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BAB II 

PERNIKAHAN ANAK DI BANGLADESH 

Pada bab ini secara garis besar akan membahas mengenai bagaimana 

masalah perikahan anak di Bangladesh serta peran pemerintah Bangladesh selama 

ini dalam menangani masalah tersebut. Tetapi, pada bagian pertama penulis akan 

menjelaskan terlebih dahulu bagaimana isu pernikahan anak yang terjadi di 

Bangladesh berdasarkan data nasional yang ada dilihat dengan menggunakan 

prespektif hukum internasional yang mengatur masalah pernikahan anak, dimana 

hal ini sebagai acuan dalam melihat apakah masalah tersebut telah menjadi sebuah 

masalah yang penting atau tidak secara internasional. Bagian kedua, penulis akan 

menjelaskan apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di 

Bangladesh. Sehingga penulis akan mengetahui akar terjadinya masalah tersebut.  

Sedangkan pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan 

dampak pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh. Lalu beranjak pada 

pembahasan yang paling penting pada bab ini yaitu, bagaiman peran pemerintah 

dalam membuat kebijakan selama ini untuk menangani kasus tersebut. Sehingga 

tujuan akhir dari bab ini dapat terpenuhi oleh penulis yaitu, menjelaskan secara 

garis besar bagaiman pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh.  
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2.1 Isu Pernikahan Anak di Bangladesh   

 Masalah pernikahan anak di Bangladesh adalah masalah yang sangat luas. 

Sejak tahun 1929, pernikahan anak dilarang oleh hukum sehingga bersifat ilegal. 

Pada negara tersebut usia minimum pernikahan adalah 18 tahun untuk perempuan 

dan 21 tahun untuk anak laki-laki dan penetapan ini telah ada sejak tahun 1980-

an.
50

 Hak asasi seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial anak-anak di 

Bangladesh telah hilang karena pernikahan yang mereka lakukan, terlebih anak-

anak perempuan. Menurut data Bangladesh Demographic Health Survey (BDHS-

2005) menunjukkan bahwa Bangladesh berada di puncak dunia dalam hal 

pernikahan anak.
51

 Sedangkan menurut data UNICEF pada tahun 2005 hingga 

tahun 2013, 29 persen anak perempuan di Bangladesh menikah sebelum berusia 

15 tahun dan 65 persen anak perempuan meikah saat mereka dibawah usia 18 

tahun.
52

 

 Sekitar 29 persen atau sekitar 2 miliar anak perempuan di Bangladesh 

yang berusia 20 hingga 24 tahun menikah dan berkeluarga saat mereka dibawah 

usia 15 tahun. Sekitar 65 persen atau 4,5 miliar menikah saat mereka sebelum usia 

18 tahun pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 hingga 2013 tingkat 
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pernikahan anak mengalami penurunan dibawah usia 15 tahun menjadi 18% atau 

1.3 milliar dan dibawah usia 18 tahun menjadi 52% atau 3,8 milliar.  Pada tahun 

1993 jumlah penduduk Bangladesh sebesar 113,695,139 juta jiwa dengan 

presentase pernikahan anak dibawah usia 18 tahun adalah 73% dan dibawah usia 

15 tahun adalah 47%. Tahun 1997 penduduk Bangladesh sebesar 123,854,640 juta 

jiwa dengan presentase dibawah usia 18 tahun adalah 69% dan dibawah usia 15 

tahun adalah 49%. Pada tahun 2000 sebesar 131,581,243 juta jiwa dengan 

presentase 65% dibawah usia 18 tahun dan 38% dibawah 15 tahun. Sedangkan 

pada tahun 2004 sebesar 141,307,489 juta jiwa dengan presentase pernikahan 

anak 68% dibawah 18 tahun dan 37% dibawah 15 tahun. Pada tahun 2007 

penduduknya berjumlah 147,139,191 juta jiwa dengan presentase 66% dan 32%. 

Kemudian pada tahun 2011 sebesar 153,911,916 dengan pernikahan anak sebesar 

65% dan 29%. Selajutnya, tahun 2013 berjumlah 157,571,292 juta jiwa dengan 

presentase pernikahan anak dibawah usia 18 tahun adalah 52% dan dibawah 15 

tahu adalah 18%.
53

 

 Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk Bangladesh dengan presantase 

pernikahan anak dibawah ini maka pernikahan anak meningkat setiap tahunnya 

karena jumlah penduduk Bangladesh juga mengalami peningkatan. Tabel dibawah 

ini menunjukkan angka pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh meskipun 

pernikahan anak di Bangladesh cenderung tidak stabil dan terjadi pengurangan 

namun secara global, Bangladesh masih menjadi negara tertinggi dalam masalah 
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pernikahan anak. Maka, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pernikahan anak di 

Bangladesh terus meningkat setiap tahunnya jika dilihat berdasarkan jumlah 

penduduk.  

Gambar 2.1 Pernikahan Anak Dibawah Usia 15 dan 18 Tahun di 

Bangladesh (1993-2013)
 54

 

Sumber :Bangladesh Bureau of Statistic (BBS), Bangladesh Institute      

of Development Studies (BIDS), UNICEF Bangladesh 

Anak-anak perempuan yang telah melakukan pernikahan biasanya dengan 

pasangan yang lebih tua dari usianya. Perbedaan ini mencapai 5 hingga 9 tahun. 

Perbedaan usia pasangan sangat menentukan dinamika dalam sebuah keluarga. 

Anak-anak yang menikah sebelum usia 18 tahun terkena peningkatan resiko 

kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh pasangannya dibandingkan 

dengan mereka yang menikah pasa usia 18 tahun keatas. Data tersebut 

menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dengan pasangan yang lebih 

tua, hidup dalam garis kemiskinan, berada dalam sebuah kekuasaan, dan 

                                                           
54

Dhrupadi, Toward Ending Child Marriage in Bangladesh, United Nations Children Fund, 

diunduh dalam https://www.unicef.org/bangladesh/Child_Marriage_in_Bangladesh.pdf 

(10/03/2018, 13:45 WIB) Hal 4 

https://www.unicef.org/bangladesh/Child_Marriage_in_Bangladesh.pdf


42 
 

cenderung kurang mandiri secara ekonomi. Masalah pernikahan anak di 

Bangladesh ini sangat terkait dengan tingkat pendidikan anak. Semakin tinggi 

pendidikan anak maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pernikahan.
55

 

Gambar 2.1 Perbandingan Antara Tingkat Pendidikan dan Pernikahan 

Anak di Bangladesh Tahun 2011
56

 

Sumber :Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2000, 

2011 

Jika menempuh pendidikan hingga tingkat menengah, meskipun tidak 

sampai selesai cenderung dapat mengurangi pernikahan anak sebelum usia 15 

tahun dan menyelesaikan pendidikan sekunder atau lebih dapat mengurangi 

pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Seperti yang telah digambarkan pada 

tabel diatas, anak-anak yang tidak menempuh pendidikan sama sekali melakukan 
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pernikahan anak yaitu sebanyak 83% dan 48% dibawah usia 18 dan 15 tahun. 

Sedangkan anak-anak yang menempuh dan menyelesaikan pendidikannya hingga 

menengah keatas cenderung tidak melakukan pernikahan anak yaitu sebesar 21% 

dan 3%. Selain itu, pernikahan anak juga dikaitkan dengan kekayaan rumah 

tangga. Dimana semakin tinggi kekayaan rumah tangga maka semakin rendah 

prevalensi pernikahan anak. Anak perempuan di Bangladesh sekitar 20 persen 

yang berasal dari keluarga miskin dua kali lebih mungkin untuk melakukan 

pernikahan saat mereka belum cukup umur, dibandingkan anak perempuan yang 

berasal dari keluarga kaya. Grafik dibawah ini menggambarkan bahwa keluarga 

kaya sebanyak 16% dan 47% cenderung tidak melakukan pernikahan anak 

dibandingkan dengan keluarga miskin yaitu sebanyak 81% dan 43% dibawah usia 

15 dan 18 tahun. Sehingga semakin tinggi status ekonomi keluarga maka semakin 

dapat mengurangi pernikahan anak di Bangladesh.  

Gambar 2.1 Perbandingan Pernikahan Anak dengan Status Ekonomi 

Keluarga di Bangladesh tahun 2011
57
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Sumber :Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2000, 2011 

Pernikahan anak dengan indeks kekayaan di Bangladesh menunjukkan bahwa 

pentingnya faktor sosial ekonomi dalam menentukan siapa yang menikah muda. 

Kurangnya pendidikan mempunyai pengaruh negatif yang lebih besar pada 

pernikahan anak daripada kekayaan rumah tangga. Beberapa data diatas 

merupakan bukti bahwa pernikahan anak berhubungan dengan nilai sosial, norma 

sosial, dan kepercayaan. Banyak masyarakat yang percaya bahwa pernikahan anak 

dapat memberikan keamanan bagi anak perempuan di masa mendatang.
58

 

Terlepas dari tingkat pernikahan anak di Bangladesh, menurut data 

UNFPA pada tahun 2000-2010 Asia Selatan menyumbang tingkat pernikahan 

anak tertinggi dibandingkan dengan wilayah regional lainnya sebesar 46 persen. 

