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BAB III 

ADVOKASI DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN OLEH GIRLS NOT 

BRIDE UNTUK MENANGANI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI 

BANGLADESH TAHUN 2013-2016 

Banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah 

pernikahan anak di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh sendiri telah melakukan 

berbagai upaya dengan membuat kebijakan, tetapi dalam praktiknya belum 

efisien. Girls Not Bride sendiri sebagai organisasi internasional non-pemerintah 

yang berfokus pada masalah pernikahan anak memiliki beberapa upaya dalam 

menangani masalah tersebut. Pada bab ini penulis akan membahas mengenai 

bagaimana upaya yang dilakukan Girls Not Bride yaitu melalui adovakasi dan 

pemeberdayaan pendidikan di Bangladesh tahun 2013 hingga 2016.  

 Pada bab ini juga penulis akan membahas mengenai organisasi Girls Not 

Bride lebih jauh. Secara garis besar akan menjelaskan strategi yang Girls Not 

Bride lakukan. Sehingga tujuan akhir dari bab ini dapat terpenuhi oleh penulis, 

yaitu menjelaskan mengenai the Bangladesh Alliance to end child marriage dan 

bagaimana upaya Girls Not Bride yang dilakukan dengan advokasi dan 

pemberdayaan pendidikan perempuan.  
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3.1 Advokasi oleh Girls Not Bride di Bangladesh tahun 2013-2016 

Upaya Girls Not Bride untuk menghentikan pernikahan anak yang pertama 

adalah dengan cara advokasi. Hal ini juga dilakukan tidak hanya dengan Girls Not 

Bride namun juga dengan anggota kerjasama Girls Not Bride. Hal ini dilakukan 

beberapa advokasi yang akan dijelaskan dibawah ini. Sebelum dilakukannya 

strategi dan kerjasama yang terjalin antara organisasi nasional dan internasional 

serta pemerintah Bangladesh yaitu, The Bangladesh Alliance to End Child 

Marriage pada tahun 2013. Akan tetapi, tahun 2012 sebelumnya Girls Not Bride 

telah melakukan upaya advokasi. Girls Not Bride menggelar pertemuan regional 

pertamanya di New Delhi, India pada tanggal 9 hingga 10 Februari 2012. Acara 

ini merupakan pertemuan yang akan mempertemukan beberapa negara dan salah 

satunya adalah Bangladesh. Selain itu, juga mempertemukan 70 orang dan 

organisasi dari Afghanistan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Pertemuan ini 

dilakukan karena mengingat bahwa pernikahan anak banyak dilakukan di Asia 

Selatan dan karena Asia Selatan menyumbang pernikahan anak tertinggi dari 

wilayah regional lainnya. Terlebih Bangladesh merupakan negara yang memiliki 

tingkat pernikahan anak tertinggi.129 

 Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong negara-negara yang terlibat dan 

organisasi-organisasi yang datang untuk memanfaatkan pengalaman mereka dan 

membahas mengenai bagaimana mendukung jutaan gadis di seluruh wilayah yang 

rentan terhadap pernikahan anak. Pertemuan ini juga diharapkan bahwa Asia 

Selatan akan dapat mendorong perubahan dalam skala global, dimana dapat 

                                                           
129Girls Not Brides Heads To India To Host Its First South Asia Regional Meeting, Girls Not 

Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/girls-not-brides-heads-to-india-to-host-its-

first-south-asia-regional-meeting/ (7/5/2018, 19.30) 

https://www.girlsnotbrides.org/girls-not-brides-heads-to-india-to-host-its-first-south-asia-regional-meeting/
https://www.girlsnotbrides.org/girls-not-brides-heads-to-india-to-host-its-first-south-asia-regional-meeting/
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menunjukkan adanya perubahan yang terjadi dan mencapai pengurangan yang 

signifikan pada jumlah gadis yang menikah sebelum usia 18 tahun. Girls Not 

Bride menjelaskan pada pertemuan itu juga membahas mengenai program-

program unggulan yang berfokus pada pemberdayaan anak perempuan, 

memobilisasi komunitas, dan menerapkan hukum serta kebijakan yang dapat 

melindungi anak perempuan yang rentan terhadap pernikahan anak. Banyak 

program yang yang diharapkan dapat efektif dilakukan langsung di tingkat 

komunitas atau masyarakat. Adanya pertemuan ini juga akan memberikan 

pengalaman, melakukan diskusi, serta belajar dari negara ataupun organisasi satu  

sama lain untuk mengakhiri pernikahan anak dan membangun momentum 

regional untuk mengakhiri praktik tersebut.130  

 Mengangkat tema misi kemanusiaan, Girls Not Bride merasa bahwa 

dengan cara bekerja sama, mereka dapat membangun momentum untuk 

mengakhiri praktik tersebut. Maka diperlukan upaya yang fokus terhadap 

pendidikan bagi anak perempuan, meningkatkan keterampilan mereka dan 

member mereka tempat yang aman untuk berkumpul serta membangun 

persahabatan. Lebih banyak lagi yang harus dilakukan untuk memberikan gadis-

gadis dengan alternatif lain selain pernikahan, dan untuk memfasilitasi mereka 

dengan sistem pendukung agar mereka dapat menyeruakan hak mereka sendiri.131 

Lebih dari separuh remaja di dunia tinggal di Asia Selatan atau kawasan 

Asia Timur dan Pasifik. Meskipun usia rata-rata pernikahan anak bertambah 

                                                           
130Ibid.,  
131Ending Child Marriage in South Asia: A Human Mission, Girls Not Bride, diakses dalam 

https://www.girlsnotbrides.org/ending-child-marriage-in-south-asia-a-human-mission/ (7/5/2018, 

19.30) 

https://www.girlsnotbrides.org/ending-child-marriage-in-south-asia-a-human-mission/
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secara perlahan, namun dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak terjadi. Seperti norma-norma 

sosial seperti gender dan pernikahan, tradisi dan budaya, serta kurangnya akses ke 

pendidikan.132 Advokasi yang dilakukan organisasi Girls Not Bride ini telah 

mempertemukan negara-negara di Asia Selatan dan juga mempertemukan 

organisasi-organisasi lainnya sehingga terjalin kerja sama antar mereka untuk 

menyelesaikan satu masalah hak asasi manusia. Pertemuan tersebut juga dapat 

memanfaatkan Girls Not Bride untuk melakukan usaha agar pemerintah dari 

negara-negara tersebut dapat membuat keputusan dalam menyelesaikan 

pernikahan anak.  

