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BAB II 

KETERKAITAN AKTIVITAS EKONOMI DAN PEKERJAAN 

TERHADAP LINGKUNGAN DI BANGLADESH 

 

 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai situasi dan pertumbuhan 

ekonomi (PDB, Industri dan Agrikultur) serta menjelaskan permasalahan tingkat 

kemiskinan yang menghambat dalam perekonomian. Kemudian penulis akan 

membahas struktur pekerjaan di Bangladesh yang dilanjutkan dengan menjelaskan 

penyebab dan dampak dari tekanan lingkungan di Bangladesh. 

2.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber: World Bank, 2015. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui tingkat Produk 

Domestik Bruto (PDB) pada setiap tahunnya. Bangladesh telah mengalami 

kenaikan PDB yang stabil selama dekade terakhir, dalam kurun waktu 12 tahun 

PDB Bangladesh meningkat secara perlahan. Jumlah rata-rata PDB tahun 1990an 

GRAFIK 2.1 

PERTUMBUHAN PDB BANGLADESH DALAM 12 TAHUN 
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berada tingkat 4.8% yang kemudian pada tahun 2000an mengalami peningkatan 

menjadi 5%.37 

Adanya krisis finasial global pada tahun 2007-2008 juga mempengaruhi 

PDB Bangladesh pada saat itu yang menurun menurun menjadi 5.9% dari 6.2%. 

Namun, ditahun 2010 PDB negara ini meningkat mencapai angka 6% dengan 

dukungan pertumbuhan pada sektor jasa, industri, dan kinerja pertanian yang 

positif.38 

2.1.1. Industri 

Bangladesh memiliki tiga sektor ekonomi utama yaitu agrikultur, industri 

dan jasa. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi tiga sektor dalam PDB negara di 

periode fiscal 2011-2012, pembagian PDB dari sektor agrikultur 19.29%, industri 

31.26%, dan jasa 49.45%. Jumlah ini menunjukkan bagian sektor industri memiliki 

kontribusi besar dalam PDB negara. Tetapi tingkat pertumbuhan rata-rata industri 

mengalami tren yang rendah dalam lima tahun fiskal akibat kurangnya kredit sektor 

swasta dan pasokan listrik yang masih kurang baik daerah urban dan rural di negara 

ini39 

Dalam standar konsumsi energi negara berkembang Bangladesh 

mengkonsumsi energi dibawah stnadar yaitu 250 kgoe jika dibanding dengan India 

37 World Bank, Bangladesh More and Better Jobs to Accelerate Shared Growth and End Extreme Poverty, 

Discussion Draft, Juni 2015, hal. 7, diakses dalam 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/158801468180258840/pdf/100486-CAS-P152442-SecM2015-

0312-IDA-SecM2015-0216-IFC-SecM2015-0155-MIGA-SecM2015-0103-Box393233B-PUBLIC-disclosed-

11-2-15.pdf (26/04/2018 22:58 WIB). 
38 MCCI, Bangaldesh Economy During 2000-2010, diakses dalam http://www.mccibd.org/pages/bangladesh-

economy-during-2009-2010.php (24/03/2018 21:45 WIB). 
39 Unnayan Onneshan, Industrial Sector of Bangladesh: Status Quo or Re-visioning?, Bangaldesh Economic 

Update, Vol. 4, No. 2, February 2013: 1-19, hal. 2-3, diakses dalam 

http://www.unnayan.org/documents/Governance%20Capability/MEU%20FEB%202013.pdf (01/04/2018 

22:59 WIB). 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/158801468180258840/pdf/100486-CAS-P152442-SecM2015-0312-IDA-SecM2015-0216-IFC-SecM2015-0155-MIGA-SecM2015-0103-Box393233B-PUBLIC-disclosed-11-2-15.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/158801468180258840/pdf/100486-CAS-P152442-SecM2015-0312-IDA-SecM2015-0216-IFC-SecM2015-0155-MIGA-SecM2015-0103-Box393233B-PUBLIC-disclosed-11-2-15.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/158801468180258840/pdf/100486-CAS-P152442-SecM2015-0312-IDA-SecM2015-0216-IFC-SecM2015-0155-MIGA-SecM2015-0103-Box393233B-PUBLIC-disclosed-11-2-15.pdf
http://www.mccibd.org/pages/bangladesh-economy-during-2009-2010.php
http://www.mccibd.org/pages/bangladesh-economy-during-2009-2010.php
http://www.unnayan.org/documents/Governance%20Capability/MEU%20FEB%202013.pdf
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(550 kgoe) dan Sri Lanka (430 kgeo). Akibatnya kekurangan sumber listrik dapat 

menghalangi investasi asing sehingga menahan pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

menjadi tantangan dalam perindustrian di Bangladesh.40 

Di Bangladesh kesenjangan antara kapasitas penginstalan listrik dan 

pembangkit maksimum yang kurang menghasilkan permintaan listrik yang tidak 

terpenuhi karena efesiensi pembangkit listrik yang rendah dan penggunaan 

peralatan bekas sehingga pasokan listrik dinegara in menjadi perhatian pemerintah 

Bangladesh.  Dalam sektor energi, wilayah pedesaan berada pada krisis listrik.41 

 Masyarakat Bangladesh memiliki pasokan listrik yang tidak memadai dan 

biaya listrik yang terus naik semenjak 2009. Mengakibatkan sektor energi sebagai 

masalah utama selain dari kemiskinan dan degradasi lingkungan. Hanya 49% dari 

populasi Bangladesh mendapatkan akses listrik, sedangkan pada wilayah, daerah 

rural hanya mendapatkan akses listrik tidak kurang dari 10%.42  

 Kekuranganya energi listrik menghambat progress industri sekitar kota 

seperti Dhaka, Cittagong, Khulna, dan Rajajshi mengalami kelangkaan energi. 

Dengan pembangkit listrik yang tidak dapat diandalkan serta permintaan yang tidak 

dapat dipenuhi menghambat proses industrialisasi. Kuranganya ketersediaan listrik 

menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri di negara ini, 

meskipun kontribusi industri dalam PDB negara meningkat setiap tahun.43  

                                                           
40 GHK, 2010, Estimating Green Jobs in Bangladesh, ILO: London, hal. 15, diakses dalam 

https://www.cbd.int/financial/monterreytradetech/bangladesh-greenjobsest-ilo.pdf (05/04/2018 20:23 WIB). 
41 Ibid, hal. 10-11. 
42 M. S. Islam, dkk, Renewable Energi: The Key to Achieving Sustainable Development of Rural Bangladesh, 

Journal of Chemical Engineering, Vol. 26, No. 1, Desember 2011: 9-15, hal. 9, diakses dalam 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.912.6451&rep=rep1&type=pdf  (05/04/2018 20:23 

WIB). 
43 Ibid. 

https://www.cbd.int/financial/monterreytradetech/bangladesh-greenjobsest-ilo.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.912.6451&rep=rep1&type=pdf
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 Berdasarakan laporan tahun 2012 Kementiran Lingkungan dan Kehutanan 

bahwa pemerintah sedang melakukan upaya untuk mengembangkan pembangkit 

listrik secara bertahap dengan melakukan eksplorasi yang menghasilkan temuan 

cadangan minyak dan ladang gas di wilayah timur laut tepatnya di pedesaan Sylhet 

yang kemudian dikelola oleh Bangladesh Petroleum Exploration and Production 

Company Limited (BAPEX). Cadangan minyak ini sebanyak 25 juta barel, jumlah 

ini dapat memenuhi tuntutan minyak untuk negara selama dua tahun.44 

 Dalam perkembangannya Bangladesh memiliki beragam sektor industri 

yang mendukung pertumbuhan ekonominya. Sektor industri tersebut berupa 

RMG45, keramik, pharmaceuticals, kosmetik, kabel listrik dan fitting, funitur, 

pemasangan lantai dan  kamar mandi, aksesoris, sepatu, tas, kertas, dan lain-lain 

telah mengambil alih industrialisasi di negara ini. Selain itu, teh juga menjadi sektor 

penghasil ekspor dengan disusul rempah-rempah, ikan, sayur-sayuran dalam daftar 

ekspor46 

 Selain itu, hasil ekspor juga dapat ditemukan dalam sumber daya hutan 

Bangladesh. Negara ini memiliki tiga hutan utama yaitu hutan Mangorve 

Sundarbans, Hutan Chittagong Hill Tracts (CHT), dan Hutal Gazari (Sal). 

Bangladesh merupakan negara dengan padat penduduk, kekayaan hutan memiliki 

pengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena hasil hutan ini dapat di ekspor keluar 

negeri dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Hasil sumber daya hutan alam 

                                                           
44 Bangladesh Announces First Oil Discovery, 2012, Al-jazeera, diakses dalam 

https://www.aljazeera.com/news/asia/2012/05/2012520163618865961.html (29/04/2018 21:55 WIB) 
45 RMG (Reademade Garment) Industri tekstil dan pakaian yang tumbuh pesat dan berkembang pada 

perekonomian Bangladesh.  
46 MoEF, Op.Cit, hal. 23. 
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seperti bamboo dan kayu memiliki harga tinggi di pasar serta menjadi kebutuhan 

dasar sebagian besar populasi, hal ini dapat menciptakan permintaan besar pada 

hasil hutan.47 

Hutan Sundarbans Bangladesh sedang mengalami permasalahan dalam 

mengelola dan melestarikannya akibat eksploitasi yang berlebihan dari NTFPs.48 

Selain itu, naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim dan permukaan tanah 

menurun akibat dari kegiatan eksploitasi yang merusak ekologi hutan, terutama 

pada hewan Macan Bengal yang hidup di hutan tersebut. Selain itu, penebangan liar 

juga terjadi karena letak hutan Sundarbans berdekatan dengan wilayah Khulna 

dimana terdapat pabrik kertas pemerintah. Eksploitasi yang berlebihan terjadi 

akibat tumbuhnya permintaan dalam memenuhi kebutuhan dari populasi padat di 

Bangladesh.49 

Dengan memanfaatkan sumber hasil hutan ini masyarakat Bangladesh 

memiliki kelemahan dalam mengelolah hutan dimana kesadaran dan pengetahuan 

yang kurang dalam pengelolahan ekosistem hutan mengakibatkan tindakan atau 

aktifitas manusia tidak terkendali. Seperti hutan CHT dimana didalamnya terdapat 

VCF50 yang memiliki 13 kelompok etnis yang berbeda salah satunya adalah 

                                                           
47 Bangladesh Forest Depatment, 2016, Bangladesh Foresty Master Plan 2017-2036, Dhaka, hal 27, diakses 

dalam http://pubdocs.worldbank.org/en/848671521827530395/FMP-Full-report-final.pdf (02/08/2018 20:25 

