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BAB III  

FEMINISME POST MAO ERA 

 

A. POST MAO ERA  

Era Deng Xiaoping   

Setelah wafatnya Mao Zedong pada tahun 1976, berakhir 

pula era revolusi kebudayaan yang digerakan Mao selaku 

pemimpin tertinggi China, hal ini merupakan masa terkelam 

dalam sejarah China, namun hal tersebut menjadi awal 

Republik Rakyat China memulai periode reformasi di bawah 

kepemimpinan Deng Xiaoping. Pergeseran ekonomi China 

yang semula menganut sistem sosialis-komunis berubah 

menjadi sistem ekonomi pasar dan membuka diri terhadap 

kapitalisme global menghadirkan perubahan dalam kehidupan 

bagi perempuan. Bagi Deng Xiaoping, pandangan politik 

China tetaplah sosialis komunis, namun berbeda dengan 

sistem ekonomi yang ia terapkn. Sebab menurutnya tujuan 

pembangunan ekonomi China adalah tentang kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. 

Pada tahun 1983, Beijing Municipal Women's Federation 

mendirikan perusahaan pertama China untuk merekrut, 

melatih, dan menempatkan pekerja rumah tangga pedesaan di 

sektor perkotaan (Gaetano, 2015). Meskipun perusahaan 

tersebut memperkuat gagasan bahwa pekerjaan rumah tangga 

adalah “pekerjaan perempuan,” Deng Xiao Ping memiliki 

tujuan lain untuk mempromosikan kemajuan dan kepentingan 

perempuan. 

Arti filosofis perusahaan yang disebut March 8th 

Housework Service Company (Perusahaan Pelayanan 

Pekerjaan Rumah Tangga 8 Maret) adalah bahwa bantuan 

rumah tangga yang terjangkau akan meringankan kerja 

perkotaan para istri dan ibu rumah tangga dari beban ganda 

yaitu peran reproduktif dan produktif mereka. Hal ini 

memungkinkan mereka berpartisipasi dalam angkatan kerja, 

dan dengan demikian menempatkan mereka pada pijakan yang 
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sama lebih dengan kaum laki-laki. Kemudian dinyatakan pula 

bahwa perempuan pedesaan yang bekerja dalam peran ini 

dapat mengurangi beban hidup keluarga di pedesaan dengan 

status yang lebih rendah (Gaetano, 2015, hal. 14-15). Pada 

dasarnya ini merupakan upaya migrasi insentif dengan 

memberikan kesempatan para perempuan pedesaan alternatif 

dan peluang yang berlimpah untuk masa depan mereka. 

Mereka bisa membina bakat, mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik, meningkatkan jejaring sosial, dan menarik prospek 

pernikahan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas 

hidup. 

Dalam jangka pendek, sistem ini memang dapat 

memenuhi harapan untuk meningkatkan kualitas hidup 

perempuan. Namun untuk jangka panjang, sistem ini tidak 

memiliki hasil yang diinginkan oleh para pekerja perempuan 

ini. Perempuan migran sangat terpengaruh oleh penyerapan 

budaya konsumen urban dan global membuat mereka khawatir 

tentang kepemilikan, identitas, dan status sosial di lingkungan 

perkotaan. Seorang perempuan yang direkrut oleh Perusahaan 

Layanan Pekerjaan Rumah Tangga 8 Maret, menceritakan 

pengalamannya bahwa sejak ia bekerja di Beijing dan 

meninggalkan kampung halamannya secara ekonomi belum 

banyak perkembangan yang signifikan. Ia dulu berpikir 

Beijing akan menawarkan begitu banyak peluang. Dimana ia 

dapat bebas bekerja, bahwa semua orang sama dalam hal 

mendapatkan pekerjaan. Tetapi pada kenyataannya tidak 

seperti yang dibayangkan mengingat bahwa kaum urban lebih 

unggul daripada kaum rural baik itu dari segi pendidikan 

maupun kualitas diri. Namun ada kenyataan lain meskipun 

tingkat pendidikan mereka tinggi tetapi karakter dan etika 

tidak selalu superior (Gaetano, 2015, hal. 98). 

Proses perempuan pedesaan yang bermigrasi ke komunitas 

urban tidak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Namun sebaliknya, ia telah menggali lapisan masalah yang 

lebih kompleks. Ini menjelaskan ketidaksetaraan baru yang 

berakar pada kebijakan pembangunan dan praktek 
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kelembagaan, seperti sistem registrasi rumah tangga, pasar 

kerja yang diskriminatif, dan konstruksi perbedaan gender dan 

sosio-spasial. 

Setelah banyaknya perempuan pedesaan yang melakukan 

migrasi munculah fenomena “leftover women.” (perempuan 

sisa). Istilah ini secara luas digunakan untuk menggambarkan 

seorang perempuan profesional perkotaan di usia akhir dua 

puluhan atau lebih yang masih belum terikat status pernikahan. 

Banyak yang melakukan pernikahan di usia muda dengan 

bertemu dengan seorang laki-laki - khususnya untuk 

menghindari status “perempuan sisa.” Tekanan yang kuat 

untuk melaksanakan penikahan berasal dari orang tua, saudara, 

teman, dan juga rekan kerja (Fincher, 2016, hal. 2-3).  

One Child Policy  

One Child Policy (Kebijakan satu-anak) adalah 

kebijakan perencanaan kelahiran anak China. Berbeda dari 

kebijakan keluarga berencana di kebanyakan negara lain, yang 

berfokus pada pemenuhan keinginan pengasuhan orang tua 

dengan menggunakan alat kontrasepsi menetapkan batasan 

pada jumlah anak-anak yang dapat dimiliki orang tua. 

Kebijakan pada era Deng Xiao Ping ini dinilai lebih ekstrim 

pada prakteknyaa, dimana aborsi atau pengguguran kandungan 

dilegalkan demi menekan jumlah kelahiran dan populasi 

penduduk China yang membludak. Kebijakan ini 

diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1979, kemudian 

dimodifikasi pada pertengahan 1980-an untuk memungkinkan 

orang tua di pedesaan memiliki dua anak jika anak pertama 

dilahirkan merupakan seorang anak perempuan, karena 

mereka mengharapkan kelahiran anak laki-laki sebagai 

penerus serta tulang punggung keluarga. Kebijakan tersebut 

juga memiliki pengecualian bagi beberapa kelompok lain, 

termasuk etnis minoritas. Pemerintah China sendiri 

melegalkan adanya praktek aborsi kandungan demi menekan 

tingkat populasi yang membludak. Dokter aborsi di China 

sendiri memiliki lisensi serta payung hukum untuk 
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menggugurkan kandungan pasiennya. Aturan tersebut telah 

dicanangkan sejak tahun 1971 silam. 

Selama periode kepemimpinan Mao Zedong, tingkat 

kelahiran turun dari 37 per seribu menjadi 20 per seribu. 

Angka kematian bayi menurun dari 227 per seribu kelahiran 

pada tahun 1949 menjadi 53 per seribu pada tahun 1981, dan 

harapan hidup meningkat secara dramatis dari sekitar 35 tahun 

pada tahun 1948 menjadi 66 tahun pada tahun 1976
1
. Sampai 

tahun 1960-an, pemerintah mendorong keluarga untuk 

memiliki anak sebanyak mungkin karena Mao Zedong 

meyakini bahwa pertumbuhan penduduk yang banyak dapat 

diberdayakan demi tujuan memajukan negara (Potts, 2006). 

Populasi tumbuh dari sekitar 540 juta pada tahun 1949 

menjadi 940 juta pada tahun 1976.  

Meskipun tingkat kesuburan mulai menurun, 

pemerintah China mengamati perdebatan global atas adanya 

kemungkinan bencana populasi berlebihan yang dikatakan 

oleh organisasi seperti Club of Rome
2
 dan Sierra Club

3
. 

Dengan demikian pemerintah mulai mendorong para keluarga 

untuk memilki hanya satu anak pada tahun 1978, dan 

kemudian kebijakan ini diumumkan pada tahun 1979 dengan 

tujuan untuk mengadvokasi para keluarga untuk hanya 

memiliki satu anak aja. Pada tahun 1980, pemerintah pusat 

mengadakan pertemuan di Chengdu untuk membahas 

kecepatan dan ruang lingkup pembatasan satu anak 

(Scharping, 2003). 

                                                           
1
 "World Development Indicators". Google Public Data 

Explorer. World Bank. 2009-07-01. 
2
 Club of Rome yang merupakan organisasi non profit dimana 

para anggota bisa saling tukar pikiran tentang isu-isu global. 
3
 Sierra Club merupakan organisasi dengan konsen lingkungan 

di Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada 28 Mei 

1892, di San Francisco.  
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Mulai tahun 1980, kebijakan resmi memberi hak 

fleksibilitas kepada para pejabat lokal untuk membuat 

pengecualian dan mengizinkan anak-anak kedua dalam kasus 

dimana seorang ayah dalam keluarga adalah seorang 

penyandang cacat atau ketika kedua orangtua merupakan anak 

tunggal (Scheuer, 1987). Di sebagian besar wilayah, keluarga 

diizinkan untuk memiliki anak kedua jika anak sulung mereka 

adalah anak perempuan. Selain itu, keluarga dengan anak-anak 

penyandang cacat memiliki kebijakan dan keluarga yang 

berbeda, jika anak pertama menderita cacat fisik, penyakit 

mental, atau cacat intelektual maka keluarga tersebut diizinkan 

untuk memiliki lebih banyak anak. Namun, anak-anak kedua 

kadang-kadang dikenakan jarak kelahiran biasanya sekitar 3 

atau 4 tahun. Anak-anak yang lahir di luar negeri tidak 

termasuk dalam kebijakan ini jika mereka tidak mendapatkan 

kewarganegaraan China. Warga China yang kembali dari luar 

negeri diizinkan memiliki anak kedua (Qiang, 2006).  