Dimana sebanyak 50 persen anak-anak perempuan di Asia Selatan melakukan 

pernikahan dibawah usia 18 tahun. Seperti pada gambar presentase dibawah ini, 

sementara Asia Selatan menyumbang tingkat pernikahan tertinggi, namun praktik 
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ini juga tersebar luas di beberapa wilayah regional lainnya. Contohnya seperti 

18% wanita berusia 20-24 tahun menikah pada usia dibawah 18 tahun di Asia 

Timur dan Pasifik. Sedangkan di Eropa Timur menyumbang 11%. Prevalansi 

masalah pernikahan anak ini sangat beragam diantara sub-regional. Pada wilayah 

Asia Selatan sendiri, negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi adalah 

Bangladesh dengan menyumbang tingkat pernikahan anak sebesar 65 persen.
59

 

Diagram 2.1 Presentase Tingkat Pernikahan Anak Berdasarkan Wilayah 

Regional 2000-2010   

 

Sumber : United Nations Population Funds (UNFPA) 2012
60

 

Dibandingkan dengan negara di Asia Selatan lainnya seperti India 47%, Nepal 

41%, Pakistan 21%, dan Sri Lanka 12%.
61

 Bangladesh tetap menempati posisi 

                                                           
59

 IPU and WHO, 2016, Child, early and forced marriage legislation in 37 Asia-Pacific countries, 

diunduh dalam https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/child-early-forced-marriage-

legislation-37-asia-pacific-countries/ (1/11/2017, 23:00 WIB) Hal 24-26 
60

Ibid., 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/child-early-forced-marriage-legislation-37-asia-pacific-countries/
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/child-early-forced-marriage-legislation-37-asia-pacific-countries/


46 
 

pertama tingkat pernikahan anak tertinggi seperti dijelaskan pada gambar dibawah 

ini. Meskipun sebenarnya jumlah penduduk India lebih banyak yaitu sebesar 

1.279 milyar jiwa tahun 2013 sedangkan Bangladesh sebesar 157,571,292 juta 

jiwa, namun prkatik pernikahan anak banyak terjadi di Bangladesh.  

Tabel 2.1 Presentase Pernikahan Anak di Asia Selatan dibawah Usia 15 

dan 18 tahun.
 62

 

Negara Asia Selatan 
% Girls Marrying 

before age 18 

% Girls marrying 

before age 15 

Bangladesh 65 29 

India 47 18 

Nepal 41 10 

Pakistan 21 3 

Sri Lanka 12 2 

 

Sumber : Girls Not Bride. 

Menurut data nasional tingkat pernikahan anak tertinggi berasal dari wilayah barat 

Bangladesh. Dimana ditemukan bahwa wilayah pedesaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Wilayah pedesaan sendiri menyumbang 

70 persen tingkat pernikahan anak. Hal tersebut dapat terlihat dari bagan yang 

dipaparkan berikut ini. Tabel dibwah ini juga memperihatkan tingkat anak 

perempuan dan laki-laki yang tidak dan menempuh pendidikan serta tingkat 
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kekayaan keluarga. Menurut data tersebut bahwa Bangladesh memiliki tingkat 

tertinggi dari semua elemen dari pernikahan anak, tingkat pendidikan, serta status 

ekonomi. 
63

 

Gambar 2.1 Data Nasional Tingkat Pernikahan Anak Di Bangladesh 

(2006-2011)
 
.
64

 

Sumber : UNFPA dan Girls Not Bride 2012 

 Masalah pernikahan anak ini sebenarnya telah diatur dalam beberapa 

konvensi dan hukum internasional. Dimana konvensi dan hukum internasional 

tersebut dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam rangka 

untukmengatur negara-negara anggotanya agar peduli terhadap angka pernikahan 

anak yang dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak-anak 

terutama anak perempuan.  
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 Semua konvensi internasional seperti Universal Declaration of Human 

Rightstahun 1948 (UDHR), Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Womentahun 1979, International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights 1966, dan International Covenant on Civil and 

Political Rights. Bangladesh sendiri telah melakukan ratifikasi konvensi tersebut. 

Namun, adapula beberapa pengecualiaan yang dilakukan sesuai dengan hukum 

undang-undang negara. Bangladesh tidak menganggap bahwa beberapa pasal 

dalam konvensi tersebut mengikat karena bertentangan dengan hukum syariah 

yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Contohnya seperti anak dapat menikah 

pada usia 14 tahun sesuai dengan hukum agama dan usia 16 tahun sesuai izin 

orang tua.
65

 Ratifikasi yang dilakukan Bangladesh sebenarnya tidak merubah 

secara harfiah mengenai masalah pernikahan anak. Pada beberapa konvensi yang 

mengatur masalah hak asasi yang telah diratifikasi oleh Bangladesh harusnya 

dapat mengurangi pernikahan anak di negara tersebut. Sebenarnya masalah 

pernikahan anak ini merupakan masalah hak asasi yang serius, yang mana 

menyangkut tentang hak perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan hak asasi 

menyeluruh. Karena Bangladesh sendiri tidak menganggap beberapa pasal 

konvensi internasional mengikat, maka harus ada upaya yang lainnya untuk 

dilakukan.   

2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Bangladesh   
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 Pernikahan anak dapat terjadi karena beberapa faktor, di Bangladesh 

terdapat beberapa faktor yang mendorong hal tersebut. Diskriminasi gender dapat 

memberikan pelajaran bagi anak perempuan baik secara kebiasaan bersikap dan 

bersosial yang dapat membahayakan di setiap tahap kehidupan mereka dan juga 

dapat memberikan tekanan bagi tingginya angka perikahan di negara ini. 

Kemiskinan merupakan kenyataan sehari-hari bagi setiap keluarga yang berada di 

Bangladesh dan banyak sekali orang tua yang melihat bahwa pernikahan anak 

merupakan pilihan terbaik untuk melindungi masa depan anak perempuan mereka. 

Para orang tua di Bangladesh merasa bahwa mereka tidak bisa atau tidak mampu 

memberi makan, mendidik, serta melindungi anak perempuannya. Status 

Bangladesh sebagai salah satu negara yang paling terkena dampak bencana alam 

dan perubahan iklim memberikan faktor tambahan bagi kesengsaraan bagi 

keluarga di negara tersebut, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah 

marjinal yang paling terkena dampak bencana alam.
66

 Namun, terdapat beberapa 

faktor lainnya yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan anak di 

Bangladesh.  

 Faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di Bangladesh dan 

implikasinya sangatlah kompleks. Faktor dan implikasi tersebut saling terkait, 

sehingga perlu untuk membuat solusi yang tidak sederhana untuk menangani 

masalah pernikahan anak ini. Survei tahun 2013 menunjukkan bahwa persepsi 

wanita mengenai alasan terjadinya pernikahan anak yang paling banyak adalah 

masalah keuangan sebesar 62,2% (59,6% di daerah pedesaan dan 71,6% di daerah 
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perkotaan). Alasan yang paling disebutkan yang kedua adalah kurangnya rasa 

aman dalam hal keselamatan dan bebas dari pelecehan (44,3% di daerah pedesaan 

dan 43,6% di daerah perkotaan). Survei juga menunjukkan bahwa masalah dalam 

keluarga adalah alasan dilakukannya pernikahan anak (38,3% di daerah pedesaan 

dan 35,3% di daerah perkotaan) dan masalah lainnya seperti tabel dibawah. Secara 

keseluruhan, persepsi pemimpin masyarakat mengenai faktor penyebab 

pernikahan anak mirip dengan yang disebutkan di atas. Mereka menjelaskan 

bahwa keluarga di Bangladesh banyak yang mengalami masalah keuangan, 

terlebih mereka yang mempunyai anak perempuan. Sehingga dapat disimpulkan 

melalui tabel dibawah ini bahwa masalah keuangan menjadi faktor utama 

dilakukannya pernikahan anak di Bangaldesh.
67

 

Secara keseluruhan data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa sebagian 

besar pedesaan di Bangladesh memiliki presentase lebih banyak dibandingkan 

perkotaan. Hal tersebut dikarenakan pedesaan jauh lebih kekurangan 

dibandingkan perkotaan. Tetapi untuk permasalahan perekonomian perkotaan 

memiliki presentase lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Gaya hidup untuk 

tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Tuntutan hidup di kota 

lebih mahal dibandingan tinggal di desa. Hal tersebut dapat dicontohkan seperti 

Jakarta dan Malang, dimana hidup di Jakarta lebih mahal dibandingkan di 

Malang. Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak akan dijelaskan 

satu-persatu sesuai survei nasional faktor-faktor tersebut seperti tabel dibawah ini, 
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namun pada penjelasannya akan dikelompokkan menjadi satu yaitu menjadi, 

faktor kemiskinan, bencana alam, pendidikan, dan sosial budaya. 

 

 

 Tabel 2.2 Alasan Pernikahan Anak di Bangladesh 2013.
68

 

Perceived Reasons for Child 

Marriage 

Rural % Urban % 

Overall 

Total % 

Number Of 

women 

Financial problems within family 59.6 71.6 62.2 3338 

Lack of Safety from Harassment  44.3 43.6 44.2 2370 

Problems within the family  38.3 35.3 37.6 2020 

Lack Awareness of the legal age 

of marriage  

20.3 17.0 19.6 1050 

To prevent Dowry increasing  10.8 12.3 11.1 595 

Religious Beliefs  5.3 2.8 4.8 257 

Social Pressure to Mary  5.2 3.9 5.0 266 

Family Traditon 3.6 2.7 3.4 180 

Unmemployment  2.7 1.6 2.4 131 

Other  1.0 0.7 0.9 49 
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Sumber :Plan International Bangladesh, The International Centre for    

Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), Associates for 

Community and Population Reasearch (ACPR) 2013. 

