untuk memberikan posisi kepada 

perempuan dalam negara. Akan tetapi ada faktor-faktor yang menghambat 

implementasi kebijakan pemerintah tersebut, seperti masih kuatnya budaya patriarki 

yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, kurangnya kesadaran dan 

pemahaman tentang kesetaraan gender, belum jelasnya data yang menjelaskan posisi 

laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, serta kurangnya konsistensi, kemauan, 

dan kemampuan perempuan dalam pembangunan. Pemerintah dalam hal ini dituntut 

untuk memberikan pemahaman kesetaraan gender bagi seluruh lapisan masyarakat 

sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah harus lebih 

terbuka memberikan kesempatan bagi perempuan untuk proses pengambilan 

kebijakan, memandirikan perempuan melalui organisasi perempuan dengan tidak 

menghilangkan sejarah, dimana perempuan juga terlibat dalam proses kemerdekaan, 

serta mengupayakan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan. 

Gurniawan K. Pasya juga pernah melakukan penelitian dengan judul Peranan 

Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik.23 Dalam penelitiannya tersebut dikatakan 

jika sebenarnya, perempuan maupun laki-laki memiliki kemampuan yang sama, 

walaupun secara sifat harfiah berbeda. Kemampuan perempuan tidak bisa 

diremehkan, terutama sejak perkembangan zaman yang semakin maju. Akan tetapi, 

budaya yang kental dimana perempuan hanya cukup dirumah membuat mereka 

                                                           
23 Gurniawan K. Pasya, 2010, Peranan Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik, diakses dalam 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196103231986031-

R._GURNIWAN_KAMIL_PASYA/jurnal_wanita.pdf  (18 Desember 2017, 16.43 WIB ) 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196103231986031-R._GURNIWAN_KAMIL_PASYA/jurnal_wanita.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196103231986031-R._GURNIWAN_KAMIL_PASYA/jurnal_wanita.pdf
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kesulitan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Padahal jika ada ruang untuk 

menunjukkan kemampuannya, bisa jadi perempuan lebih baik daripada laki-laki. 

Saat ini memang tidak jarang jika perempuan mampu mengerjakan beberapa 

pekerjaan laki-laki. Hanya saja, untuk pekerjaan yang membutuhkan fisik, seperti 

buruh bangunan, perempuan memang secara harfiah sulit untuk melakukannya. 

Perempuan ditntut untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan maupun 

pengetahuan mereka. Bahkan, mereka juga dituntut untuk memiliki peran ganda, 

yaitu tugas mereka sebagai istri dan ibu dalam keluarga (fungsi intern) dan tugas 

mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam politik, 

maupun dalam ketenagakerjaan (fungsi ekstern). Adanya peran ganda tersebut, 

terkadang membuat perempuan mengalami kesulitan jika harus memilih salah 

satunya. Namun, tidak sedikit pula perempuan yang berani untuk enjalankan 

keduanya secara bersamaan. Itulah salah satu kekuatan dari perempuan itu sendiri.  

Dalam hal kepemimpinan, saat ini perempuan juga tidak bisa secara mudah 

diremehkan. Hal ini karena dasar dari seorang pemimpin, tidak dilihat dari siapa yang 

memimpin, akan tetapi dilihat dan pengetahuan, tanggungjawab, dan kepercayaan 

dari orang lain kepada mereka sebagai pemimpin. Bagi perempuan sendiri, mereka 

dituntut untuk tidak hanya bersikap feminism, namun mereka juga harus memiliki 

sikap tegas, tegar, sehingga mereka mampu mengambil keputusan dengan bijak. 

Akan tetapi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan. Banyak 
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hambatan yang mereka harus hadapi, seperti hambatan fisik, teologis, sosial budaya, 

sikap pandang, dan hambatan historis.  

