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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Keterlibatan organisasi internasional dalam kemajuan dan peningkatan 

peran perempuan, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan di setiap 

negara masih sangat diperlukan. Ada beberapa alasan yang mendukung hal 

tersebut, salah satunya ialah kurangnya keterlibatan perempuan di parlemen. Data 

menunjukkan bahwa di seluruh dunia kaum perempuan hanya menempati 14,3 

persen dari total anggota parlemen yang ada.
1
 

 Hal ini menyebabkan kepentingan-kepentingan perempuan tidak 

terakomodasi dalam kebijakan publik pada skala internasional, regional, dan 

nasional. Kemajuan pembangunan di zaman modern ini pun menyebabkan 

terjadinya peningkatan pada peranan perempuan dalam segala bidang. Perempuan 

tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi dapat membuktikan dirinya sebagai 

makhluk yang independen dan dapat diandalkan. Maka dalam proses penguatan 

peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di Indonesia dibutuhkan 

keterlibatan dari organisasi internasional.  

  Rata-rata persentase global kaum perempuan yang menjadi anggota 

parlemen setiap wilayah regional kurang lebih sama, kecuali untuk negara-negara 

kawasan Nordik (Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Islandia) yang mana 

kaum perempuan nya rata-rata mencapai tingkat keterwakilan perempuan 40 
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persen di lembaga legislatif.
2
 Hal ini yang mendorong keterlibatan United Nations 

Development Programme (UNDP) sebagai sebuah organisasi internasional dalam 

mendorong penguatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di 

Indonesia.  

 Penelitian ini disusun untuk menjelaskan keterlibatan organisasi 

internasional terhadap proses pembangunan di Indonesia, terutama mengenai 

penguatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di Indonesia. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber yang diperoleh dari narasumber 

dan institusi yang relevan dengan topik penelitian. Selain sumber data sekunder 

dari perpustakaan dan situs yang terpercaya. 

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

I.1. Latar Belakang 

Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak reformasi. Krisis 

ekonomi Asia tahun 1997 memicu pergolakan sosial dan demonstrasi masa, yang 

dimotori oleh para mahasiswa yang mengakibatkan Soeharto mengundurkan diri.
3
 

  Perkembangan yang signifikan pada tahun 1990-an adalah kegerakan 

perempuan sebagai elemen oposisi yang demokratis. Perempuan Indonesia 

memiliki peran dalam ranah publik sejak awal kemerdekaan Indonesia, namun 
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mereka tidak selalu dianggap memiliki peranan penting.
4

 Perempuan mulai 

memperoleh hak yang sama secara konstitusi sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang menyatakan, ―Setiap warga negara 

berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.‖ dan Pasal 27 ayat (2) 

menyatakan, ―Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan.‖
5
 

 Di Indonesia, banyak yang hanya sekedar berasumsi bahwa perempuan 

yang berpendidikan memiliki akses terhadap beragam pilihan karir.
6
 Tetapi pada 

kenyataannya tidak selalu ada kesempatan bagi perempuan untuk memasuki suatu 

pekerjaan, apalagi dalam mencapai puncak karirnya. Dalam bidang politik dan 

pemerintahan misalnya, terdapat begitu banyak hambatan yang serius baik dari 

dalam diri sendiri, dari dalam keluarga, maupun dari lingkungan sekitar. 
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Gambar I.1 

Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Provinsi Tahun 1999-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, tahun 2014 

Dapat dilihat pada Gambar I.1 bahwa persentase keterwakilan perempuan 

di parlemen masih sangat rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun 

persentase keterwakilan perempuan pada Pemilu tahun 1999 hingga 2009 

meningkat, tetapi pada Pemilu tahun 2014 pun mengalami penurunan. Dan besar 

kemungkinan pada tahun-tahun berikutnya keterwakilan perempuan di parlemen 

juga akan semakin menurun. 

Keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan yang masih 

sangat rendah mengakibatkan kurangnya keberpihakkan berbagai kebijakan dan 

implementasi nya terhadap kepentingan perempuan. Kepentingan perempuan 

yang sangat spesifik lebih tepat apabila disuarakan dan diperjuangkan oleh kaum 

perempuan karena pengalaman-pengalaman yang dialaminya sesuai dengan 

kodratnya dan tidak dialami oleh gender yang lain, yaitu kaum laki-laki.  
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Selain itu, keterlibatan yang rendah dari kaum perempuan di bidang politik 

dan pemerintahan diakibatkan oleh faktor budaya yang membatasi keterlibatan 

perempuan di bidang politik dan pemerintahan. 

Isu perempuan dalam politik dan pemerintahan bukan saja merupakan isu 

bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan isu global yang melanda seluruh dunia di 

negara manapun. Oleh karena itu, peran organisasi-organisasi internasional sangat 

dibutuhkan sebagai agen pembaharu dalam mendorong penguatan peran 

perempuan dalam politik dan pemerintahan.  

Demikian halnya politik dan pemerintahan yang mulai melibatkan peran 

perempuan, proses pembangunan suatu negara juga tidak lepas dari peranan 

organisasi internasional, salah satunya ialah UNDP.  