WIB). 
48 Non-Timber Forest Products, produk hasil hutan bukan kayu, seperti tanaman obat-obatan, hewan buruan, 

gambut, jamur, minyak, kacang dan biji-bijian. 
49 Mohammed M. Rahmen, dkk, The Causes of Deterioraion of Sundarban Mangrove Forest Ecosystemof 

Bangladesh: Conservation and Sustainable Management Issues, Aquaculture, Aquarium, Conservation & 

Legislation International Journal of the Bioflux Society, Vol. 2, No. 3, 2010:77-90, hal. 80, diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/210196055_The_Causes_of_Deterioration_of_Sundarban_Mangrov

e_Forest_Ecosystem_of_Bangladesh_Conservation_and_Sustainable_Management_Issues (02/08/2018 20:32 

WIB) 
50 Village Common Forest merupakan sebuah hutan alam selain dari hutan milik pemerintah yang dikeliling 

rumah-rumah milik keluarga dengan komunitas etnis yang tinggal di hutan tersebut dan mengelola hutan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/848671521827530395/FMP-Full-report-final.pdf
https://www.researchgate.net/publication/210196055_The_Causes_of_Deterioration_of_Sundarban_Mangrove_Forest_Ecosystem_of_Bangladesh_Conservation_and_Sustainable_Management_Issues
https://www.researchgate.net/publication/210196055_The_Causes_of_Deterioration_of_Sundarban_Mangrove_Forest_Ecosystem_of_Bangladesh_Conservation_and_Sustainable_Management_Issues
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komunitas Mro. Kelompok ini memiliki ketergantungan pada hutan untuk, budaya, 

lifestyle dan sumber daya hutan yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

dengan melakukan metode Jhum51 dimana metode ini tidak menerapkan hutan 

berkelanjutan.52 

Sehingga pengelolahan untuk melindungi dan mempertahankan ekosistem 

hutan menjadi sulit bagi pemerintah Bangladesh. Kesadaran terhadap pentinganya 

menjaga hutan perlu ditekankan pada masyarakat karena ekosistem ini menjadi 

kebutuhan manusia demi keberlangsungan hidup, mata pencaharian, serta 

keberlanjutan ekonomi negara.53 

Negara ini juga mengembangkan industri pengelolaan limbah seperti 

pemotongan kapal yang sudah tidak layak atau rongsok dimana metode 

pemotongan kapal ini merupakan metode yang ramah lingkungan. Hasil recycle 

dari pemotongan kapal ini menyediakan barang yang di butuhkan seperti besi dan 

baja, kapal yang sudah tidak dipakai ini merupakan hasil dari impor. Namun 

pengelolaan kapal ini membawa isu tenaga kerja dimana biaya upah yang 

dihasilkan rendah, lemahnya regulasi pada kemanan pekerjaan, dan penegakan pada 

lingkungan yang terbatas. Sehingga ada banyak tantangan yang dapat menganggu 

                                                           
51 Budidaya tani mereka dengan cara membakar dan membersihkan lahan hutan untuk tanaman pangan di 

musim kemarau. 
52 Kamrul I. Kamrul, dkk, Tree Diversity and Management of Village Common Forest in Bandarban, 

Environment, Earth and Ecology, Vol. 1 No. 2, 2017:39-51, hal 40, diakses dalam http://www.journal-

eee.com/Tree-Diversity-and-Management-of-Village-Common-Forests-in-Bandarban,76920,0,2.html 

(01/08/2018 22:27 WIB). 
53 Mohammed M. Rahmen, dkk, The Causes of Deterioraion of Sundarban Mangrove Forest Ecosystem of 

Bangladesh: Conservation and Sustainable Management Issues, Aquaculture,Aquarium, Conservation & 

Legislation International Journal of the Bioflux Society, Vol. 2, No. 3, 2010:77-90, hal. 60, diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/210196055_The_Causes_of_Deterioration_of_Sundarban_Mangrov

e_Forest_Ecosystem_of_Bangladesh_Conservation_and_Sustainable_Management_Issues (02/08/2018 20:32 

WIB). 

http://www.journal-eee.com/Tree-Diversity-and-Management-of-Village-Common-Forests-in-Bandarban,76920,0,2.html
http://www.journal-eee.com/Tree-Diversity-and-Management-of-Village-Common-Forests-in-Bandarban,76920,0,2.html
https://www.researchgate.net/publication/210196055_The_Causes_of_Deterioration_of_Sundarban_Mangrove_Forest_Ecosystem_of_Bangladesh_Conservation_and_Sustainable_Management_Issues
https://www.researchgate.net/publication/210196055_The_Causes_of_Deterioration_of_Sundarban_Mangrove_Forest_Ecosystem_of_Bangladesh_Conservation_and_Sustainable_Management_Issues
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pekerjaan dan lingkungan. Tetapi di sisi lain keberlanjutan industri ini dalam 

menyediakan material mentah dibutuhkan karena tidak tersedia di negara tersebut.54 

Kegiatan industri di Bangladesh pada tiap tahunnya menghasilkan emisi gas 

rumah kaca, hal ini menimbulkan tekanan lingkungan dan sumber daya alam di 

negara tersebut. Di tahun 2005 jumlah emisi gas CO2 0.2 metrik ton meningkat 

hingga 0.4 metrik ton/kapita pada tahun 2012.55 Berdasarkan data tersebut 

Bangladesh memiliki jumlah gas emisi yang rendah tiap tahunnya, jika dibanding 

dengan negara besar seperti AS yang memproduksi 17 metrik ton dan Inggris 7.1 

metrik ton. Sedangkan, India di tahun 2005 emisi gas yang dihasilkan sejumlah 1,0 

metrik ton dan di tahun 2012 sebanyak 1,5 metrik ton.56 

Kegiatan industri ini dapat mencemari udara yang mana akan menghasilkan 

polusi. Polusi udara ini dapat mengganggu pernapasan manusia dan membahayakan 

kesehatan makhluk hidup. Selain itu, kegiatan industri juga dapat menghasilkan 

polusi pada sumber air. Hal ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi di Bangladesh 

yang tidak terkontrol dalam pertumbuhan industri pabrik di sekitar sungai Ganges-

Padma, Brahmaputra-Jamina, dan Meghna  (GBM) dimana terdapat limbah 

industri yang secara langsung melimpah di sekitar sungai. Industri seperti textile, 

                                                           
54 Maria Sarraf, 2011, Ship Breking and Recycling Indsutry in Bangladesh and Pakistan, World Bank Report, 

hal. 1, diakses dalam http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources/223546-

1296680097256/Shipbreaking.pdf (02/04/2018 23:52 WIB). 
55 World Bank, World Bank Open Data Bangladesh, diakses dalam https://data.worldbank.org/bangladesh 

(27/04/2018 00:18 WIB). 
56 World Bank, World Bank Open Data India, diakses dalam https://data.worldbank.org/country/india 

(27/04/2018 00:18 WIB). 

http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources/223546-1296680097256/Shipbreaking.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources/223546-1296680097256/Shipbreaking.pdf
https://data.worldbank.org/bangladesh
https://data.worldbank.org/country/india
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kulit, ampas kayu, kertas, pupuk, dan produksi kemikal memberikan masalah pada 

kualitas air.57 

Pada tahun 2012 kecelakaan industri textile terjadi diwilayah Savar-Dhaka 

yaitu pabrik Rana Plaza yang memproduksi pakaian, mengalami kegagalan teknis 

sehingga menyebabkan korban sebanyak 1,138 tenaga kerja. Kecelakaan ini 

diakibatkan oleh air limbah yang tidak dikelola oleh pabrik karena dapat 

menghemat biaya utilitas. Air limbah ini menyebar ke perairan sungai Savar dimana 

masyarakat menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.58 

Meskipun Bangladesh negara dengan peringkat 162 dari 193 negara dalam 

produksi CO2 menurut World Bank. Namun, risiko terjadinya isu lingkungan 

seperti perubahan iklim di negara ini lebih tinggi. Secara global, emisi gas rumah 

kaca umumnya dihasilkan oleh negara-negara industri maju dengan adanya polusi 

yang dihasilkan ini memberikan konsekuensi lebih besar pada negara berkembang 

seperti Bangladesh.59 

2.1.2. Agrikultur 

 Dalam struktur ekonomi rural Bangladesh, kegiatan agrikultur menjadi mata 

pencaharian utama di wilayah tersebut. Agrikultur menjadi sektor dalam ekonomi 

Bangladesh dengan kontribusi dalam PDB nasional sekitar 31% yang terbagi dari 

23% hasil panen tanaman dan 18% dari beras karena hasil panen in lebih dominan 

                                                           
57 Jim Yardley, 2013, Bangladesh Pollution, Told in Colors and Smells, New York Times, diakses dalam  

https://www.nytimes.com/2013/07/15/world/asia/bangladesh-pollution-told-in-colors-and-smells.html 

(29/04/2018 12:24 WIB). 
58 Ibid.  
59 Vox, 2017, Scientist really aren’t the best champions of climate science, 8:14 mins, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=-qfI3DZmmQw&t=141s (24/07/2018 20:06 WIB). 

https://www.nytimes.com/2013/07/15/world/asia/bangladesh-pollution-told-in-colors-and-smells.html
https://www.youtube.com/watch?v=-qfI3DZmmQw&t=141s
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di beberapa wilayah. Sedangkan pada pertenakan dan perikanan relatif kecil sekitar 

3%.60 

Pemerintah Bangladesh menjadikan sektor ini sebagai prioritas untuk 

melaksanakan peran dalam menjamin keamanan pangan, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan jumlah pekerja dengan sistem pertanian yang menguntungkan, 

berkelanjutan, dan ramah lingkungan.  Bangladesh memiliki tiga hasil panen utama 

yaitu, beras, jute, dan teh. Beras merupakan makanan pokok sehari-hari masyarakat 

sedangkan jute dan teh merupakan penghasil ekspor negara. Selain itu, adapun hasil 

produksi panen dari petani-petani Bangladesh seperti tebu, tembakau, kapas dan 

berbagai buah dan sayuran seperti kentang, pisang, nanas, dll. Sebagai kebutuhan 

pasar domestik.61  

Sektor agrikultur telah menjadi kunci penting dalam pembanguan sosial-

ekonomi Bangladesh dimana sektor ini berkontribusi besar dengan pekerjaan, 

pertumbuhan PDB, dan pertumbuhan industri lain karena memiliki pengaruh pada 

produk hasil industri manufaktur dimana sektor ini membeli hasi produksi seperti 

pupuk dan alat-alat pertanian.62 

Dalam hal ini, secara praktik kegiatan agrikultur di Bangladesh banyak 

menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, pengelolahan yang 

kurang dalam penggunaan tata lahan untuk agrikultur, dan irigasi yang tidak benar 

                                                           
60 J. Soussan, dkk, Understanding Rural Changes: Socio-Economic Trends and People’s Participation in Water 

Resources Management in Bangladesh, University of Leeds, hal. 11, diaskes dalam 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08da7ed915d622c001aff/R6755rev2.pdf (29/04/2018 13:17 

WIB). 
61 Md. Tahidur Rahman, Role of Agriculture in Bangladesh Economy: Uncovering the Problems and 

Challenges, International Journal of Business and Management Invention, Vol.6, No.7, July 2017:36-46, hal. 