 2.2.1 Faktor Kemiskinan  

 Faktor kemiskinan atau keuangan merupakan faktor utama atau salah satu 

faktor yang paling banyak dikutip dibalik pernikahan anak di Bangladesh. Banyak 

keluarga yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem sehingga keluarga tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan 

orang-orang tidak cukup makan setiap hari. Sehingga, mereka mengatur 

pernikahan untuk anak perempuan mereka dengan harapan anak perempuannya 

mendapatkan makanan dan hidup bersama mertua. Menurut data Human Rights 

Watch, hampir tidak ada keluarga miskin yang menerima bantuan dana dari 

program pemerintah. Namun pejabat pemerintahan mencotohkan bahwa 

pernikahan anak dapat dicegah ketika keluarga miskin diberikan bantuan sebesar 

300 taka (US$4) per bulan. Salah satu anak perempuan yang melakukan 

wawancara dengan Human Rights Watch adalah Lucky. Lucky menikah pada usia 

15 tahun dan ia adalah gadis termuda dari kakak-kakanya yang juga telah menikah 

di usia 11 dan 12 tahun. Keluarga Lucky hanya makan sekali untuk dua hingga 

tiga hari. Orang tua Lucky tidak bisa member makan sehingga ia dinikahkan. 

Setelah menikah ia mendapat makanan dari mertuanya.
69
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Bagi keluarga di Bangladesh anak perempuan adalah beban ekonomi, 

seringkali orang tua terjebak pada janji pernikahan atau pernikahan palsu yang 

digunakan sebagai kedok untuk memancing anak perempuan kedalam pelacuran 

di luar negeri. Strategi untuk bertahan hidup juga biasanya dilakukan dengan cara 

menikahkan anak mereka dengan pria yang lebih tua untuk mendapatkan 

keamanan finansial.
70

 Beberapa desa di Bangladesh dikenal sebagai desa dengan 

mata pencaharian yang terbatas, di sejumlah desa orang-orang mencari nafkah 

dengan cara memancing atau bertani serta berimigrasi untuk bekerja. Sebagian 

besar kepala rumah tangga adalah seorang petani penggarap lahan orang lain atau 

berutang. Anggota keluarga miskin yang merupakan laki-laki dewasa di 

Bangladesh, harus berimigrasi untuk bekerja. Tetapi sebelum meninggalkan anak 

perempuannya, ia akan menikahkan anak perempuannya tersebut karena tidak 

ingin meninggalkan gadis remaja mereka tanpa pengawasan atas keamanan 

mereka. Faktor ekonomi yang membuat terjadinya pernikahan anak muncul 

dengan sangat kuat di semua desa di Bangladesh, baik diatara umat Hindu dan 

Muslim. Menurut ibu-ibu di Bangaldesh, anak perempuan dianggap tidak 

memiliki pemasukan, pakaian dan makanan untuk anak perempuan dianggap lebih 

mahal. Kata lain dari hal tersebut adalah membesarkan anak perempuan sama saja 

dengan membesarkan gajah.
71

 

 Selain itu, kurangnya jaringan pengaman dari pemerintah yang memadai, 

seringkali membuat keluarga di Bangladesh bertambah miskin dan melakukan 

pernikahan anak. Keluarga-keluarga di Bangladesh menggambarkan sebuah 
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tekanan yang membuat diaturnya pernikahan dengan cepat bagi putri-putri mereka 

setelah bencana alam terjadi. Geofisika Bangladesh sendiri rentan terhadap angin 

topan, banjir, erosi sungai, gempa bumi. Sangat umum sekali jika keluarga 

kehilangan rumah dan tanah mereka akibat kerusakan bertahap yang disebabkan 

oleh erosi sungai. Ketika rumah dan harta benda hilang, orang tua berpikir untuk 

menikahkan anaknya. Negara biasanya mengalami setidaknya satu bencana besar 

dalam setahun dan kehilangan lebih dari tiga persen dari produk domestic bruto 

(PDB) setiap tahun karena bencana alam.
72

 

Status Bangladesh sebagai salah satu negara yang berpenduduk paling 

padat di dunia, yaitu sebesar 1.100 orang per kilometer persegi dengan populasi 

miskin sebesar yaitu, 47 juta orang hidup dalam kemiskinan dan 26 juta orang 

dalam kemiskinan yang ekstrem, dari populasi 166 juta. Sehingga membuat 

penduduk sangat rentan ketika bencana alam terjadi. Daerah yang paling rawan 

bencana alam adalah daerah termiskin di negara tersebut. Bahkan menurut The 

World Risk Index, dimana mengkategorikan risiko masing-masing menjadi korban 

bencana yang berkaitan dengan peristiwa alam yang ekstrem, menempatkan 

Bangladesh sebagai negara tertinggi kelima di dunia dalam hal risiko di tahun 

2013. Masalah pernikahan anak yang dapat terjadi dikarenakan bencana alam, saat 

ini diperparah dengan adanya perubahan iklim. Bangladesh sebagai salah satu 

negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2013 menurut 
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World Bank, Bangladesh dianggap sebagai impact hotspot atau disebut juga 

daerah rawan bencana.
73

  

 Keluarga yang terkena bencana alam harus berjuang dalam kemiskinan, 

keterbatasan pangan, dan mata pencaharian yang tidak stabil. Mereka berfikir 

bahwa pernikahan anak merupakan solusi jangka pendek yang terbaik bagi anak-

anak perempuan mereka. Berdasarkan 58 responden mengatakan mereka 

menikahkan anaknya karena perubahan iklim berkisar dari usia 12 hingga 17 

tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pernikahan anak tertinggi akibat 

bencana alam adalah berusia 13 tahun yaitu berjumlah 22 anak perempuan.
74

 

Berikut adalah tabel dampak perubahan iklim terhadap pernikahan anak.  

 Tabel 2.2.1 Pernikahan Anak karena Perubahan Iklim
75

 

  

 

 Sumber : Women’s Study International Forum 2014 
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Usia Anak Perempuan Jumlah 

12 9 
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14 7 
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16 7 
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Banyak daerah di Bangladesh yang mengalami banjir berkepanjangan, 

yang terjadi selama berbulan-bulan. Ketika musim hujan akan terjadi banjir 

bandang yang membuat terjadinya pernikahan anak, yaitu pada bulan April 

hingga pertengahan Agustus. Meskipun selama ini terdapat perahu yang 

memfasilitasi masyarakat untuk memudahkan akses komunikasi antar desa, tetapi 

disisi lain membuat anak-anak semakin sulit untuk melanjutkan sekolah. Sehingga 

banyak anak-anak yang putus sekolah dan akhirnya melakukan pernikahan. Pada 

musim tersebut anak perempuan sangat rentan untuk dinikahkan.
76

 Bagi banyak 

keluarga di Bangladesh, banjir mengakibatkan hancurnya hasil panen, sehingga 

berakibat buruk pada pasokan makanan dan rasa aman. Banyak dari penduduk 

miskin yang hidup tanpa pilihan yaitu, tinggal di daerah yang rentan terhadap 

perubahan iklim atau dibawah bayang-bayang erosi sungai yang terus meluap 

hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Akhirnya mengakibatkan 

mereka menjadi tunawisma dan tidak memiliki lahan serta menikahkan anak 

perempuannya.
77

 

Erosi sungai juga berakibat pada dilakukannya pernikahan anak, jika 

rumah mereka hancur atau hilang akibat erosi. Maka anak perempuan akan 

dinikahkan sebelum mahar semakin mahal dan usia yang semakin tua. Karena 

perlu waktu yang lama untuk mencari lahan baru dan membangun rumah baru. 

Sebelum rumah hilang atau hancur oleh erosi keluarga juga berpikir untuk 

menikahkan anak perempuannya, sehingga ia aman bersama mertuanya. Bahkan 
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setelah rumah mereka hancur, hal tersebut akan berdampak pada statu sang gadis 

dan daya tawar yang kurang dalam mengatur pernikahan. Selain erosi, angin 

topan juga berdampak penduduk Bangladesh kehilangan rumah. Pada tahun 2009, 

Topan Alia menewaskan lebih 200 orang dan membuat lebih dari 500.000 orang 

kehilangan tempat tinggal. 
78

 

 2.2.2 Faktor Pendidikan  

 Akses terhadap pendidikan sangat sulit bagi anak perempuan miskin di 

Bangladesh. Orang tua miskin di Bangladesh tidak mampu membayar untuk biaya 

ujian, membeli seragam, alat tulis, dan biaya terkait lainnya, bahkan ketika 

pendidikan bebas.
79

 Banyak gadis yang telah melakukan wawancara denga 

Human Rights Watch mengatakan bahwa mereka menikah ketika keluarganya 

tidak mampu lagi mendidik mereka. Beberapa keluarga di Bangladesh harus 

membuat keputusan yang sulit untuk anak perempuan mereka. Apakah lebih baik 

untuk membayar pendidikan, atau makanan, dan bahkan terkadang anak-anak 

terlalu lapar untuk pergi ke sekolah.
80

 

Karena keterpencilan dan aksesbilitas yang sulit, banyak keluarga yang 

kurang mendapatkan informasi mengenai praktik-praktik kesehatan, seperti 

dampak pernikahan anak. Beberapa desa bahkan tidak memiliki sekolah dasar dan 

sebagian besar tidak memiliki sekolah menengah di dalam desa. Sedangkan untuk 

menuju satu desa ke desa lainnya membutuh waktu lebih dari dua jam dan selama 
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musim kering dibutuhkan transporatasi yang memadai. Kurangnya fasilitas, 

layanan, serta keamanan untuk bersekolah membatasi mobilitas anak perempuan 

untuk mendapatkan pendidikan dan bersekolah. Tiga dari 13 desa di Bangladesh 

tidak mempunyai sekolah dasar yang dikelola pemerintah dan tidak satupun dari 

desa tersebut mempunyai madrasah atau sekolah menengah. Sehingga mereka 

yang tidak mempunyai sekolah di desa mereka harus bersekolah di desa tetangga. 

