
BAB III 

ANALISIS NORM CASCADES TERHADAP INTERNALISASI NORMA 

KESETARAAN GENDER  

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya yaitu mengenai kebijakan isu 

gender dalam ekonomi politik Jepang tahun 1990-2012 dan tahun 2012-2017. 

Sistem patriarki sebagai kebiasaan tradisional yang telah melekat di Jepang. Sistem 

tersebut dapat dikatakan sebagai penghambat perempuan untuk mendapatkan hak 

yang seharusnya mereka dapatkan karena adanya anggapan laki-laki superior dan 

perempuan inferior sehingga sudah seharusnya Jepang meninggalkan sistem 

tradisional tersebut. Ranah politik merupakan ranah yang didominasi laki-laki 

karena perempuan dianggap tidak masuk dalam kualifikasi politik. Melalui 

anggapan tersebut membuat perempuan tidak percaya diri untuk masuk ke ranah 

politik dan menyebabkan perempuan cenderung terlibat di bidang sosial lainnya 

dibanding politik.  

Dengan begitu, melekatnya sistem patriarki di Jepang membuat gagasan 

norma kesetaraan gender menjadi kompleks. Pada saat sistem patriarki ini berjalan 

di Jepang, di pemerintahan Abe periode kedua hadir memberikan suasana baru 

untuk perempuan. Abe melakukan transformasi terhadap perempuan, Abe melihat 

bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam 

hal bekerja. Hal ini diwujudkan Abe melalui Womenomics yang merupakan bagian 

dari Abenomics. Abe memiliki anggapan bahwa partisipasi perempuan perlu 

dibenahi melihat adanya undang-undang mengenai hal ini. Upaya Abe membawa 

perubahan terhadap kesempatan yang didapatkan perempuan untuk merasa setara 



dengan laki-laki. Menurut OECD, di tahun 2016 Jepang sudah berada diatas rata-

rata negara dalam hal partisipasi perempuan dalam bekerja.  

Penjelasan lebih lanjut mengenai analisis internalisasi norma kesetaraan 

gender pada rezim internasional akan di bahas pada bab ini. Penulis akan 

menganalisis menggunakan Teori Norma tahap kedua (norm cascades) yang 

sebelumnya sudah dibahas lebih detail di bab 1. Pembahasan terbagi menjadi tiga 

bagian. Bagian pertama menjelaskan terkait peran aktor dalam menyebarkan norma 

kesetaraan gender di tingkat internasional. Bagian kedua bab ini akan menjelaskan 

terkait mekanisme dominan dalam internalisasi norma kesetaraan gender. Bagian 

ketiga bab ini akan menjelaskan terkait motif atau alasan gagasan norma kesetaraan 

gender diadopsi oleh internasional.  

Dalam tahap norm cascades, Finnemore dan Sikkink menyebutkan bahwa 

gagasan norma dibawa dan disosialisasikan ke negara-negara lain. Organisasi 

internasional berperan sebagai wadah untuk memfasilitasi agar gagasan norma yang 

dibawa oleh norm entrepreneur dapat diikuti oleh negara-negara lainnya dalam 

artian bahwa organisasi internasional mencoba untuk mengadopsi gagasan norma 

tersebut untuk dapat disebarkan ke negara-negara anggotanya.  

Motif dari organisasi internasional mengadopsi gagasan norma tersebut 

adalah menghargai nilai dari gagasan norma yang dibawa, menjaga sebuah reputasi 

karena hal ini akan berkaitan dengan identitas sebagai masyarakat internasional. 

Dengan memiliki identitas yang baik maka dapat mempertahankan legitimasi. 

Mekanisme yang digunakan untuk gagasan norma dapat diikuti negara-negara 



lainnya yaitu dengan mensosialisasikan dan institusionalisasikan gagasan norma 

tersebut. (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 902-903). 

3.1 Aktor 

Kondisi ketidaksetaraan gender menjadi penting untuk dibenahi karena 

dengan kondisi gender yang setara, permasalahan-permasalahan yang sedang 

terjadi di beberapa negara seperti misalnya kekerasan dan konflik yang meningkat 

pada perempuan, kesehatan, masalah perekonomian, dan lain-lain dapat diperbaiki 

yaitu salah satunya dengan melibatkan partisipasi perempuan juga untuk turut ikut 

membenahi permasalahan-permasalahan yang ada oleh karena itu diskriminasi 

gender harus dihapuskan agar perempuan memiliki kesempatan untuk menyalurkan 

ide serta menjadi pemimpin ataupun bagian dalam menyelesaikan masalah ini. 