Sesuai dengan kebijakan tindakan afirmatif China 

terhadap etnis minoritas, semua kelompok etnis non-Han 

tunduk pada hukum yang berbeda dan biasanya diizinkan 

untuk memiliki dua anak di daerah perkotaan, dan tiga atau 

empat di daerah pedesaan. Etnis Han yang tinggal di kota-kota 

pedesaan juga diizinkan memiliki dua anak (Yardleymarch, 

2008). Kebijakan Keluarga Berencana ini ditegakkan dengan 

hukuman biaya bagi yang melanggar dalam bentuk biaya 

membesarkan anak sosial. 

Pada bulan November 2013, setelah Rapat Pleno 

Ketiga Komite Sentral ke-18 Partai Komunis China, 

Pemerintah mengumumkan keputusan untuk melonggarkan 

kebijakan satu anak. Di bawah kebijakan baru ini, keluarga 

dapat memiliki dua anak jika salah satu orangtua merupakan 

anak tunggal. Hal ini diterapkan terutama pada pasangan 

suami istri di perkotaan, karena hanya ada sedikit anak-anak 

yang tinggal di pedesaan karena pengecualian lama terhadap 

kebijakan untuk pasangan pedesaan (English.news.cn, 2013-

11-16).  
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Pada Oktober 2015, kantor berita China Xinhua 

mengumumkan rencana pemerintah untuk menghapus 

kebijakan satu-anak, memungkinkan semua keluarga unuk 

memiliki dua anak. Mengutip dari sebuah pemberitahuan 

resmi yang dikeluarkan oleh Partai Komunis China untuk 

meningkatkan perkembangan populasi yang seimbang 

terhadap rasio jenis kelamin perempuan dan laki-laki di negara 

tersebut  dan untuk menangani jumlah populasi yang menua 

Undang-undang baru mulai berlaku pada 1 Januari 2016 

setelah disahkan dalam komite tetap Kongres Rakyat Nasional 

pada 27 Desember 2015. Undang-undang baru mulai berlaku 

pada tanggal 1 Januari 2016. 

Dasar pemikiran untuk penghapusan kebijakan ini 

adalah alasan adalah karena China memiliki terlalu banyak 

jumlah laki-laki, dan meledaknya julmlah populasi orang tua 

(Grey people), dan terlalu sedikit orang muda terutama 

perempuan. Krisis ini merupakan hasil dari kebijakan satu-

anak. Jika para orang tua tidak mulai memiliki lebih banyak 

anak, mereka akan kekurangan tenaga kerja untuk mendukung 

atau menopang populasi para orang tua (Shaohui, 2015). Rasio 

ini dapat digambarkan bagaimana sekitar lima orang dewasa 

yang bekerja di China untuk satu pensiunan; komunitas 

pensiunan besar harus didukung, dan itu akan mengurangi 

pertumbuhan masa depan. 

Karena warga China hidup lebih lama dan memiliki 

lebih sedikit anak, pertumbuhan ketidakseimbangan populasi 

diperkirakan akan terus berlanjut, seperti yang dilaporkan oleh 

Canadian Broadcasting Corporation yang mengacu pada 

proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memperkirakan 

bahwa China akan kehilangan 67 juta orang usia kerja pada 

tahun 2030, dan sekaligusakan  menggandakan jumlah 

populasi lansia. Hal itu akan memberi tekanan besar pada 

ekonomi dan sumber daya pemerintah.  
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The Convention Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women  (CEDAW) 

Lebih dari tiga puluh tahun, Convention Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women  (CEDAW) telah 

memainkan peran yang menentukan dalam masyarakat 

internasional dan domestik guna mengerahkan ketahanan yang 

kuat dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan 

perlakuan yang sama terhadap perempuan serta dari 

peningkatan status perempuan menjadi jaminan hak asasi 

perempuan itu sendiri. CEDAW mendefinisikan diskriminasi 

terhadap perempuan sebagai perbedaan, pengecualian atau 

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang 

memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan 

pengakuan, menjadikan perempuan sebagai alat „kesenangan‟ 

dan „menggunakan‟ terlepas dari status perkawinan mereka, 

kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan 

kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya, sipil atau lainnya (Women, 1979). 

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum 

mengadopsi konvensi Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women  (CEDAW) yang secara resmi 

mulai diberlakukan pada tanggal 3 September 1981. Pada 17 

Juli 1980, Kang Keqing, wakil ketua Konferensi Chinese 

People‟s Political Consultative dan ketua All China Womens 

Federation, menghadiri dan menandatangani CEDAW, dimana 

pemerintah China menjabat sebagai kepala delegasi dalam 

Second World Conference on Women yang diselenggarakan di 

Copenhagen Denmark. China menjadi salah satu negara 

penandatangan paling awal dalam konferensi ini. Pada bulan 

September 1980, Dewan Negara mempresentasikan “the Bill 

of Requesting for Ratification of the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 

the United Nations” kepada Komite Tetap Kongres Rakyat 

Nasional. Rancangan Undang-Undang tersebut menunjukkan 

bahwa adanya semangat menyeluruh dari konvensi tersebut 

dan mencerminkan permintaan serta perhatian dari negara-
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negara dunia ketiga dan orang-orang yang berada di bawah 

dominasi kolonial serta pendudukan asing untuk melindungi 

hak-hak dasar perempuan dan kemajuan status perempuan, 

dan ketentuan spesifik dari konvensi dengan tidak adanya 

konflik mendasar dengan konstitusi, undang-undang 

perkawinan, dan undang-undang China lainnya. 

Dengan meratifikasi konvensi tersebut, negara-negara 

berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk 

mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala 

bentuk, termasuk: 

 Memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan 

perempuan dalam sistem hukum mereka, 

menghapus semua undang-undang yang 

diskriminatif dan mengadopsi hukum yang sesuai 

yang melarang diskriminasi terhadap perempuan; 

 Membentuk pengadilan dan lembaga publik 

lainnya untuk memastikan perlindungan efektif 

perempuan terhadap diskriminasi; 

 Memastikan penghapusan semua tindakan 

diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, 

organisasi atau perusahaan/lembaga. 

Konvensi ini menyediakan dasar untuk mewujudkan 

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki melalui pemastian 

akses kesetaraan perempuan, dan kesempatan yang sama 

dalam kehidupan politik dan publik, termasuk dalam hak 

untuk memilih dan untuk mencalonkan diri, serta kesetaraan 

dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. 

Negara-negara harus setuju untuk mengambil semua langkah 

yang tepat, termasuk undang-undang dan tindakan khusus 

sementara, sehingga perempuan dapat menikmati semua hak 

asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. 

Konvensi ini pula adalah satu-satunya perjanjian hak asasi 

manusia yang menegaskan hak-hak reproduksi perempuan dan 

menargetkan budaya dan tradisi sebagai kekuatan berpengaruh 
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yang membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Hal Ini 

menegaskan hak-hak perempuan untuk memperoleh, 

mengubah atau mempertahankan kebangsaan mereka dan 

kebangsaan anak-anak mereka. Negara-negara yang telah 

merativikasi juga harus setuju untuk mengambil langkah-

langkah yang tepat terhadap semua bentuk lalu lintas pada 

perempuan dan eksploitasi perempuan. Negara-negara yang 

telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi secara hukum 

terikat untuk menerapkan ketentuan-ketentuannya. Mereka 

juga berkomitmen untuk menyerahkan laporan nasional, 

setidaknya setiap empat tahun, pada langkah-langkah yang 

mereka ambil untuk mematuhi kewajiban perjanjian mereka 

(Women, 1979). 

Kontribusi CEDAW yang paling penting bagi hak asasi 

perempuan terletak pada pendirian lembaga internasional yang 

bertanggung jawab atas pengawasan kemajuan yang dibuat 

dalam proses penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan (Adinolfi, 2011). Meratifikasi CEDAW 

sama artinya dengan menerima norma-norma internasional 

tentang kesetaraan gender yang pada gilirannya akan meminta 

undang-undang domestik untuk membuat beberapa perubahan 

yang sesuai dengan isu tersebut. Sebagai konvensi 

internasional, ia memiliki korelasi dengan hukum domestik, 

yang umumnya tercermin dalam dua metode utama, 

“penggabungan " dan " konversi ". Yang pertama berarti 

bahwa konvensi memiliki fitur penerapan langsung di dalam, 

dan yang terakhir berarti bahwa konvensi harus diubah 

menjadi hukum domestik sebelum diaplikasikan. 