 Melalui kerjasama yang dibangun Girls Not Bride yaitu, The Bangladesh 

Alliance to End Child Marriage pada tahun 2013 Girls Not Bride dan salah satu 

anggotanya yang bernama Plan Internasional menggelar pertemuan dengan salah 

satu kelompok pemuda di Bangladesh.133 Kelompok tersebut adalah Wedding 

Busters, dimana kelompok ini merupakan kelompok pemuda yang berfokus dalam 

memobilisasi untuk menginformasikan dan menghalangi anak-anak muda yang 

akan melakukan pernikahan anak. Kelompok ini terdiri dari remaja-remaja yang 

mengalami perceraian atas pernikahan mereka, sehingga mereka ingin membantu 

gadis-gadis lainnya agar tidak mengalami pernikahan anak dan perceraian seperti 

mereka. Mereka bekerja dengan cara mendatangi orang tua yang akan 

menikahkan anaknya, menjelaskan mengenai dampak yang akan terjadi ketika 

                                                           
132Ibid., 
133Meet The Wedding Busters: Stopping Child Marriage in Bangladesh, Girls Not Bride, diakses 

dalamhttps://www.girlsnotbrides.org/meet-the-wedding-busters-stopping-child-marriage-in-

bangladesh/ (7/5/2018, 19.30)  

https://www.girlsnotbrides.org/meet-the-wedding-busters-stopping-child-marriage-in-bangladesh/
https://www.girlsnotbrides.org/meet-the-wedding-busters-stopping-child-marriage-in-bangladesh/
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anak menikah dan menjelaskan solusi lainnya selain menikahkan anaknya 

tersebut.134 

 Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan pada 

kelompok pemuda Wedding Busters untuk selalu memberikan dukungan pada 

gadis-gadis lainnya yang akan melakukan pernikahan anak. Wedding Busters 

dalam pertemuan tersebut juga menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk 

mengubah komunitas atau masyarakat mereka menjadi zona bebas pernikahan 

anak.135 Pertemuan tersebut merupakan upaya advokasi yang dilakukan oleh Girls 

Not Bride, dimana organisasi ini dengan anggotanya mencoba untuk memberikan 

pengaruh dalam bentuk dukungan agar praktik pernikahan anak di Bangladesh 

tidak dilakukan lagi. Meskipun dalam hal ini tidak bersangkut paut dengan 

pemerintahan, namun dengan bertemu salah satu kelompok pemuda di 

Bangladesh dapat memberikan pengaruh bagi perkembangan pernikahan anak di 

Bangladesh sendiri.  

Menindak lanjuti pertemuan yang diadakan tahun 2012 sebelumnya, 

pemerintah negara-negara di Asia Selatan membentuk sebuah kerjasama yaitu 

South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC). Melalui kemitraan 

Girls Not Bride, SAARC berkomitmen untuk mengakhiri pernikahan anak yang 

diadakan di Dhaka tahun 2014.136 

                                                           
134Wedding Busters Stop Child Marriage in Bangladesh, Children in Bangladesh are uniting 

against child marriage, Plans International, diakses dalam https://plan-international.org/because-i-

am-a-girl/wedding-busters-stop-child-marriage-bangladesh# (7/5/2018, 19.30)  
135Ibid., 
136South Asian Governments Commit To End Child Marriage, Girls Not Bride, diakses dalam 

https://www.girlsnotbrides.org/south-asian-governments-commit-end-child-marriage/ (7/5/2018, 

19.30) 

https://plan-international.org/because-i-am-a-girl/wedding-busters-stop-child-marriage-bangladesh
https://plan-international.org/because-i-am-a-girl/wedding-busters-stop-child-marriage-bangladesh
https://www.girlsnotbrides.org/south-asian-governments-commit-end-child-marriage/
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 Pada tahun 2014, melalui surat terbuka yang ditujukan kepada perdana 

menteri Bangladesh mengenai Marriage Restraint Act 2014, Girls Not Bride 

memberikan petisi bahwa organisasi ini sangat prihatin atas pemerintah 

Bangladesh yang menyetujui bahwa rancangan undang-undang pernikahan anak 

tahun 2014 menurunkan usia minimum pernikahan anak dari 18 tahun menjadi 16 

tahun untuk anak perempuan. Girls Not Bride juga menjelaskan melalui petisi 

tersebut bahwa perubahan undang-undang seperti itu akan menjadi langkah yang 

salah, karena akan merusak upaya untuk menghentikan pernikahan anak dan 

mengurangi kemiskinan serta kesejahteraan perempuan di seluruh wilayah 

Bangladesh. Girls Not Bride juga mempertegas bahwa organisasi ini mendorong 

pemerintah Bangladesh untuk tetap menetapkan usia minum pernikahan anak 

yaitu pada usia 18 tahu untuk anak perempuan. Pada surat terbuka tersebut, Girls 

Not Bride juga menjelaskan mengenai dampak pernikahan anak serta menjelaskan 

bahwa pernikahan anak menghambat pencapaian enam dari delapan Millennium 

Development Goals.137 

 Hal tersebut dilakukan Girls Not Bride sebagai upaya advokasi untuk 

mengurangi pernikahan anak di Bangladesh. Melalui surat terbuka Girls Not 

Bride berusaha untuk mendorong pemerintah Bangladesh dapat merubah 

persetujuan undang-undang pernikahan anak dan menetapkan kembali usia 

minimum pernikahan anak pada usia 18 tahun. Girls Not Bride dalam hal ini 

mencoba untuk memberikan pengaruh kepada pemerintahan Bangladesh.  