UNDP adalah jaringan pembangunan global Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), sebuah organisasi yang mendukung perubahan dan 

menghubungkan negara-negara kepada pengetahuan, pengalaman, dan 

sumber daya untuk membantu orang-orang membangun kehidupan yang 

lebih baik. UNDP didirikan pada 22 November 1965 di NewYork, 

Amerika Serikat, yang berada di bawah naungan Dewan Ekonomi dan 

Sosial PBB. UNDP tersebar di 177 negara dan wilayah, termasuk 

Indonesia, bekerja sama dengan mereka dalam menemukan solusi dalam 

menghadapi tantangan pembangunan global dan nasional.
7
 

 

UNDP telah menjalani proyek penguatan partisipasi perempuan dan politik 

sejak Millenium Development Goals (MDGs) yang berlangsung dari tahun 2000 

hingga 2015, sesuai dengan goal ketiga, yaitu “Promote Gender Equality and 

Empower Women”. Tetapi, pada kenyataannya MDGs tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, sehingga tujuan MDGs goal ketiga tersebut belum tercapai. 
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Pada saat MDGs diterapkan dalam program-program lokal tidak 

diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam bentuk program-program nyata 

kepada keterwakilan perempuan sampai MDGs berakhir pada tahun 2015. Karena 

itu, saya bermaksud mengadakan penelitian mengenai sejauh mana peran UNDP 

dalam mendorong penguatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di 

Indonesia selama MDGs berlangsung. 

   Salah satu tujuan UNDP sendiri di Indonesia adalah untuk mendorong 

perwakilan dan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok masyarakat sipil dan 

perempuan dalam institusi politik dan pemerintah.
8
 

  UNDP Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintah, 

organisasi-organisasi masyarakat sipil, serta pihak lain termasuk media 

dan universitas, untuk menumbuhkan kesadaran dan memperkuat 

kemampuan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan 

pemerintahan. Proyek ―Penguatan Partisipasi Perempuan dan Politik‖ di 

UNDP yang baru mendukung perwakilan dan pegawai negeri di tingkat 

lokal, regional, dan nasional untuk memastikan bahwa hak perempuan 

diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan melalui pengembangan 

jaringan dan kapasitas. Bekerja dengan organisasi masyarakat sipil pada 

tingkat dasar juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran perempuan 

mengenai hak untuk berpolitik dan kewarganegaraan mereka, perempuan 

juga didorong untuk mencalonkan diri sebagai kandidat politik.
9
  

 

  Terkait dengan persentase legislator perempuan di parlemen Indonesia 

telah mencapai 18 persen yang merupakan persentase tertinggi dalam sejarah 

meski masih di bawah target nasional, yaitu 30 persen.
10

  

 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan skripsi 

yang berjudul “Keterlibatan UNDP dalam Mendorong Penguatan Peran 

                                                        
8
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Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan di Indonesia selama Periode 

MDGs.” Karena penulis melihat bahwa peran perempuan pada era global ini 

semakin meningkat dan pentingnya peran aktor non-negara, seperti UNDP dalam 

mendorong penguatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di 

Indonesia.  

 

I.2. Rumusan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian dengan memfokuskan pada upaya UNDP selama periode MDGs dalam 

mendorong penguatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di 

Indonesia.  

 Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah 

merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana keterlibatan UNDP dalam 

mendorong penguatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di 

Indonesia? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

disusun, yaitu: Untuk mendapatkan gambaran tentang upaya yang dilakukan 

UNDP serta mengetahui proses dan atau implementasi nya tentang bagaimana 

program tersebut mendorong penguatan peran perempuan dalam politik dan 

pemerintahan di Indonesia, serta untuk mengetahui tantangan atau hambatan apa 
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saja yang dihadapi UNDP dalam mendorong penguatan peran perempuan dalam 

politik dan pemerintahan di Indonesia. 

 

I.4. Kegunaan Penelitian 

 Begitupun adanya tujuan, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan bagi pembaca. 

 Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan baru 

mengenai kontribusi program-program pengembangan yang dilaksanakan oleh 

UNDP untuk mendorong penguatan peran perempuan dalam politik dan 

pemerintahan di Indonesia, serta bagaimana respon atau tanggapan pemerintah 

Indonesia terhadap program-program tersebut. 

 Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang baru mengenai keterlibatan UNDP dalam proses pembangunan di Indonesia 

dan relevansi nya terhadap penguatan peran perempuan dalam politik dan 

pemerintahan di Indonesia. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian lanjutan jika topik yang diangkat berhubungan dengan 

topik penulis. 

 

I.5. Sistematika Penulisan 

 Bab I, Pendahuluan, akan membahas latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

  Bab II, Kerangka Berpikir, akan membahas tinjauan pustaka dan kerangka 

teori. 
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  Bab III, Metode Penelitian, akan menjelaskan pendekatan penelitian yang 

digunakan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. 

  Bab IV, Hasil dan Pembahasan, akan berisikan penjelasan, hasil penelitian, 

maupun analisis yang dilakukan penulis terhadap program UNDP, 

implementasinya, serta tantangan yang dihadapi. 

  Bab V, Kesimpulan, akan membahas tentang kesimpulan dan saran. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