Sesuai dengan ketentuan dan praktik yang relevan dari 

hukum internasional yang diterapkan di China saat ini, yaitu 

bentuk perwakilan khas dari metode "konversi". Atau dengan 

kata lain, masih ada beberapa langkah antara ratifikasi 

konvensi serta pelaksanaannya yang menyerukan berbagai 

kekuatan yang meliputi legislasi, peradilan, administrasi dan 

masyarakat untuk melakukan sebuah upaya. Sudah ada lebih 

dari beberapa dekade sejak China melakukan ratifikasi 
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CEDAW, penyesuaian yang sangat besar telah dilakukan di 

semua aspek yang diikuti dengan kesadaran sosial gender yang 

secara berangsur-angsur meresap ke dalam hukum, kebijakan 

dan kegiatan sosial dengan efek yang luar biasa.  

Sesuai dengan ketentuan dari CEDAW, China telah 

mengambil banyak tindakan yang sesuai dalam aspek 

legislatif. Serangkaian undang-undang dan peraturan yang 

mempromosikan kesetaraan gender termasuk; UU 

Perkawinan, Prinsip Umum Hukum Perdata, Undang-Undang 

Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Kontrak 

Tenaga Kerja, Undang-Undang Pendidikan Wajib, Hukum 

Waris, Undang-Undang Promosi Ketenagakerjaan, Undang-

Undang Asuransi Sosial, dan Undang-Undang tentang 

Maternal dan Perawatan Kesehatan Anak telah diberlakukan 

berdasarkan Hukum Konstitusi dengan Undang-undang 

Republik Rakyat China tentang Perlindungan Hak dan 

Kepentingan Perempuan (Liu B. , Human Rights, No. 1 

(2010), at 6) dan telah membuat dasar yang kuat untuk 

pencapaian hak-hak wanita yang sah. 

Contoh kasus bagaimana konvensi CEDAW ini mampu 

mempengaruhi peraturan perundang-undangan maupun 

kebijakan dapat kita lihat pada pemulihan hukum dilakukan 

sejak Sidang Pleno ke-3 tentang undang-undang perkawinan 

yang disahkan pada Kongres Rakyat Nasional tahun 1980 dan 

direvisi pada tahun 2001, dimana ditambahkan tentang 

larangan perselingkuhan bagi mereka pasangan yang telah 

menikah dengan pihak ketiga mana pun, larangan kekerasan 

dalam rumah tangga, kesetiaan antara suami dan istri, 

membatalkan sistem perkawinan, prinsip kompensasi 

perceraian, prinsip kompensasi kesalahan dan masalah properti 

yang dimurnikan dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan baru 

tersebut dapat berfungsi sebagai jaminan hak dan kepentingan 

bagi pihak yang tidak diuntungkan dalam hubungan 

perkawinan, terutama perempuan (Han, 2013). Lebih dari tiga 

puluh tahun berlalu sejak perumusan Undang-Undang 

Perkawinan, perubahan bergeser dari tekanan kontrol ke 
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penghormatan hak pribadi dan dari pengejaran persamaan dan 

hanya pada tekanan efisiensi peradilan guna mempromosikan 

perlindungan dan dari peradilan formal ke keadilan substantif. 

Beijing Platform for Action 1995 

Pada September tahun 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(United Nation) mengadakan Fourth World Conference on 

Women in Beijing, China. Konferensi ini berfokus pada 

tindakan untuk kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian. 

Sekitar 189 jumlah anggota yang hadir pada konferensi. Para 

anggota yang hadir turut mengadopsi Beijing Declaration 

(Deklarasi Beijing) dan Beijing Platform for Action (BPFA). 

Konferensi ini berusaha untuk memajukan kesetaraan, 

pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan.  

Platform for Action merupakan sebuah agenda untuk 

pemberdayaan perempuan. Hal ini bertujuan mempercepat 

implementasi hasil dari Third World Conference on Women
4
 

di Nairobi tahun 1985 yang bertujuan untuk kemajuan 

perempuan dan menghilangkan semua hambatan untuk 

partisipasi aktif perempuan di semua bidang kehidupan baik 

itu publik maupun pribadi melalui kesetaraan dalam bidang 

ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pengambilan keputusan 

ini berarti bahwa prinsip kekuasaan dan tanggung jawab 

bersama harus ditetapkan antara perempuan dan laki-laki di 

baik itu rumah, di tempat kerja dan di komunitas nasional dan 

internasional yang lebih luas. Kesetaraan antara perempuan 

dan laki-laki adalah masalah hak asasi manusia dan syarat 

untuk keadilan sosial dan juga merupakan prasyarat mendasar 

dan penting bagi kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. 

                                                           
4 Konferensi Dunia ke-3 di Nairobi menetapkan bidang-

bidang dimana kemajuan dalam kesetaraan perempuan dapat 

diukur: langkah-langkah konstitusional dan hukum; kesetaraan 

dalam partisipasi sosial; kesetaraan dalam partisipasi politik; 

dan pengambilan keputusan. 
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Kemitraan yang berubah berdasarkan kesetaraan antara 

perempuan dan laki-laki adalah kondisi untuk pembangunan 

berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat. Komitmen yang 

berkelanjutan dan jangka panjang sangat penting, sehingga 

perempuan dan laki-laki dapat bekerja bersama untuk diri 

mereka sendiri, untuk anak-anak mereka dan bagi masyarakat 

untuk menghadapi tantangan abad ke-21. 

Konferensi ini pula telah menghasilakan Global 

Framework dengan 12 critical area untuk memandu gender 

mainstreaming dalam hukum, kebijakan, strategi dan program. 

Adapun 12 critcal area tersebut ialah (Beijing Platform for 

Action and its 12 Critical Areas of Concern, 1995) : 

1. Women and poverty 

2. Education and Training of Women 

3. Women and health 

4. Violence against women 

5. Women and Armed Conflict 

6. Women and the Economy 

7. Women in power and decision-making 

8. Insufficient mechanisms for the advancement of 

women 

9. Human rights of women 

10. Women and the media 

11. Women and the environment 

12. The girl-child 

Deklarasi ini menyerukan kepada negara-negara anggota 

untuk berkomitmen pada kemajuan tujuan kesetaraan, 

pembangunan dan perdamaian bagi semua perempuan dan 

menegaskan kembali prinsip dasar bahwa hak-hak perempuan 

dan anak perempuan adalah bagian yang tidak dapat dicabut, 

dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia universal. 

Tujuan, prioritas, dan seruan untuk bertindak dari Fourth 

World Conference tentang perempuan sendiri masih sangat 

penting sebagai tolak ukur untuk mengukur kemajuan menuju 
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tujuan tersebut. Deklarasi Beijing mengkonsolidasikan visi, 

pendekatan, konsep dan menetapkan tujuan yang masih 

berlaku.  

Salah satu hasil yang sangat penting dari Konferensi 

Beijing ini adalah kenyataan bahwa kekerasan terhadap 

perempuan sebagai masalah hak asasi manusia adalah suatu 

hal yang begitu nyata. Pemerintah sendiri telah setuju untuk 

mengadopsi dan menerapkan hukum guna menghapuskan 

kekerasan berbasis gender, menggabungkan bantuan hukum 

melalui sistem kepedulian, dan juga memberi konseling 

psikologis bagi korban kekerasan. Hak asasi perempuan telah 

diperhitungkan di semua sektor lapisan masyarakat.  

B. All China Women Federation  

All China Women Federation (Federasi Perempuan China) 

atau yang juga dikenal sebagai ACWF, adalah organisasi yang 

menangani hak-hak perempuan yang didirikan di China pada 

24 Maret 1949. Awalnya federasi ini diberi nama sebagai  All-

China Democratic Women's Foundation, dan berganti nama 

menjadi All China Women Federation pada tahun 1957. 

Federsi ini bertindak sebagai pemimpin resmi gerakan 

perempuan di China sejak awal didirikan. Mereka bertanggung 

jawab untuk mempromosikan kebijakan pemerintah tentang 

perempuan, dan melindungi hak-hak perempuan di dalam 

pemerintahan.  

Organisasi ini dimulai sebagai federasi dari berbagai 

kelompok perempuan regional dengan tujuan ganda yaitu 

membangun China sosialis dan mempromosikan status 

perempuan itu sendiri (Jaschok, 2001). ACWF segera 

berkembang melampaui misi awalnya untuk mempromosikan 

kesetaraan gender, dan menjadi alat yang digunakan oleh 

partai untuk memobilisasi perempuan untuk kepentingan 

ekonomi, politik dan ideologi (Howell, 2000).  