                                                           
137Lowering The Marriage Age in Bangladesh: A Step in The Wrong Direction, Writes Kofi Annan, 

Girls Not Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/lowering-marriage-age-step-wrong-

direction-kofi-annan-warns-bangladesh/ (12/5/2018, 13.00) 

https://www.girlsnotbrides.org/lowering-marriage-age-step-wrong-direction-kofi-annan-warns-bangladesh/
https://www.girlsnotbrides.org/lowering-marriage-age-step-wrong-direction-kofi-annan-warns-bangladesh/
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 Organisasi ini terus memperluas dalam melakukan gerakan global dan 

advokasi internasional. Tanggal 22 Juli 2014 di London, pemerintah Inggris dan 

UNICEF menjadi tuan rumah saat itu, untuk pertama kalinya Girls Not Bride 

menggelar gerakan global bernama Girls Summit.138 Komitmen Girls Not Bride 

untuk memobilisasi mengakhiri pernikahan anak pada Girls Summit, dimana 

pertemuan tersebut menyatukan menteri-menteri dan pemerintah dari negara-

negara yang terkena dampak pernikahan anak dan negara-negara maju, termasuk 

negara Bangladesh. Pertemuan ini bertujuan untuk mengamankan komitmen baru 

dari pemerintah, sektor swasta, pemimpin agama, dan organisasi masyarakat sipil 

untuk mengakhiri pernikahan anak.139 

 Acara Girl Summit tersebut, juga meminta sejumlah pemerintah untuk 

berkomitmen dalam menawarkan kesempatan bagi kelompok masyarakat sipil 

untuk meminta pemerintah dalam bertanggung jawab atas tindakan spesifik yang 

akan mereka ambil untuk mengakhiri pernikahan anak. Adapun piagam yang 

diadopsi pada acara tersebut dan telah ditandatangani oleh lebih dari 200 

organisasi masyarakat sipil dari sekitar 60 lebih negara dan 30 pemerintah. 

Banyak negara berjanji untuk memperkuat pendekatan domestik mereka terhadap 

pernikahan anak, dengan meningkatkan kesadaran atau membangun kapasitas 

mereka sendiri dalam menangani masalah ini.140 Girls Not Bride berusaha untuk 

membuat negara-negara yang mempunyai tingkat pernikahan anak tertinggi 

                                                           
138Girl Summit 2014: Girls Not Brides Commits To Strengthening Efforts To End Child Marriage, 

Girls Not Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/girl-summit-2014-girls-brides-

commits-strengthen-efforts-end-child-marriage/ (12/5/2018, 13.30) 
139What Is Girl Summit?, Girls Not Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/girl-

summit/ (12/5/2018, 13.30) 
140What Next After The Girl Summit?, Girsl Not Bride, diakses dalam 

https://www.girlsnotbrides.org/next-girl-summit/ (12/5/2018, 13.30) 

https://www.girlsnotbrides.org/girl-summit-2014-girls-brides-commits-strengthen-efforts-end-child-marriage/
https://www.girlsnotbrides.org/girl-summit-2014-girls-brides-commits-strengthen-efforts-end-child-marriage/
https://www.girlsnotbrides.org/girl-summit/
https://www.girlsnotbrides.org/girl-summit/
https://www.girlsnotbrides.org/next-girl-summit/


 

95 
 

berkomitmen dalam menangani masalah tersebut, sehingga upaya untuk 

mengakhiri pernikahan anak dapat berjalan dengan baik.   

 Setelah acara tersebut berlangsung, tahun 2015 Girls Not Bride memimpin 

sebuah gerakan global yang disebut dengan #mylifeat15. Gerakan ini adalah 

kampanye global untuk mengakhiri pernikahan anak ditujukan kepada 

pemerintah. Girls Not Bride memimpin gadis-gadis di Bangladesh untuk berani 

mengeluarkan pendapat melalui gerakan tersebut. Kampanye tersebut dilakukan 

agar dapat mempengaruhi pembuat kebijakan bahwa anak-anak perempuan juga 

tidak menginginkan pernikahan terjadi ketika mereka berumur 15 tahun. Sehingga 

ketika banyak anak perempuan yang mengikuti kampanye tersebut, setidaknya 

dapat mengurangi pernikahan anak.141 

 Kemudian pada tahun 2016, Girls Not Bride kembali membuat sebuah 

petisi yang ditujukan kepada perdana menteri Bangladesh. Petisi tersebut berisi 

sebuah penolakan dan mendorong pemerintah untuk menghapus undang-undang, 

dimana anak perempuan dapat menikah pada usia berapa pun dengan ketentuan 

kasus khusus seperti kehamilan tidak disengaja. Girls Not Bride menuntut untuk 

tidak menambahkan beberapa kalimat yang dapat menghalangi usia 18 tahun 

sebagai usia minimum pernikahan untuk anak perempuan. Hal tersebut harus 

dilakukan pada undang-undang dalam CMRA (The Child Marriage Restraint Act) 

1929 atau dalam undang-undang pendaftaran pernikahan. Petisi tersebut juga 

menjelaskan bahwa keadaan khusus yang dimaksud dalam undang-undang 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan CEDAW (Convention on the Elimination 

                                                           
141Just Launched! #mylifeat15 to #endchildmarriage, Girls Not Brides, diakses dalam 

https://www.girlsnotbrides.org/just-launched-mylifeat15-to-endchildmarriage/ (12/5/2018, 13.30) 

https://www.girlsnotbrides.org/just-launched-mylifeat15-to-endchildmarriage/
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of All Forms of Discrimination against Women) 1979 dan UNCRC (UN 

Convention on the Rights of the Child) 1989 yang diterima secara internasional 

dan dinyatakan oleh PBB. Bangladesh telah meratifikasi kedua ketentuan tersebut 

dan dengan jelas bahwa pernikahan dibawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan.142 

 Sedangkan undang-undang nasional juga telah menetapkan bahwa usia 18 

tahun merupakan usia minimum pernikahan untuk anak perempuan, akan tetapi 

sesuai dengan ketentuan khusus, seorang gadis kecil dapat menikah. Ketentuan 

khusus tersebut bertentangan dengan hukum nasional yang menentukan usia dan 

tanggung jawab yang terkait dengan anak di bawah umur. Menurut Girls Not 

Bride dengan keadaan khusus tersebut dapat melegalkan beberapa kejahatan 

seperti pemerkosaan dan mendorong kekerasan seksual bagi anak perempuan. 

Sehingga melalui petisi tersebut Girls Not Bride sangat mendesak pemerintah 

Bangladesh untuk menghapus kalimat ketentuan khusus pada undang-undang 

CMRA dan pendaftaran pernikahan.143 

Beberapa upaya advokasi yang dilakukan Girls Not Bride tersebut tentu 

membawa beberapa pengaruh terhadap negara Bangladesh. Sehingga upaya 

advokasi yang dilakukan Girls Not Bride berbuah hasil. Girls Not Bride telah 

mampu mempengaruhi pemerintah Bangladesh dalam mengambil keputusan. 