37. 
62 MoEF, Op.Cit, hal. 47. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08da7ed915d622c001aff/R6755rev2.pdf
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hal ini dapat merusak kualitas tanah. Bentuk degradasi tanah yang terjadi di 

Bangladesh ialah menipisnya kesuburan tanah, hilangnya lahan, erosi air, salinisasi 

(penimbunan garam yang mudah larut), dan dataran banjir yang aktif.63 

Ketersedian lahan dengan luas 1 jt ha di negara ini dapat digunakan untuk 

tujuan agrikultur, namun lahan produktif ini banyak dipakai oleh partai politik dan 

administrasi. Seperti contoh, Menteri Negeri Perumahan dan Pekerjaan Umum 

Bangladesh menyatakan dalam penggunaan lahan khas dikhususkan untuk program 

perumahan. Pada tahun 1983 hingga 1996 negara ini telah kehilangan sekitar 1 juta 

ha lahan garap.64 

Berdasarkan penjelasan terjadinya degradasi lahan di Bangaldesh dapat 

dilihat dari aktivitas masyarakat pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah 

Bangladesh dalam merespon permasalahan ini mengeluarkan Draft Land Use 

Policy 2001 dalam administrasi dan pengelolaan lahan di Bangladesh65 

Selain dari degradasi lahan, adapun tantangan lain yang dihadapi sektor 

agrikultur seperti perubahan iklim. Sehingga dibutuhkannya gagasan baru terhadap 

kebijakan ketahanan pangan domestik yang dapat mempertahankan lingkungan 

dengan tetap memenuhi tuntutan kebutuhan manusia.66 

Kesadaran pemerintah terhadap masalah di sektor ini yang dapat 

berpengaruh pada kemanan pangan telah dipersiapkan dengan kebijakan negara 

                                                           
63UNEP, Op.Cit. 
64Mohammad H. Mondal, Crop Agriculture of Bangladesh: Challenges and Opportunites, Bangladesh Journal 

Agri, No. 34, Vol. 2, Juni 2010:235-245, hal. 236, diakes dalam https://www.banglajol.info (29/04/2018 12:55 

WIB). 
65 Ministry of Land, Input of the MoL fot the Bangladesh Delta Plan 2100 Formulation Project, hal. 2, diakses 

dalam 

https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/divisional_noc/1d59f0a6_906f_4a

4f_92e0_5f84566cda75/DELTAL-input.pdf (05/08/2018 13:48 WIB). 
66 MoEF, Op.Cit, 49. 

https://www.banglajol.info/
https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/divisional_noc/1d59f0a6_906f_4a4f_92e0_5f84566cda75/DELTAL-input.pdf
https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/divisional_noc/1d59f0a6_906f_4a4f_92e0_5f84566cda75/DELTAL-input.pdf
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dalam Investment Plan for Food Security dengan fokus pada ketesediaan, 

keamanan, nutrisi pangan dengan dana sekitar US$ 7.8 miliyar. Kemudian, dalam 

perubahan iklim pemerintah Bangladesh telah meyiapkan beberapa rencana dalam 

dokumen Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009 yang salah 

satunya berisi tentang meningkatkan produktivitas lahan agrikultur dan mengurangi 

emisi metana.67 

Sistem pemasaran agrikultur bagi para petani di Bangladesh juga masih 

kurang berkembang akibatnya harga jual komoditas tidak sesuai atau tidak adil. Hal 

ini menjadi salah satu masalah bagi sektor agrikultur. Selain itu, kurangnya 

pengembangan dalam tekonologi untuk kegiatan agrikultur, dan tidak cukupnya 

pengetahuan lebih mengenai agrikultur sehingga produktivitas output yang 

dihasilkan sektor ini dapat mengalami penurunan.68 

Dalam sektor ini pemerintah Bangladesh masih banyak menghadapi 

tantangan lingkungan akibat perbuatan manusia. Adanya sumber daya alam yang 

terbatas negara ini membutuhkan aktor luar yang dapat mewujudkan penghijauan 

pertanian yang menuju pembangunan berkelanjutan di sektor tersebut.69 

2.1.3. Tingkat Kemiskinan 

Salah satu permasalahan dalam perekonomian Bangladesh yang menjadi 

sorotan ialah tingkat kemiskinan yang tinggi. Negara ini telah mengalami 

kemiskinan dimana jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih 

                                                           
67 MoEF, Op.Cit, hal. 51-51. 
68 Md. Tahidur Rahman, Op.Cit, hal. 43. 
69 MoEF, Op.Cit, hal. 51. 
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meningkat. Hal ini disebabkan kepadatan populasi dan ketidaksetaraan penghasilan 

di negara ini yang memicu jumlah pengangguran tinggi. 

Pada tahun 2016 PDB Bangaldesh mencapai kemajuan hingga 7.11% 

dengan pendapatan rata-rata sebesar 1,330 USD. Berdasarakan data yang 

dikeluarkan oleh Bangladesh Bureau Statistics (BBS) jumlah ini merupakan tingkat 

PDB yang tinggi selama 2 dekade terakhir dimana pertumbuhan PDB mencapai 

angka tujuh persen. Namun menurut data World Bank tahun 2005, Bangladesh 

berada pada posisi 175 dari 203 negara dalam Pendapatan Nasional Bruto (PNB).70 

Tingkat kemiskinan dalam kawasan Asia Selatan, negara seperti Afganistan 

dan Nepal berada peringkat di bawah Bangladesh. Sedangkan, negara tetangga 

seperti Pakistan, India, Sri Lanka, dan Bhutan telah lulus pada status “menengah 

kebawah”. Meskipun PDB Bangladesh meningkat, World Bank memposisikan 

Bangladesh sebagai negara dengan tingkat PNB rendah menjadikan negara ini 

memiliki perekonomian yang lambat. Hal ini dapat dilihat dalam keterlibatan 

jumlah populasi yang tumbuh, perkembangan sektor industri dan jasa, serta tingkat 

kemiskinan yang menghambat ekonomi di negara ini.71 

Terdapat lebih dari 47% populasi memiliki tempat tinggal yang terbuat dari 

bambu atau jerami dan 3.7% bertempat tinggal di rumah bersemen.72 Pada tahun 

2005 jumlah populasi Bangladesh berada dibawah garis kemiskinan sebanyak 56 

                                                           
70 BBS, 2016, National Accounts Statistics (Provisional Estimates of GDP, 2015-2016 and Final Estimates of 

GDP, 2014-15), Statistics and Informatics Divison: Dhaka, hal. 1-2, diakses dalam 

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/cdaa3ae6_cb65_4066_8c61_d97e22cb

836c/National_Accounts_Blue_Book_2016.pdf (27/04/2018 00:05 WIB). 
71 United Nationas Population Fund (UNPF), 2015, The Impact of the Demographic Transition on 

SocioEconomic Development in Bangladeh: Future Prospects and Implications for Public Policy, Dhaka, hal. 

5, diakes dalam http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/02/22_Impact-of-Demographic-

Transition-on-Socioeconomic-Development.pdf (27/04/2018 00:11 WIB). 
72 Shamema Akter, History of Economic Development of Bangladesh, SMEC International, hal. 14, diakses 

dalam http://bea-bd.org/site/images/pdf/014.pdf (22/03/2018 21.59 WIB). 

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/cdaa3ae6_cb65_4066_8c61_d97e22cb836c/National_Accounts_Blue_Book_2016.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/cdaa3ae6_cb65_4066_8c61_d97e22cb836c/National_Accounts_Blue_Book_2016.pdf
http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/02/22_Impact-of-Demographic-Transition-on-Socioeconomic-Development.pdf
http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/02/22_Impact-of-Demographic-Transition-on-Socioeconomic-Development.pdf
http://bea-bd.org/site/images/pdf/014.pdf
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juta penduduk yang mana jumlah ini meningkat dari 51.6 juta pada 1991-92 

berdasarkan tingkat rata-rata nasional. Penyebab terjadinya kemiskinan di daerah 

pedesaan Bangladesh cendrung dikarenakan tekanan populasi yang padat, 

mobilisasi sumber daya yang tidak efektif & perkembangan sumber daya alam yang 

rendah, hambatan-hambatan sosial, dan ekonomi serta institutional yang buruh.tan-

hambatan sosial, dan ekonomi institusional yang buruk. 73 

 World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi pada individu yang 

hidup dibawah garis kemiskinan dengan tidak memiliki kebutuhan dasar yang 

cukup. Standar garis kemiskinan internasional berdasarkan World Bank ialah 

pendapatan per hari sebesar 1.90 US $. Sedangkan pada standar garis kemiskinan 

dalam kategori ekstrim pendapatan per hari sejumlah kurang dari 1.25 US $.74  

 Dalam mengukur garis kemiskinan standar ukuran garis kemiskinan 

Bangladesh pemerintahan melihat faktor dan tren kemiskinan dari Survei 

Pendapatan & Pengeluaran Rumah Tangga atau Household Income & Expenditure 

Survey (HIES) oleh Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) dengan metode biaya 

kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN) terdapat 50.5% populasi berada 

pada garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari 1,25 US$ (2005).75 

                                                           
73 Rashed Al Mahmud Titumir, 2011, Poverty and Inequality in Bangladesh, Dhaka: Unnayan Onneshan, 

diakses dalam http://www.unnayan.org/reports/Poverty_and_Inequality_in_Bangladesh.pdf (23/03/2018 09:49 

WIB). 
74 Basharat Hossain, Poverty Reduction during 1971-2013 periods: Success and its Recent Trends in 

Bangladesh, Global Journal of Human Science: E Economics, Vol. 14, No. 5, September 2014: 39-47, hal. 39 

diakses dalam https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/1122/0 (25 /03/2018 21:40 

WIB). 
75 Japan Bank for International Coperation (JICA), Poverty Profile People’s Republic of Bangladesh, hal. 1, 

diakses dalam https://www.jica.go.jp/activities/issues/poverty/profile/pdf/bangladesh_e.pdf (24/03/2018 22:50 