Partai Komunis China memandang gerakan perempuan 

sebagai bagian dari revolusi China yang lebih besar untuk 
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melawan sistem feodal yang telah bertahan berabad-abad, 

akan tetapi beberapa pemimpin partai berpendapat bahwa 

karena sebagian besar perempuan terus melakukan pekerjaan 

rumah tangga, dan tidak berpartisipasi secara aktif dalam 

revolusi menjadikannya bertentangan dengan Ideologi Marxis-

Leninis. ACWF menentang pernyataan ini, dengan 

menyatakan bahwa kondisi ekonomi tidak pada titik di mana 

pekerjaan bisa diberikan kepada semua wanita. Oleh karena 

itu, pengurus rumah tangga, istri dan ibu yang berdedikasi 

terhadap pekerjaan mereka memang dapat dilihat sebagai 

kontribusi terhadap sosialisme. 

Untuk menekankan kontribusi perempuan, Lima 

Kampanye mengenai keluarga yang baik mulai diperkenalkan 

pada tahun 1956 untuk mengakui upaya di bidang-bidang 

seperti pendidikan, mengelola rumah tangga, membangun 

hubungan dengan tetangga, menjaga kebersihan rumah, dan 

perbaikan diri. Organisasi ini mempromosikan kampanye dan 

ideologi ini penting bagi ACWF, dan mendorong cabang lokal 

untuk membentuk kongres perempuan guna menyebarkan 

pesan (Zheng W. , 2005).  Pada tahun 1953, ada lebih dari 

40.000 pejabat yang bekerja untuk mempelopori kampanye 

pengorganisasian lokal. 

Sekitar tahun 1957, ACWF memasuki fase baru, 

sebagai federasi yang secara resmi dimasukkan dalam struktur 

partai. Lembaga ini memasuki hierarki administrasi negara, 

dan mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi massa 

(Jaschok, 2001). Inklusi formal ke dalam aparatus negara 

mengubah beberapa tugas ACWF (Ka Yee Tsui, 1998). 

ACWF sekarang bertanggung jawab untuk menyebarkan 

propaganda politik di kalangan perempuan, menjamin 

masuknya perempuan dalam kampanye politik, memasarkan 

kampanye ke perempuan Cina, dan mengorganisir pawai, 

pertemuan dan demonstrasi untuk mendorong partisipasi 

perempuan dalam kampanye. Partai Komunis China berusaha 

menggunakan ACWF untuk mempromosikan ide-ide spesifik 

gender dan membuat saluran formal untuk memobilisasi 
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perempuan (Howell, 2000). ACWF juga membentuk afiliasi 

dengan gerakan massa lainnya: YWCA Cina dan Bagian 

Personal Persatuan Perempuan Serikat Pekerja (Jaschok, 

2001).  

Selain itu, ACWF memainkan peran penting secara 

internasional untuk Partai Komunis China (Ka Yee Tsui, 

1998). Sebagai negara komunis dalam Perang Dingin, China 

mengalami kesulitan membangun hubungan diplomatik. 

ACWF mampu menjangkau gerakan perempuan di luar negeri, 

dan bahkan menjadi tuan rumah 23 delegasi dari bagian lain 

dunia untuk Konferensi Perwakilan Perempuan Asia pada 

bulan Desember 1949. Hal ini memungkinkan Republik 

Rakyat China untuk mengelilingi blokade diplomatik dan 

menjalin hubungan dengan negara lain. Namun, segera ketika 

Revolusi Kebudayaan akan dimulai di China, memaksa 

ACWF untuk menghentikan banyak kebijakannya. 

Gerakan perempuan selama Revolusi Kebudayaan 

Besar Proletar (1966–1976), seperti gerakan lain pada periode 

ini, sangat bergantung pada totalitas Mao Zedong (Ka Yee 

Tsui, 1998). Selama Revolusi Kebudayaan, gerakan 

perempuan dipandang sebagai borjuis dan reaksioner karena ia 

berasal dari Barat. ACWF sempat dihentikan pada tahun 1968 

karena dianggap anti-revolusioner. Partai tersebut berpendapat 

bahwa gerakan perempuan perlu sepenuhnya terbenam dalam 

gerakan revolusioner daripada menyembunyikan agenda 

mereka sendiri. Kantor ACWF diduduki oleh tentara dan 

banyak kader wanita yang terlibat dengan gerakan perempuan 

dikirim ke kamp kerja paksa di pedesaan. Pekerjaan wanita 

berhenti berfungsi sampai penangkapan Gang of Four pada 

tahun 1976. 

Panitia untuk Kongres Perempuan Nasional ke-4 

bertemu pada tahun 1976, dan memulai merehabilitasi banyak 

kader perempuan yang dikirim ke pedesaan, dan 

mengembalikan ACWF. ACWF sepenuhnya dibangun 

kembali pada tahun 1978 dan segera mengumumkan 



53 
 

dukungannya untuk Empat Modernisasi, yaitu rencana Deng 

Xiaoping untuk memodernisasi pertanian, pertahanan nasional, 

industri dan teknologi di China. ACWF yang baru direformasi 

mampu memperkuat kemampuannya untuk membentuk 

cabang lokal (Howell, 1996), tetapi sementara federasi lain 

dapat melanjutkan pekerjaan pada awal tahun 1970, ACWF 

sendiri tidak dapat melanjutkan pekerjaan pada tingkat 

nasional hingga 1978 (Howell, 2000). 

Setelah Revolusi Kebudayaan, All China Women 

Federation mulai memprioritaskan diri untuk melindungi hak-

hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan atas tanggung 

jawabnya sebagai instrument partai (Jaschok, 2001). 

Sementara ACWF bertanggung jawab untuk 

mengkomunikasikan bagaimana PKC telah membantu gerakan 

perempuan, mereka juga mulai mengkritik tindakan 

sebelumnya yang diambil karena selama ini gerakan 

perempuan tidak berhasil dalam menghadapi patriarki 

dominan China. ACWF semakin mempelajari gerakan 

perempuan di negara lain, dan mengadakan perdebatan yang 

melampaui parameter yang ditetapkan oleh Partai Komunis 

China.  

Kampanye ACWF menjadi lebih beragam ketika 

mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda 

dari populasi perempuan di perkotaan dan pedesaan. 

Sementara ACWF terus mengikuti garis yang ditetapkan oleh 

partai, kini ia tidak lagi terlibat dalam kampanye politik 

massal. Partai secara resmi mendeklarasikan ACWF sebagai 

badan pengawas di awal 1990-an, sehingga ACWF 

bertanggung jawab untuk menganalisis efektivitas pemerintah 

dalam mempromosikan hak-hak perempuan. Juga disetujui 

guna mencari bisnis nirlaba pada tahun 1992, sehingga kurang 

bergantung pada pembiayaan pemerintah, dan menjadi lebih 

otonom dalam menetapkan agendanya sendiri. 

Fokus baru organisasi ini adalah pada penemuan diri 

dari perempuan, dan ACWF meluncurkan Empat Kampanye 
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Mandiri yang terdiri dari: harga diri, kepercayaan diri, 

perbaikan diri, dan kemandirian. Contoh kasus yang ditangani 

ACWF, yaitu menyeimbangkan tanggung jawab 

pemerintahnya dengan tanggung jawabnya kepada perempuan 

China yang dapat dilihat dalam Kebijakan One Child Policy. 

ACWF bertanggung jawab untuk mempublikasikan kebijakan 

dan isinya, tetapi mempertanyakan apakah kebijakan tersebut 

menghormati hak-hak perempuan. Pada akhirnya, ACWF 

memutuskan untuk meminta kadernya mematuhi hukum untuk 

menjadi contoh yang baik bagi negara, untuk mempromosikan 

kebijakan One Child Policy kepada perempuan Cina, dan 

untuk mengecam keras tindakan pemaksaan apa pun yang 

terkait dengan kebijakan tersebut. 

ACWF juga memperluas pelatihan hukumnya bagi 

para kader, memperkuat keuangannya, terlibat dengan hak-hak 

LGBT, memerangi diskriminasi kerja dan perdagangan 

perempuan, serta memperkenalkan legislasi untuk memenuhi 

tantangan yang dihadapi oleh perempuan (Howell, 2000). Pada 

tahun 2000, ACWF mengembangkan pekerjaan untuk satu juta 

perempuan yang menganggur dengan menciptakan entitas 

ekonomi kecil di mana perempuan dapat bekerja sebagai 

pembantu layanan keluarga atau dalam kelompok layanan 

perempuan. Organisasi ini juga membantu “perempuan sisa" 

China yaitu perempuan yang tetap belum menikah setelah usia 

27 tahun. ACWF menawarkan mereka alternatif untuk 

menikah seperti kesempatan untuk mengejar pendidikan 

(Fincher, 2016). Dengan perubahan ini, ACWF menjadi 

kurang peduli dengan memobilisasi organisas grassroot, dan 

berfokus pada perannya dalam menetapkan wacana publik 

untuk isu-isu sosial dan politik perempuan (Zheng W. , 2005). 