Dengan begitu, gagasan norma kesetaraan gender dianggap penting untuk 

diterapkan pada negara, selain untuk mencapai pemberdayaan perempuan namun 

hal-hal tersebut menjadi cara untuk menjamin hak-hak perempuan terpenuhi (UN 

Women). 

3.1.1 Organisasi Internasional 

Jepang merupakan anggota PBB yang mulai bergabung pada tanggal 18 

Desember 1956 (United Nations, 2006). Dalam kasus ini, Jepang merupakan aktor 

dalam proses internalisasi norma kesetaraan gender, namun dalam 

menginternalisasi norma tersebut tidak bisa untuk tidak membahas peran 

internasional yaitu PBB. PBB mendirikan UN Women pada Juli 2010. Badan 

tersebut memiliki fokus pada kesetaraan gender dan perempuan sehingga norma 



kesetaraan gender termasuk dalam ranah kerja dari UN Women.   Didirikannya UN 

Women adalah sebagai bentuk dari bagian agenda reformasi PBB untuk 

memperbaiki dan membuat isu kesetaraan gender menjadi eksklusif. Oleh karena 

itu, PBB dapat melihat ke ranah permasalahan kesetaraan gender dan perempuan 

lebih fokus yaitu dengan cara PBB membagi sistem menjadi empat bagian yaitu 

Division for the Advancement of Women (DAW), International Research and 

Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), Office of the 

Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI), United 

Nations Development Fund for Women (UNIFEM) (UN Women). 

DAW adalah divisi untuk kesetaraan gender yang berada dalam Piagam PBB. 

Divisi ini bergerak sebagai mitra yang setara dan penerima manfaat dari kegiatan 

pembangunan berkelanjutan, keamanan dan perdamaian, HAM. Divisi ini bekerja 

sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, NGO, dan entitas lain dari sistem PBB. 

Tujuan yang ingin dicapai dari divisi ini adalah mendukung agenda-agenda global 

yang ada terkait kesetaraan gender dan perempuan. Prioritas serta kekhawatiran 

dalam divisi ini diintegrasikan ke dalam kebijakan internasional seperti misalnya 

menjamin aspirasi perempuan tersampaikan (United Nations).  

INSTRAW ini sendiri sudah menjadi pembahasan di World Conference of the 

International Women’s Year yang diadakan di Meksiko pada tahun 1975, lalu di 

tahun 1976 Economic and Social Council (ECOSOC) memutuskan untuk 

mendirikan INSTRAW sebagai institut independen dalam penelitian dan pelatihan 

bidang pemberdayaan perempuan. Mengenai pendanaan yang ada dalam 

INSTRAW bersumber dari negara-negara anggota secara, IGO dan NGO, dan lain-

lainnya secara sukarela. INSTRAW dipertimbangkan untuk masuk ke sistem PBB 



yang mana diperuntukan mendorong peningkatan perempuan yang ada di dunia 

(Office of Internal Oversight Services, 2010, hal. 1-2). 

OSAGI didirikan pada 1 Maret 1997 dan dipimpin oleh the Special Adviser 

on Gender Issues and Advancement of Women. Tujuan didirikannya OSAGI adalah 

mempromosikan guna untuk memperkuat keefektifan implementasi dari 

Millennium Declaration, the Beijing Declaration and the Platform for Action of the 

Fourth World Conference on Women (FWCW) yang diadakan di Beijing tahun 1995 

serta Outcome Document of the special session of the General Assembly on 

Beijing+5. 

Berdirinya OSAGI juga sebagai bentuk tindak lanjut dari Platform for Action 

dan Beijing+5 yang mana OSAGI berfungsi sebagai badan pengawas dan panduan 

kebijakan untuk analisis gender, DAW, ECOSOC, the Commission on the Status of 

Women, jasa konsultasi terkait pembentuk ide dari perspektif gender dalam program 

kerja dan aktivitas pemerintah, entitas sistem PBB, dan badan-badan antar 

pemerintah lainnya di negara-negara anggota. seperti pengembangan agenda 

program kerja negara yang bergerak di bidang perempuan, perdamaian, dan 

keamanan. Lalu OSAGI juga sebagai pengembangan kebijakan dan strategi agar 

dapat tercapai.  