Dalam politik pun, perempuan memiliki peran penting dalam pengambiilan 

keputusan. Perempuan dapat menjadi bagian dari pemerintah, kepartaian, maupun 

dalam legislatif. Adanya perempuan tidak hanya sebagai pelengkap, namun juga 

sebagai objek dari pengambian keputusan. Melalui adanya partisipasi dari 

perempuan, maka hal ini juga mampu meningkatakan potensi negara dalam 

pembangunan. Namun, jika dilihat kenyataannya, meski perempuan telah mulai 

masuk dalam jajaran politik, jumlah mereka tentu tidak sebanding dengan jumlah 

laki-laki. Mereka terus berupaya untuk lebih baik dan membuktikan jika 

seusungguhnya peran perempuan harus diakui oleh negara maupun masyarakat itu 

sendiri.  

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, hal yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah penulis juga membahas tentang permasalahan perempuan di 

Indonesia. Namun, penulis akan membahas tentang upaya pemerintah dalam 

melakukan pembangunan di Indonesia untuk mencapai target MDGs ketiga tentang 

pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, penulis berfokus pada kebijakan 

pemerintah saat masa Presiden SBY yaitu pada tahun 2004 hingga 2014.  
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil 

1. Peran Bank 

Grameen dalam 

Meningkatkan 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Perempuan 

Bangladesh 

Terhadap 

Pencapaian 

Millenium 

Development Goals 

(MDGs) Tahun 

2015 

 

Oleh : Ayu Mufida 

Rohmah 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Millenium 

Development Goals 

(MDGs), Konsep 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Perempuan  

- Pembangunan Bank 

Grameen untuk 

membantu 

perekonomian 

khususnya perempuan 

Bangladeh dengan 

memberikan pinjaman 

dengan bunga rendah 

sebagai modal usaha 

- Pencapaian Bank 

Grameen terlihat dari 

semakin meluasnya 

daerah cakupan Bank 

Grameen serta mulai 

terbukanya lapangan 

kerja bagi perempuan 

2. Potret Pergerakan 

Wanita di Indonesia 

 

Oleh : Sukanti 

Suryochondro 

Eksploratif 

 

Pendekatan : 

kelompok, 

organisasi, dan 

gerakan sosial 

- Kemunculan organisasi-

organisasi perempuan 

sebagai bentuk 

kerjasama untuk 

meningkatkan derajat 

mereka 

- Nilai kesatuan yang 

kuat membuat 

organisasi perempuan 

akan mampu 

berkembang seiring 

berjalannya waktu 

sesuai dengan 

kebutuhan dan 

kepentingannya 

- Banyak faktor yang 

menyebabkan 

tumbuhnya organisasi 

perempuan, salah 

satunya politik dimana 

saat itu dunia 

internasional mulai 
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menyebarkan hak asasi 

manusia 

3. Pemberdayaan 

Perempuan dalam 

Dimensi 

Pembangunan 

Berbasis Gender 

 

Oleh : Murniati 

Ruslan 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

kesetaraan gender, 

pemberdayaan 

perempuan 

- Pemberdayaan 

perempuan 

memprioritaskan 

terhadap pengembangan 

khususnya bagi 

perempuan 

- Walaupun 

pemberdayaan 

perempuan harus 

mendapat perhatian 

khusus, namun hal itu 

tidak terlepas dari 

strategi pembangunan 

nasional 

4. Pemberdayaan 

Perempuan dalam 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

 

Oleh : Erna Sofyan 

Syukrie 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

pemberdayaan 

perempuan, gender, 

prinsip kewajiban 

Negara 

- Budaya patriarki masih 

mewarnai berbagai 

aspek kehidupan 

masyarakat yang 

mengakibatkan 

ketimpangan kesetaraan 

gender 

- Konvensi penghapusan 

segala bentuk 

diskriminasi terhadap 

wanita sudah diratifikasi 

dengan Undang-Undang 

No.7 tahun 1984 

5. Kesetaraan dan 

Keadilan Gender 

(KKG) dan 

Tantangan Global 

 

Oleh : Ni Luh 

Arjani 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

gender, MDGs 

- Kemajuan teknologi dan 

perkembangan zaman 

memberikan kesadaran 

pada kaum feminis 

bahwa posisi 

perempuan patut 

diperhitungkan 

- Sejak memasuki tahun 

1900-an PBB mulai 

membahas 

permasalahan isu 

gender yang dianggap 

penting untuk 



 