WIB) 

http://www.unnayan.org/reports/Poverty_and_Inequality_in_Bangladesh.pdf
https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/1122/0
https://www.jica.go.jp/activities/issues/poverty/profile/pdf/bangladesh_e.pdf
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 Berdasarkan dari tabel 2.2 populasi Bangladesh dengan pendapatan per 

rumah tangga dilihat dalam ukuran standar internasional memiliki jumlah yang 

tinggi sehingga pengurangan kemiskinan berjalan lambat. 
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Sumber UNDPF 

Menurut World Bank, Bangladesh tetap melanjutkan upaya dalam 

mengurangi kemiskinan namun pada langkah yang lambat. Pada tahun 2010 tingkat 

kemiskinan telah menurun dimana mata pencaharian penduduk Bangladesh berada 

dibawah jumlah tingkat nasional yaitu sebesar 31.5%, jika dibandingkan pada tahun 

2005 garis kemiskinan sejumlah 40.0%, gelombang kemiskinan Bangladesh selama 

10 tahun terakhir menurut data dari tahun 2000-2010 telah menurun hingga 7.7%.76  

Berdasarkan penjelasan diatas tingkat pengurangan kemiskinan Bangladesh 

berada pada langkah lambat yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, 

hubungan sosial. Kemiskinan merupakan bagian dari hubungan dalam masyarakat 

sosial yang terbagi menjadi dua kelompok kaya dan miskin karena alasan struktur 

seperti masyarakat dalam kelas bawah yang tidak diperbolehkan untuk berasosiasi 

dengan masyarakat kelas atas dengan cara apapun. Sehingga ketika seseorang dari 

kelas menengah memiliki penghasilan yang meningkat akan tetap pada kelas yang 

sama karena stratifikasi sosial. Meskipun, kondisi pendapatan miskin dapat 

berubah, kondisi sosial kemiskinan tidak berubah. 77 

                                                           
76 A.Z.M. Saleh, State of Unemployment and Poverty, Bangaldesh Economic Update, Vol. 5, No. 5 May 2014: 

2-25, hal. 14, diakses dalam http://unnayan.org/reports/meu/MEU_May_2014/MEU_May_2014.pdf 

(23/03/2018 1:55 WIB). 
77 Rashed Al Mahmud Titumir, Op.Cit, hal. 18. 

Ukuran Garis Kemiskinan (%) 1992 1996 2000 2005 2010 

<1,25 $ per hari* 70.2 60.9 58.6 50.5 43.3 
<2,00 per hari* 93.0 85.5 84.4 80.3 76.5 
Garis Kemiskinan Nasional 56.7 50.1 48.9 40.0 31.5 
Garis Kemiskinan Kawasan Asia    64.5 58.0 

TABEL 2.2 

 TINGKAT KEMISKINAN BANGLADESH  

http://unnayan.org/reports/meu/MEU_May_2014/MEU_May_2014.pdf
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Kedua, kurangnya menyeimbangkan pendapatan dengan menambah sistem 

ketenagakerjaan. Pertumbuhan dalam penghasilan masyarakat Bangladesh tidak 

sesuai dengan pertumbuhan pekerjaan. Sehingga, ketika jumlah masyarakat 

memasuki pasar tenaga kerja dengan upah dibawah garis kemiskinan bertambah 

menyebabkan jumlah pekerja miskin dan penganggur meningkat. Hal ini juga dapat 

menambahkan jumlah pendapatan yang tidak setara.78 

Ketiga, degradasi lingkungan. Kondisi lingkungan alam yang merosot dapat 

mempengruhi tingkat kemiskinan. Sebabnya, permasalahan lingkungan akan 

menghasilkan kekurangan pangan, air, dan kebutuhan pokok lainnya. Kehidupan 

manusia memiliki hubungan erat dengan alam dimana manusia membutuhkan alam 

untuk sumber daya. Degradasi lingkungan di Bangladesh seperti kurangnya lahan 

dan kualitas tanah yang menurun, polusi air dan terbatasnya sumber air, serta 

dampak perubahan iklim yang terjadi secara global akan terasa lebih buruk pada 

negara-negara berkembang seperti Bangladesh.79 

Pemerintah Bangladesh telah menetapkan komitmen untuk tetap terus 

mengurangi tingkat kemiskinan hinga 25% pada tahun 2013 dan 15% pada tahun 

2021. Kemiskinan yang terjadi di Bangladesh secara tidak langsung menganggu 

stabilitas pertumbuhan ekonomi di negara ini. Isu kemiskinan di negara ini 

merupakan salah satu kebijakan sosial-ekonomi yang utama, pengurangan 

kemiskinan merupakan agenda penting dalam pemerintahan Bangladesh.80 

                                                           
78 Ibid, hal. 19. 
79 Ibid, hal 20. 
80 MCCI, Bangaldesh Economy During 2000-2010, diakses dalam http://www.mccibd.org/pages/bangladesh-

economy-during-2009-2010.php (24/03/2018 21:45 WIB). 

http://www.mccibd.org/pages/bangladesh-economy-during-2009-2010.php
http://www.mccibd.org/pages/bangladesh-economy-during-2009-2010.php
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Dalam hal ini, informal pekerjaan menjadi tantangan lain bagi Pemerintah 

Bangladesh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi & tenaga kerja di negara. 

Sebaga negara dengan kepadatan penduduk Bangladesh memiliki sumber daya 

manusia yang mampu untuk memberikan dorongan pada perekonomian 

Bangladesh. Namun permasalahanya, dari jumlah penduduk tersebut adanya 

kekurangan dalam pengembangan keterampilan, teknologi, dan pengetahuan untuk 

menciptakan potensi lapangan pekerjaan yang layak di Bangladesh.81  

Oleh karena itu, diperlukannya lapangan pekerjaan yang layak untuk dapat 

mengurangi tingkat kemiskinan dinegara ini. Karena, dengan menciptakan 

lapangan perkerjaan layak pertumbuhan ekonomi dapat tedukung dengan 

masyarakat memperoleh penghasilan yang adil sehingga tingkat kemiskinan dapat 

menurun. Dengan adanya penghasilan memungkinkan masyarakat untuk 

menggunakan pendapatannya pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan 

keterampilan serta dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.82 

                                                           
81 Asharaful Alam, Poverty of Bangladesh: Prospect and Prospects, hal. 3, diakses dalam 

https://www.academia.edu/7032805/Poverty_of_Bangladesh_Problems_and_prospects (14/04/2018 21:26 

WIB). 
82 Lili Wali Sudrajat, 2008, Economic Growth and Employment Analysis the Relationship Between Economic 

Growth and Employment in Indonesia period 1993-2003, ISS Graduete School of Development Studes: 

Netherlands, hal. 14 diaskses dalam https://thesis.eur.nl/.../Lili%20Wali%20Sudrajat%20ECD.pdf (22/03/2018 

22:05 WIB). 

https://www.academia.edu/7032805/Poverty_of_Bangladesh_Problems_and_prospects
https://thesis.eur.nl/.../Lili%20Wali%20Sudrajat%20ECD.pdf
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2.2. Struktur Pekerjaan 

Sumber: Journal of Health Population and Nutrion. 

Demografi kependudukan Bangladesh pada tahun 2003 hingga 2008 

meningkat dimana pada tahun 2003 penduduk Bangladesh mencapai 139 juta 

manusia bertambah menjadi 148 juta mausia pada tahun 2008. Menurut data dari 

World Development Indicators populasi Bangladesh merupakan jumlah populasi 

yang tinggi dibanding dengan negara-negara besar. Negara seperti Rusia pada tahun 

2003 memiliki populasi sebanyak 144 juta dan di tahun yang sama Inggris memiliki 

populasi 59 juta.83  

Pada data yang dikeluarkan United Nations Population Devision (UNPD) 

populasi Bangladesh diperdiksikan akan terus meningkat mencapai 218 juta 

penduduk pada tahun 2050. Populasi Bangladesh merupakan masalah utama pada 

pertumbuhan ekonomi. Negara ini merupakan peringkat ke-delapan sebagai negara 

dengan kepadatan penduduk di dunia. Pada grafik 2.3 menunjukkan kepadatan 

populasi Bangladesh sejumlah 2,600 penduduk per kilometer persegi jika 

dibandingkan negara besar seperti AS, Rusia, dan Jepang.84 

                                                           
83 Kazi Siam Ahmed, 2011, Economic Development of Bangladesh- Problems & Its Solutions, Halanski Arcada 

University of Applied Sciences, hal. 25 diakses dalam 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38338/Ahmed_Kazi%20Siam.pdf (22/03/2018 21:47 WIB). 
84 Peter Kim Streatfield dan Zunaid Ahsan Karar, Population Challenges for Bangladesh in the Coming 

Decades, Journal of Health Population and Nutrion, Vol. 23, No. 3, September 2008, hal. 266, diakses dalam 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740702/pdf/jhpn0026-0261.pdf (27/04/2018 00:34 WIB). 

GRAFIK 2.3 

KEPADATAN PENDUDUK DI NEGARA BESAR DARI POPULASI> 100 

JUTA 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38338/Ahmed_Kazi%20Siam.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740702/pdf/jhpn0026-0261.pdf
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Pada kawasan Asia Selatan-Timur populasi Bangladesh merupakan tingkat ke 

tiga terpadat setelah India dan Pakistan. Dhaka merupakan wilayah ibukota negara 

ini yang mana telah mengalami kepadatan penduduk hingga sepertiga dari populasi 

negara sebesar 37.4% populasi bertempat di wilayah metropolitan dalam 

pemukiman kumuh. Kepadatan penduduk di Dhaka telah memenuhi tiap taman, 

jalan kecil dan trotoar oleh tuna wisma. Sejumlah 90% dari masyarakat 

Bangaladesh bermigrasi dari wilayah rural ke urban seperti kota-kota terbesar 

Bangladesh yaitu Dhaka, Cittagong, Khulna, dan Rajajshi. Jumlah penduduk yang 

berlebihan ini mengakibatkan tekanan pada fasilitas umum. 85 

Populasi pada suatu negara juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi. Jumlah populasi yang berlebihan di suatu negara dapat menimbulkan 

tantangan ekonomi di masa yang datang, terutama pada lingkungan ketika 

ketersediaan sumber daya alam dan energi terbatas. Pada laporan The Limits to 

Growth oleh Club of Rome bahwa populasi yang padat dapat mengancam sumber 

daya alam bumi karena alam sendiri memiliki batasan. Ketika manusia 

memanfaatkan tanah, hutan, dan perikanan untuk kebutuhannya, sumber daya alam 

tersebut dapat diperbaharui namun hasil berkelanjutan dari alam memiliki batas 

maksimum. Konsekuensi dari pertumbuhan populasi yang meningkat dari setiap 

negara berbeda-beda. Bagi negara dengan ketergantungan terhadap sumber daya 

alam seperti agrikultur, kelangkaan pada sumber daya alam menjadi penting. 