Pertama, pada tahun 2016 undang-undang Marriage Restraint Act 2014 yang 

menyatakan bahwa usia minimum pernikahan anak adalah di bawah usia 16 tahun 

ditunda dan diubah menjadi 18 tahun kembali. Kedua, pemerintah Bangladesh 

                                                           
142Reconsider Child Marriage Restraint Act 2016 – Girls Not Bride Bangladesh To Prime 

Minister, Girls Not Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/do-not-allow-child-

marriage-under-special-circumstances-girlsnotbrides-bangladesh/ (12/5/2018, 13.30) 
143Ibid., 

https://www.girlsnotbrides.org/do-not-allow-child-marriage-under-special-circumstances-girlsnotbrides-bangladesh/
https://www.girlsnotbrides.org/do-not-allow-child-marriage-under-special-circumstances-girlsnotbrides-bangladesh/
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juga mengembangkan rencana aksi nasional untuk menghentikan pernikahan anak 

2015-2021 dibawah kepemimpinan Kementrian Perempuan dan Anak. Ketiga, 

Bangladesh menjadi anggota South Asian Initiative to End Violence Against 

Children (SAIEVAC) dan melakukan rencana aksi regional mengakhiri 

pernikahan anak pada tahun 2015-2018. Terakhir, Bangladesh mengikuti Girl 

Summit dan berkomitmen untuk mengakhiri semua pernikahan anak pada tahun 

2041.144 

 Meskipun Girls Not Bride dapat memberikan perubahan besar terhadap 

negara Bangladesh untuk berkomitmen menghentikan pernikahan anak, akan 

tetapi tidak berjalan dengan lancar. Pada tanggal satu Maret 2017 Girls Not Bride 

mengadakan konferensi pers sebagai upaya tindak lanjut terhadap undang-undang 

Child Marriage Restraint Act 2017 yang disahkan oleh parlemen Bangladesh, 

dimana terdapat penambahan kalimat ketentuan khusus pada undang-undang 

tersebut. Girls Not Bride menjelaskan rencana mereka untuk melawan undang-

undang tersebut, yaitu mengirimkan memorandum kepada presiden Bangladesh 

untuk tidak menandatangani RUU tersebut. Kedua, melakukan prosedur hukum 

untuk menangani masalah ini di pengadilan internasional, dan memanfaatkan 

perayaan hari perempuan internasional yang akan datang oleh pemuda dan 

masyarakat sipil, untuk menarik menarik perhatian pada masalah ini.145 

 Upaya advokasi yang dilakukan oleh Girls Not Bride sesuai dengan 

konsep organisasi internasional, dimana organisasi internasional dapat 

                                                           
144Child Marriage around The World: Bangladesh, Girls Not Bride, diakses dalam 

https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/Bangladesh (12/5/2018, 13.30) 
145Bangladesh Votes for Child Marriage Restraint Act – Girls Not Bride Bangladesh React, Girls 

Not Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/bangladesh-votes-child-marriage-

restraint-act-girls-not-brides-bangladesh-reacts/ (12/5/2018, 13.30) 

https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/Bangladesh
https://www.girlsnotbrides.org/bangladesh-votes-child-marriage-restraint-act-girls-not-brides-bangladesh-reacts/
https://www.girlsnotbrides.org/bangladesh-votes-child-marriage-restraint-act-girls-not-brides-bangladesh-reacts/
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memberikan pengaruh terhadap badan politik, kelompok masyarakat, serta 

pemerintahan. Sedangkan Girls Not Bride dapat memberikan pengaruh terhadap 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah Bangladesh dalam menetapkan undang-

undang Marriage Restraint Act 2014 dan komitmen lainnya seperti mengikuti Girl 

Summit dan berkomitmen untuk membuat zona tanpa pernikahan anak pada tahun 

2041 dalam menghentikan masalah pernikahan anak di negara tersebut. 

Organisasi internasional dapat memobilisasi tekanan publik melalui kampanye, 

melakukan lobi langsung ataupun secara online serta offline. Sesuai dengan hal 

tersebut, Girls Not Bride juga melakukan mobilisasi dengan cara menggelar 

pertemuan dengan pemerintahan dan kelompok masyarakat sipil, serta melakukan 

gerakan global atau kampanye yaitu #mylifeat15. Dimana kampanye tersebut 

dilakukan untuk menekan publik khususnya anak-anak perempuan untuk 

mengutarakan pendapat, sehingga dapat juga menekan pemerintahan dalam 

mengambil keputusan. Selain itu Girls Not Bride juga melakukan lobi secara 

online yaitu dengan membuat petisi melalui surat terbuka yang ditujukan kepada 

perdana menteri Bangladesh.  

 Pada konsep organisasi internasional dijelaskan bahwa terdapat tiga 

kategori peran organisasi internasional. Girls Not Bride sendiri termasuk kedalam 

arena dimana organisasi ini menjadi wadah atau tempat bagi berkumpulnya 

anggotanya dalam membahas masalah atau tujuan yang mereka inginkan. Girls 

Not Bride mempunyai tujuan yaitu mengakhiri pernikahan anak di Bangladesh. 

Jika dilihat melalui konsep organisasi internasional tersebut tujuan Girls Not 
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Bride masuk kedalam kategori yang berfokus pada masalah sosial dan hak asasi 

manusia.  

 Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Girls Not Bride termasuk dalam 

organisasi internasional non-pemerintah, maka jika dianalisis menggunakan 

konsep organisasi internasional yang menjelaskan bahwa organisasi internasional 

non-pemerintah selalu menjadi pengaruh dan dominan dalam jaringan advokasi 

transnasional. Hal tersebut sejalan dengan upaya Girls Not Bride dalam 

mengakhiri pernikahan anak, dimana organisasi tersebut dominan dalam jaringan 

advokasi transnasional. Dibuktikkan dengan pertemuan-pertemuan yang 

dilakukan dengan pemerintah negara-negara Asia Selatan sehingga pada tahun 

2014 menciptakan South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC). 

Acara Girl Summit yang juga dapat mempertemukan pemerintah dari negara-

negara yang berbeda untuk membahas satu masalah yaitu pernikahan anak.  