24 
 

diselesaikan 

- Indonesia ikut serta 

dalam komitmen MDGs 

yang dikeluarkan oleh 

PBB tahun 2000 

sebagai upaya 

kesejahteraan negara, 

salah satunya 

mendorong 

penyelesaian isu gender  

6. Pencapaian 

Millenium 

development Goals 

(MDGs) di 

Indonesia Melalui 

Kerjasama 

Internasional 

 

Oleh : Lisbet 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

kerjasama 

internasional, 

MDGs 

- Komitmen MDGs yang 

diusungkan oleh PBB 

sebagai uapaya 

menciptakan negara 

yang aman, damai, dan 

sejahtera 

- Bostwana menjadi salah 

satu negara di Afrika 

yang mengalami 

perubahan positif sejak 

dilakukannya komitmen 

MDGs 

- Banyak target MDGs 

yang belum 

terselesaikan di 

Indonesia, sehingga 

pemerintah berupaya 

dengan melakukan 

kerjasama internasional 

dengan negara lain 

bahkan dengan non-

government 

7. Gender Equality 

and Women 

Empowerment in 

Nigeria :The 

Desirability and 

Inevitability of a 

Pragmatic Aprroach 

 

Oleh : Kelly Bryan 

Ovie Ejumudo 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

gender equality, 

women 

empowerment 

- Nigeria merupakan 

salah satu negara di 

Afrika yang turut 

berupaya untuk 

menyelesaikan masalah 

perempuan dengan ikut 

meratifikasi berbagai 

kebijakan internasional, 

salah satu nya MDGs 

- Salah satu yang 
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mengalami 

peningkatkan sejak 

diterapkannya MDGs 

yaitu mulai 

meningkatnya akses 

perempuan di tingkat 

pendidikan, serta mulai 

berkurangnya angka 

buta huruf bagi 

perempuan. Walaupun 

angka tersebut masih 

jauh dibawah angka 

laki-laki.  

- Keterbukaan pekerjaan 

dan partisipasi 

perempuan masih 

cenderung sulit, karena 

masih di dominasi oleh 

laki-laki. 

8. Peran-Peran 

Perempuan dalam 

Masyarakat 

 

Oleh : Indah Ahdiah 

Deskriptif 

 

Pendekatan : peran, 

peran perempuan 

- Historis negara dan 

keterlibatan perempuan 

seharusnya perlu 

diperhatikan kembali 

oleh negara. Hal ini 

karena perempuan 

seolah termarjinalkan 

dan hanya dituntut 

untuk mengurus 

keluarga 

- Pemerintah 

sesungguhnya telah 

berupaya untuk 

meningkatkan derajat 

perempuan, tetapi 

pemerintah kurang 

memahami keinginan 

perempuan itu sendiri, 

sehingga hal itu seolah 

timpang. 

- Peran perempuan 

tergantung lingkungan 

dimana ia berada. Ada 
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dimana ia terbatasi 

dengan budaya dan 

agama sehingga mereka 

hanya berperan dalam 

keluarga, namun ada 

pula yang memberikan 

kesempatan lebar bagi 

perempuan untuk turut 

dalam pembangunan 

9. Membuka Ruang 

Partisipasi 

Perempuan dalam 

Pembangunan 

 

Oleh : Triana 

Sofiani 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Gender and 

Development 

(GAD) 

- Pada dasarnya UUD 

telah menyatakan jika 

perempuan dan laki-laki 

memiliki hak dan 

kewajiban sama untuk 

hidup layak. Hal ini 

juga berarti mereka juga 

memiliki kesempatan 

yang sama dalam 

pembangunan. Tetapi, 

perempuan masih 

mengalami diskriminasi 

dan pembatasan dalam 

hal tersebut 

- Salah satu 

pemnghambat 

kesempatan bagi 

perempuan adalah dari 

diri perempuan itu 

sendiri. Perempuan 

kurang memiliki 

kemauan, kesadaran, 

dan kemampuan dalam 

menjadi bagian dari 

pembangunan 

- Pemerintah dituntut 

untuk memberi 

pengarahan terkait 

gender dan member 

kesempatan serta 

kemandirian bagi 

perempuan untuk 

terlibat aktif sebagai 
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aktor pembangunan 

Negara 

10. Peranan Wanita 

dalam 

Kepemimpinan dan 

Politik  

 