                                                           
85 Shakeel Ahmad Ibne Mahmood, Impact of Climate Change in Bangladesh: The Role of Public 

Administration and Govermemnt’s Integrity, Journal Ecology and the Natural Environment, Vol. 4 No. 8, May 

2012: 223-240, hal. 227, diakses dalam http://www.gci.org.uk/Documents/Mahmood.pdf (27/04/2018 00:34 

WIB). 

http://www.gci.org.uk/Documents/Mahmood.pdf
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Sehingga pada situasi ini pertumbuhan populasi yang pesat adalah masalah 

pembangunan dalam suatu negara.86 

Potensi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat kepadatan 

penduduk. Dengan jumlah populasi yang berlebihan menyebabkan dampak buruk 

di negara ini, seperti sumber daya mengalami tekanan, ekonomi nasional melemah, 

terbatasnya pertumbuhan agrikultur, reduksi pangan, mengurangnya lahan 

pertanian yang dipergunakan untuk perumahan. Selain itu, populasi yang 

berlebihan tanpa di imbangi dengan kesempatan pekerjaan menjadi hambatan untuk 

mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial akibatnya meningkatkan jumlah 

populasi miskin sehingga pemerintah sulit untuk mengurangi tingkat kemiskinan di 

Bangladesh.87  

 

Sumber: ILO 

Struktur pekerjaan Bangladesh terdiri dari dalam tiga sektor yang 

mendukung pada pertumbuhan ekonomi yaitu agrikultur, industri, dan jasa. 

Lapangan pekerjaan yang menyebar dalam tiga sektor tersebut yaitu, agrikultur 

(48.10%) dan jasa (40.72%), sedangkan dalam sektor industri jumlah lapangan 

perkejaan pabrik tahun 1999-2000 meningkat 10% menjadi 12.6 % di tahun 2010. 

                                                           
86 L America, The Consequences of Rapid Population Growth, hal. 80 diakses dalam 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5967/9780195204605_ch05.pdf?sequence=6 

(22/03/2018 21:50 WIB). 
87 Kazi Siam Ahmed, Op.Cit., hal. 26-27 

Jumlah Pekerjaan Dalam Sektor 

Bangladesh (%) 

2001 2003 2006 2010 

Agrikultur 50.77 51.69 48.10 47.50 

Industri 10.00 9.93 11.8 12.57 

Jasa 39.23 38.38 40.72 39.93 

TABEL 2.4 

PEKERJAAN DI SEKTOR UTAMA BANGLADESH 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5967/9780195204605_ch05.pdf?sequence=6
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Dalam skala perekonomian kawasan Asia Selatan, Bangladesh tertinggal jauh 

dengan negara lain meskipun setiap tahunnya produktivitas pekerja meningkat.88  

Pada tabel 2.4 dari 3 sektor bahwa pekerja dalam sektor agrikultur lebih 

tinggi dari sektor industri dan jasa yang kemudian dari data tersebut menunjukkan 

jumlah partisipasi pekerja dan tenaga kerja dari jenis kelamin di wilayah urban-

rural Bangladesh.  

Sumber: Bangladesh Bureau Statisics (BBS). 

Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2005-06 jumlah tenaga kerja 

Bangladesh 49 juta, dan jumlah pekerja sebanyak 47.4 juta populasi. Jumlah ini 

meningkat jika dibanding tahun 2002-03 berdasarkan hasil survey tenaga kerja 

Statistik Birokratis Bangaldesh. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja 

dan jumlah populasi dengan pekerjaan meningkat selama kurun waktu 5 tahun. 

Populasi tenaga kerja dan jasa yang meningkat juga diikuti dengan jumlah 

pengangguran bertambah pada periode 2002-03 hingga 2005-06 sejumlah 2 juta 

                                                           
88 Ibid.  

Karakteristik Tenaga Kerja 2002-03 2005-06 2010 

1.  Populasi Aktif Dlm Ekonomi/Tenaga Kerja 

 Bangladesh (juta) 

 Total 46.3 49.5 56.7 

 Laki-Laki 36.0 37.3 8.4 

 Perempuan 10.3 12.1 30.5 

 Total (%) 57.3% 58.5% 59.3% 

2. Populasi Pekerja 

 Bangladesh (juta) 

 Total 44.3 47.4 54.1 

 Laki-laki 34.5 36.1 37.9 

 Perempuan 9.8 11.3 16.2 

3. Populasi Pengangguran 

 Bangladesh 

 Total 2.0 2.1 2.6 

 Laki-laki 1.5 1.2 1.6 

 Perempuan 0.5 0.9 1.0 

 Total (%) 4.3% 4.3% 4.5% 

TABEL 2.5 

 KARAKTERISITIK TENAGA KERJA BANGLADESH 
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penduduk. Lalu, periode ditahun 2010 menjadi 2.6 juta tingkat penangguran 

mencapai 4.5% populasi tidak memiliki pekerjaan.89
 

Sumber: Bangladesh Bureau Statisics (BBS). 

Grafik 2.6 diatas menunjukkan dalam pasar tenaga kerja Bangaldesh adanya 

perselisihan yang jauh antara laki-laki dan perempuan dimana kurangnya 

kepemilikan perempuan pada aset ekonomi. Jumlah populasi yang bekerja di 

Bangaldesh berdasarkan jenis kelamin memiliki perbandingan yang jauh yaitu 36 

juta populasi laki-laki dan 11 juta populasi dari perempuan di tahun 2005-06. 

Menurut data Gender Empowement Measure Bangladesh berada pada peringkat 81 

Medium Human Development dengan jumlah perempuan dengan pekerja 

professional dan teknisi sebesar 12 % dan jumlah perempuan duduk di parlemen 

sebanyak 15 ribu. Namun pada tahun 2010, jumlah partisipasi tenaga kerja dimana 

laki-laki 37.9 juta populasi dan perempuan mengalami peningkatan dengan jumlah 

16.2 juta populasi. 90 

                                                           
89 BBS, 2011, Report on Labour Force Survey 2010, Ministry Of Planning Gov. of the People’s Republic 

Bangladesh, Dhaka, hal. 1, diakses dalam http://www.ilo.org/surveydata/index.php/catalog/1125 (14/05/2018 

20:57 WIB) 
90 ILO, Bangladesh Seeking Better Employment Conditions for Better Socioeconomic Outcomes, International 

Institute for Labour Studies: Genewa, hal. 64-65, diakses dalam 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_229105.pdf 

(02/04/2018 21:33 WIB)  

Tenaga Kerja Pekerja Pengangguran

Laki-laki 38,3 36,1 1,2

Perempuan 12,1 11,3 0,9
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GRAFIK 2.6

Karakteristik Tenaga kerja Menurut jenis kelamin (juta) 2005-06

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_229105.pdf
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Berdasarkan data dari tabel tersebut, perbandingan tenaga kerja dalam 

waktu 5 tahun (tabel 2.5) meningkat akibat populasi di negara ini bertambah. Dari 

data tersebut populasi pekerja Bangladesh juga bertambah namun pertumbuhan 

pada populasi pekerja berdasarkan jenis kelamin memiliki perbandingan dimana 

laki-laki lebih tinggi dari perempuan selama 5 tahun. Sehingga dari data ini 

ketidaksetaran dalam kepemilikian pekerjaan jenis kelamin memiliki perbandingan 

yang jauh. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi pekerja perempuan dan laki-laki dari 

industri besar di Bangladesh (tabel 2.7). 

Sumber: Bangladesh Bureau Statisics (BBS), 2006. 
 

Partisipasi pekerja berdasarakan industri besar di Bangladesh menunjukkan 

pertanian, manufaktur, transportasi, dan pelayanan komunitas memiliki jumlah 

pekerja yang banyak. Dalam hal ini jumlah pekerja di perindustrian dapat dilihat 

laki-laki memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi dibanding perempuan. 

Jumlah pekerja pertanian laki-laki sebanyak 14 juta populasi sedangkan perempuan 

Industri Laki-laki Perempuan 

Frekuensi Persen Frekuensi Persen 

Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 14168 39.27 7504 66.54 

Penangkapan ikan 916 2.54 179 1.59 

Penambangan dan Penggalian 44 0.12 7 0.06 

Manufaktur 3926 10.88 1298 11.51 

Listrik, Gas, dan Air Bersih 73 0.20 3 0.03 

Konstruksi 1421 3.84 104 0.92 

Perdagangan Grosir dan Eceran, Perbaikan, dll. 6705 18.58 403 3.58 

Hotel dan Restoran 661 1.83 51 0.45 

Transportasi, Penyimpanan, dan Komunikasi 3910 10.84 66 0.58 

Intermediasi Keuangan 392 1.09 115 1.02 

Pembangunan, Menyewa, dan Kegiatan Bisnis 227 0.63 11 0.10 

Administrasi Umum dan Pertahanan, Jaminan Sosial 778 2.16 104 0.92 

Pendidikan 964 2.67 343 3.04 

Pekerja Kesehatan dan Sosial 241 0.67 122 1.08 

Layanan Komunitas, Sosial, dan Pribadi Lainnya 1654 4.58 968 8.58 

Total 36080 100.0 11277 100.0 

TABEL 2.7 

TENAGA KERJA DI INDUSTRI BESAR BANGLADESH 
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hanya 7 juta populasi. Dalam industri manufaktur jumlah pekerja laki-laki 3 jt dan 

perempuan sejumlah 1 jt populasi, di industri transportasi terdapat jarak yang jauh 

yaitu laki-laki 3 jt dan perempuan hanya 66 rb populasi. Lalu, di pelayanan 

komunitas jumlah pekerja laki-laki dan perempuan sebanyak 1 jt dan 900 populasi 

pekerja. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah tota partispasi pekerja dalam 

industri laki-laki dan perempuan ialah 36 juta dan 11 juta populasi di tahun 2005-

2006.91 

 

Sumber: Bangladesh Bureau Statisics (BBS). 

Pada level edukasi dalam tenaga kerja Bangladesh di tingkat pekerja dengan 

tidak berlatar belakang pendidikan dan pekerja dengan hanya pendidikan dasar 

telah mengalami penurunan. Pada tabel 2.8 menunjukkan jumlah tenaga kerja 

perempuan yang tidak memiliki pendidikan di tahun 2005 memiliki porsi yang lebih 

besar di banding tahun 2010, begitu pun dengan tingkat tenaga kerja pada laki-laki. 