All China Women Federation saat ini memiliki tujuh 

departemen fungsional untuk melaksanakan pekerjaan harian 

yaitu: Departemen untuk Anak-Anak, Departemen Hubungan 

Internasional, Departemen Pembangunan Perempuan, 

Departemen Publisitas, Departemen Hak dan Kepentingan 

Perempuan, Departemen Pengembangan Sumber Daya 
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Manusia dan Kantor Umum. ACWF mempertahankan 

hubungan yang kuat dengan Partai Komunis China melalui 

komite-komite perempuan di pemerintahan. Komite-komite ini 

mencakup berbagai topik mulai dari sistem pendidikan, sains, 

seni, dan kedokteran. Partai masih memiliki kontrol langsung 

atas beberapa aspek ACWF melalui kader, yang bekerja di 

dalam federasi yang mungkin menerima gaji pemerintah, dan 

melalui kekuatan promosi pemerintah. ACWF juga memiliki 

banyak organisasi afiliasi yang memperluas pengaruhnya 

termasuk: China Women‟s Development Foundation, 

Marriage and Family Magazine, the Legal Assistance Center 

of the ACWF, the China Women‟s Activity Center, the China 

Women‟s University, the China Women‟s News, the China 

Women‟s Publishing House, Women of China Magazine 

Publishing House. Banyak dari organisasi yang berafiliasi ini 

membantu mendistribusikan informasi kepada para perempuan 

di China. ACWF memiliki lebih dari 49 surat kabar dan 

majalah, dan perdebatan besar tentang gerakan perempuan 

terjadi di jurnal nasionalnya, Women of China, Chinese 

Women's‟s Movements, dan Collection of Women‟s Studies 

(Jaschok, 2001). 

Meskipun All China Women Federatin secara resmi 

diberi label sebagai LSM, dan hubungan jangka panjangnya 

dengan Partai Komunis China, yang berarti bahwa partai 

masih memiliki kepentingan dalam federasi dan anggotanya 

(Yihong, 2001). Empat tingkat federasi masih bertepatan 

dengan sistem administrasi negara. Badan tertinggi ACWF 

adalah Kongres Nasional Perempuan yang bertemu setiap lima 

tahun sekali. Kongres Nasional Perempuan mempelajari 

laporan yang dikirim kepada mereka dari Komite Eksekutif 

ACWF, memutuskan tujuan gerakan perempuan, membuat 

perubahan pada konstitusi, dan memilih Komite Eksekutif dan 

Komite Tetap ACWF. Di bawah tingkat nasional ini, kongres 

perempuan pada tingkat provinsi bertemu setiap tiga tahun 

untuk memilih Komite Eksekutif dan Tetap mereka. Namun 

tingkat lokal juga harus melaksanakan arahan dan laporan 
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kepada komite Partai Komunis China selain mengikuti 

ACWF. Dimana dalam hal Ini seharusnya memberi organisasi 

struktur ganda untuk melaksanakan perintah partai dan 

memberi tahu pemerintah kepentingan wanita. 

All China Women Federation dijalankan dari tingkat 

nasional dengan tingkat provinsi, kota, distrik dan desa di 

bawahnya (Yihong, 2001). Namun hal ini dianggap sebagai 

struktur hierarkis nominal karena Partai mengontrol setiap 

tingkat dan di atas yurisdiksi ACWF. Walaupun memiliki 

kontrol langsung, tingkat yang lebih tinggi memberikan 

bimbingan, ide, dan pelatihan ke tingkat di bawahnya. 

Beberapa anggota mengeluh bahwa perempuan yang dilatih 

oleh partai dipromosikan lebih cepat daripada perempuan yang 

dilatih oleh ACWF. Karena tingkat promosi yang dirasakan 

ini, anggota grassroot diberi insentif untuk mengikuti tuntutan 

partai dan bukan tuntutan ACWF. Anggota ACWF lainnya 

percaya bahwa struktur grassroot berhasil berhubungan 

dengan perempuan yang mereka geluti karena mereka berada 

di garis depan gerakan, dan melihat sedikit masalah dengan 

putuskan antara tingkat atas partai dan tingkat grassroot 

(Howell, 1996). 

Salah satu contoh masalah yang telah diidentifikasi 

oleh ACWF adalah bahwa perempuan di China tidak 

memahami kontribusi federasi, atau signifikansinya dalam 

gerakan perempuan. Para anggota ACWF mengidentifikasi 

dua sumber potensial untuk kurangnya pemahaman. Pertama 

adalah ACWF memiliki banyak peran dan organisasi cabang 

yang mungkin mengaburkan kontribusi yang dibuatnya. Kedua 

adalah bahwa ia tidak memiliki konsistensi dalam bagaimana 

ia telah mewakili perempuan, terutama pada tahun-tahun 

awalnya. Masalah lain yang dihadapi ACWF adalah 

hubungannya dengan gerakan perempuan internasional. 

Hubungan antara pandangan Marxis tentang feminisme dan 

pandangan internasional saat ini tentang feminisme sering 

dipandang sebagai kontradiktif. Marxisme sering menyebut 

gerakan feminis sebagai borjuis karena fokusnya hanya pada 
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perbaikan satu segmen masyarakat dan bukan masyarakat 

secara keseluruhan, dan menyatakan kapitalisme, bukan 

patriarki, adalah pencipta ketidaksetaraan gender. ACWF 

berjuang dengan cara melibatkan keduanya, kadang-kadang 

menolak meminjam sesuatu dari feminisme internasional. 

ACWF baru-baru ini berjuang untuk secara memadai 

mewakili beragam minat perempuan, dan beberapa kritikus 

percaya bahwa kebutuhan wanita yang semakin meningkat 

harus diwakili oleh kelompok organisasi yang lebih beragam. 

Sebagian besar LSM kepentingan perempuan yang beroperasi 

di China saat ini terdaftar di bawah ACWF dan telah mencari 

hubungan dekat dengan organisasi untuk mendapatkan 

legitimasi dan perlindungan (Jaschok, 2001). Beberapa 

organisasi yang terdaftar di luar ACWF dijalankan oleh para 

perempuan yang berafiliasi dengan ACWF, dan terjadi ada 

banyak tumpang tindih. Kelompok baru perempuan memiliki 

lebih banyak kebebasan dalam mengeksplorasi topik sensitif 

dan teori alternatif tentang gender karena mereka tidak 

berafiliasi dengan pemerintah dengan cara apa pun (Howell, 

2000). ACWF telah mendorong beberapa kelompok ini untuk 

membentuk, dan membawa yang lain di bawah payung 

mereka, yang memperluas jangkauan ACWF. Namun, 

mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk 

gerakan perempuan, dan ACWF secara historis mewakili satu-

satunya organisasi besar, ketegangan ada di antara kelompok-

kelompok perempuan ini dan ACWF. 

Negara memang sudah secara resmi melabeli ACWF 

sebgai sebuah LSM pada tahun 1995, namun sejauh mana 

istilah LSM untuk ACWF telah diperebutkan, mengingat 

hubungan ACWF yang panjang dan berkelanjutan dengan 

Partai Komunis China (Jaschok, 2001). Beberapa pemimpin 

dalam gerakan perempuan menentang ACWF yang 

menghadiri forum LSM di Manila pada tahun 1993 karena 

mereka tidak percaya bahwa mereka memenuhi kriteria LSM. 

Bahkan ACWF ragu-ragu menggunakan istilah LSM di China 

karena telah dikaitkan dengan kelompok anti-pemerintah, 
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meskipun telah menerima gelar internasional. Lembaga donor 

internasional umumnya lebih mungkin bekerja dengan LSM, 

sehingga klasifikasi LSM telah membantu ACWF 

memperoleh pembiayaan dari organisasi internasional 

(Howell, 1996). Disisi lain ada pula yang percaya bahwa 

ACWF menggolongkan sebagai LSM karena telah 

memisahkan diri dari pemerintah dalam beberapa tahun 

terakhir, dan disisi lain percaya bahwa ACWF dapat 

diklasifikasikan sebagai LSM jika definisi itu diperluas 

(Jaschok, 2001). Hal ini merupakan dukungan dari sikap yang 

berubah ini percaya bahwa pemisahan sepenuhnya dari 

pemerintah tidak mungkin dan berbahaya bagi ACWF. ACWF 

terus memiliki perdebatan internal dan eksternal tentang gelar 

LSM. 

Kesetaraan Perempuan di China  

Hak asasi perempuan di China memilki sejarah yang 

sungguh sangat menarik. Pada periode China kuno, 

Konfusianisme mengajarkan perempuan untuk tunduk patuh, 

pendiam, tinggal dirumah dan tidak boleh bekerja di luar. 

Setelah Revolusi Kebudayaan terjadi, Republik Rakyat China 

mempromisikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

sebagai kebijakan dasar negara (Gender Equality and Womens 

Development in China , 2017). Partai Komunis China 

meratifikasi konstitusi pertamanya pada tahun 1954 dan 

menyatakan bahwa status perempuan sebagai warga negara 

adaah penuh. Pasal 91 Konstitusi memberi perempuan hak 

yang setara dengan laki-laki di semua bidang kehidupan 

politik, ekonomi, budaya, sosial, dan domestik. Selama era 

pemerintahan Mao, kesetaraan gender di sisi lain 

diprioritaskan oleh negara dan perempuan sama-sama ditunjuk 

untuk mengisi posisi kepemimpinan dan pekerjaan kolektif 

pertanian setara dengan laki-laki. Setelah kematian Mao, 

negara China beralih ke sistem ekonomi pasar sosial yang 

mengakibatkan hilangnya dukungan negara untuk kesetaraan 

gender tersebut.   
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Untuk mempromosikan kesetaraan gender dan 

pengembangan perempuan, China melakukan banyak upaya 

dan tidak henti-hentinya untuk memperbaiki sistem hukumnya 

untuk melindungi hak dan kepentingan perempuan serta 

merumuskan dan melaksanakan program-program mengenai 

pembangunan perempuan, memperbaiki sistem kerja yang 

relevan, serta meningkatkan masukan keuangan dan 

memperkuat kesadaran sosial.  