Oleh : Gurniawan 

K. Pasya 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

konsep 

kepemimpinan 

- Sesungguhnya 

perempuan memilliki 

peran ganda, yaitu 

fungsi intern (Keluarga) 

dan ekstern (warga 

negara) 

- Perempuan memiliki 

kesempatan menjadi 

seorang pemimpin, 

karena pada dasarnya 

seorang pemimpin tidak 

melihat fisik, namun 

melihat kemampuan, 

pengetahuan, dan 

pengakuan orang lain 

kepada mereka 

- Perempuan juga 

memiliki kontribusi 

besar dalam politik, 

sama seperti laki-laki. 

Namun, keterbatasan 

perempuan dalam 

politik membuat hanya 

sebagian dari mereka 

yang turut serta dalam 

pengambilan keputusan. 

11. Upaya 

Pembangunan 

Indonesia untuk 

Mencapai Target 

Ketiga Millennium 

Development Goals 

(MDGs) Tentang 

Pemberdayaan 

Perempuan 

 

 

Oleh : Mega 

Herwiandini  

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

MIllennium 

Development Goals 

(MDGs) 

- Indonesia merupakan 

salah satu Negara yang 

turut berkomitmen 

menjalankan MDGs, 

khususnya pada masa 

SBY 

- Salah satu target yang 

berusaha dicapai yaitu 

target ketiga MDGs 

tentang pemberdayaan 

perempuan, dimana 

pemberdayaan tersebut 

meliputi pemberdayaan 

sosial, politik, 
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pendidikan, ekonomi, 

dan psikologis 

- Pemerintah membuat 

program yaitu program 

peningkatan kualitas 

hidup dan perlindungan 

perempuan, program 

penguatan kelembagaan 

pengarusutamaan 

gender dan anak, 

program keserasian 

kebijakan peningkatan 

kualitas perempuan dan 

anak,  program 

peningkatan kualitas 

hidup dan peran 

perempuan dalam 

pembangunan, program 

perlindungan 

perempuan terhadap 

berbagai tindak 

kekerasan, dan 

peningkatan kapasitas 

kelembagaan 

pengarusutamaan 

gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

 

1.5  Landasan Konseptual 

1.5.1 Millennium Development Goals (MDGs) 

Millennium Development Goals merupakan suatu komitmen yang disepakati oleh 

sekitar 189 pemerintah negara pada bulan September tahun 2000. Komitmen ini 

diadopsi dari Deklarasi Millenium yang dilakukan pada Konferensi PBB di Amerika 

Serikat. Tujuan-tujuan dalam MDGs merupakan hasil dari penyempurnaan proses 



 

29 
 

global yang melibatkan banyak aktor. Sejak tahun 1990-an, banyak sekali tujuan dan 

sasaran global yang dibahas melalui konferensi-konferensi internasional dengan 

memprioritaskan isu-isu penting seperti pendidikan (Jomtien 1990), anak-anak (New 

York 1990), lingkungan (Rio 1992), populasi (Cairo 1994), pembangunan sosial 

(Copenhagen 1995), dan status perempuan (Beijing 1995).24   

Pada tahun 1995 dan 1996, sebagai langkah dalam menghadapi penurunan 

anggaran bantuan dalam upaya penerapan perjanjian tersebut, maka anggota komite 

bantuan pembangunan dari Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) sepakat untuk meringkas perjanjian-perjanjian internasional 

tersebut menjadi sebuah seperangkat yang disebut International Development Goals 

(IDG). IDG sendiri terdiri dari 7 sasaran seperti yang terdapat dalam MDGs, namun 

kurang memberi cakupannya pada negara-negara berkembang. Seiring waktu, 

pembahasan mengenai IDG mulai didiskusikan dalam tatanan PBB. Kofi Annan yang 

saat itu merupakan sekretaris umum PBB mendukung untuk menyempurnakan IDG 

agar lebih terpusat secara global, terutama bagi negara-negara yang berkembang. 