 Menurut konsep organisasi internasional, mereka dapat menjalankan 

agendanya sendiri, memperkaya arena internasional dengan jaringan 

transnasional. Girls Not Bride juga menjalankan agendanya sendiri, seperti 

menggelar konferensi pers dan bahkan mereka melakukan beberapa strategi untuk 

membuat pemerintah Bangladeh menunda atau merubah undang-undang 

mengenai pernikahan anak. Girls Not Bride juga telah memperkaya arena 

internasional dengan jaringan transnasional yang dibuktikkan dengan dibuatnya 

The Bangladesh Alliance to End Child Marriage pada tahun 2013 bahwa 

keanggotaan dari aliansi tersebut berasal dari organisasi masyarakat sipil dari 

berbagai negara.  
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 Girls Not Bride selalu menggunakan cara untuk mengakhiri pernikahan 

dengan menggelar pertemuan antar pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.146 

Hal ini sesuai dengan konsep organisasi internasional yang menjelaskan bahwa 

mereka menggunakan cara diplomasi dengan menggelar pertemuan antar 

pemerintah seperti konferensi internasional. Selain itu, konsep tersebut juga 

menjelaskan bahwa ketika pemerintah melakukan sebuah perubahan yang baik, 

maka dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan organisasi internasional non-

pemerintah disebut berhasil.  

Jika dilihat berdasarkan penjelasan tersebut, Girls Not Bride telah mampu 

membawa perubahan yang lebih baik. Pemerintah Bangladesh akhirnya membuat 

sebuah komitmen dan bergabung kedalam beberapa forum untuk mengakhiri 

pernikahan anak.147 Bahkan pemerintah Bangladesh menunda dan mengubah 

undang-undang yang telah didorong Girls Not Bride. Namun, pemerintah 

Bangladesh juga tidak sepenuhnya mengubah undang-undang tersebut. Sehingga 

dalam hal ini Girls Not Bride belum sepenuhnya berhasil. Karena pemerintah 

Bangladesh belum melakukan perubahan undang-undang dengan penambahan 

kalimat ketentuan khusus anak perempuan dibawah usia 18 dapat melakukan 

pernikahan. 

 Secara garis besar berdasarkan uraian diatas Girls Not Bride sesuai 

dengan konsep organisasi internasional. Kemudian, jika berdasarkan konsep 

                                                           
146 Girls Not Bride Strategy 2014-2016, Girls Not Bride, diakses dalam 

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/03/Girls-Not-Brides-strategy_2014-

2016.pdf (1/5/2018, 10.15) Hal 1-2 
147 Girls Not Brides Heads To India To Host Its First South Asia Regional Meeting, Girls Not 

Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/girls-not-brides-heads-to-india-to-host-its-

first-south-asia-regional-meeting/ (7/5/2018, 19.30) 

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/03/Girls-Not-Brides-strategy_2014-2016.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/03/Girls-Not-Brides-strategy_2014-2016.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/girls-not-brides-heads-to-india-to-host-its-first-south-asia-regional-meeting/
https://www.girlsnotbrides.org/girls-not-brides-heads-to-india-to-host-its-first-south-asia-regional-meeting/
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global civil society, dimana konsep tersebut menjelaskan bahwa mereka dapat 

melakukan jaringan transnasional sehingga dapat mempengaruhi negara yang 

bermasalah meskipun civil society tersebut tidak berasal atau tidak didirikan pada 

negara itu. Konsep tersebut mencoba menjelaskan bahwa global civil society 

dapat memberikan pengaruh terhadap negara yang bukan dari tempat mereka 

berasal. Maka, konsep global civil society merupakan pengaruh yang datang dari 

luar ke dalam.  

Girls Not Bride berdasarkan konsep tersebut sesuai karena dibuktikkan 

dengan pusat dari organisasi tersebut yang berada di London. Sedangkan Girls 

Not Bride melakukan beberapa upaya mereka untuk menangani masalah 

pernikahan anak di Bangladesh. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai global 

civil society, organisasi ini dapat melakukan advokasi transnasional yaitu, dari 

negara London dan fokus terhadap negara Bangladesh. Sesuai konsep itu pula, 

Girls Not Bride juga dapat mempengaruhi negara Bangladesh hal ini ditunjukkan 

dengan penggantian undang-undang pernikahan anak dan beberapa komitmen 

untuk mengikuti forum nasional, regional, serta internasional, serta melakukan 

upaya untuk menghentikan pernikahan anak pada 2041. Ini berarti, Girls Not 

Bride dapat mempengaruhi dari luar ke dalam, dimana dari negara London dan 

mempengaruhi negara Bangladesh. Hasil yang dicapai Girls Not Bride dalam hal 

ini dapat dikatakan berhasil meskipun tidak secara signifikan. Karena pada tahun 

2017 pemerintah belum menyetujui pengahupasan pada kalimat ketentuan khusus. 

Namun, Girls Not Bride masih berupaya untuk menangani masalah tersebut pada 
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tahun 2017. Maka, secara keseluruhan Girls Not Bride sesuai dengan konsep 

global civil society.  

3.2 Pemberdayaan Pendidikan oleh Girls Not Bride di Bangladesh tahun 

2013-2016 

Upaya Girls Not Bride yang melakukan jaringan advokasi, disamping itu 

juga melakukan upaya lainnya yaitu pemberdayaan pendidikan. Hal ini dilakukan 

untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak perempuan yang berada di 

Bangladesh untuk mengasah kemampuan mereka dan memberikan informasi serta 

menambah wawasan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam berbagai cara. 

Pertama, pada tanggal 13 Maret 2013 dilakukan sosialisasi pendidikan mengenai 

kesehatan seksual dan reproduksi.148  

Banyak anak-anak muda di Bangladesh tidak memiliki atau sulit untuk 

mengakses informasi yang memadai tentang hak-hak kesehatan seksual dan 

reproduksi mereka. Hal ini dikarenakan sosial dan budaya yang melekat kuat di 

negara Bangladesh sehingga membuat masalah tersebut tabu untuk dibahas atau 

diperbincangkan. Akibatnya, banyak remaja yang akhirnya melakukan pernikahan 

dan mengalami kehamilan tanpa persiapan yang memadai. Bahkan pada 

kurikulum sekolah hanya segilintir informasi dan guru seringkali tidak atau 

enggan untuk menjelaskan. Pada acara tersebut, dijelaskan sangat rinci mengenai 

kesehatan seksual dan reproduksi serta juga pemberdayaan perempuan untuk 

mengklaim hak mereka. Girls Not Bride percaya bahwa dengan memberdayakan 

kaum perempuan dengan atau melalui pengetahuan dan pendidikan yang 

                                                           
148 Girls Not Bride, Sexual and Reproducitve Health Education Key To Tackle Child Marriage in 

Bangladesh, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/escaping-child-marriage-in-bangladesh-