Negara ini telah terus-menerus meningkatkan upaya dalam 

perumusan, revisi dan penegakan hukum dan peraturan yang 

relevan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan 

perempuan yang sah dengan sungguh-sungguh. Sebagai posisi 

tertinggi kekuasaan negara dan organ legislatif utama China, 

Kongres Rakyat Nasional dan Komite Tetapnya telah 

mengambil perlindungan hak-hak dan kepentingan perempuan 

dan mempromosikan kesetaraan gender sebagai kunci utama, 

dan memberi perhatian besar pada perumusan undang-undang 

tentang perempuan, dan secara aktif mendesak dan mengawasi 

penegakan dan penerapan hukum yang relevan. China kini 

telah membangun sistem hukum lengkap mengenai 

perlindungan hak-hak dan kepentingan perempuan, dan 

promosi kesetaraan gender, berdasarkan Konstitusi Republik 

Rakyat China, dan dengan Undang-Undang Republik Rakyat 

China tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan 

sebagai badan utama dan berbagai undang-undang dan 

peraturan terpisah, peraturan lokal dan aturan administratif 

yang diadopsi oleh berbagai departemen pemerintah sebagai 

ketentuan tambahan.  

Perempuan dan Politik 

Kemajuan dalam tingkat partisipasi perempuan dalam 

politik dapat dikaitkan dengan momentum reformasi ekonomi 

dan kebijakan pintu terbuka yang diperkenalkan Deng Xiao 

Ping di China pada tahun 1978. Reformasi berorientasi pasar 

ini telah sangat memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam 

persaingan pasar bebas. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran 

perempuan tentang hak-hak individu mulai berkembang, dan 
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pemberian hak-hak politik menjadi tidak dapat dihindari 

karena berfungsi sebagai perpanjangan dari kepentingan 

material mereka di bawah sistem pasar bebas. Selain itu, 

kebijakan pintu terbuka telah mempercepat penyelarasan 

upaya perempuan China untuk mendapatkan kesempatan yang 

sama dan kebijakan gender yang menguntungkan dengan 

adanya norma-norma internasional. 

Kemajuan besar China dalam inklusi politik mendapat 

banyak manfaat dari keberadaan berbagai jenis kelamin di 

dalam institusi dan kebijakan tersebut terutama adanya 

partisipasi kaum perempuan, dimana manfaat ini termasuk :  

1) Konstitusi, yang merupakan dasar untuk semua kebijakan 

gender.  

2) Konstitusi partai Komunis dan dokumen pihak lain yang 

telah memainkan peran penting dalam memimpin dan 

membimbing kebijakan gender.  

3) Undang-Undang Republik Rakyat China tentang 

Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan (1992, 2005), 

yang mengungkapkan prinsip-prinsip utama untuk kebijakan 

gender. 

4) Program Pengembangan Perempuan di China (1995-2000-

2010) yang termasuk tindakan dan tindakan tertentu untuk 

implementasi kebijakan gender, dan  

5) aturan spesifik yang dijabarkan dalam berbagai dokumen 

yang berkaitan dengan penunjukan personil oleh Departemen 

Organisasi Pusat dari Partai Komunis China , seperti Program 

untuk memperdalam reformasi sistem kader dan anggota dari 

tahun 2001 hingga 2010, yang melengkapi kebutuhan khusus 

perempuan di berbagai bidang. 

Kesempatan yang sama antara laki-laki dan 

perempuan telah menjadi kebijakan utama partai dan 

pemerintah sejak berdirinya Republik Rakyat China. Namun, 

sebagian besar ketentuan di bawah kebijakan ini terlalu umum 

dan tidak memiliki dampak substansial terhadap hak-hak 

perempuan itu sendiri. Menjadi tuan rumah Konferensi Dunia 

ke-4 China di Beijing pada tahun 1995 merupakan titik balik 

utama dalam menangani isu perempuan di negara ini. Acara 
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ini telah berfungsi sebagai katalis dalam meningkatkan 

keterlibatan perempuan dalam politik, yang menghasilkan 

berbagai peraturan mengenai gender. Dalam pidato penutupan 

Beijing Platform for Action tahun 1995, Presiden Jiang 

Zeming sekali lagi menekankan bahwa "kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan adalah kebijakan fundamental 

China." Setelah konferensi 1995, pemerintah China secara 

sistematis telah mendukung hak-hak politik bagi perempuan 

itu sendiri.  

Sebagian besar pertumbuhan ekonomi telah menciptakan 

kondisi material yang membuat kaum perempuan turut terlibat 

dalam urusan sosial dan partisipasi politik. Namun, partisipasi 

perempuan dalam politik tidak akan terjadi tanpa adanya 

pengembangan banyak faktor kelembagaan selama beberapa 

dekade terakhir. Sejak tahun 1990-an, khususnya Konferensi 

Dunia Keempat tentang Perempuan yang diadakan pada tahun 

1995 di Beijing, Partai Komunis China yang berkuasa bersama 

dengan All China Womens Federation telah menempatkan 

berbagai kebijakan, atau tindakan afirmatif, untuk 

meningkatkan kesetaraan gender. Akibatnya, perwakilan 

perempuan di badan politik telah meningkat secara signifikan. 

Untuk mendorong perempuan berpartisipasi, partisan telah 

berusaha mengeksplorasi berbagai pendekatan yang berbeda 

seperti menggabungkan pemilihan multikandidat dengan kuota 

wajib. Sistem kuota di setiap tingkatan telah menjamin 

kehadiran perempuan dalam badan-badan politik. 

Sebagai ketentuan utama dalam Konstitusi 1954, 

kesetaraan gender dilindungi secara konstitusional di negara 

China. Konstitusi ini menyatakan bahwa "semua warga 

Republik Rakyat China memiliki hak untuk memilih dan 

mencalonkan diri." Pada pasal lain menyatakan bahwa 

"perempuan di Republik Rakyat China memiliki hak yang 

sama dengan laki-laki di semua bidang kehidupan termasuk 

politik, bidang ekonomi, budaya, sosial dan keluarga. ”  

Antara tahun 1950-an dan 1970-an, hak-hak perempuan 

direalisasikan dan dilindungi oleh sistem manajemen kader 
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China di mana semua kader Partai dan pejabat pemerintah 

ditunjuk oleh party-state. Sistem ini mempertimbangkan 

faktor gender ketika penunjukan telah diputuskan, yang 

menyebabkan peningkatan besar dalam proporsi kader 

perempuan. Proporsi perempuan mencapai puncaknya pada 

tahun 1970, mewakili tonggak sejarah dalam sejarah inklusi 

politik perempuan di China.  

Berbagai indikator menunjukkan pencapaian dalam 

hal partisipasi politik perempuan, yang berkisar dari 

perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan di kantor-

kantor teratas hingga mereka yang berada pada bagian 

grossroot. Proporsi perempuan dalam Kongres Rakyat 

Nasional dan Konferensi Konsultan Politik Rakyat China telah 

meningkat seiring waktu. NPC pertama tahun 1954 memiliki 

147 perwakilan perempuan, terhitung 12% dari total jumlah 

perwakilan. NPC kedua tahun 1959 memiliki 150 perwakilan 

perempuan yang menyumbang persentase sebanyak 12,2%. 

NPC ketiga tahun 1964 memiliki 542 perwakilan perempuan 

yang terhitung menyumbang 17,9%.  

Chinese People's Political Consultative Conference 

(CPPCC) pertama tahun 1954 memiliki 12 wakil perempuan, 

persentase 6,6%. CPPCC kedua tahun 1959 memiliki 83, 

terhitung 11,4%. CPPCC ketiga thun 1964 memiliki 87, 

terhitung 8,1%. Saat itu ada dua perempuan di berbagai komite 

Pemerintah Pusat, dan terhitung 3,1% dari total jumlah 

anggota. Dari total enam wakil presiden, hanya ada satu 

perempuan. Ada 20 wanita dalam posisi di atau di atas tingkat 

wakil menteri, terhitung 4% dari total jumlah anggota 

keseluruhan. Pada 1950-an, pemerintah lokal di semua 

tingkatan memiliki kader perempuan. Secara nasional, sekitar 

70% kota bagian memiliki pemimpin dan wakil perempuan.  

Di tahun 1970-an, partisipasi politik perempuan mencapai 

puncaknya. Karena penerapan tindakan afirmatif dan langkah-

langkah wajib, tahun 1970-an menjadi era paling luar biasa 

bagi partisipasi politik perempuan di era China kontemporer. 
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Pada tahun 1975 NPC ke-4, menyumbangkan 22,6% dari total 

perwakilan perempuan dalam kongres tersebut. Sekitar satu 

dari empat anggota komite tetap adalah perempuan, hal ini 

menunjukkan bahwa para kader perempuan terdiri atas banyak 

pejabat pemerintah di semua tingkat, karena anggota komite 

tetap NPC biasanya dipilih dari pemegang posisi kunci di 

berbagai departemen fungsional pemerintah. 