Pada penyelenggaraan KTT Millenium pada bulan September 2000, para anggota 

PBB sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium dimana dalam agendanya 

mencakup kerangka prioritas dan target penyelesaian isu-isu global. Hingga pada 

                                                           
24 John W. McArthur, The Origins of the Millennium Development Goals, SAIS Review, Vol. XXXIV, 

No.2 ( Summer-Fall 2014), hlm 6 
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tahun 2001, dibuatlah istilah formal dari Deklarasi Millenium tersebut yang dikenal 

sebagai Millenium Development Goals (MDGs).25  

Terdapat delapan tujuan MDGs yang disepakati, yaitu 1) mengurangi kemiskinan 

dan kelaparan,2) mencapai pendidikan 9 tahun,3) mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan,4) mengurangi tingkat kematian anak,5) meningkatkan 

kesehatan ibu,6) memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya,7) memastikan 

kelestarian lingkungan serta 8) meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan. 

PBB mengharapkan adanya MDGs ini mampu menyelesaikan permasalahan Negara, 

terutama bagi Negara-negara miskin dan berkembang. Terdapat nilai-nilai yang 

dianggap penting menurut PBB dalam hubungan internasional guna menjalankan 

komitmen tersebut, diantaranya kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, 

menghormati alam, dan saling bertanggungjawab.26 Nilai-nilai itu yang nantinya 

menjadi pegangan dari kebijakan suatu negara untuk menjalankan program MDGs 

tersebut.  

MDGs menggunakan tahun 1990 sebagai titik awal dan tahun 2015 sebagai target 

pencapaiannya. Pemerintah bahkan masyarakat diharapkan mampu menjadi aktor 

penggerak pembangunan negara, meningkatkan ekonomi, serta merasakan hasil dari 

pembangunan tersebut secara adil. Dalam hal ini, terciptanya good governace 

                                                           
25 Ibid, hlm 6-7 
26 Resolution Adopted by the General Assembly, United Nations, Millennium Declaration, 18 

September 2000, diakses dalam http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf  (20 

Desember 2017, 11.45WIB) 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
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menjadi cita-cita pemerintah dalam melaksanakan MDGs sebagai representasi dari 

pemerintah dalam memberikan kesejahteraan nasional serta merealisasikan 

pertumbuhan pembangunan negara yang lebih baik.27  

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta berkomitmen dalam 

pencapaian MDGs. Indonesia pertama kali mengeluarkan laporan perkembangan 

implementasi MDGs pada tahun 2004. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi tolak 

ukur Indonesia dalam pembangunan negaranya sebagai bentuk pelaksanaan dari 

MDGs dan membuat standar yang akan dilakukan Indonesia kedepannya.28 MDGs 

pun juga menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan negara. 

Dalam RPJMN I tahun 2004-2009, MDGs menjadi bagian dalam program-program 

pembangunan,29 dimana tertuang dalam program peningkatan kerjasama 

internasional.30 Selain itu, pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Program Pembangunan yang Berkeadilan, menyatakan:dalam Instruksi Pertamanya 

yaitu, “ Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan 

kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program 

pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi 

                                                           
27 Demeiati N. Kusumaningrum, 2014, Ekonomi Politik Kerjasama Pembangunan, Yogyakarta : Gre 

Publishing, hlm 71-73 
28 Sri Mulyani Indrawati, Summary-Indonesia Progress Report on the MDGs, 25 Agustus 2005. 

Diakses dalam 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Indonesi

a/MDG_en2005.pdf?download  (1 Mei 2017, 14.25 WIB) hlm 2 
29 Perpres RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2004-2005  
30 Dalam program peningkatan kerjasama internasional, terdapat kegiatan pokok yang akan dilakukan 

pemerintah, diantaranya pada poin ketiga, pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, 

perdagangan, sosial, dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang 

disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs) 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Indonesia/MDG_en2005.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Indonesia/MDG_en2005.pdf?download
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Presiden yang meliputi : Pro rakyat, Keadilan untuk semua (justice for all), 

Pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals-MDGs).31 

Adanya implementasi MDGs ini tidak hanya diharapkan semata-mata untuk 

peningkatan kuantitas dari target yang diharapkan, namun lebih kepada tindakan 

nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai targetnya. 