by-knowing-your-sexual-and-reproductive-health-rights/ (7/5/2018, 19.30) 

https://www.girlsnotbrides.org/escaping-child-marriage-in-bangladesh-by-knowing-your-sexual-and-reproductive-health-rights/
https://www.girlsnotbrides.org/escaping-child-marriage-in-bangladesh-by-knowing-your-sexual-and-reproductive-health-rights/
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diperlukan untuk memahami dapat menyuarakan hak-hak mereka. Upaya ini 

merupakan salah satu dari banyak elemen penting dalam perang melawan 

pernikahan anak. Organisasi ini lebih memfokuskan sosialisasi terhadap 

masyarakat pedesaan dan anak-anak petani yang sulit atau tidak dapat sama sekali 

mendapatkan informasi mengenai masalah kesehatan reproduksi dan seksual.149 

Upaya yang dilakukan Girls Not Bride tersebut bertujuan untuk memberikan 

informasi dan pendidikan, karena ketika anak-anak perempuan mengerti akan 

kesehatan seksual dan reproduksi maka mereka akan mempertahankan hak-hak 

mereka. 

 Upaya lainnya yang dilakukan Girls Not Bride adalah dengan membuat 

sebuah program dengan salah satu anggota dalam aliansi yaitu, The Bangladesh 

Alliance to End Child Marriage. Girls Not Bride dan Population Council, 

organisasi internasional non-pemerintah membuat program bernama BALIKA 

(Bangladeshi Association for Life Skills, Income, and Knowledge for 

Adolescents). Program ini mulai berjalan sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, 

akan tetapi implementasinya dimulai pada Februari 2014. BALIKA merupakan 

program uji coba untuk melihat apakah dengan pengembangan pemberdayaan 

perempuan melalui pendidikan dapat menunda pernikahan anak. Program ini 

merupakan program tambahan untuk anak-anak sekolah dan anak putus sekolah. 

Melalui program tersebut, anak-anak mendapatkan bimbingan belajar matematika, 

bahasa inggris, dan pelatihan keterampilan serta keuangan. Anak-anak perempuan 

juga mendapatkan pelatihan lifeskills berupa pelatihan mengenai hak-hak gender, 

                                                           
149Sexual and Reproductive Health Education Key to Tackle Child Marriage in Bangladesh, Girls 

Not Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/escaping-child-marriage-in-bangladesh-

by-knowing-your-sexual-and-reproductive-health-rights/ (15/5/2018, 10.00) 

https://www.girlsnotbrides.org/escaping-child-marriage-in-bangladesh-by-knowing-your-sexual-and-reproductive-health-rights/
https://www.girlsnotbrides.org/escaping-child-marriage-in-bangladesh-by-knowing-your-sexual-and-reproductive-health-rights/
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pemikiran kritis, dan pengambilan keputusan. Selain itu, mereka juga 

mendapatkan keterampilan dalam bidang ekonomi seperti pelatihan membuka 

usaha, pelatihan menggunakan telepon genggam, fotografi, dan juga pelatihan 

pertolongan pertama.150 

 Program ini diikuti sebanyak lebih dari 9000 anak perempuan yang 

berfokus pada tiga wilayah yang mencolok dalam ketidaksetaraan gender yaitu 

wilayah Khulna, Satkhira, dan Narail karena  dengan melakukan pertemuan 

mingguan di kantor pusat BALIKA yang aman. Mentor atau guru pengajar di 

BALIKA merupakan wanita muda atau gadis remaja yang berada di 

Bangladesh.151 Selain program tersebut, Girls Not Bride dan anggotanya Plan 

Internasional mengadakan Theatre for Development (TFD). Teater untuk 

pembangunan ini dilakukan untuk menyampaikan pesan dan mendidik masyarakat 

tentang isu-isu penting. TFD memberdayakan masyarakat khususnya anak-anak 

perempuan untuk secara aktif berpartisipasi pada isu-isu yang biasanya sensitif 

atau tabu untuk dibagikan atau didiskusikan di tempat terbuka. Teater ini 

diperankan oleh anak-anak muda laki-laki dan perempuan tentang kisah mereka 

mengenai pernikahan, bagaimana mereka menikah hingga ketika mereka 

                                                           
150Project, BALIKA (Bangladeshi Association for Life Skills, Income, and Knowledge for 

Adolescents), Population Council, diakses dalam http://www.popcouncil.org/research/balika-

bangladeshi-association-for-life-skills-income-and-knowledge-for-ado (17/5/2018, 08.00) 
151 Delaying Child Marriage Through Community Based Skills Development Programs for Girls: 

Result From A Randomized Controlled Study in Rural Bangladesh, Girls Not Bride-Population 

Council, diunduh dalam https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/delaying-child-marriage-

community-based-skills-bangladesh/ (17/5/2018, 08.00)  

http://www.popcouncil.org/research/balika-bangladeshi-association-for-life-skills-income-and-knowledge-for-ado
http://www.popcouncil.org/research/balika-bangladeshi-association-for-life-skills-income-and-knowledge-for-ado
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/delaying-child-marriage-community-based-skills-bangladesh/
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/delaying-child-marriage-community-based-skills-bangladesh/
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mengeluarkan akte kelahiran untuk membuktikkan bahwa ia terlalu muda untuk 

menikah. 152 

 Acara ini bahkan dapat menjangkau banyak orang, yang tidak mungkin 

dilakukan dengan sebuah pertemuan, pelatihan, atau lokakarya. Pada acara ini, 

masyarakat dapat menyambut dengan baik dari segala usia, jenis kelamin, dan 

profesi untuk datang dan bergabung. Melalui TFD ini, Girls Not Bride berharap 

bahwa orang tua dapat memahami rasa sakit yang dialami anak-anak yang 

melakukan pernikahan anak dan konsekuensi dari tindakan orang tuanya tersebut. 