Fungsi OSAGI lainnya adalah memberi bimbingan kepada Inter-Agency 

Network on Women and Gender Equality (IANWGE), dan yang lainnya. OSAGI 

membantu membuat kerangka strategi dan kebijakan terkait meningkatkan 

partisipasi perempuan seperti menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan 

ramah pada perempuan di Sekretariat dan sistem PBB. OSAGI memfasilitasi 



pemantauan dan meberi nasehat terkait analisis dan gagasan gender di program 

PBB. OSAGI juga sebagai penasehat Sekretariat terkait isu gender agar 

permasalahan-permasalahan gender dapat diintegrasikan ke kebijakan sebagai 

solusi dari menyelesaikan permasalahan gender yang ada.  

Bersama Sekretariat dan sistem PBB, target yang ingin dicapai adalah laki-

laki dan perempuan berada di level yang sama tanpa membeda-bedakan bidang 

tertentu dengan target sebanyak 50/50. Hal tersebut dapat meningkatkan kesetaraan 

gender dengan efisien dan efektif sehinggan dapat mengintegrasi perspektif gender 

ke dalam program kerja dan kebijakan (UN Women). 

UNIFEM diperuntukan pada perempuan yang tinggal di daerah rawan konflik 

dan tugas UNIFEM pada bagian tersebut adalah sebagai penghubung perempuan-

perempuan agar dapat bersatu dalam bersama-sama setuju dalam jalan negosiasi 

damai. Selain negosiasi, UNIFEM mendukung mereka untuk melibatkan keamanan 

dan keadilan dalam mengendalikan peristiwa kekerasan pada perempuan. UNIFEM 

memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai perdamaian serta pasukan 

keamanan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan (UN Women).  

Jepang telah aktif berkontribusi pada UNIFEM dan UN Women sejak tahun 

1979. Jepang memberikan dana untuk mendukung kegiatan promosi kesetaraan 

gender, penghapusan kesetaraan gender, bantuan kemanusiaan dan kegiatan-

kegiatan inti UNIFEM lainnya (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016).  

Dengan melihat peristiwa-peristiwa diskriminasi terhadap perempuan seperti 

misalnya mendapatkan upah yang rendah, peluang kesempatan bekerja yang lebih 

sedikit, dan lain-lain, UN Women melihat bahwa hal tersebut perlu diperbaiki 



melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih baik (Ford, 2015). Dengan begitu, 

UN Women berperan sebagai peninjau masalah yang bermula dari peristiwa 

ketidaksetaraan gender.  

UN Women bekerja untuk mendukung negara-negara anggota PBB yang 

ingin membenahi kesetaraan gender di negaranya yaitu dengan bekerjasama di 

dalam pemerintahan seperti halnya membantu membuat program-program kerja, 

bentuk kebijakan yang relevan, serta undang-undang yang sekiranya dapat 

mempengaruhi kesetaraan gender dalam negara lebih baik lagi. UN Women 

bertugas sebagai pemantau negara-negara anggota dalam membangun kesetaraan 

gender. Melalui sebuah platform yang ada di UN Women yaitu CEDAW, akan 

memudahkan organisasi ini dan negara-negara anggotanya untuk implementasi 

kesetaraan gender lebih efektif dan terkoordinasi (UN Women) dan untuk CEDAW 

akan dijelaskan lebih detail pada bab ini di sub bab mekanisme dominan. Salah satu 

keterlibatan Jepang dalam UN Women adalah Jepang mendukung atas membangun 

kondisi kesetaraan gender di Afganistan terkait implementasi UU kekerasan 

terhadap gender (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2011).  

Selain sebagai pendukung negara-negara anggota dan membantu membuat 

berbagai macam kegiatan untuk mendukung norma kesetaraan gender, UN Women 

juga berfungsi menjaga kekonsistenan PBB untuk tetap menjalankan tugasnya 

sebagaimana fungsi UN Women dibentuk dengan meninjau kinerja baik dari sistem 

PBB sendiri dalam menjalankan gagasan norma kesetaraan gender sehingga PBB 

tetap berada dalam komitmennya. (UN Women).  



Selain UN Women, United Nations Development Programme (UNDP) 

melalui Sustainable Development Goals (SDGs) juga turut bekerja di bidang 

kesetaraan gender yaitu dengan menjadikan kesetaraan gender menjadi salah satu 

sasaran dari tujuh belas sasaran yang ingin dicapai untuk diperbaiki sehingga 

kondisi kesetaraan gender yang stabil menjadi salah satu faktor untuk membuat 

kehidupan yang berkelanjutan yang ideal. UNDP juga menempatkan kesetaraan 

gender menjadi aspek mempercepat pertumbuhan untuk mencapai kehidupan 

berkelanjutan namun untuk mewujudkan hal tersebut, perempuan harus 

diperlakukan secara setara seperti menghapuskan diskriminasi-diskriminasi pada 

perempuan serta mendorong perempuan untuk menempati posisi kepemimpinan. 