Sejak tahun 1982, sejumlah dokumen dan kebijakan partai 

telah difokuskan pada perempuan mengenai pelatihan dan 

seleksi kader. Berbagai reformasi personel negara juga 

ditekankan guna peningkatan kapasitas kaum perempuan dan 

pembagian kekuasaan mereka di berbagai departemen dan 

organisasi pemerintah, memberikan perempuan perlindungan 

dan manfaat khusus. Partai juga telah melakukan upaya 

merekrut perempuan untuk memenuhi target pelatihan dan 

memilih kader perempuan. Konstitusi tahun 1982 secara 

substansial meningkatkan hak-hak politik perempuan. Pasal 48 

Konstitusi tahun 1982 menyatakan bahwa negara melatih dan 

memilih kader perempuan, lalu pada september tahun 1982 

saat Kongres Partai ke-12 diadakan di Beijing berhasil 

merevisi Konstitusi Partai. Dimana Pasal 34 Konstitusi Partai 

menyatakan bahwa partai memilih kader perempuan sesuai 

dengan kriteria integritas dan kemampuan. Partai juga harus 

memberi perhatian besar untuk membina dan memilih kader 

perempuan dan juga kader minoritas. Baik Konstitusi Negara 

dan Konstitusi Partai memfasilitasi tindakan afirmatif alam hal 

mempromosikan partisipasi politik perempuan dan 

meningkatkan proporsi perempuan dalam struktur kekuasaan 

yang berbeda. Dengan kata lain hal ini merupakan penekanan 

baru pada kaum perempuan.  

Pada tahun 1992 undang-undang pertama hak-hak 

perempuan tentang perlindungan hak-hak perempuan telah 

diberlakukan dan diamandemen pada tahun 2005. Undang-

undang itu menegaskan bahwa negara harus secara aktif 

melatih dan memilih kader perempuan. Organisasi-organisasi 

sipil, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga harus 
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menekankan prinsip kesetaraan gender dalam pengangkatan 

kader dan mereka harus membina dan mempromosikan kader 

perempuan sebagai anggota kepemimpinan. Negara harus 

memperhatikan pelatihan dan memilih kader perempuan 

minoritas juga
5
. Ketentuan-ketentuan ini telah menghasilkan 

dampak positif pada partisipasi politik perempuan. Menurut 

inisiatif kebijakan ini, pemerintah harus memainkan peran 

utama dalam hal implementasi kebijakan dan memikul 

tanggung jawab penuh untuk itu. Pada tahun 1995, Program 

Kesetaraan gender pertama China, Program Pengembangan 

Perempuan China (1995-2000) diberlakukan. Versi kedua 

(2001-2010) dari program ini dikembangkan pada tahun 2000, 

menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan telah 

menjadi bagian dari tindakan pemerintah. Berbagai tujuan 

konkret yang ditetapkan dalam program ini telah memajukan 

tujuan partisipasi politik perempuan. 

Sempat mengalami adanya penurunan partisipasi 

perempuan antara tahun 1980-an dan awal 1990-an, sebuah 

kemajuan dalam partisipasi politik perempuan terjadi pada 

pertengahan 1990-an. Tindakan afirmatif telah dibangun 

kembali dan dilaksanakan secara efektif ketika China 

menanggapi komunitas internasional sebelum dan sesudah 

Fourth World Conference on Women di Beijing tahun 1995, 

serta adanya empat pertemuan yang diadakan oleh 

Departemen Organisasi Pusat dan ACWF yang membahas isu-

isu yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan. 

Berbagai program tentang pelatihan dan pemilihan kader 

wanita diikuti. Sejak itu, sistem kuota wajib telah memainkan 

peran penting dalam meningkatkan proporsi perempuan di 

partai dan badan pemerintah. Secara keseluruhan, partisipasi 

                                                           
5
 Articles 10 and 11 of PRC Law on the Protection of 

Women‟s Rights, in the Working Committee of Law in the 

Standing Committee of the NPC, eds., The Current Laws and 

Regulations of the PRC( Volume І, Laws), Beijing, The 

Intellect Property Publishing House, 2002, pp.167782. 
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politik perempuan selama periode ini didorong oleh faktor 

internasional dan intervensi dalam bentuk strategi dan 

kebijakan yang berorientasi perempuan oleh party-state.  

Sejak akhir tahun 1990-an, COD telah menetapkan 

beberapa keputusan tentang pelatihan dan memilih kader 

perempuan. Hal ini dipromosikan oleh All China Womens 

Federation (ACWF), dimana partisipasi perempuan telah 

menjadi indeks yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja 

para pejabat, yang mewakili lompatan substansial dari definisi 

awal pada tahun 1982 untuk implementasi yang sebenarnya. 

Inisiatif kelembagaan ini telah menyediakan lingkungan 

kelembagaan yang stabil untuk memajukan partisipasi 

perempuan. 

Pada 1990-an, kuota kader perempuan mengalami 

peningkatan yang stabil. Statistik menunjukkan ada 10 juta 

pejabat pemerintah perempuan di seluruh negeri pada tahun 

1991, terhitung 31,2% dari total merupakan perwakilan dari 

kaum perempuan. Angka tersebut naik menjadi 12,4 juta pada 

tahun 1994, atau dengan jumlah persentase 32,5%. Pada tahun 

1997 bertambah menjadi 13,8 atau 34,4%. Pada tahun 2000 

meningkat menjadi 14,9 juta atau 36,2%, dan 15,026 juta pada 

tahun 2005 dengan persentase 38,9%.   

Selanjutnya, perempuan juga telah menduduki posisi 

resmi sebagai pemimpin senior, pada tahun 1994 tercatat ada 

satu perempuan menjadi wakil perdana menteri di Dewan 

Negara, 16 menteri perempuan dan wakil menteri, serta lebih 

dari 300 perempuan walikota dan wakil, dan 21.012 hakim 

perempuan di negara tersebut.  

Sementara itu, proporsi anggota partai perempuan juga 

mengalami peningkatan yang walaupun lamban namun tetap 

stabil. Jumlah anggota partai perempuan mencapai 8,2 

(15,13% dari total anggota partai) juta pada akhir tahun 1993. 

Meningkat kembali menjadi 8,9 juta (15,6% dari total) pada 

tahun 1994, dan terhitung, 11,2 juta pada tahun 2000, atau 
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17,4%, 11,6 juta pada tahun 2002, atau 17,5%, 9 13,6 juta 

pada akhir tahun 2005, atau 19,2% dari total. 

Pangsa perempuan di kalangan perwakilan NPC juga telah 

meningkat tercatat ada 626 perwakilan perempuan di NPC 

kedelapan pada tahun 1993, terhitung 21% dari total, 19 

anggota Komite Tetap perempuan, mencapai 12,3%, 2 

persentase poin lebih tinggi dari komite sebelumnya (xinhuan, 

1993). Ada 650 wakil perempuan di NPC Kesembilan tahun 

1998, terhitung 21,8% dari total 2.979. 12 Dewan Negara 

memiliki satu wakil perdana menteri wanita dan satu anggota 

dewan perempuan (Tang, 2005). 

Rasio ketrwakilan perempuan di Kongres Rakyat Nasional 

ke-12, badan legislatif tertinggi, mencapai rekor tertinggi yaitu 

perempuan menyumbang 23,4%, 2,1 poin persentase lebih 

tinggi daripada kongres sebelumnya yang diadakan lima tahun 

lalu. Perempuan juga menyumbang 39,9 persen dari anggota 

dewan direksi pada tahun 2016, jumlah ini meningkat 

dibandingkan dengan 32,7% pada tahun 2010. Perempuan 

menduduki 699 kursi parlemen dengan persentase 23,4% dari 

total anggotan parlemen. China juga menduduki peringkat ke 

62 dunia penyumbang jumlah perempuan terbanyak pada 

parlemen pada tahun 2017 (BBC, 2017).  

Kunci kemajuan keterwakilan perempuan adalah tindakan 

afirmatif dan implementasinya di pihak partai dan negara. 

Negara bagian, bersama dengan Federasi Perempuan, 

mengeksplorasi beragam pendekatan termasuk 

menggabungkan pemilihan multikandidat dengan kuota wajib 

untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan. 

Pemerintah menetapkan peraturan untuk menjamin perwakilan 

perempuan dalam organisasi pemerintah. Lebih penting lagi, 

Departemen Organisasi Pusat memberlakukan serangkaian 

kebijakan tentang partisipasi politik perempuan dan memulai 

program reguler untuk melatih dan memilih perempuan. 