Namun, dalam tabel tersebut dapat dilihat adanya kelemahan pada edukasi teknik 

atau kejuruan, ini disebabkan pendaftaran pendidikan pada teknis dan kejuruan 

                                                           
91 BBS, 2006, Labour Force Survey 2005-06, Ministry Of Planning Gov. of the People’s Republic Bangladesh, 

Dhaka, hal. 52, diakses dalam http://www.ilo.org/surveydata/index.php/catalog/1126 (14/05/2018 21:00 WIB). 

Tenaga Kerja Pada Level Edukasi (%) 2005-06 2010 

Total L P Total L P 

Tidak Ada Pendidikan 40.46 37.08 50.86 40.1 39.9 40.6 

Kelas I-V 23.71 24.12 22.88 22.8 22.9 22.7 

Kelas VI-VII 12.66 13.29 10.72 14.3 13.7 15.3 

Kelas IX-X 7.52 8.19 5.45 9.0 8.3 10.5 

Sekolah Menengah Sertifikat atau 

Sedarajat 

6.82 7.54 4.61 6.2 6.5 5.6 

Sekolah Sekunder Tinggi Sertifikat atau 

Sedarajat 

3.76 4.23 2.32 3.7 4.0 3.0 

Gelar Sarjana 2.95 3.32 1.82 2.1 2.5 1.2 

Gelar Master 1.55 1.73 0.99 1.4 1.7 0.8 

Medikal 0.23 0.25 0.19 1.4 0.2 0.1 

Teknik/Kejuruan 0.13 0.14 0.11 0.1 0.2 0.1 

Others 0.10 0.12 0.05 0.0 0.0 0.0 

TABEL 2.8 

TINGKAT PENDIDIDKAN TENAGA KERJA BANGLADESH 

http://www.ilo.org/surveydata/index.php/catalog/1126
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hanya 0.13% pada sekolah menengah. Jumlah ini merupakan terendah jika 

dibandingkan dengan Malaysia (6.43%) dan Republik China (18.41%).92 

Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pekerja laki-laki dalam 

industri besar lebih tinggi dibandingkan perempuan hal ini dapat dilhat dalam latar 

belakang edukasi yang dimiliki dimana jumlah laki-laki dengan pendidikan lebih 

tinggi dari perempuan di Bangladesh. Oleh karena itu, perlunya mendorong tenaga 

kerja perempuan dengan menyediakan pengetahuan dan pelatihan. Selain itu, dari 

data diatas dapat dilihat potensi laki-laki mendapatkan akses pendidikan lebih 

tinggi dibanding perempuan, mengakibatkan jumlah partisipasi pekerja laki-laki 

lebih tinggi dari perempuan.93 

2.2.1 Pekerjaan Informal  

Pekerjaan merupakan salah satu unit dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Menurut Direktur Umum ILO, Guy Ryder mengatakan 

pekerjaan merupakan lokomotif dalam pembangunan dan sebagai standar hidup 

yang lebih baik. Sehingga dalam mendukung peforma pertumbuhan ekonomi 

diperlukaan ketersediaan lapangan perkejaan yang cukup untuk mensejahterakan 

masyarakat.94  

Menurut ILO, salah satu faktor kunci yang membedakan perekonomian 

negara berkembang dari perekonomian negara OECD terhadap Green Jobs adalah 

tingkat signifikan pekerjaan informal. Berdasarakan kondisi dalam pasar tenaga 

                                                           
92 BBS, Labour Survey Force, 2010 & 2005-06, Op.Cit hal. 76 & 71. 
93 ADB, 2016, Employment and the Labour Market in Bangladesh: Overview of Trends and Challenge, hal. 3, 

diakses dalam https://www.adb.org/sites/default/files/publication/190595/employment-labor-market-ban.pdf 

(29/04/2018 12:14 WIB). 
94 ILO, 2015, The World of Decent Work, durasi 4.16 mins, diakse dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=JHGKyunsZBA (22/04/2018 12:40 WIB). 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/190595/employment-labor-market-ban.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JHGKyunsZBA
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kerja Bangladesh diatas, negara ini telah mengalami tingkat pekerja di sektor 

informal yang tinggi. (Tabel. 2.9)95 

Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesempatan kerja di sektor formal 

akibat tekanan pertumbuhan populasi. Menurut ILO, pekerja pada sektor informal 

dalam statistik nasional sering tidak diakui dan tidak terdaftar, walaupun 

memungkinkan termasuk dalam statistik nasional para pekerja di sektor ini tidak 

memiliki perlindungan sosial, undang-undang buruh, dan perlindungan di tempat 

kerja oleh otoritas publik.96 

 Pekerjaan yang dilakukan dalam sektor informal terdiri dari kegiatan skala 

kecil, kegiatan wiraswasta dengan atau tanpa pekerja sewaan dengan tingkat 

organisasi dan teknologi yang rendah, pekerjaan dan pendapatan yang dihasilkan 

cenderung tidak ada pengakuan yang tepat dari pihak yang berwenang serta, 

menghindari pihak administratif sebagai penanggung jawab dalam menegakkan 

hukum dan peraturan.97 

 Menurut ILO, informal ekonomi terdiri dari segala bentuk pekerjaan 

informal dimana pekerjaan tanpa tenaga kerja atau perlindungan sosial dari dalam 

atau luar perusahaan, pekerjaan dengan wirausaha di perusahaan kecil yang tidak 

terdaftar dan pekerjaan berupah dalam pekerjaan yang tidak dilindungi. Menurut 

ILO informalitas ini mencakup berbagai kerentanan dan kekurangan terhadap nilai-

                                                           
95 GHK, Op.Cit, hal. 1. 
96 ILO, Decent Work and Informal Economy, hal. 3, diakses dalam 

https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf (06/08/2018 9:52 WIB). 
97 Md. Ayub Ali, 2013, Informal Labour Force, Unnayan Onneshan: Dhaka, hal. 1, diakses dalam 

http://www.unnayan.org/documents/bookschapter/informal_labour_force.pdf (06/08/2018 9:52 WIB). 

https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf
http://www.unnayan.org/documents/bookschapter/informal_labour_force.pdf
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nilai pekerjaan layak.98 Berikut kondisi struktur pekerjaan dalam sektor formal dan 

informal di Bangladesh. 

 

Sumber: GHK 

Berdasarkan tabel 2.9 di Bangladesh, ekonomi informal diperkirakan 

mencapai 41,5 juta sekitar 88% dari keseluruhan pekerjaan pada tahun 2005-06 

Kegiatan informal mencapai sekitar 64% dari PDB negara. Pada sektor agirkultur 

tingkat pekerjaan informal sebanyak 50% dari sektor lain di Bangladesh seperti 

perdagangan grosir dan eceran (15%), manufaktur dan transportasi (9%), 

penyimpanan dan komunikasi (9%). Kemudian, pekerja sektor formal 

                                                           
98 ILO, Op.Cit. 

Industri Formal Informal Total 

Frekuensi Persen Frekuensi Persen 

Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 
86,076 1 

21,585,74

1 
52 

21,671,817 

Penangkapan ikan 41,368 1 1,053,834 3 1,095,202 

Penambangan dan Penggalian 5,002 0 46,046 0 51,048 

Manufaktur 1,554,892 27 3,669,243 9 5,224,135 

Listrik, Gas, dan Air Bersih 45,516 1 30,967 0 76,483 

Konstruksi 80,665 1 1,443,677 3 1,524,342 

Perdagangan Grosir dan Eceran, 

Perbaikan, dll. 
770,471 13 6,337,639 15 

7,108,110 

Hotel dan Restoran 100,163 2 612,070 1 712,233 

Transportasi, Penyimpanan, dan 

Komunikasi 
433,156 7 3,542,741 9 

3,975,897 

Intermediasi Keuangan 411,954 7 95,082 0 507,036 

Pembangunan, Menyewa, dan Kegiatan 

Bisnis 
66,708 1 171,896 0 

238,604 

Administrasi Umum dan Pertahanan, 

Jaminan Sosial 
714,916 12 166,818 0 

881,734 

Pendidikan 1,028,854 18 277,361 1 1,306,215 

Pekerja Kesehatan dan Sosial 218,841 4 143,268 0 362,109 

Layanan Komunitas, Sosial, dan Pribadi 

Lainnya 
284,313 4 1,599,045 4 

1,847,368 

Rumah tangga swasta dengan pekerjanya 7,254 0 761,527 2 768,781 

Lainnya  4,434 0 1,054 0 5,488 

Total 
5,818,582 

10

0 

41,538,00

9 
100 

47,356,592 

TABEL 2.9 

TENAGA KERJA DI SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL BANGLADESH 



58 

 

terkonsentrasi di sektor publik (pendidikan, administrasi, dan pertahanan publik) 

dan manufaktor, perdagangan, grosir serta enceran. 

Secara upah melihat dari kedua sektor, pekerja di sektor formal memilki 

upah yang lebih besar dari pada pekerja informal di semua sektor. Sebanyak 92% 

pekerja dari rural memiliki sumber mata pencaharian di agrikultur yang mana 

bersifat informal. Sementara di urban terdapat 80% pekerja di wilayah perkotaan 

merupakan informal. Secara jenis kelamin, perempuan lebih banyak dalam 

memperkerjaan di sektor informal dari pada laki-laki yaitu (91,9% dan 86,6%). 

Namun, berdasarkan status kerja dari semua kategori pekerjaan di sektor informal 

merupakan perempuan karena hampir semua pengusaha di sektor formal 

merupakan laki-laki. Menurut kelas pekerja tidak berbayar dari sektor informal 

memiliki tingkat proposi perempuan yang lebih tinggi dari pada pria99 

Sumber: Md. Ayub Ali, 2013. 