Untuk mendukung hal tersebut dapat terwujud juga dengan menciptakan kebijakan-

kebijakan yang kuat sehingga kebijakan tersebut dapat dipatuhi (United Nations 

Development Programme).  

Penghapusan ketidaksetaraan gender baik dalam bentuk praktek ataupun 

sikap diperlukan dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam hal ini UNDP 

adalah bagian dari badan PBB bekerjasama dengan negara-negara lain terutama 

dengan pemerintah serta badan-badan PBB lainnya yaitu UN Women (United 

Nations Development Programme).  

UNDP beranggapan hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidaksetaraan 

gender akan mengganggu HAM setiap individu oleh karena itu untuk 

menghapuskan ketidaksetaraan gender tersebut, UNDP berusaha untuk 

menciptakan program-program yang fokus pada kesetaraan gender serta 

memastikan bahwa program-program tersebut diikuti oleh perempuan untuk 

mencapai tingkat kontribusi perempuan itu sendiri. Menurut UNDP, untuk 



menghapuskan ketidaksetaraan gender yang terjadi yaitu dengan memberikan 

kesempatan yang lebih serta meninjau apakah masih ada hambatan-hambatan 

struktural dalam isu kesetaraan gender.  

Rencana dari UNDP sendiri untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender 

tersebut yaitu melakukan integrasi dalam bidang pekerjaan dan kesetaraan gender, 

hal tersebut bertujuan untuk mencapai partisipasi perempuan yang lebih baik 

namun hal tesebut tentu harus didukung dengan komitmen dari UNDP untuk 

memperbaiki peristiwa ketidaksetaraan gender yang ada seperti halnya UNDP yang 

tidak memberikan toleransi sama sekali terhadap permasalahan pelecehan, 

kekerasan, dan eksploitasi dalam seksual. 

Dalam menjalankan rencana ini, UNDP akan melakukan kerjasama dengan 

berbagai pihak agar nilai atau tujuan yang dibawa oleh UNDP dapat tersebar luas 

seperti misalnya bekerjasama dengan sektor swasta. Hal tersebut juga membantu 

UNDP dalam pendanaan programnya. Selain dengan sektor swasta juga 

bekerjasama dengan pemerintah sehingga hasil usaha UNDP dapat dirasakan oleh 

warga negara jika pemerintah tersebut mengizinkan untuk bekerjasama dalam 

membangun kesetaraan gender. (Wahlén, 2018).  

Tujuan yang ditawarkan UNDP pada negara-negara adalah perlindungan 

sosial inklusif. Dalam menjalankan hal ini, UNDP bekerjasama dengan pemerintah 

seperti yang telah dilaksanakan di Uruguay sehingga Uruguay mendapatkan 

bantuan dana. Selain itu UNDP juga pernah membantu meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam berpolitik di Libya. Yang dilakukan oleh UNDP di Libya dengan 



mengumpulkan para pemimpin perempuan untuk berdiskusi mengenai konstitusi 

masa depan Libya. (United Nations Development Programme, 2016, hal. 11).  

Jepang dan UNDP memiliki kerjasama pendanaan yang mana membantu 

UNDP untuk implementasi The 2030 Agenda sehingga membantu 150 negara untuk 

bertahan (United Nations Development Programme, hal. 1).  

 

Gambar 3.1.1: Kontribusi Jepang terhadap UNDP (United Nations Development Programme). 

 Beberapa keterlibatan Jepang dalam UNDP adalah Jepang mendukung 

kegiatan pelatihan polisi perempuan di Afganistan. Di tahun 2013, jumlah polisi 

perempuan sebanyak 1.000 polisi perempuan dan target yang ingin dicapai yaitu 

sebanyak 5.000 polisi perempuan di tahun 2020. Di Suriah, Jepang membantu 

menyediakan air minum bersih untuk 600.000 orang serta membantu menciptakan 

lapangan kerja untuk orang-orang yang terkena dampak dari konflik. Di Irak, 

Jepang bersama UNDP juga membantu menyetabilkan kondisi pasca perang 

dengan menciptakan lebih dari 7.000 orang merasakan manfaat dari proyek tunai 

untuk kerja, sebanyak lebih dari 2,4 juta orang merasakan dampak dari 

pembangunan infrastruktur, melibatkan 13.000 sukarelawan dalam proyek 



komunitas. Di Uganda, Jepang mendukung pengungsi dari Sudan Selatan dalam hal 

membuat pekerjaan darurat untuk pengungsi Sudan Selatan dan memberikan 

pelatihan memproduksi nasi kepada perempuan dan anak muda. 