Misalnya desa tersebut dibatasi oleh sungai, akan tetapi tidak ada jembatan 

ataupun perahu yang dapat mengantarkan anak-anak bersekolah. Selain itu, anak-

anak cenderung putus sekolah selama musim hujan karena air sungai yang 

meluap. Anak perempuan lebih banyak yang akhirnya putus sekolah dan memilih 

untuk dinikahkan dibandingkan dengan anak laki-laki karena perjalanan untuk 

berangkat ke sekolah sangat tidak aman dan berbahaya.
81

 

 

 

 2.2.3 Faktor Sosial dan Budaya   

 Tekanan sosial yang kuat sering juga menjadi faktor utama dilakukannya 

pernikahan anak di Bangladesh. Pernikahan anak merupakan norma, dimana 

untuk mencegah hubungan romantis atau seksual sebelum menikah. Masa depan 

seorang gadis di Bangladesh dapat dengan mudah rusak hanya karena desas-

desus. Bahkan seorang gadis yang terlibat dalam hubungan romantis kadang-

kadang cukup untuk mendorong pernikahan yang terburu-buru, yang dapat terjadi 
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dalam hitungan hari. Tekanan sosial dikarenakan pelecahan, penyerangan, atau 

ancaman penculikan juga membuat dilakukannya pernikahan anak. Keluarga yang 

mengahadapi masalah-masalah tersebut merasa bahwa mereka memiliki sedikit 

atau tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari polisi atau 

pejabat pemerintah lokal lainnya, bahkan ketika perilaku itu jelas merupakan 

kejahatan. Tekanan sosial bisa begitu kuat sehingga orang tua kadang-kadang 

merasa mengatur pernikahan dini adalah tindakan kebaikan dan pengasuhan yang 

penuh kasih. Ketakutan akan pelecehan atau rasa ketidak hormatan terhadap 

keluarga yang dihasilkan dari hubungan pra-perkawinan begitu dirasakan 

sehingga banyak gadis dan orang tua menjelaskan bahwa pernikahan anak yang 

dihasilkan akibat pelecehan itu sendiri, namun hanya rasa takut akan terjadinya 

pelecehan.
82

 

Selain itu, adanya praktek keluarga mempelai wanita membayar mahar 

kepada keluarga mempelai laki-laki dalam bentuk uang tunai, perhiasan, atau 

barang. Keluarga Muslim dan Hindu juga memberikan mahar atau hadiah 

misalnya dalam bentuk furnitur, uang tunai, pakaian, sepeda motor, bara-barang 

elektronik, atau sesuai dengan kemampuan keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk 

menjamin kebahagiaan gadis yang dinikahi dan simbol kehormatan. Sebelum 

melakukan pernikahan, dilakukan kesepakatan mahar. Jika pada saat menikah 

mahar yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian maka gadis tersebut akan 

mendapat masalah. Gadis-gadis muda mungkin akan disalah gunakan oleh mertua 

mereka dan dipulangkan kerumah karena keluarga mereka tidak mampu 
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memenuhi tuntutan pihak keluarga laki-laki untuk mendaptkan lebih banya uang. 

Hal ini menimbulkan pernikahan anak karena semakin muda usia anak perempuan 

maka mahar yang diberikan semakin murah atau bahkan tidak sama sekali bagi 

pengantin muda.
83

 

Pemerintah sendiri dalam hal ini telah membuat sebuah undang-undang 

untuk melarang keluarga perempuan membayar mahar, tetapi karena masalah 

mahar ini begitu mengakar. Kelurga begitu bersikeras untuk membayar untuk 

anak perempuan mereka bahkan ketika itu tidak diminta. Karena mereka percaya 

bahwa gadis akan dinilai lebih tinggi dan diperlakukan dengan baik jika ia 

membayar mas kawin. Namun ketika keluarga gadis sangat miskin, atas 

permintaan keluarga, elit desa dan pemimpin dapat membantu secara financial 

untuk menyediakan mahar. Masalah mahar selain dapat menyebabkan terjadinya 

pernikahan anak, juga dapat menyebabkan pelecehan yang dilakukan oleh mertua 

mereka setelah melakukan pernikahan.
84

 

 Jika dilihat dari faktor kemiskinan, perempuan muda di Bangladesh sulit 

untuk menentukan nasib sendiri sehingga mereka tidak punya hak untuk memilih 

masa depan mereka selain menikah muda. Faktor pendidikan yang membuat anak 

perempuan tidak mendapatkan hak dalam pendidikannya dan masalah mas kawin 

yang membuat keluarga miskin menjadi lebih miskin. Sehingga pernikahan anak 

merupakan diskriminasi gender dan masalah hak asasi manusia. Faktor penyebab 

terjadinya pernikahan anak adalah masalah diskriminasi gender terhadap 
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perempuan. Maka harus dilakukan upaya karena peran pemerintah yang kurang 

dalam hal ini.    

2.3 Dampak Pernikahan Anak di Bangladesh  

 Pernikahan anak melanggar hak-hak anak dalam banyak cara. 

Konsekuensi utama dari pernikahan anak adalah penolakan masa anak-anak, 

pembatasan kebebasan pribadi dan kurangnya kesempatan pendidikan. Pernikahan 

anak berbahaya bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa 

konsekuensi secara fisik, mental, dan sosial dari pernikahan anak. Banyak anak 

perempuan yang tidak bahagia dalam pernikahan yang sangat terisolasi. Mereka 

kehilangan kebebasan mereka serta pengembangan pribadi.
85

 

Pendidikan mereka terhenti, termasuk penghentian pendidikan menengah, 

dengan dilakukannya pernikahan anak menyebabkan anak perempuan mempunyai 

keterbatasan dalam berinteraksi sosial dan mendapat pekerjaan yang baik. Karena 

pernikahan anak memperparah anak perempuan untuk mendapatakan 

keterampilan dan membuat mereka tidak dapat berintegrasi dalam pasar kerja, 

serta membatasi perkembangan pribadi dan psikologis. Berdasarkan tabel 

dibawah ini pada tahun 2013, secara keseluruhan 43 persen anak perempuan 

merupakan seorang siswi pada saat mereka dalam menikah. Angka tersebut 

termasuk sebesar 44 persen untuk perempuan daerah pedesaan dan 39,1 persen 

untuk daerah perkotaan. Tetapi, secara keseluruhan 75,7 persen dari perempuan 

tersebut berhenti sekolah setelah mereka menikah. Angka ini lebih tinggi di 

                                                           
85

 Islam Loc. Cit.,  



62 
 

daerah pedesaan (79,9%) dibandingkan daerah perkotaan (61,9%). Sebesar 62,2 

persen anak perempuan tidak menerima beasiswa pada saat menikah. Beberapa 

data 2013 menunjukkan bahwa pernikahan anak sangat menghambat anak 

perempuan bersekolah. Selain itu, sebanyak 3,1% wanita bekerja atau mempunyai 

pekerjaan dan setelah menikah sebanyak 30,9.% tidak melanjutkan pekerjaanya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selain menjadi faktor penyebab dilakukannya 

pernikahan anak, pendidikan juga menjadi dampak yang harus diterima anak-anak 

ketika mereka melakukan pernikahan anak. Wanita juga cenderung tidak 

melanjutkan pekerjaan mereka dan terlibat dalam organisasi.
86

 

Pada tahun 2012 hingga 2013 menurut data statistik Bangladesh, siswa 

yang telah menempuh pendidikan menengah secara nasional sebesar 46,1%. 

Kemudian, siswa yang menempuh sekolah dasar sebesar 96,4%.
87

 Secara garis 

besar, tabel dibawah memperlihatkan bahwa pendidikan lebih banyak ditempuh 

pada daerah perkotaan. Sedangkan penerimaan beasiswa lebih banyak di 

pedesaan, hal tersebut dilakukan untuk membantu orang-orang yang kurang 

mampu yang sebagian besar berada di pedesaan. Selain itu, ketertarikan sosial di 

pedesaan lebih kental dibandingkan di perkotaan, sehingga keterlibatan 

masyarakat dengan organisasi lebih banyak di daerah pedesaan.    
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 Gambar 2.3 Dampak Pernikahan Anak terhadap Pendidikan, Pekerjaan,  

dan Keterlibatan di Organisasi di Bangladesh.
 88

   

Sumber : Plan International Bangladesh, The International Centre for    

Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), Associates for 

Community and Population Reasearch (ACPR) 2013 

Pengantin baru harus tunduk kepada keluarga suami dan bekerja rumah 

tangga di rumah pihak suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang hampir 

dilakukan dalam semua pernikahan anak. Anak perempuan juga dapat terancam 

masalah kesehatan yang serius, termasuk kematian akibat kehamilan yang terlalu 

dini, keadaan tertinggal, dan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami 

dan pihak keluarganya. Pernikahan anak sangat buruk untuk kesehatan wanita 
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atau meningkatkan resiko sakit (49,9% pedesaan dan 46,8% perkotaan). Gadis 

yang menikah di usia muda mengalami tekanan kuat untuk hamil. Kehamilan dini 

mencapai 43,8% di pedesaan dan 44,8% perkotaan. Remaja yang telah menjadi 

seorang ibu biasanya lebih cenderung menderita komplikasi persalinan dengan 

resiko kesehatan yang cukup besar dibandingkan wanita dewasa. Untuk Ibu yang 

lebih muda yang masih dalam proses pertumbuhan, tingkat kematiannya jauh 

lebih tinggi. Ibu yang berusia remaja dua kali lebih mungkin untuk mengalami 

kematian saat melahirkan dibandingkan dengan Ibu yang usia penuh.
89

 

Resiko ibu hamil meninggal saat melahirkan adalah sebesar 29,1% di 

wilayah pedesaan dan 36,5% di wilayah perkotaan. Untuk bayi yang lahir dari ibu 

yang lebih muda atau dibawah usia 18 tahun, 50 persen lebih mungkin bagi bayi 

untuk meninggal daripada jika dilahirkan dari seorang Ibu diatas 20 tahun. Hal ini 

juga termasuk dalam masalah keguguran berulang, penghentian kehamilan, dan 

komplikasi terkait persalinan. Mereka tidak dapat mencapai kehamilan yang 

sehat, tidak dapat menjaga anak-anak dan keluarga mereka dalam keadaan 

kesehatan fisik dan mental yang buruk, serta rentan terhadap penyakit menular 

seperti penyakit menular seksual, fistula, dan kesehatan seksual buruk lainnya. 