Tidak hanya bagi pemerintah pusat, namun MDGs juga harus mencakup pemerintah 

daerah. Hal ini diupayakan agar meratanya pembangunan sehingga masyarakat 

mampu merasakan dampak dari adanya MDGs tersebut.32 

Salah satu tujuan dari MDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan. Tujuan ini dianggap sebagai titik sentral dari perjanjian-

perjanjian internasional karena merupakan bentuk representasi dari upaya 

pembangunan dalam memberantas kemiskinan, peningkatan standar hidup, serta 

bentuk dari good governance. Jadi, suatu negara dapat dilihat telah mengalami 

kemajuan jika perempuan turut memiliki kontribusi didalam pembanguan negara.33 

Dalam tujuan ini, terdapat tiga indikator yang harus dicapai oleh pemerintah, 

pertama, terbukanya akses pendidikan. Pendidikan menjadi target utama dalam 

pencapaian tujuan MDGs tersebut, dimana kesetaraan gender dalam pendidikan dasar 

dan menengah diutamakan selesai pada tahun 2005, dan semua jenjang pendidikan 

                                                           
31 BAPPENAS, 2010,  Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di 

Daerah (RAD MDGs), diakses dalam 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/111580-[_Konten_]-Konten%20C7398.pdf  

(27 Januari 2018, 16.21 WIB), hlm 6-7 
32 Peter Stalker, Millennium Develompent Goals, UNDP, Cetakan kedua : Oktober 2008, hlm 3 
33 Kelly Bryan Ovie Ejumudo, Op.Cit., hlm 59 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/111580-%5b_Konten_%5d-Konten%20C7398.pdf
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paling lambat ditahun 2015. Hal yang harus diperhatkan oleh pemerintah nasional 

untuk mencapai target ini yaitu kemudahan dalam hal biaya sekolah, peningkatan 

kualitas pendidikan, serta meningkatkan jumlah pendaftar perempuan disekolah.34  

Kedua, terbukanya peluang pekerjaan non-pertanian. Pencapaian dalam target ini 

dapat dilihat dari tindakan positif dalam program ketenagakerjaan yang dibuat oleh 

pemerintah, adanya dukungan dalam peningkatan kewirausahaan perempuan, adanya 

undang-undang yang mengatur perlindungan ketenagakerjaan perempuan serta 

adanya layanan yang responsif gender.35 Ketiga, meningkatkan keterlibatan 

perempuan dalam pemerintahan. Pencapaian target ini dilihat dari adanya kuota bagi 

perempuan untuk terlibat dalam politik, penguatan calon perempuan dalam 

pemerintahan, serta adanya representasi proporsional atau sistem pemilu yang dalam 

hal ini memungkinkan perempuan untuk turut bersaing dalam pemilihan politik.36  

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan, maka penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

karakteristik suatu fenomena yang terjadi secara terperinci, berusaha untuk 

menjelaskan fakta yang jelas dan lengkap dan memiliki keterkaitan antara fenomena 

                                                           
34 United Nations Development Group, 2010, Thematic Paper on MDG 3 : Promote Gender Equality 

and Empower Women, diakses dalam http://www.oecd.org/dac/gender-development/45341361.pdf  (30 

Juli 2018, 23.14 WIB), hlm 5 
35 Ibid, hlm 20-22 
36 Ibid, hlm 25-26 

http://www.oecd.org/dac/gender-development/45341361.pdf
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yang satu dengan yang lain.37 Penelitian ini akan menjelaskan upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pencapaian target MDGs tentang 

pemberdayaan perempuan sebagai bentuk dari  pembangunan Indonesia.  

1.6.2 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis fenomena ini, maka penulis menggunakan teknik analisa 

induksi, yaitu , penelitian terhadap objek yang diteliti dengan mengumpulkan, 

memilah, dan menganalisa dengan lengkap data yang diperoleh.38 Sedangkan untuk 

model penelitian ini menggunakan model induksionis, dimana penerapan MGDs 

sebagai unit eksplanasi dari sistem internasional, dan upaya pembangunan Indonesia 

sebagai unit analisa dari negara-bangsa. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati 

upaya pembangunan pemerintah Indonesia dalam isu pemberdayaan perempuan 

untuk mencapai target kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang terdapat 

dalam tujuan MDGs (Millenium Development Goals).  