 Berdasarkan pengalaman Jepang dalam mengadapi bencana alam tsunami, 

Jepang ingin mengurangi jumlah korban jiwa akibat dari tsunami di Asia Pasifik 

yaitu dengan memberikan kegiatan pelatihan evakuasi tsunami di delapan belas 

negara-negara di kawasanAsia Pasifik serta Jepang menjanjikan menyediakan dana 

sebayak 1,5 juta dollar terkait pelatihan menciptakan kesadaran tsunami dan 

informasi resiko bencana alam.  

 Jepang bersama UNDP membantu negara-negara memperoleh kebebasan, 

hak dalam memilih, mencegah kekerasan ekstrimisme yaitu dengan menyediakan 

tiga puluh dukungan untuk negara-negara yang rentan seperti memberikan 

pelatihan kepada 10.000 petugas pemngutan suara diTimor Leste dan 10.000 siswa 

di Indonesia berperan dalam rencana pencegahan kekerasan akibat ekstrimisme.  

 Tahun 1993, Jepang dan UNDP mulai menyelenggarakan the Tokyo 

International Conference on African Development (TICAD). Melalui konferensi 

tersebut menciptakan 11.000 orang hadir di TICAD tahun 2016. Selain itu, TICAD 

juga mempertemukan 200 mitra sektor swasta Jepang.  

Sektor swasta Jepang, UNDP, dan Global Health Innovative Technology  

Fund (GHIT) kerjasama di bidang kesehatan dalam meningkatkan akses obat-

obatan untuk mengobati penyakit TBC, malaria, penyakit-penyakit tropis lainnya. 

Kerjasama tersebut di implementasikan dengan investasi sebnayak 82 juta dolar 



untuk mengembangkan teknologi terbaru dan memberikan pelatihan terkait 

teknologi tersebut di tiga negara yang pemasukannya rendah dan menengah. 

Selain itu, terdapat beberapa sektor yang turut serta bergabung 

mempromosikan SDGs yaitu sebanyak lima puluh perusahaan telah bergabung di 

SDGs Holistic Innovation Platform yang merupakan proyek bersama UNDP dan 

the Japan Innovation Network. Selanjutnya adalah Sompo Japan Nipponkoa 

bergabung bersama UNDP dan Business Call to Action untuk melindungi petani 

pemasukan skala rendah akibat dari dampak perubahan iklim. Kerjasama dari 

Fujitsu dan Universitas Tohoku membawa UNDP untuk meningkatkan akses 

terhadap informasi resiko bencana alam. Komunitas pedesaan di Afrika memiliki 

penerangan lentera surya karena kerjasama yang dijalin UNDP bersama Panasonic. 

Kerjasama-kerjasama lainnya juga dilakukan oleh universitas di Jepang seperti 

Meiji, Rikkyo, International, Sophia, Keio, Kyoto, Kwansei-Gakuin, Yokohama 

National, Waseda, and Soka bersma UNDP dalam mempromosikan SDGs dan 

pengembangan internasional melalui pemberian materi kuliah, kurikulum, dan 

kegiatan magang mahasiswa (United Nations Development Programme, hal. 3-5).  

3.1.2 Jaringan 

Badan PBB juga membutuhkan peran aktor lain yang memiliki konsentrasi 

khusus pada isu kesetaraan gender melalui suatu jaringan yaitu NGO. United 

Nations Commission on the Status of Women (CSW) sebagai salah satu badan PBB 

yang bergerak di bidang hak perempan, mendokumentasikan kehidupan perempuan 

di dunia, dan menciptakan standar hidup perempuan. CSW bekerjasama salah 



satunya dengan The New Woman Association (Shinfujin) sebagai salah satu asosiasi 

dari Jepang. 