Selain itu, pernikahan anak juga mempengaruhi pertumbuhan fisik anak remaja. 

Sebesar 27,1 persen mempengaruhi pertumbuhan fisik anak di wilayah pedesaan 

dan sebesar 29,6 persen di wilayah perkotaan serta dampak kesehatan lainnya 

seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini.
90

 Dapat disimpulkan bahwa 

dampak negatif bagi kesehatan perempuan di Bangladesh lebih banyak dirasakan 
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di wilayah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Fasilitas di pedesaan lebih 

banyak mempunyai kekurangan dibandingkan perkotaan. Fasilitas kesehatan yang 

jauh dan sulit dijangkau, kurangnya sosialisasi kesehatan, dan obat-obatan yang 

kurang lengkap.  

Tabel 2.3 Presentase Resiko Pernikahan Anak Terhadap Kesehatan di 

Bangladesh 2013.
 91

 

Perceived Consequence of Child 

Marriage 

Rural % Urban % 

Overall 

Total % 

Number Of 

women 

Bad for health/risk of becoming 

sick  

49.4 46.8 49.2 2641 

Early Pregnancy  43.8 44.8 44.0 2360 

Mother may die during dilivery 29.1 36.5 30.7 1648 

Harmful for physical growth 27.1 29.6 27.7 1484 

Child May die during delivery 23.1 17.4 21.9 1174 

Difficult to Uphold 

Responsibilities  

20.2 15.0 19.1 1024 

Anaemia  18.1 16.2 17.7 949 

May destroy conjugal relation 13.1 12.2 12.9 694 

Premature Birth  12.9 10.8 12.4 668 
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Stops Education Early  5.5 4.7 5.3 286 

Harmful for mental health  4.8 5.3 4.9 264 

Sumber :Plan International Bangladesh, The International Centre for    

Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), Associates for 

Community and Population Reasearch (ACPR) 2013. 

 Selain itu, pernikahan anak menyebarkan masyarakat tidak setara. Dimana 

secara ekonomi anak perempuan mengalami kerentanan, termasuk kedalam situasi 

tidak berdaya dan tidak mempunyai tanah atau penghasilan. Gadis yang telah 

menikah kebanyakan menderita inferioritas dan kurang percaya diri dalam 

berurusan serta interaksi sosial dengan orang lain. Pernikahan yang melibatkan 

seorang istri yang sangat muda dengan suami yang lebih tua cenderung kurang 

kohesif, karena akan penuh dengan pertengkaran, ketidak puasan pernikahan, dan 

lebih mudah berakhir yang akhirnya menyebabkan perceraian, penelantaran, atau 

poligami. Pengantin muda dengan suami yang jauh lebih tua juga memiliki resiko 

lebih tinggi untuk menjadi janda di awal kehidupannya daripada mempelai wanita 

yang lebih tua. Terlebih pernikahan anak dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan.
92

 

 Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pernikahan anak menyebabkan 

beberapa dampak. Bahkan dampak tersebut merupakan dampak-dampak negatif 

bagi anak perempuan. Masalah pernikahan anak ini menyebabkan timbul masalah 

lainnya. Dimana banyaknya anak perempuan yang putus sekolah dikarenakan 
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pernikahan, kekeran fisik dan seksual, serta masalah yang menyangkut kesehatan 

lainnya. Hal ini membuktikkan bahwa ketika pernikahan anak dilakukan maka 

timbul masalah hak asasi lainnya. Sehingga perlu sekali untuk dilakukan beberapa 

upaya dalam mengatasi masalah pernikahan anak di Bangladesh yang juga 

bertujuan untuk menekan masalah lainnya.  

2.4 Kebijakan Pemerintah Bangladesh dalam Menangani Kasus Pernikahan 

Anak di Bangladesh   

 Bangladesh sendiri telah mengadopsi konstitusi pada tanggal 4 November 

1972, akan tetapi pada tahun 1977 konstitusi tersebut diubah sebagai tujuan untuk 

menghapuskan prinsip sekularisme pada bagian dua, yaitu Prinsip-prinsip 

Mendasar Kebijakan Negara. Konstitusi mengatur dan mengakui tentang hak 

moralitas, hak perlindungan, hak untuk hidup, dan kebebasan pribadi, serta hak 

atas kesehatan yang tercantum masing-masing pada Art 32 dan Art 18,1. 

Perlindungan konstitusional terhadap hak perempuan dan penegasan kesetaraan 

gender berada di bawah Prinsip-prinsip Fundamental Kebijakan Negara dan diatur 

dalam Art 19,3 mengenai partisipasi perempuan di semua bidang kehidupan. 

Selain itu, pada Art 27 hingga 29 menjelaskan mengenai hak-hak dasar, dimana 

konstitusi menegaskan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan 

menegaskan mengenai non-diskriminasi atas dasar seks. Bangladesh memiliki 

sistem hukum campuran yaitu, sebagian hukum Inggris dan hukum Islam. 

Pemerintah Bangladesh membuat sebuah undang-undang khusus untuk masalah 
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pernikahan anak, tetapi dalam prakteknya seringkali tidak tegas atau tidak efektif. 

Karena undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum adat dan agama.
93

 

 The Child Marriage Restraint Act 1929 (CMRA) merupakan hukum 

utama tentang pernikahan anak dan pihak-pihak yang mempunyai kewajiban 

untuk mencegah pernikahan anak. Undang-undang tersebut menjelaskan 

mengenai usia, dimana yang dimaksud dengan anak-anak adalah usia dibawah 18 

tahun untuk anak peempuan dan laki-laki dibawah usia 21 tahun. Selain itu, pada 

bagian 4 hingga 6 undang-undang tersebut juga menjelaskan hukuman bagi yang 

melangsungkan upacara pernikahan anak, dapat berlaku untuk orang tua atau wali 

yang menikahkan. Hukuman tersebut berupa denda seribu Taka (U$D 14) atau  

penjara selama tiga bulan, atau dengan keduanya. Namun, sanksi yang diberikan 

pemerintah ini kurang efisien untuk menekan pernikahan anak di Bangladesh. 

Sanksi tersebut tergolong sangat mudah dan sanksi tersebut tidak sepenuhnya 

ditegakkan, sehingga tidak dapat membuat mereka jera. Implementasi pernikahan 

anak lebih berdasar pada hukum agama seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen 

daripada hukum negara. Konsep pernikahan anak berbeda antara hukum agama 

satu dengan yang lainnya, sehingga seringkali terjadi tumpanh tindih. Menurut 

sensus, penduduk Bangladesh mayoritas memeluk agama Islam (89,7%) dan 

Hindu (9,2%).
94

 

 Hukum pribadi setiap agama mengenai pernikahan anak telah diakui 

hukum secara resmi dan dilengkapi dengan keputusan otoratif yang dikeluarkan 
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oleh Mahkamah Agung Bangladesh dan Pengadilan Tinggi. Menurut hukum 

agama Muslim, Hindu, dan Kristen pernikahan anak perempuan pada usia 

dibawah 18 tahun dapat diterima dalam beberapa keadaan. Hukum agama muslim 

pernikahan anak dapat dilakukan oleh anak perempuan ketika mereka berusia 14 

tahun. Sedangkan hukum agama Hindu tidak membatas usia untuk melakukan 

pernikahan namun, umumnya terjadi ketika anak-anak mengalami masa 

pubertasyaitu usia 13 tahun. Jika hukum agam Kristen mengizinkan pernikahan 

anak dibawah umur denga izin orang tua mereka.
95

 

 Setelah merdeka pada tahun 1971, Bangladesh mengadopsi semua 

undang-undang yang berlaku sebelum kemerdekaan. Sehingga banyak sekali 

undang-undang yang tidak tersentuh selama lebih dari satu abad meskipun 

terdapat perubahan substansial dalam masyarakat dan kehidupan keluarga di 

Bangladesh. Kebijakan pemerintah dalam mengadopsi undang-undang tersebut 

sering menjebak wanita dalam pernikahan yang kasar dan mendorong wanita ke 

dalam kemiskinan ketika pernikahan berakhir. Hukum agama ini gagal dalam 

melindungi hak-hak anak. Kebijakan pemerintah lainnya, dalam menangani 

masalah pernikahan anak adalah dengan cara sistem pendaftaran pernikahan. 

Hukum negara dan hukum agama menetapkan pendaftaran ketika akan dilakukan 

sebuah pernikahan. Namun, hukum agama seperti hukum Islam dan Kristen tidak 

berjalan tegas karena kurangnya sistem yang seragam pada pencatatan hukum 

agama lainnya. Pemerintah lagi-lagi tidak memfasilitasi pencatatan yang akurat 
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dan mudah diakses. Tidak ada catatan terpusat dengan sistem registrasi tidak 

terkoordinasi sehingga dapat dengan mudah dimanipulasi.
96

 Kebijakan 

pendaftaran pernikahan ini pula bertujuan untuk mengetahui akte kelahiran 

seorang gadis memastikan bahwa ia berusia diatas 18 tahun. Akan tetapi dalam 

banyak kasus orang tua biasanya akan membeli akte kelahiran palsu agar dapat 

memanipulasi usia anak yang akan menikah.
97

 

 Kebijakan lainnya untuk menangani masalah pernikahan anak ini adalah 

undang-undang pendaftaran kelahiran dan kematian pada tahun 2004 dan berlau 

pada tahun 2006. Undang-undang ini mengharuskan akte kelahiran sebagai bukti 

usia untuk sejumlah layanan penting seperti pendaftaran pernikahan yang 

dijelaskan diatas, mendapatkan paspor, dan pendaftaran untuk masuk sekolah. 