Selain itu juga, melalui TFD ini diharapkan masyarakat lebih mengerti peran dari 

pencatatan pendaftaran kelahiran dan pernikahan. TFD dilakukan pada tahun 2015 

lebih dari 450 pertunjukan tentang berbagai masalah anak.153 

 Upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan ini juga berbuah 

hasil di Bangladesh. Berdasarkan data program BALIKA tahun 2016, anak-anak 

perempuan yang mengikuti program tersebut sepertiga lebih kecil 

kemungkinannya untuk melakukan pernikahan. Secara keseluruhan, anak 

perempuan memiliki kemungkinan 31% lebih kecil untuk menikah sebagai anak-

anak, dimana hal ini dibuktikan bahwa anak-anak yang mengikuti program 

tersebut meningkat menjadi 79% dengan awal 63%. Sedangkan jika dibandingkan 

dengan anak-anak perempuan yang tidak mengikuti program BALIKA tersebut 

anak-anak perempuan yang mengikuti program ini lebih mungkin untuk 

bersekolah. Lebih mungkin untuk meningkatkan keterampilan matematika 

                                                           
152 Taking Theatre to The street: Tackling Child Marriage With Drama in Bangladesh, Girls Not 
Bride, diakses dalam https://www.girlsnotbrides.org/taking-theatre-streets-tackling-child-
marriage-drama-bangladesh/ (17/5/2018, 08.00) 
153Ibid.,  

https://www.girlsnotbrides.org/taking-theatre-streets-tackling-child-marriage-drama-bangladesh/
https://www.girlsnotbrides.org/taking-theatre-streets-tackling-child-marriage-drama-bangladesh/
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sebanyak 20% jika mereka menerima pendidikan dan dukungan serta pelatihan 

kesadaran hak asasi manusia. Anak-anak perempuan juga sepertiga lebih mungkin 

mendapatkan penghasilan. Selain itu, melalui berbagai program pendidikan yang 

dilakukan Girls Not Bride sebagai upaya menangani masalah pernikahan anak di 

Bangladesh juga menghasilkan beberapa pengetahuan bagi anak-anak 

perempuan.Anak-anak perempuan mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya 

HIV/ADIS, menstruasi, dan pengetahuan kesehatan lainnya.154 

 Gambar 3.2 Hasil Program BALIKA terhadap Pernikahan Anak. 155 

 
                                                           
154 Sajeda Amin dkk, Delaying Child Marriage Through Community Based Skills Development 

Programs For Girls, Results From A Randomized Controlled Study in Rural Bangladesh, diunduh 

dalam https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/delaying-child-marriage-community-based-

skills-bangladesh/ (17/5/2018, 08.00)  
155Ibid., 

https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/delaying-child-marriage-community-based-skills-bangladesh/
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/delaying-child-marriage-community-based-skills-bangladesh/
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 Sumber :Girls Not Bride and Population Council 2016 

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa hasil program BALIKA telah 

mempengaruhi masalah pernikahan anak secara signifikan. Data diatas 

menunjukkan bahwa secara program pendidikan anak-anak perempuan yang 

bersekolah mengalami kenaikan sebesar 19%, secara program peningkatan hak 

asasi manusia anak-anak perempuan yang bersekolah meningkat menjadi 20%, 

serta anak-anak yang mengikuti program keterampilan mengalami peningkatan 

sebanyak 22%. Peningkatan ini juga diikuti dengan hal lainnya seperti, pada tes 

berhitung atau matematika, membaca, mendengarkan, dan melihat, serta 

kemampuan mereka untuk menolak pernikahan anak.156 

 Jika dikaitkan dengan konsep women empowerment, upaya yang dilakukan 

Girls Not Bride dalam hal pemberdayaan pendidikan sesuai dengan tipe kedua 

dalam konsep tersebut. Girls Not Bride dalam hal ini melakukan berbagai upaya 

dengan melakukan beberapa program pendidikan sebagai tujuan untuk 

meningkatkan kesempatan bagi anak-anak yang akan menikah atau sudah 

menikah agar tetap menerima pedidikan. Sehingga tercapailah kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Sekaligus dengan 

adanya upaya pemberdayaan pendidikan tersebut, Girls Not Bride juga berusaha  

untuk memberikan pengetahuan agar perempuan dapat menentukan pilihannya 

sendiri untuk masa depannya. Kemudian juga dapat membentuk perempuan agar 

dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang digunakan sebagai mata 

pencaharian. Sesuai dengan konsep women empowerment menjelaskan bahwa 

                                                           
156Ibid., 
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pemberdayaan perempuan merupakan penguatan pribadi, peningkatan kesempatan 

untuk hidup, serta upaya untuk mencapai persamaan serta kesempatan untuk 

mendapatkan keadilan. Hal ini sesuai dengan upaya Girls Not Bride dalam hal 

pendidikan untuk memberikan peningkatan kesempatan menerima pendidikan, 

penguatan pribadi anak-anak perempuan di Bangladesh, dan juga mencapai 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama mendapatkan 

pendidikan yang setara. Bahkan dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa 

pemberdayaan perempuan termasuk pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan 

mereka juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. 

 Tujuan upaya yang dilakukan Girls Not Bride juga sesuai dengan konsep 

teresbut, dimana dengan adanya pemberdayaan perempuan wanita dapat 

menentukan sikap, nilai, dan perilaku mereka dengan minat mereka sendiri, 

dengan kata lain sesuai dengan upaya pemberdayaan pendidikan oleh Girls Not 

Bride bahwa mereka dapat menentukan pilihannya sendiri untuk menikah atau 

menempuh pendidikan. Pemberdayaan perempuan sangat identik dengan 

pencapaian keadilan dan kesetaraan, hal ini sesuai dengan upaya Girls Not Bride 

yaitu memberikan kesetaraan dan keadilan bagi anak-anak perempuan yang akan 

menikah dan telah menikah untuk tetap menerima pendidikan sama halnya seperti 

anak laki-laki. Menurut konsep women empowerment, aktor non-state dalam 

konteks ini, mendukung perempuan dalam proses pembangunan dan pengambilan 

keputusan. Aktor non-state memainkan peran yang penting untuk meningkatkan 

kesadaran perempuan atas hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri. 

Girls Not Bride merupakan organisasi internasional non-pemerintah sehingga ia 



 

109 
 

termasuk kedalam aktor non-state. Upaya yang dilakukan Girls Not Bride dalam 

hal ini sesuai dengan konsep women empowerment, yaitu mendukung perempuan 

dalam hal pendidikan untuk mengambil keputusan sendiri dan meningkatkan 

kesadaran perempuan dengan program-program yang dilakukan Girls Not Bride, 

seperti BALIKA, TFD, dan berbagai seminar mengenai kesehatan seksual dan 

reproduksi.  