Pada tahun 2003, The New Woman Association mulai diperhatikan oleh 

pemerintah Jepang yaitu dengan diberikan Status Konsultatif Khusus oleh 

ECOSOC. Asosiasi ini mulai aktif di dunia internasional yaitu dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PBB seperti CEDAW, Beijing+5, 

Beijing+10, Beijing+15. Di tahun 2012, asosiasi ini melakukan kampanye terkait 

perspektif gender utama dan prinsip konstitusi untuk memperbaiki masyarakat ke 

dalam kehidupan masyrakat yang paling utama (Shinfujin (NJWA)).  

Pada saat hari terakhir the 56th Session of the Commission on the Status of 

Women (CSW) yang diselenggarakan di New York, 27 Februari 2012, Jepang 

mengajukan resolusi terkait kesetaraan gender di pertemuan tersebut. Resolusi 

tersebut adalah “Gender Equality and the Empowerment of Women in Natural 

Disasters” dengan maksud untuk memberikan pengalaman Jepang saat peristiwa 

gempa bumi terbesar di Jepang tahun 2011 kepada negara-negara lain agar 

mengetahui dan memperdalam pemahaman masyarakat internasional terhadap isu 

bencana alam dan gender dan memanajemen resiko terkait bencana lainnya yang 

berkaitan dengan gender. Resolusi sebagai bentuk perhatian untuk perempuan 

dalam tahap pemulihan pasca bencana alam dan mengurangi, mencegah resiko yang 

muncul akibat bencana alam. Resolusi ini diadopsi oleh konsensus negara-negara 

anggota (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2012). 



3.2 Mekanisme Dominan 

Dalam menyebarkan suatu norma baru agar dapat diikuti oleh negara-negara 

anggota PBB lainnya memerlukan mekanisme tertentu agar norma tersebut dapat 

dikenal secara luas. Dalam kasus ini, PBB menjadi fasilitator untuk menyebarkan 

gagasan norma tersebut ke negara-negara anggotanya.  

Proses dari membuat suatu keterikatan pada pemerintah melalui konvensi ada 

dua. Pertama, tanda tangan. Dengan menandatangani suatu konvensi menandakan 

persetujuan dengan diadakannya konvensi tersebut namun pemerintah harus 

menjaga untuk menghindari tindakan-tindakan apa yang tidak sesuai dengan 

perjanjian tersebut walaupun belum menjadi kewajiban untuk mengikuti isi dari 

konvensi tersebut. Di tahap ini pemerintah masih mempertimbangkan untuk 

meratifikasi konvensi ini.  

Kedua, Ratifikasi dan Aksesi. Di tahap ini pemerintah telah setuju untuk 

terikat dan patuh. Untuk Aksesi ini sendiri tidak melakukan tanda tangan. Biasanya 

negara-negara yang sudah tanda tangan lalu mempromosikan konvensi tersebut 

untuk diadopsi. Langkah-langkah di tahap ini adalah kepala negara membuat 

keputusan secara resmi sebagai pihak dalam perjanjian. Setelah itu, instrumen 

ratifikasi dan aksesi harus mengikuti yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral 

PBB (UNICEF, 2014).  

3.2.1 Sosialisasi 

UN Women memiliki beberapa perjanjian internasional, diantaranya yaitu 

UN Women’s strategic plan. Dalam perjanjian tersebut terkait tentang 

pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang dijadikan sebagai pendekatan 



PBB dan UN Women untuk mencapai kesetaraan gender. Perjanjian ini berkaitan 

dengan implementasi dari  Beijing Declaration and Platform for Action (PFA) dan 

the 2030 Agenda for Sustainable Development (UN Women).  

PFA adalah perjanjian ini mengenai tentang menetapkan pemerintah untuk 

komitmen dalam memperbaiki hak-hak perempuan, perjanjian ini berlaku untuk 

seluruh negara-negara anggota (UN Women). The 2030 Agenda for Sustainable 

Development merupakan hal-hal yang ingin dicapai terkait mengurangi jumlah 

angka kemiskinan dan ketertinggalan di seluruh dunia dengan pembangunan 

berkelanjutan hingga tahun 2030. Terdapat beberapa bagian dalam agenda ini yaitu 

deklarasi politik, satu rangkap SDGs dan 169 sasaran, sarana untuk implementasi, 

dan kerangka kerja sebagai penindaklanjut dan peninjau agenda (European 

Commission, 2017). Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Jepang 

bersama UNDP telah melakukan kerjasama dalam implementasi dari The 2030 

Agenda di beberapa daerah seperti di Afrika, Timur Tengah, dan Indonesia (United 

Nations Development Programme).  