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu batasan materi dan 

batasan waktu. Batasan materi digunakan untuk membatasi penjelasan-penjelasan 

terkait penelitian ini, sehingga pembahasannya tidak keluar dari batasan yang 

                                                           
37 Ulber Silalahi, 2010, Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 28 
38 Septian Santana K., 2007, Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia, hlm 34 
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diharapkan. Sedangkan batasan waktu, merupakan rentan waktu penelitian sebagai 

dasar penulis untuk menjelaskan permasalahan penelitian. 

1.6.3.1 Batasan Materi 

Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencapai target MDGs tentang pemberdayaan perempuan sebagai  

proses dari pembangunan negara. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada empat 

pemberdayaan, yaitu pemberdayaan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. 

Sedangkan pada pemberdayaan psikologis, peneliti tidak mudah dalam 

menggambarkan prosesnya, karena semua terbentuk dari dalam diri perempuan 

masing-masing dengan perspektif yang berbeda pula pada setiap individu.  

1.6.3.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu untuk menjelaskan penelitian MDGs ini dimulai dari rentan tahun 

2004 hingga tahun 2014. Hal itu dilakukan karena melihat pada rentan waktu 

tersebut, Indonesia dipimpin oleh satu Presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. 

Melalui MDGs dengan pemerintahan yang sama, maka akan dianalisis kebijakan-

kebijakan pemerintah pada masa itu dan upaya pemerintah dalam mencapai target 

MDGs ketiga tentang pemberdayaan perempuan. 
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1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menjelaskan penelitian 

ini adalah Library Research. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan melalui 

pengumpulkan data-data dan laporan pencapaian MDGs di Indonesia. Sedangkan 

untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang penelitian ini, maka dibutuhkan 

data pustaka dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Penulis 

mengumpulkan data laporan-laporan perkembangan MDGs di Indonesia serta 

menggunakan referensi yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. 

1.7  Argumen Dasar 

MDGs merupakan komitmen dasar yang disepakati oleh negara-negara PBB 

dengan tujuan mengarahkan pembangunan negara yang lebih baik melalui target-

target yang ada didalamnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta 

dalam komitmen pencapaian MDG di tahun 2015. Pada masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2014, MDGs menjadi landasan pemerintah 

dalam membuat kebijakan. Pemerintah berupaya untuk mencapai target MDGs, 

dimana salah satu target MDGs yang berusaha dicapai yaitu poin ketiga, mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya pemerintah mencapai target 

ketiga MDGs tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan perempuan pada 

berbagai bidang, yaitu sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan pada 

berbagai bidang tersebut dilakukan melalui berbagai program, seperti program 
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peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program penguatan 

kelembagaan pengarusutamaan gender, program keserasian kebijakan peningkatan 

kualitas perempuan, program peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam 

pembangunan, program perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, 

dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan.  

1.8  Sistematika Penulisan 

Bab 1 – Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan konseptual, metode 

penelitian, argumen dasar dan sistematika penulisan. 

Bab II – Permasalahan Perempuan di Indonesia dan Komitmen Pemerintah 

Terhadap Penyelesaian Isu Perempuan, menguraikan gambaran permasalahan 

perempuan di Indonesia dalam hal sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik, serta 

komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perempuan. 

Bab III – Upaya Pembangunan Melalui Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan 

bagi Perempuan, membahas tentang program pembangunan pemberdayaan sosial dan 

pendidikan pemerintah periode pertama (2004-2009), program pembangunan sosial 

dan pendidikan pemerintah periode kedua (2009-2014), dan capaian dari 

pemberdayaan sosial dan pendidikan. 
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Bab IV – Upaya Pembangunan Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Politik 

bagi Perempuan, membahas tentang program pembangunan pemberdayaan ekonomi 

dan politik pemerintah periode pertama (2004-2009), program pembangunan 

pemberdayaan ekonomi dan politik pemerintah periode kedua (2009-2014), serta 

capaian pemberdayaan ekonomi dan politik. 

Bab V- Penutup, menyampaikan kesimpulan dari rumususan masalah dan 

pembahasan yang telah dijelaskan, serta saran bagi penelitian selanjutnya. 

Daftar Pustaka. 

 