 Adapun tipe pemberdayaan pendidikan pada konsep women 

empowerment, pemberdayaan pendidikan merupakan intrumen yang paling 

penting ketika dilakukan sebuah pemberdayaan perempuan. Jika tidak ada 

pemberdayaan pendidikan, maka pemberdayaan perempuan tidak dapat berjalan 

lancar. Tipe ini berfokus pada perempuan perlu untuk diberikan pendidikan dan 

wajib untuk membuat mereka sadar akan hak dan kewajiban mereka, dengan 

adanya pendidikan dapat meningkatkan kesadaran sosial, politik, budaya, dan 

agama. Sehingga sesuai dengan upaya Girls Not Bride dalam pemberdayaan 

pendidikan termasuk kedalam tipe tersebut. Adapun upaya-upaya lainnya yang 

dilakukan oleh Girls Not Bride, yaitu pemberdayaan sosial dan pemberdayaan 

psikologis yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.  

Tabel 3.1 Upaya Girls Not Bride Melalui Advokasi dan Pemberdayaan 

Pendidikan157 

Bidang Upaya Girls Not Bride  Bentuk Kegiatan Pencapaian 

 

 

 

Advokat Menggelar 

Pertemuan regional 

di New Delhi tahun 

2012 diikuti 

dengan 

Pertemuan ini 

membahas 

mengenai masalah 

pernikahan anak di 

Asia Selatan 

                                                           
157 Dibuat dari berbagai sumber  
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Advokasi  

Bangladesh, 

Afghanistan, India, 

Nepal, Pakistan, 

Sri Lanka 

sebagai wilayah 

dengan pernikahan 

anak tertinggi. 

Hasil dari 

pertemuan ini 

terjalin kerjasama 

yaitu SAARC 

(South Asia 

Association for 

Regional 

Cooperation) 

tahun 2014. 

Melalui kemitraan 

Girls Not Bride, 

SAARC 

berkomitmen 

untuk mengakhiri 

pernikahan anak                                                                                                                    

Advokat  Menggelar 

pertemuan dengan 

kelompok pemuda 

di Bangladesh 

yaitu, Wedding 

Busters pada tahun 

2013 

Pertemuan ini 

dilakukan untuk 

memberikan 

dukungan terhadap 

kelompok-kelopok 

pemuda dalam 

memberikan 

dukungan pada 

gadis-gadis 

lainnya yang akan 

melakuka 

pernikahan anak. 

Hasil dari 

pertemuan ini 

mereka 

berkomitmen 

untuk mengubah 

komunitas menjadi 

child bride free 

 Advokat Membuat petisi 

melalui surat 

Petisi ini 

dilakukan untuk 
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terbuka yang 

ditujukan pada 

perdana menteri 

Bngladesh tahun 

2014 mengenai 

undang-undang 

Marriage Restraint 

Act 2014 yang 

menurunkan usia 

minimum 

pernikahan anak 

dari 18 tahun 

menjadi 16 tahun.  

menentang 

pemerintahan 

Bangladesh 

menurunkan usia 

minimum 

pernikahan yaitu 

menjadi 16 tahun 

dan mendorong 

pemerintahan 

untuk segera 

mengganti 

menjadi 18 tahun 

kembali. Hasil dari 

petisi ini pada 

tahun 2016 

undang-undang 

tersebut mengubah 

usia minimum 

pernikahan 

menjadi 18 tahun 

kembali namun 

dengan ketentuan 

khusus. 

Pemerintah 

Bangladesh juga 

mengembangkan 

rencana aksi 

nasional untuk 

menghentikan 

pernikahan anak 

2015-2021 

dibawah 

kepemimpinan 

Kementrian 

Perempuan dan 

Anak. 
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Advokat dan gerakan 

global   

Program Girls 

Summit diadakan 

pertama kali di 

London tahun 

2014.  

Hasil dari 

pertemuan ini 

penandatangan 

piagam yang berisi 

komitmen 

mengahiri 

pernikahan anak. 

Bangladesh 

berkomitmen 

untuk free child 

marriage tahun 

2041. Tahun 2015 

juga dilakukan 

kampanye global 

disebut 

#mylifeat15. Girls 

Not Bride 

memimpin gadis-

gadis Bangladesh 

untuk berani 

mengeluarkan 

pendapat mereka. 

Kampanye ini 

ditujukan kehpada 

pemerintahan.  

 Advokat Membuat petisi 

tahun 2016 kepada 

pemerintah 

Bangladesh  

Petisi tersebut 

menentang 

pemerintah 

Bangladesh untuk 

menambahkan 

persyaratan khusus 

pada undang-

undang CMRA 

2016. Hasilnya 

pemerintah tetap 

melanjutkan 

rencana undang-

undang tersebut. 

Namun pada tahun 
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2017 Girls Not 

Bride menggelar 

pertemuan dengan 

pemerintah unutk 

membicarakan hal 

tersebut.  

Pendidikan 

Pemberdayaan 

Pendidikan  

Program BALIKA 

(Bangladesh 

Association for Life 

Skills, Income, and 

Knowledge for 

Adolecents) 

Program ini 

merupakan 

program tambahan 

untuk anak-anak 

sekolah dan putus 

sekolah. Hasilnya 

anak-anak yang 

bersekolah 

mengalami 

kenaikan sebesar 

19%.  Anak-anak 

perempuan 

memiliki 

kemungkinan 31% 

lebih kecil untuk 

menikah sebagai 

anak-anak.  

Anak juga 

akhirnya mengerti 

masalah remaja, 

mata pencaharian 

yang 

berkelanjutan, 

hak-hak wanita, 

pendidikan, 
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Pemberdayaan 

pendidikan  

TFD (Theatre for 

Development) 

Teater untuk 

menyampaikan 

pesan mendidik. 

Hasilnya acara ini 

dapat menjangkau 

banyak orang tua 

dan anak-anak. 

Orang tua 

akhirnya dapat 

mengerti rasa sakit 

dari pernikahan 

anak, bahaya 

pernikahan anak, 

dan dampaknya.   

 

Pemberdayaan 

pendidikan  

Menggelar 

Sosialisasi 

kesehatan seksual 

dan reproduksi  

Girls Not Bride 

berhasil menarik 

pemuda dan 

perempuan untuk 

mendengarkan 

informasi tentang 

perkembangan 

anak usia dini, 

pencegahan HIV / 

AIDS, kesehatan 

reproduksi dan 

seksual. 
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