Namun, undang-undang ini juga tidak berjalan dengan tegas dan efisien, 

dikarenakan sistem pencatatan yang kurang memadai sehingga usia anak 

perempuan tidak dapat dipastikan secara pasti. Adapun salah satu pasal yaitu, 

pasal 34 dari Children Act1974. Undang-undang tersebut secara khusus 

menetapkan hukuman yang harus dijatuhkan untuk kekejaman terhadap anak-

anak. Menurut pasal tersebut, jika terdapat seseorang yang berusia diatas 16 

tahun, memiliki hak asuh, bertanggunga jawab atau merawat setiap anak yang 

diserang, penganiayaan, mengabaikan, meninggalkan atau mengahdapkan anak 

tersebut atau menyebabkan anak tersebut menjadi diserang, diperlakukan 

sewenang-wenang, diabaikan, dan lain-lain sehingga menyebabkan anak tersebut 

menderita, cedera secara fisik dan mental akan mendapat hukuman penjara selama 
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dua tahun. Berikut tabel yang merupakan elemen undang-undang yang ada dan 

tidak dalam menangani masalah pernikahan anak. Definisi konstitusi, 

perlindungan, dan refrensi mengenai pernikahan serta keluarga tidak ditemukan di 

Bangladesh. Beberapa elemen undang-undang lainnya juga tidak ditemukan 

seperti persetujuan suami-istri untuk menikah.
98

 

 Gambar 2.4  Elemen Undang-Undang di Bangladesh.
 99

 

Sumber : UNFPA 2012 

 Pernikahan yang sah sesuai dengan standar internasional dan nasional 

adalah ketika seseorang memenuhi persyaratan usia hukum dan secara bebas 

untuk menyetujui pernikahan. Hukum agama yang ada di Bangladesh 

mengizinkan pernikahan anak perempuan kurang dari 18 tahun. Hal tersebut 

bertentangan dengan hukum internasional, meskipun hukum negara Bangladesh 
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tentang pernikahan anak juga menentang pernikahan anak dibawah usia 18 tahun. 

Bahkan undang-undang kebijakan antara satu dengan yang lainnya tidak konsisten 

dan saling tumpang tindih. Seperti yang dijelaskan diatas kebijakan pemerintah 

Bangladesh belum sepenuhnya berjalan dengan tegas sehingga banyak sekali 

terjadi pernikahan anak. Selain itu, masih banyak kecurangan dalam pembuatan 

akte kelahiran dengan memasulkan umur. Artinya pemerintah Bangladesh 

seharusnya fokus terhadap cela-cela atau kesempatan untuk melakukan 

pemalsuan. Pemerintah memang membuat kebijakan namun, dalam praktiknya 

tidak dilaksanakan dengat ketat dan tegas. Pemerintah harusnya dapat 

memberlakukan kebijakan tersebut dengan merata, dimana desa harus sama 

dengan pusat. SKebijakan pemerintah harusnya dapat menekan angka pernikahan 

anak, namun disisi lain pemerintah Bangladesh membuat sebuah kebijakan yang 

tidak efisien. Maka perlu adanya upaya yang lain yang harus dilakukan untuk 

menangani masalah tersebut. Sehingga pada tahun 2013 terdapat organisasi 

internasional non-pemerintah yang berfokus pada masalah pernikahan anak 

melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah tersebut di Bangladesh pada 

tahun 2013-2016.  

 Setelah memahami secara spesifik bagaimana isu, faktor penyebab, 

dampak, serta kebijakan pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah 

pernikahan anak, menuntun kesimpulan bahwa pernikahan anak di Bangladesh 

telah mencapai urgenitas sehingga perlu untuk dilakukan beberapa upaya. Karena 

kebijakan pemerintah belum mampu secara efisien menangani masalah tersebut. 

Sehingga pada bab selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana upaya 
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organisasi internasional non-pemerintah yaitu, girls not bride dalam menangani 

masalah pernikahan anak di Bangladesh yang akan dijelaskan pada bab tiga dan 

empat.   

2.5  Tinjauan Umum Girls Not Bride  

 Girls Not Bride telah dibentuk pada September 2011 oleh The Elders, 

yaitu kelompok atau organisasi independen yang bekerjasama untuk mencapai 

perdamaian dan mengani masalah masalah hak asasi manusia di seluruh dunia. 

Girls Not Bride tumbuh dan berkembang dibawah naungan institusional The 

Elders. Namun, pada bulan Oktober 2013 organisasi ini terdaftar sebagai 

organisasi independen yang tidak terikat oleh organisasi dan pemerintah. 

Sehingga, Girls Not Bride merupakan organisasi internasional non-pemerintah 

yang membuat global partnership dengan anggota lebih dari 900 organisasi civil 

society yang berasal dari 95 negara bertujuan untuk mengakhiri masalah 

pernikahan anak dan menjadikan perempuan untuk memenuhi potensi yang 

mereka miliki. Sehingga para gadis dapat memiliki kesempatan untuk 

berkembang dan setara dengan masyarakat yang lainnya.
100

 

 Girls Not Bride merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang 

berpusat di London, tetapi anggotanya tersebar di beberapa benua seperti Afrika, 

Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Keseluruhan tujuan dari Girls Not 

Bride dan anggotanya adalah pertama meningkatkan kesadaran akan dampak 

berbahaya dari pernikahan anak dengan membuat diskusi terbuka, inklusif dan 

terinformatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kedua, memobilisasi 
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semua kebijakan mengenai pernikahan anak, melakukan dukungan secara 

ekonomi dan lain-lain untuk mengakhiri pernikahan anak dan untuk tetap 

mendukung gadis yang telah menikah. Ketiga, memperkuat pembelajaran dan 

koordinasi diantara organisasi yang bekerjasama untuk mengakhiri pernikahan 

anak. Girls Not Bride memperkuat suara hak-hak para gadis yang berisiko 

melakukan pernikahan anak dan membela hak-hak anak perempuan terhadap 

pernikahan anak yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 

Selain itu, organisasi ini juga membuat masalah pernikahan anak menjadi 

perhatian global, membangun pemahaman mengenai upaya yang harus dilakukan 

untuk mengakhiri masalah tersebut, dengan membuat kebijakan dan program yang 

akan membuat perbedaan pada kehidupan jutaan anak perempuan.
101

 

 Sejalan dengan PBB, organisasi ini percaya bahwa usia 18 tahun adalah 

usia minimum untuk anak laki-laki dan perempuan. Organisasi ini juga percaya 

bahwa dengan melibatkan masyarakat dan bekerja bersama dapat berhasil dalam 

menangani masalah pernikahan anak daripada bekerja sendiri.
102

 Girls Not Bride 

dipimpin oleh direktur eksekutif yaitu, Lakshmi Sundaram. Sebagai direktur 

eksekutif Lakhsmi bertanggung jawab untuk memastikan strategi organisasi ini 

berjalan dan memajukan upaya kolektif untuk mengakhiri pernikahan anak. Selain 

itu, dalam organisasi ini terdapat struktur organisasi yang terdiri dari tim 

eksekutif, tim kemitraan, tim Afrika, tim Asia, tim kebijakan dan advokasi, tim 
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pendidikan, tim komunikasi, dan tim operasi. Seperti yang dipaparkan pada tabel 

dibawah ini.
103

 

 2.5 Tabel Struktur Organisasi Girls Not Bride
104

  

Executive Team Partnership Team Africa Team Asia Team 

Lakshmi Sundaram  Leila Billing  Francoise K Shipra Jha  

Heather Hamilton  Lara Van Kourterik  Yvette K   

Michelle Wisson  Dhanishtha K Mundia S  

Marina Agiejew  Megan Macgarry    

Shaheen Hashmat  Alexandra N   

Alex Petersen  Louise Jenkins    

Laia Surrales     

 

Policy & Advocasy 

Team 

Learning Team Communication 

Team 

Operations 

Team 

Jennifer W Ellen Travers  Fiona Carr Beata Ekert  

Matilda Branson Julie Rialet  Ettie Bailey K Charlote J 

Zoe Birchall Kate Whittington Shopie Drouet Vimbai Ndume 
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 Arwyn Finnie Charlote Rose  

 Rachel Yates   

 Alessandra T   

Sumber: wwww.Girls Not Bride.Org 

 Organisasi ini juga pernah mendapatkan kejuaraan yang ditujukan pada 

beberapa anggota tim yaitu, Archbisshop Demond Tutu, Gracha Machel, dan 

Sonita Alizadesh. Ketiganya adalah pendukung yang berpengaruh untuk 

melakukan kampanye di seluruh dunia dengan tujuan mengakhiri pernikahan 

anak. Mereka memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan kesadaran 

terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masalah pernikahan anak.
105

 Selain itu 

juga, Girls Not Bride juga meraih penghargaan yaitu, sebagai top 50 list of ideas 

and solutions improving the lives of girls and women worldwide. Penghargaan ini 

diberikan oleh Women Diliver, organisasi internasional pada tahun 2012 yang 

lalu. Girls Not Bride merupakan 50 organisasi teratas dalam memberikan ide dan 

solusi untuk meningkatkan kehidupan anak perempuan dan wanita di seluruh 

dunia.
106

 