Berdasarkan data (Grafik 2.10) Bangladesh memiliki jumlah pekerjaan 

dalan sektor informal yang terus meningkat dari tahun 1999-2000 sebanyak 29,3 

juta hingga tahun 2010 menjadi 47,6 juta. Grafik dibawah menunjukkan tingkat 

kenaikan pekerjaan di sektor selama 15 tahun lebih sejumlah 6.14%. Tingkat 

                                                           
99 Ibid, hal. 12 
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kenaikan sektor informal berdasarkan jenis kelamin untuk perempuan memiliki 

tingkat yang lebih tinggi tiga kali dari laki-laki, pada tahun 1999-2000 sebanyak 

22.7 juta menjadi 32.4 juta di tahun 2010 untuk lak-laki, kemudian perempuan 

dengan tahun yang sama sebanyak 6.6 juta menjadi 14.9 juta. Dari jumlah ini, 

tingkat kenaikan perempuan sebesar 12.58% dan laki-laki 4.27%.100 

 Data ini (Grafik 2.10) menunjukkan adanya partisipasi perempuan dalam 

sektor informal lebih tinggi dari laki-laki disebabkan faktor seperti kondisi 

perempuan yang kurang mendapatkan akses pendidikan, kewenangan, dan 

keterampilan dibanding dengan laki-laki. Terlebih lagi pada hak suara di 

masyarakat untuk perempuan dimana kurang diperhatikan. Selain itu negara ini 

juga perlu menguatkan akses informasi, pasar, finansial, pelatihan dan teknologi 

dalam sektor informal.101 

Berdasarkan penjelasan diatas tenaga kerja di Bangladesh memiliki 

permasalahan dalam menyediakan pekerjaan layak untuk masyarakat. Akses 

pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk menciptakan kualitas pekerjaan yang 

layak sehingga jumlah pekerjaan di sektor informal tinggi disebabkan pendidikan 

untuk laki-laki dan perempuan yang masih kurang dan mengembangkan 

keterampilan dan teknologi yang rendah serta krisis pekerjaan akibat tingginya 

tingkat kemiskinan di negara ini.102 

Pekerjaan layak memiliki empat pilar sebagaimana yang dibentuk oleh ILO 

yaitu, pekerjaan, perlindungan sosial, dialog sosial, dan hak-hak pekerja. Dari 

                                                           
100 Md. Ayub Ali, Op.Cit, hal. 2 
101 Ibid, hal. 2 
102 Md. Ayub Ali, Op.Cit. 
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empat pilar tersebut tidak termasuk dalam pekerjaan sektor informal. Bangladesh 

merupakan salah satu negara yang meratifikasi pada 17 April 1979 mengenai 

standar buruh internasionl melalui ILO Konvensi Tripartite Consultation 

(International Labour Standard) 1976 dan menjadi anggota ILO semenjak 22 Juni 

1972.103 Konvensi ini menjadi prioritas pemerintah Bangaladesh meskipun 

pemerintah telah melakukan upaya menyediakan pekerjaan layak, sektor informal 

tetap tumbuh dengan jumlah yang selalu bertambah tiap tahunnya hal ini 

disebabkan beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan sektor informal di 

Bangladesh seperti: 104 

Persatuan buruh atau tenaga kerja dimana suara mereka tidak terdengar baik 

di sektor informal dan formal karena tuntutan kapitalis dan hak-hak pekerja yang di 

langgar; Pekerjaan yang diciptakan dalam sektor formal karena privatisasi dan 

deregulasi dari paradigm neo-liberal dapat mengurangi masyarakat menghasilkan 

pekerjaan dan fasilitas dalam kegiatan ekonomi di sektor formal, hasilnya tenaga 

kerja di sektor informal bertambah; Pengembangan keterampilan perlu ditingkatkan 

di tenaga kerja sektor informal agar dapat menciptakan produktivitas pekerjaan; 

Kondisi kerja dan upah pekerja masih berada dibawah standar. 105 

Oleh karena itu, dibutuhkannya penciptaan pekerjaan layak untuk 

mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat untuk perekonomian yang maju di 

negara ini. Bangladesh masih memiliki permasalahan yang dihadapi dalam 

                                                           
103ILO, Ratifications for Bangladesh, diakses dalam 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103500 

(19/08/2018, 21:54 WIB). 
104 ILO, Op.Cit, hal. 11 
105 Md Ayub Ali, Op.Cit, hal. 13 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103500
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mencapai decent work for all sebagai tujuan utama ILO untuk mencapia pekerjaan 

yang produktif dan layak untuk semua terutama wanita dan orang muda (MDGs: 

1.B). Pemerintah Bangladesh sadar terhadap masalah ini, oleh karena itu 

pemerintah mengadopsi strategi kebijakan dalam Rencana Lima Tahun Keenam 

(2011-2015) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersama dengan investasi 

pada karya, peningkatan daya saing, dan pengurangan kemiskinan. Namun, 

menurut ILO strategi-strategi ini dibutuhkan tuntutan upaya mencapai persetujuan 

bersama pihak pemerintah Bangladesh untuk memastikan diterapkannya indikator 

pekerjaan layak secara efektif dalam sistem yang terpantau dan evaluasi yang tepat 

serta rencana aksi nasional.106 

2.3. Pengaruh Perubahan Iklim di Bangladesh 

Banyak dari kegiatan ekonomi memiliki scenario yang tidak sustainable 

atau berkelanjutan dengan “grow first clean up later” salah satunya seperti 

meningkatkan penggunaan sumber daya alam dan polusi yang berlebihan dalam 

kegiatan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan kelanggkaan air bersih dan 

mengurangi kesuburan lahan serta mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati 

dan terjadinya perubahan iklim. Kegiatan ekonomi di Bangladesh perlu 

menerapkan skenario berkelanjutan karena jika tidak dampak lingkungan ini dapat 

melemahkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan di negara tersebut.107 

                                                           
106 ILO, 2013, Decent Work Country Profile Bangladesh, Geneva: ILO, hal. 9, diakses dalam 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

integration/documents/publication/wcms_216901.pdf (19/08/2018 21:55 WIB). 
107 ILO, Sustainable Development, Decent Work, Green Jobs, International Labour Conference 102nd Session, 

Report V, 2013, Geneva: ILO, hal. 7, diakses dalam https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-

submitted/WCMS_207370/lang--en/index.htm (13/09/2018 15:11 WIB). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_216901.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_216901.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_207370/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_207370/lang--en/index.htm
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Menurut IPCC, perubahan iklim yang terjadi dalam 150 tahun terakhir 

ternyata bukan hanya proses alamiah saja, tetapi karena pengaruh kegiatan 

intervensi manusia108 (anthropogenic intervention) yang melepaskan gas emisi 

rumah kaca109 menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon, perubahan pada 

iklim menjadi lebih ekstrim dan pemansasan global.110 

UNFCCC mendefiniskan perubahan iklim sebagai perubahan yang 

diakibatkan oleh kegiatan langsung atau tidak langsung pada aktifivitas manusia 

yang mengubah komposisi atmosfir secara global dan menambah variabilitas pada 

iklim alam dalam jangka panjang. Perubahan iklim tidak hanya memberi dampak 

pada aspek ekologi tetapi juga pada stabilitas politik, ekonomi dan sosial, serta 

negara-negara berkembang hingga maju dapat merasakan dampak dari perubahan 

iklim. Perubahan pada iklim ini dapat memberikan dampak pada kehidupan 

manusia dan menimbulkan kesengaraan di masyarakat yang menjadikan isu 

lingkungan ini sebagai isu moral, sehingga masyarakat internasional perlu 

mengenali fakta ini untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim. 111 

2.3.1. Bencana Alam 

Bangladesh termasuk dalam salah satu negara miskin yang ironis sedang 

beradaptasi dan mitigasi terhadap konsekuensi perbuatan manusia sepeti 

pemanasan global dan perubahan iklim yang mana akibat ini sebagai besar bukan 

                                                           
108 Kegiatan intervensi manusia seperti pemanfaat sumber daya energi dari bahan bakar fosil (minyak bumi, 

gas bumi, dan batu bara), gaya hidup yang boros, serta kegiatan pembabatan hutan yang digunakan manusia 

sebagai lahan. 
109 Karbon Dioksida (CO2), Metan (CH4), Nitrat Oksida (N2O) dan Klorofluorokarbon CFC. 
110 Isma Hadid, Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan, Prisma, LP3ES, Edisi 29 April 2010, hal. 

4, diakses dalam http://forestclimatecenter.org/files/2010-04-

29%20Perubahan%20Iklim%20dan%20Tantangan%20Peradaban%20-

%20Prisma%20(Majalah%20Pemikiran%20Sosial%20Ekonomi).pdf (13/03/2017 20:45 WIB). 
111 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Op.Cit, hal. 225. 

http://forestclimatecenter.org/files/2010-04-29%20Perubahan%20Iklim%20dan%20Tantangan%20Peradaban%20-%20Prisma%20(Majalah%20Pemikiran%20Sosial%20Ekonomi).pdf
http://forestclimatecenter.org/files/2010-04-29%20Perubahan%20Iklim%20dan%20Tantangan%20Peradaban%20-%20Prisma%20(Majalah%20Pemikiran%20Sosial%20Ekonomi).pdf
http://forestclimatecenter.org/files/2010-04-29%20Perubahan%20Iklim%20dan%20Tantangan%20Peradaban%20-%20Prisma%20(Majalah%20Pemikiran%20Sosial%20Ekonomi).pdf
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dari Bangladesh sendiri. Pemerintah Bangladesh dalam hal ini membentuk 

kebijakan dalam menangani perubahan iklim dengan Bangaldesh Climate Change 

Strategy Action Plan (BCCSAP) tahun 2008. Kebijakan ini berangkat dari 

pertemuan COP 13 Bali 2007 untuk mengajak semua negara melakukan penurunan 

emisi gas dalam melindungan alam dan mengurangi perubahan iklim. Kebijakan ini 

berada dibawah Kementrian Lingkungan dan Kehutanan Bangladesh112  

Menurut Worlds Index Risk 2011, Bangladesh berada diurutan ke-5 sebagai 

negara yang rentan pada perubahan iklim dan menurut the Institute of Environment 

and Human Security menyatakan Bangladesh berada diposisi ke-6 sebagai negara 

yang rentan terhadap bencana alam. Kerentanan ini diakibatkan karena lokasi 

geografis yang tidak menguntungkan (topografi datar, dataran rendah, delta sungai 

dan geografis dekat dengan Samudera Hindia), kepadatan penduduk yang tinggi, 

tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketergantungan pada sektor yang sensitif 

terhadap iklim (misalnya pertanian). 113 

Sedangkan menurut Pemerintah Republik Bangladesh, negara ini merupakan 

salah satu negara di Asia Selatan yang rentan terhadap perubahan iklim yang 

menyebabkan banyak korban, kerugian pada infrastruktur, aset ekonomi yang juga 

berakibat buruk pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat miskin.114 Negara 

ini sudah merasakan dampak buruk dari perubahan iklim yang mempengaruhi lahan 

                                                           
112 MoEF, 2009, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009, Ministry of Environment and 

Forest, Government of the People’s Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, hal. 24, diakses dalam 

https://www.iucn.org/downloads/bangladesh_climate_change_strategy_and_action_plan_2009.pdf. 