The Strategic Plan adalah sebagai jawaban dari peristiwa ketidaksetaraan 

gender yang terjadi sehingga PBB merumuskan the Strategic Plan yaitu terdapat 

lima hal yang diprioritaskan PBB untuk kesetaraan gender. Pertama, implementasi 

dan memperkuat kebijakan, norma, dan standar dari kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan menjadi satu dan bersifat komprehensif dan dinamis. 

Kedua, sistem pemerintahan yang setara terhadap posisi-posisi kepemimpinan 

dipegang oleh perempuan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, dan 

mendapatkan perlakuan yang setara. Ketiga, perempuan memiliki jenis pekerjaan 

yang layak, mendapatkan jaminan upah, dan otonomi ekonomi. Keempat, 



perempuan bebas dari perlakuan kekerasan . Kelima, perempuan berkontribusi dan 

menyebar luaskan lingkungan yang penuh dengan perdamaian yang stabil dan 

membangun kehidupan yang berkelanjutan, mencegah kehidupan yang rawan 

konflik dan bencana alam. Rencana-rencana tersebut akan didukung oleh UN 

Women agar dapat dicapai oleh negara-negara anggotanya yang memiliki 

permasalahan ketidaksetaraan gender. Hasil dari perjanjian ini akan spesifik 

menjabarkan capaian dari UN Women (UN Women).  

Selanjutnya adalah CEDAW dan protokol opsional. Di UN Women itu 

sendiri, RUU perempuan menjadi dasar program dari badan tersebut (UN Women, 

t.thn.). Melalui CEDAW, PBB mensosialiasikan gagasan kesetaraan gender kepada 

negara-negara yang diharapkan dapat berdampak dalam mengakhiri masalah 

diskriminasi gender dan perempuan serta perempuan diharapkan menjadi 

perempuan yang lebih maju dan memiliki perkembangan yang baik (Friedman, 

2011).  

Tidak semua negara setuju dengan CEDAW, saat ini terdapat beberapa 

negara yang belum meratifikasi CEDAW (Baldez, 2013) negara-negara yang 

menentang CEDAW biasanya dikarenakan oleh budaya yang sudah melekat tidak 

sejalan dengan nilai-nilai CEDAW sehingga negara tersebut akan sulit menerima 

gagasan baru. Namun CEDAW menanggapi hal tersebut dengan secara terus 

menerus memberikan ungkapan prihatin terhadap negara-negara yang belum 

memberikan persetujuan dengan maksud mendesak negara agar segera meratifikasi 

(Foreign Affairs, Trade, and Development Canada). 



Munculnya CEDAW membuat definisi dari diskriminasi menjadi lebih 

spesifik lagi yaitu termasuk kekerasan yang dilihat dari gender. Kekerasan yang 

berdasarkan gender yaitu jenis kekerasan yang mengarah pada perempuan, 

kekerasan tersebut dikarenakan karena gender nya perempuan atau kekerasan 

tersebut berdampak pada perempuan tersebut (Vandenhole, 2005, hal. 147).  

Untuk membuat negara-negara mengimplementasi CEDAW yaitu dengan 

protokol opsional harus mendorong negara-negara lainnya untuk segera 

mengimplementasikan CEDAW di negara mereka. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa PBB melakukan implementasi CEDAW melalui protokol opsional  agar 

CEDAW dapat diikuti oleh negara-negara lainnya (United Nations, 2000). 

3.2.2 Institusionalisasi 

Berikut ini adalah bentuk-bentuk konvensi dan deklarasi di bidang kesetaraan 

gender di PBB yang disetujui oleh Jepang 

1. Convention on the Political Rights of Women (1954) 

Konvensi ini diikuti oleh Jepang yang ikut serta menanda tangani dan 

meratifikasi yakni ditanda tangani pada 1 April 1955 dan diratifikasi pada 13 

Juli 1955 (United Nations Treaty Collection, 2018). Konvensi ini 

mengkodifikasi terkait standar internasional untuk hak politik perempuan 

(UNESCO). Dalam konvensi ini berusaha menyetarakan hak laki-laki dan 

perempuan seperti yang tercatum di Piagam PBB. Konvensi ini membahas 

posisi individu dalam politik yang memiliki kebebasan untuk berkontribusi 

di pemerintahan dan mempunyai hak pelayanan publik (Convention on the 

Political Rights of Women , 1953). 