Organisasi ini mempunyai beberapa strategi dalam menangani masalah 

pernikahan anak. Adapun strategi yang dilakukan Girls Not Bride pada tahun 

2014 hingga tahun 2016. Pertama, melakukan proses advokasi antar pemerintah 
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dan forum internasional untuk berkomitmen mengambil tindakan terhadap 

masalah pernikahan anak. Girls Not Bride sendiri akan fokus terhadap 

pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang tidak berhenti 

hingga tahun 2015 melainkan dilajutkan pada pembangunan pasca 2015. Hal 

tersebut akan menjadi momentum peluang utama untuk mempengaruhi prioritas 

pembangunan global dan untuk membantu mengarahkan komitmen politik dan 

pendanaan selama beberapa dekade.
107

 

Girls Not Bride dalam hal ini akan mendorong pemerintah pada forum 

internasional seperti PBB dan Uni Afrika untuk membuat komitmen kolektif yang 

kuat dalam menangani masalah pernikahan anak. Karena pernikahan anak dapat 

digunakan sebagai langkah konkrit untuk melacak kemajuan pada setiap tujuan 

baru yang berfokus pada kebutuhan dan hak anak perempuan. Tidak hanya itu, 

Girls Not Bride juga melakukan upaya-upaya seperti advokasi di tingkat global, 

regional dan nasional dengan didukung oleh kegiatan media bersama dan kegaitan 

komunikasi dengan pejabat di semua tingkatan. Strategi kedua, Girls Not Bride 

akan fokus memfasilitasi diskusi para ilmuwan dan penciptaan sumber daya 

umum yang akan memajukan bidang secara keseluruhan seperti theory of change 

yang dibuat oleh 150 ilmuwan dan anggotanya. Teori ini dapat digunakan oleh 

semua pemangku kepentingan sebagai kerangka kerja untuk ditetapkan sebagai 

kinerja mereka dalam menangani masalah pernikahan anak.
108
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 Girls Not Bride juga akan menyoroti dan melakukan koordinasi dengan 

pemerintah negara terkait untuk membantu mengetahui perkembangan perubahan 

dalam skala besar dan bahwa mengakhiri masalah pernikahan anak dapat 

memiliki dampak positif pada masyarakat. Melakukan pengembangan dan 

implementasi rencana nasional yang bekerjasama dengan civil society pada negara 

tersebut. Girls Not Bride juga akan terus melakukan peningkatan pendanaan 

jangka panjang untuk mengatasi pernikahan anak. Pendanaan untuk masalah ini 

dapat dalam bentuk yang berbeda seperti pendidikan dan kesehatan anak 

perempuan. Girls Not Bride akan terus mendorong para donor untuk dapat 

menargetkan pendanaan mereka dengan lebih baik, khususnya pada akar masalah 

ini. Strategi terakhir adalah Girls Not Bride akan terus membangun gerakan global 

dengan terlibat dan mendidik berbagai pemangku kepentingan, termasuk gerakan 

sosial yang baru, pemimpin agama dan adat, pemuda dan individu yang 

berkomitmen untuk mendukung gerakan Girls Not Bride, yang mungkin 

mempunyai pengaruh di tingkat nasional dan internasional. Girls Not Bride juga 

akan terus mengeksplorasi peluang baru dan komunikasi antar anggotanya untuk 

mendorong peningkatan kolaborasi, pembelajaran, serta pengembangan kapasitas. 

Selain itu, Girls Not Bride juga akan terus berupaya meningkatkan visibilitas dan 

kredibilitas kejasama antar anggotanya.
109

 

 Girls Not Bride dalam melakukan upaya untuk menghentikan masalah 

pernikahan anak ini adalah dengan dibuatnya sebuah teori yaitu, theory of change 

dan hal tersebut yang membuat organisasi ini sangat menarik. Teori ini dibuat 
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oleh 150 ilmuwan dan anggotanya yang memetakan strategi penting untuk 

mengahiri pernikahan anak dan mendukung gadis-gadis yang telah menikah. 

Teori ini bertujuan untuk menginformasikan dan memberikan insipirasi agar lebih 

banyak upaya untuk mengakhiri pernikahan anak, untuk memfasilitasi kerjasama 

dan aliansi dengan semua pihak yang memiliki peran penting, seperti pemerintah, 

masyarakat sipil lokal hingga internasional. Selain itu juga untuk dasar dalam 

membangun usaha atau upaya dalam menghentikan pernikahan anak.
110

 

 Sesuai dengan visi Girls Not Bride yaitu, “a world without child marriage 

where girls and women enjoy equal status with boys and men and are able to 

achieve their full potential in all aspects of their lives.” Visi organisasi ini 

menggambarkan dunia tanpa pernikahan anak sehingga status perempuan dan 

laki-laki sama. Tidak hanya itu, organisasi ini juga bertujuan untuk memastikan 

bahwa anak-anak perempuan memperoleh keterampilan, pendidikan, koneksi dan 

kapasitas yang dapat menghambat mereka karena pernikahan anak, serta 

memastikan mereka untuk memiliki kesempatan dan kebebasan untuk 

berkembang.
111

 Maka, Girls Not Bride percaya bahwa tidak ada solusi tunggal 

yang benar-benar dapat menghentikan masalah ini dan setiap individu mempunyai 

peran penting dalam menangani masalah pernikahan anak. Mengatasi pernikahan 

anak dibutuhkan upaya yang berbeda-beda pada setiap negara yang berbeda, 

organisasi ini berharap dengan adanya teori ini dapat digunakan menjadi kerangka 

kerja dan alat yang berguna bagi para aktor pemerintah dan non-pemerintah untuk 
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dapat memanfaatkan ketika mereka mengembangkan teori ini untuk 

menyelesaikan masalah pernikahan di negara mereka. Sebagai praktik tradisional 

yang telah terjadi di antara banyak keluarga, masyarakat, serta berlanjut dari 

generasi ke generasi, sehingga perlu adanya strategi yang tepat dalam menangani 

masalah ini.
112

 

 Pada theory of change terdapat The Catalysing Strategy, dimana strategi 

ini mengidentifikasi adanya peluang untuk mengkoordinasikan upaya, termasuk 

fokus terhadap masalah, menyelaraskan kerjasama, memobilisasi sumber daya 

dan bertukar pendapat antar anggota. Adanya strategi ini, Girls Not Bride 

berasumsi bahwa sifat kompleks dan dampak yang sangat luas dari pernikahan 

anak, sehingga berbagai tindakan harus dilakukan untuk mengatasinya. Strategi 

ini mencakup pertama, pemberdayaan perempuan. Kegiatan ini dapat dilakukan 

dengan pembekalan pendidikan, pelatihan, keterampilan, memberikan informasi, 

serta penyediaan ruang yang aman dan adanya jaringan internet. Kedua, 

Memobilisasi keluarga dan masyarakat, pernikahan anak merupakan praktik yang 

berakar dalam banyak komunitas dan anak perempuan seringkali tidak dapat 

mengambil keputusannya sendiri dalam hal pernikahan anak. Sehingga hal ini 

dengan memberikan pengetahuan dan kesadaran terhadap keluarga dan 

masyarakat akan dampak yang terjadi setelah pernikahan anak dilakukan agar 

mereka sendiri terlibat dalam upaya untuk mengakhiri pernikahan anak.
113
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 Strategi ketiga adalah memberikan layanan, dimana mengatasi pernikahan 

anak dan mendukung kebutuhan anak perempuan yang menikah membutuhkan 

peninjauan menyeluruh atas layanan yang tersedia untuk anak perempuan yang 

berisiko terhadap pernikahan anak dan anak perempuan yang telah menikah. Hal 

ini dapat dilakukan dengan penyediaan layanan pendidikan, keadilan, dan 

kesehatan. Tidak hanya berfokus pada anak perempuan yang berisiko menikah, 

akan tetapi juga memastikan bahwa anak perempuan yang telah menikah memiliki 

layanan dukungan untuk membantu mereka jika mereka ingin meninggalkan 

pernikahan. Terakhir adalah menetapkan dan menerapkan hukum dan kebijakan. 

Suatu kerangkan hukum dan kebijakan yang memungkinkan harus menjadi 

landasan upaya pemerintah untuk menangani pernikahan anak dan harus didukung 

oleh struktur institusional dan yang didukung oleh sumber daya memadai untuk 

memastikan pelaksanaan yang efektif.
114

 

 Strategi ini nantinya akan menghasilkan beberapa perubahan terhadap 

anak perempuan, keluarga dan komunitas, layanan, serta hukum dan kebijakan. 