(13/03/2017 22:45 WIB). 
113 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Op.Cit. 
114 MoEF, Op.Cit, hal. 4. 

https://www.iucn.org/downloads/bangladesh_climate_change_strategy_and_action_plan_2009.pdf
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agrikultur, sumber daya air, dislokasi pekerjaan, krisis pangan, dan menimbulkan 

adanya penyakit. 115 

Pada laporan yang di buat oleh Global Climate Risk Index tahun 2011 

Bangladesh merupakan salah satu dari 10 negara116 yang rentan perubahan iklim.117 

Dalam laporan Climate Asia BBC mengenai temperatur suhu Bangladesh pada 

periode tahun 2002 hingga 2012 bahwa 90% masyarakat Bangladesh merasakan 

temperatur suhu meningkat terutama di wilayah Sylhet, Khulna, dan Rajshahi 

dimana musim panas berlangsung lebih panjang selama 9 bulan dan 3 bulan 

selanjutnya ialah musim dingin karena akibat suhu meningkat musim yang terjadi 

di negara ini menjadi susah untuk diprediksi.118 

Banjir di negara ini dapat berdampak pada 80 % daratan di Bangladesh 

karena terdapat tiga sungai utama di Bangladesh yaitu Ganges-Padma, 

Brahmaputra-Jamina, dan Meghna (GBM) dimana sungai ini memiliki lintas batas 

yang terbagi antara India (64%), China (18%), Nepal (9%), Bangladesh (7%), dan 

Bhutan (3%) dengan jumlah total luas sungai lebih dari 1.7 juta km2.119  Dalam 

suatu tahun 20-40% daratan di Bangladesh dibanjiri oleh sungai yang 

menghancurkan bank sungai dan mekontaminasi saluran air hingga meluap.120 

  

                                                           
115 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Op.Cit. hal. 228. 
116 Myanmar, Honduras, Nicaragua, Vietnam, Haiti, Philipina, Dominican Republic, Mongolia, dan Tajikistan 
117 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Op.Cit., hal. 228.  
118 Md Arif Mamun, dkk, 2013, Bangladesh How the People of Bangladesh Live With the Climate Change and 

What Communication Can Do, BBC Media Action, diakses dalam 

http://dataportal.bbcmediaaction.org/site/assets/uploads/2016/07/Bangladesh-Report.pdf (11/03/2018 08:10 

WIB) 
119 Aquastat, 2011, Ganges-Brahmaputra-Meghna River Basin, hal. 1 diakses dalam 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/gbm/gbm-CP_eng.pdf (03/04/2018 22:07 WIB). 
120 WHO, Bangladesh, hal. 2 diakses dalam 

http://www.searo.who.int/entity/water_sanitation/bangladesh_wsp.pdf?ua=1 (03/04/2018 21:09 WIB) 

http://dataportal.bbcmediaaction.org/site/assets/uploads/2016/07/Bangladesh-Report.pdf
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/gbm/gbm-CP_eng.pdf
http://www.searo.who.int/entity/water_sanitation/bangladesh_wsp.pdf?ua=1
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 TABEL 2.11  

BENCANA ALAM BANJIR BESAR SELAMA 25 TAHUN TERAKHIR DI BANGLADESH 

Peristiwa Dampak 

Banjir 1984  Membanjiri lebih dari 50,000 km persegi, dengan estimasi kerusakan sebesar 378 juta US$. 

Banjir 1987 Membanjiri lebih dari 50,000 km persegi, dengan estimasi kerusakan 1 milyar US$ dan korban 

mati 2,055. 

Banjir 1988 Membanjiri 61% area negara dengan kerusakan sebesar 1.2 milyar US$, 45 juta kehilangan 
tempat tinggal, dan korban mati 2,000-6,500.  

Banjir 1998 Membanjiri hampir 100,000 km persegi, menjadikan 30 juta penduduk kehilangan tempat 

tinggal, 500,000 rumah rusak, kerusakan bersar pada infrastruktur negara, dan kerugian sebesar 
2.8 milyar US$, serta 1,100 korban mati. 

Banjir 2004  Membanjiri 38% wilayah, kerusakan 6.6 Milyar US$ dengan merugikan hampir 3.7 juta 

penduduk dan 700 korban mati dan 4 juta penduduk bermigrasi. 

Banjir 2007 Membanjiri 32,000 km persegi, lebih dari 85,000 rumah penduduk rusak, dan 1.2 juta lahan 

hasil panen hancur atau rusak, dengan estimasi kerugian lebih dari 1 milyar US$.  

Sumber: MoEF Bangladesh. 

Bencana alam ini dapat memberikan dampak dengan skala besar terhadap 

masyarakat Bangladesh, tidak hanya bencana alam perubahan iklim juga 

mengakibatkan naiknya permukaan air laut di wilayah pesisir Bangladesh. 

Menurut, The Healthy Center for Climate Prediction and Research permukaan air 

laut Bangladesh akan naik diwilayah pesisir Bangladesh setinggi 40 cm ditahun 

2080. Pada data yang disebutkan dari Bangladesh Water Development Board 2008 

bahwa tingkat air naik 5.6 mm di area Hiron-Sundarbans, 1.4 mm di Cox’s Bazar, 

dan 2.9 mm di Khepupara.121  

Berdasarakan data tersebut permukaan air laut telah menenggelamkan 

wilayah pesisir pantai Bangladesh terutama hutan mangrove Sundarbans dan 

habitat serta membahayakan etnis yang tinggal didalamnya. Dari data tersebut dapat 

diperkirakan bahwa wilayah peisisir selatan Bangladesh telah berada pada kondisi 

kritis terhadap perubahan iklim. Dapat dilihat Bangladesh memiliki kerentanan 

terhadap bencana alam. Bencana alam seperti siklon dan badai, banjir bandang, 

kekeringan, tornado, dan erosi tebing sungai, merupakan becana alam yang terjadi 

                                                           
121 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Op.Cit, hal. 228 
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dari satu atau lebih sangat berbahaya dan terjadi setiap tahun dengan konsekuensi 

yang berat. 

2.3.2. Agrikultur 

Pertanian adalah sektor yang paling sensitif terhadap perubahan iklim 

karena dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh, sektor ini sangat penting dalam 

kontribusi PDB dan tenaga kerja. Perubahan iklim dapat memberi dampak pada 

lingkungan dan sosial di sektor ini seperti, perubahan suhu dan pola curah hujan 

yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya bencana alam yang ekstrim 

(kekeringan dan banjir) dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. 

Banyak penduduk miskin pedesaan di Bangladesh tinggal di daerah-daerah yang 

terkena banjir ekstrim yang dapat menghancurkan tanaman, rumah, dan mata 

pencaharian mereka. Penghasilan dan ketahanan pangan sangat genting bagi 

sejumlah besar kaum miskin pedesaan yang bergantung pada pertanian sebagai 

mata pencaharian.122 

Dalam penjelasan sebelumnya di pertumbuhan eknomi bahwa Bangladesh 

memiliki tiga sektor utama, salah satunya adalah sektor agrikultur yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi negara dan memiliki kontribusi terhadap PDB negara 

sebesar 19%. Sehingga terjadinya bencana alam seperti curah hujan deras yang 

ekstrim menghasilkan kerusakan pada hasil panen, hal ini berpengaruh pada pekerja 

pada sektor pertanian terutama pada pekerja musiman yang panen dan pengelolahan 

tanaman bergantung pada iklim.123 

                                                           
122 GHK, Op.Cit, hal. 18. 
123 UNEP, 2008, Climate Change, its Consequences on Employment and Trade Union Action, 

Spain:Sustainlabour, hal 58, diakses dalam 

https://www.lo.no/Documents/Klima_og_energi/Sustainlabourreportcc08.pdf (26/06/2018 2:02 WIB) 
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2.3.3. Pekerjaan 

Melihat hal ini perubahan iklim dapat mempengaruhi pekerjaan bagi 

masyarakat Bangladesh seperti pada tahun 2007 ketika siklon Sidr menghancurkan 

wilayah pesisir dan pusat yang merugikan 567,000 masyarakat. Bencana alam ini 

telah merusak aset termasuk hilangnya perahu dan peralatan nelayan, infrastruktur, 

peralatan pabrik, alat pekerja wiraswasta, mata pencaharian dan aset penghasilan 

hingga hilangnya pekerjaan. Kerusakan ini mempengaruhi sekitar 30.500 

perusahaan dan 75.000 pekerjaan. Jumlah aset yang rusak diperkirakan US $ 3,8 

juta sebagian besar dari sektor manufaktur. Kerusakan juga mengganggu sektor 

wiraswasta selama lebih dari dua bulan karena kurangnya listrik.124 

Semakin besarnya banjir yang terjadi akan berdampak pada pekerja urban 

hinga kerusakan transportasi, industri dan infrastruktur, serta pemukiman dimana 

akan mempengaruhi kemampuan pekerja untuk hadir ditempat kerja atau ketika 

tempat kerja harus ditutup dan pemindahan tempat kerja ke wilayah yang kurang 

terkena risiko lingkungan seperti lebih jauh dari laut atau zona yang kurang rawan 

dengan siklon. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan 

pekerja yang mana bencana alam dapat berisiko buruk pada air dan makanan 

masyarakat. Dampak dari kesehatan ini dapat mempengaruhi produktivitas pekerja 

karena kerusakan yang tak dapat diperbaiki akibat bencana tersebut.125 

Pekerjaan dan pasar tenaga kerja memiliki pola yang di dorong dengan 

banyak faktor seperti teknologi, perdagangan, keuangan, demografik, dan 

                                                           
124 ILO, 2013, Sustainable Development, Decent Work, and Green Jobs, Geneva, hal 63, diakses dalam 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_207370.pdf (23/07/2018 16:24 WIB) 
125 Ibid, hal 59. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_207370.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_207370.pdf
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lingkungan. Adanya perubahan iklim menimbulkan tantangan dalam pembangunan 

berkelanjutan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan 

mata pencaharian. Dampak dari iklim yang tidak terkendali dapat merusak 

infrastruktur, menganggu kegaitan bisnis, menghancurkan pekerjaan, dan mata 

penacharian dalam skala besar.126 

Tekanan lingkungan yang terjadi di negara ini secara tidak langsung 

menghambat pemerintah Bangadesh untuk menyediakan pekerjaan layak untuk 

masyarakat. Kondisi lingkungan Bangladesh seperti perubahan iklim yang terjadi 

dapat berdampak pada stabilitas dan keamanan pekerjaan. Dengan adanya 

keterlibatan ILO diharapkan memberikan upaya untuk membantu mengatasi 

perubahan iklim yang mempengaruhi pekerjaan masyarakat dan pertumbuhan 

ekonomi di Bangladesh. 

                                                           
126 ILO, 2017, Addressing the Impact of Climate Change on Labour, Geneva, hal. 1, diakses dalam 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_543701.pdf (26/06/2018 2:12 WIB). 