2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) (1979) 

Konvensi ini diikuti oleh Jepang yang ikut serta menanda tangani dan 

meratifikasi yakni ditanda tangani pada 17 Juli 1980 dan diratifikasi pada 25 

Juni 1985 (United Nations Treaty Collection, 2018).  Konvensi ini dianggap 

sebagai UU hak perempuan secara internasional dengan begitu dokumen dari 

konvensi ini menjadi standar atau tolak ukur dari kesetaraan gender yang 

sedang diterapkan atau terjadi (UNESCO). 

Melihat dari Piagam PBB bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak 

yang setara dan dalam Deklarasi HAM juga menyatakan terkait kesetaraan 

laki-laki dan perempuan, selain itu semua individu lahir dengan berhak atas 

hak dan kebebasan yang setara walaupun berbeda jenis kelamin namun 

seiring perkembangan zaman perempuan seringkali menjadi korban dalam 

ketidaksetaraan gender yang menciptakan hambatan-hamabatan kepada 

perempuan seperti berpartisipasi dalam ekonomi, sosial, dan politik. Melalui 

hambatan tersebut dapat menyebabkan kesulitan pada negara karena kurang 

mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh perempuan yang 

sebenarnya dapat membantu pertumbuhan kemakmuran masyarakat. Oleh 

karena itu pemikiran tradisional terkait laki-laki superior dan perempuan 

imperior perlu dihapuskan untuk mencapai kondisi kesetaraan gender (Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1981, hal. 1-

2). 



3.3 Motif 

Seperti yang kita ketahui bahwa PBB merupakan organisasi internasional 

yang besar, semakin banyak jumlah anggotanya maka akan semakin besar 

legitimasi PBB dalam menyebarkan suatu gagasan. Melihat hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa PBB sudah melegitimasi terhadap negara-negara anggotanya 

(Blanding, 2014). Hadirnya konvensi-konvensi yang membawa norma kesetaraan 

gender atau bertujuan untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender dari PBB 

membuat negara-negara anggota ingin menyelesaikan permasalah tersebut dengan 

berkomitmen melalui konvensi tersebut (UN Women).  

PBB berkomitmen untuk bergerak di bidang kesetaraan gender dimulai dari 

penandatanganan Piagam PBB di San Fransisco tahun 1945 yang isinya meyatakan  

bahwa: 

“in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, 

in the equal rights of men and women and of nations large and small…” 

(United Nations) 

 

Pada tahun 1946 PBB mulai untuk bergerak di bidang ini dengan melakukan 

upaya mempromosikan gagasan kesetaraan gender ke seluruh dunia dengan motif 

ingin membuat negara-negara lain juga sadar akan hal ini. Promosi tersebut 

dilakukan oleh CSW dan pertama kali mengadakan pertemuannya pada Februari 

1947 di Lake Success, New York.  

Pergerakan tersebut diawali dengan fokus pada individu yang hak nya rentan 

untuk diambil yaitu perempuan. Dengan pergerakan ini, PBB menunjukan upaya 

untuk menghargai hak-hak yang dimiliki perempuan dan membantu mereka agar 



haknya tidak lagi menjadi rentan untuk didiskriminasi. Melalui pergerakan ini juga 

akhirnya pengembangan hukum dan kebijakan di tingkat nasional mengambil 

tindakan membuat UU yang diharapkan dapat meminimalisir peristiwa 

diskriminasi. 

Dengan begitu, PBB berusaha memainkan perannya sebagai organisasi 

internasional yaitu dalam hal ini dengan meninjau peristiwa kesetaraan gender 

di dunia serta memastikan kesetaraan gender dapat dirasakan oleh negara-negara 

yang mengalami diskriminasi. PBB juga harus memastikan kegaiatan-kegiatan 

yang mengatasnamakan PBB juga perlu diperhatikan agar tidak merugikan 

terkait berlangsungnya kesetaraan gender (Division for the Advancement of 

Women). PBB sebagai organisasi internasional juga harus memperhatikan 

permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah karena reputasi PBB sebagai 

masyarakat internasional serta kewenangan yang dimiliki PBB membuat PBB 

dapat mengambil tindakan terhadap pemasalahan yang terjadi di dunia salah 

satunya adalah ketidaksetaraan gender. Fasilitas yang ada di PBB seperti 

menyediakan forum untuk mengekspresikan pandangannya masing-masing 

terkait suatu isu dapat dinyatakan dalam Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan 

Sosial, Dewan Keamanan, dan badan-badan PBB lainnya (United Nations, 

2015). 