Hasil ini merupakan perubahan yang diharapkan dari upaya strategi yang 

dilakukan Girls Not Bride dan anggotanya. Nantinya diharapkan anak-anak 

peremuan akan semakin sadar akan hak-hak mereka, bahwa anak perempuan 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan solidaritas satu sama lain melalui 

kelompok sebaya atau tindakan kolektif. Anak perempuan memiliki hak yang 

sama dengan laki-laki yaitu, untuk dihargai. Meningkatkan peran ekonomi dan 

sosial, selain itu meningkatnya akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan 

                                                           
114

Ibid., 



82 
 

dukungan hukum anak perempuan yang menikah serta anak perempuan yang 

belum menikah.
115

 Sedangkan, keluarga dan komunitas juga akan lebih 

menghargai pilihan yang lain daripada melakukan pernikahan anak. Keluarga dan 

komunitas juga akan sadar untuk memilih tidak menikahi pasangan yang masih 

anak-anak. Meningkatnya penggunaan media untuk menginformasikan dan 

mendukung perubahan norma untuk mengakhiri pernikahan anak.
116

 

 Jika perubahan pelayanan akan berdampak pada peningkatan akses 

pendidikan formal dan non-formal yang aman serta berkualitas untuk anak 

perempuan. Peningkatan akses layanan kesehatan untuk remaja perempuan yang 

telah menikah dan belum menikah. Layanan kesehatan dan pendidikan harus 

menetapkan protokol untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan 

mengatasi risiko pernikahan anak. Tidak hanya itu, keamanan ekonomi juga akan 

meningkat untuk anak perempuan dan juga meningkatnya program komitmen 

untuk mencegah dan mengurangi resiko pernikahan anak.
117

 

Kemudian, undang-undang nasional juga nantinya akan mencerminkan 

standar hak asasi manusia internasional dan regional, dimana dengan kerangka 

hukum yang kuat menetapkan usia 18 tahun sebagai usia hukum minimum untuk 

menikah dan melindungi hak-hak perempuan. Hasilnya, pemerintah juga akan 

mengembangkan kebijakan sumber daya yang memadai di seluruh kementrian 

untuk meningkatkan kesempatan pendidikan, ekonomi, dan sosial bagi perempuan 
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yang telah menikah dan belum menikah. Memperkuat sistem pencatatan sipil 

untuk kelahiran dan pernikahan serta peningkatan akuntabilitas dan pemantauan 

lembaga masyarakat nasional dan regional.
118

 

 Secara keseluruhan, hasilnya adalah perubahan perilaku yang perlu untuk 

dilihat diantara individu, komunitas, dan pejabat yang memiliki dampak langsung 

pada kehidupan anak perempuan. Teori ini juga mengakui bahwa pemerintah atau 

pembuat kebijakan mempunyai peran penting dalam menciptakan kondisi untuk 

sebuah perubahan dalam menangani masalah pernikahan anak.
119

 Dampak yang 

akan terjadi ketika teori ini digunakan adalah anak perempuan dapat memutuskan 

apakah, kapan, dan siapa yang akan dinikahi serta anak yang telah menikah juga 

menjalani kehidupan yang aman, sehat, dan berkecukupan. Anak perempuan 

harus dapat menentukan aspirasi dan jalur hidupnya sendiri. Faktor-faktor yang 

membuat mereka rentan terhadap pernikahan anak membuat mereka rentan dalam 

pernikahan juga. Girls Not Bride percaya jika berhasil memisahkan kondisi 

berbahaya yang terkait dengan pernikahan anak dari praktik itu sendiri, gadis yang 

sudah menikah juga dapat menjalani kehidupan yang sehat dan bekecukupan.
120

 

Teori ini terbuka bagi pihak yang berkepentingan baik dalam keanggotaan 

Girls Not Bride serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam 

upaya untuk mengakhiri pernikahan anak. Karena teori ini telah dikembangkan 
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oleh organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi, penelitian dan 

program, juga badan-badan PBB, serta perwakilan pemerintah.
121

 Sehingga 

khusus untuk menangani masalah pernikahan di Bangladesh, dimana seperti yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Bangladesh adalah negara dengan 

tingkat pernikahan anak tertinggi. Maka, Girls Not Bride sacara khusus fokus 

pada negara Bangladesh dimana negara tersebut dalah negara dengan dampak 

pernikahan anak tertinggi, hal ini diperkuat dengan dibentuknya The Bangladesh 

Alliance to End Child Marriage.
122

 

Aliansi atau kerjasama ini dibentuk pada tanggal 7 September 2013 yang 

bertujuan untuk mengakhiri pernikahan anak di Bangladesh dan aliansi ini 

memiliki lebih dari 20 anggota, mulai dari organisasi kecil hingga pemerintahan 

serta organisasi internasional yang lebih besar. Meskipun aliansi ini didirikan oleh 

Girls Not Bride akan tetapi juga dikoordinasi oleh BRAC Bangladesh. Aliansi ini 

nantinya akan melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah pernikahan 

anak dengan tetap mengacu pada teori yang telah diciptakan Girls Not Bride. 

Dimana aliansi ini terdiri dari organisasi internasional hingga organisasi yang ada 

di Bangladesh sendiri.
123

 Seperti BLAST, CARE Bangladesh, Asosiasi Keluarga 

Berencana Bangladesh, Forum Advokasi Anak Nasional, PLAN Bangladesh, 

Population Council, White Ribbon Campaign, World Vission, Forum Pemuda 

Bangladesh, dan seterusnya. Donasi yang ada dalam aliansi ini berasal dari 
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anggotanya masing-masing. Mereka organisasi-organisasi yang berfokus pada 

masalah anak perempuan, hak asasi manusia, dan masalah sosial lainnya.
124

 

Organisasi ini berasal dari luar negara Bangladesh yang fokus untuk 

menangani masalah pernikahan anak, dimana seperti yang telah dijelaskan diatas 

Bangladesh sendiri merupakan negara yang mempunyai tingkat pernikahan anak 

tertinggi. Seperti yang telah dijelaskan diatas juga yang membuat organisasi ini 

menarik disini adalah Girls Not Bride membuat sebuah teori yang khusus untuk 

menangani masalah tersebut. Selain itu juga, yang membuat Girls Not Bride 

menarik adalah organisasi ini membuat aliansi atau kerjasama, karena mereka 

percaya bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa masalah ini dapat selesai 

dengan bekerja secara bersama-sama. Bahkan tidak hanya dengan organisasi yang 

lain, namum Girls Not Bride mampu menjalin kerjasama dengan pemerintahan.  

Jika dilihat dengan konsep Global Civil Society, Girls Not Bride termasuk 

ke dalam ciri-ciri konsep tersebut. Konsep Global Civil Society seperti dijelaskan 

pada bab satu, dimana konsep tersebut sangat erat kaitannya dengan struktur atau 

aktivitas kelompok masyarakat non-pemerintah. Global Civil Society dapat 

terbentuk ketika mempunyai tujuan yang sama atau budaya yang sama, akan 

tetapi mereka juga dapat terbentuk meskipun berada pada negara yang berbeda-

beda. Sehingga mereka tidak berfokus pada batasan wilayah geografis. Girls Not 

Bride sendiri dibentuk atas kelompok masyarakat yang berasal dari negara yang 

berbeda, dimana mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mengakhiri 

pernikahan anak.  
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Girls Not Bride melakukan kampanye yang diusung melalui teori yang 

dibuatnya yaitu, theory of change untuk mengakhiri pernikahan anak dan 

organisasi ini juga melakukan jaringan advokasi yang dilakukan dengan 

kerjasama antar pemerintah dan organisasi-organisasi lainnya yang tidak terbatas 

akan wilayah dengan membuat The Bangladesh Alliance to End Child Marriage 

pada tahun 2013.
125

 Tujuan Girls Not Bride secara keseluruhan adalah membuat 

masyrakat global sadar akan dampak bahaya dari pernikahan anak, sehingga 

masalah ini menjadi masalah global, dimana menjadifokus negara-negara di dunia 

dan PBB untuk terus berupaya menghentikannya. Hal tersebut sejalan dengan 

konsep Global Civil Society yang menyatakan bahwa mereka dapat melakukan 

jaringan advokasi transnasional dengan melakukan kampanye sehingga mendapat 

perhatian global.
126

    

Konsep Global Civil Society menyatakan bahwa mereka dapat 

mengangkat isu-isu global atau transnasional sebagai tujuan mereka. Sedangkan 

Girls Not Bride merupakan organisasi yang mengangkat isu atau masalah global 

yaitu pernikahan anak. Karena saat ini pernikahan sudah menjadi fokus global 

yang terus diusung dalam pertemuan antar negara seperti PBB. Bahkan organisasi 

ini berupaya untuk menghentikan masalah global tersebut diluar negara mereka, 

yaitu negara Bangladesh. Hal ini dengan kata lain Girl Not Bride tidak hanya 

berfokus pada satu negara, akan tetapi mereka juga memperhatikan negara 

lainnya. Sesuai dengan konsep Global Civil Society, dimana mereka juga 
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memperhatikan masalah yang melampaui geografi territorial, yaitu organisasi ini 

berasal dari London namun ia memperhatikan masalah di negara Bangladesh.  

 Girls Not Bride juga melibatkan masyarakat negara satu dengan negara 

lainnya, dimana hal ini diperkuat dengan dibuatknya diskusi terbuka secara 

nasional, regional, dan interasional. Disamping itu, Girls Not Bride juga 

mempunyai beberapa media sosial seperti Facebook, Web, Instagram, dan lain-

lain, sehingga masyarakat dapat menetahui aktivitas mereka dan juga dapat 

melakukan diskusi online. Hal tersebut juga termasuk kedalam ciri-ciri Global 

Civil Society yaitu, dapat melakukan komunikasi transnasional dan melibatkan 

masyarakat global.
127

 Mereka terbentuk atas rasa solidaritas suprateritorial tanpa 

ada tujuan apapun, dalam hal ini Girls Not Bride yang dibentuk oleh The Elders 

atas rasa solidaritas untuk menangani masalah hak asasi manusia. Sehingga secara 

keseluruhan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Girls Not Bride merupakan 

Global Civil Society. 

Selain itu, sesuai dengan konsep organisasi internasional Girls Not Bride juga 

merupakan termasuk dalam kategori tersebut. Karena Girls Not Bride didirikan 

melalui struktur dasar sosial yang mempunyai tujuan pada masalah sosial.
128

 

Sedangkan dalam kategori organisasi internasional, Girls Not Bride merupakan 

organisasi internasional non-pemerintah karena organisasi tersebut tidak terikat 

dan tidak berada dibawah naungan kepemerintahan.  
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