Pembentukan indeks partisipasi perempuan di antara kriteria 

evaluasi pejabat memberikan insentif yang kuat untuk 

implementasi kebijakan. 
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Perkembangan program partisipasi partai-negara dari 

partisipasi perempuan telah sangat ditentukan oleh orientasi 

kebijakan umum dalam era yang berbeda. Meskipun ada upaya 

besar untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan 

yang dimasukkan oleh party-state, kebijakan tindakan 

afirmatif menghadapi perlawanan yang kuat dari waktu ke 

waktu. Sebagai contoh, ketika kebijakan pemerintah 

difokuskan pada pencapaian target yang direncanakan seperti 

pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran material, tujuan 

kesetaraan gender di subordinasi dan menjadi kurang 

dilaksanakan. Efek gender dari restrukturisasi ekonomi pada 

gilirannya tercermin dalam lingkup politik. Akibatnya, jumlah 

perwakilan perempuan di hierarki partai-negara di semua 

tingkatan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. 

Perempuan dan Ekonomi China 

Negara telah membuat jaminan kesempatan kerja yang 

setara antara perempuan dan laki-laki dan pembagian sumber 

daya ekonomi dan hasil pembangunan sosial menjadi prioritas 

utama untuk kemajuan kesetaraan gender dan pengembangan 

perempuan, juga telah bekerja dan mengadopsi serangkaian 

kebijakan dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa 

perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam 

pembangunan ekonomi, menikmati akses yang sama terhadap 

sumber daya ekonomi dan layanan yang efektif, meningkatkan 

kemampuan pengembangan diri mereka dan meningkatkan 

status sosial dan ekonomi mereka. 

Partisipasi yang setara dalam kegiatan ekonomi dan 

akses yang setara tentang sumber daya ekonomi adalah 

kondisi dasar untuk kesejahteraan dan perkembangan bagi 

perempuan. China telah sepenuhnya melindungi kepentingan 

ekonomi perempuan, dengan mempromosikan partisipasi yang 

setara bagi perempuan dalam pembangunan ekonomi dan 

akses yang sama terhadap hasil reformasi serta pembangunan.  

Mendorong perempuan untuk memulai bisnis dan 

kembali bekerja. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah 
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China telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang 

mendukung untuk mendorong perempuan memulai bisnis atas 

inisiatif mereka sendiri, dan memberi mereka perlakuan 

istimewa seperti memberikan subsidi pelatihan kerja dan 

pinjaman jaminan kecil serta melakukan pengurangan pajak 

dan pembebasan pajak. Sementara itu, pemerintah di semua 

tingkatan telah mengadopsi banyak kebijakan yang 

menguntungkan terhadap perempuan, seperti menciptakan 

pekerjaan kesejahteraan publik, membuka pusat layanan kerja, 

mensponsori kegiatan rekrutmen khusus dan kursus pelatihan 

kejuruan, memantau diskriminasi seks terhadap perempuan 

dalam pekerjaan dan membantu perempuan, terutama 

perempuan yang di-PHK, untuk mencari pekerjaan baru.  

Dengan dukungan pemerintah, federasi perempuan di 

berbagai tingkatan, serikat pekerja dan LSM lainnya yang 

telah mempekerjakan kembali perempuan dengan cara yang 

bagus. Selama periode dari tahun 1998 hingga 2003, federasi 

nasional perempuan yaitu All China Women berusaha untuk 

mendapatkan pinjaman kredit kecil untuk membantu total 2,5 

juta perempuan secara langsung untuk dipekerjakan kembali. 

Selama dekade terakhir, jumlah dan rasio perempuan yang 

dipekerjakan tetap cukup tinggi. Pada akhir 2004, jumlah 

pekerja perempuan perkotaan dan pedesaan mencapai 337 juta 

secara nasional, terhitung 44,8% dari total yang dipekerjakan; 

dan jumlah pekerja perempuan di unit kerja perkotaan 

mencapai 42,27 juta, terhitung 38,1% dari total nasional 

(Gender Equality and Women's Development in China). 

Memperbaiki struktur ketenagakerjaan perempuan. 

Selama beberapa tahun terakhir, industri tersier telah menjadi 

saluran utama untuk menyediakan pekerjaan bagi perempuan, 

dan semakin banyak perempuan memasuki dunia IT seperti 

komputer, komunikasi, keuangan dan asuransi serta industri 

teknologi tinggi dan baru lainnya. Saat ini, perempuan pemilik 

usaha kecil dan menengah terhitung sekitar 20% dari jumlah 

total pengusaha nasional, dan 60% dari mereka telah muncul 

dalam dekade terakhir. Instrumen negara, perusahaan dan 
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lembaga publik telah lama mengejar prinsip kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan dalam hal rekrutmen, pelatihan 

profesional dan teknisi, serta promosi dalam jajaran dan 

pemberian gelar profesional guna mendorong perempuan 

untuk menampilkan kemampuan. Pada akhir tahun 2004, 

perempuan menyumbang 43,6% dari total jumlah profesional 

dan teknisi di perusahaan milik negara dan lembaga nasional 

dan naik 6,3 poin persentase di atas 37,3% pada tahun 1995, di 

antaranya, jumlah senior dan tingkat menengah perempuan 

profesional dan teknisi naik dari 20,1% dan 33,4% menjadi 

30,5% dan 42,0%, pada masing-masing profesi.  

Pemerintah China juga meningkatkan jaminan sosial 

bagi perempuan perkotaan. Dalam beberapa tahun terakhir, 

pemerintah China telah meningkatkan pembangunan sistem 

jaminan sosial, dengan asuransi pensiun, asuransi 

pengangguran, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja 

dan asuransi bersalin sebagai konten utama. Pemerintah juga 

telah melakukan reformasi signifikan terhadap sistem bantuan 

sosial perkotaan, dan secara bertahap membentuk dan 

meningkatkan tiga dana: dana jaminan kehidupan perkotaan 

minimum, jaminan kehidupan dasar untuk dana pekerja yang 

diberhentikan dan dana jaminan pengangguran. Langkah-

Langkah uji coba terhadap Asuransi Kemanusiaan Perusahaan 

Karyawan negara yang diumumkan pada tahun 1994 telah 

menempatkan asuransi kehamilan, yang dulunya ditanggung 

oleh pemilik perusahaan atau majikan di bawah perencanaan 

sosial secara keseluruhan. Pada akhir 2004, praktik 

perencanaan sosial secara keseluruhan telah diperkenalkan di 

28 provinsi, daerah otonom dan kota yang langsung di bawah 

pemerintah pusat, dengan 43,84 juta karyawan, atau 60% dari 

total jumlah pegawai perkotaan. Pada bulan Oktober 1999, 

Peraturan tentang Standar Kehidupan Minimum untuk 

penduduk kota mulai berlaku. Pada akhir 2004, 22,05 juta 

penduduk perkotaan, termasuk perempuan, menerima 

tunjangan subsistensi minimum. Semua orang yang 

membutuhkan bantuan tersebut pada umumnya tertutup. 
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Pemerintah telah memberikan peran penuh untuk 

perempuan dalam ekonomi pedesaan. China pada dasarnya 

adalah negara agraris, dan perempuan menguasai lebih dari 

60% tenaga kerja pedesaan dan merupakan kekuatan utama 

dalam kegiatan pertanian. Undang-undang Republik Rakyat 

China tentang Kontraktor Tanah Pedesaan, yang mulai berlaku 

pada tahun 2003, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki 

menikmati hak yang sama dalam mengontrakkan tanah di 

daerah pedesaan, dan tidak ada organisasi atau individu yang 

akan mencabut hak perempuan untuk melakukan beroprasi 

sebagai kontraktor atau melanggar hak mereka untuk 

melakukannya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah 

Cina telah mengadopsi kebijakan aktif dan langkah-langkah 

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pertanian, 

daerah pedesaan dan petani, meningkatkan inputnya ke dalam 

pertanian, mendorong reformasi pajak di daerah pedesaan, dan 

menerapkan strategi pertanian yang menyegarkan dengan 

menerapkan sains dan teknologi. Departemen-departemen 

pemerintah dan federasi perempuan di semua tingkat memiliki 

kegiatan yang diorganisasi bersama untuk mendorong 

perempuan pedesaan untuk memperoleh pengetahuan dan 

belajar sains dan teknologi, dan bersaing dalam 

pengembangan dan kontribusi mereka. Sehingga membawa 

peran mereka guna mengembangkan ekonomi pedesaan. 

Menjaga hak-hak dan kepentingan sah perempuan 

pedesaan yang bekerja di kota juga telah dilakukan oleh 

pemerintah China. Selama beberapa tahun terakhir, 

pemerintah China telah secara bertahap mengurangi atau 

menghilangkan peraturan yang membatasi pekerjaan orang-

orang pedesaan di perkotaan dan melakukan upaya-upaya 

besar untuk menyelesaikan masalah gaji, tunggakan, 

keamanan kerja, pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang 

sama serta jaminan sosial untuk membebaskan para pekerja 

migran pedesaan yang gelisah mengenai pendaftaran tempat 

tinggal di perkotaan dan masalah sekolah anak-anak mereka. 

Secara aktif pemerintah melindungi hak-hak yang sah dan 
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kepentingan perempuan pedesaan yang bekerja di perkotaan. 

Pada saat yang sama, negara juga mendorong dan mendukung 

pembangunan sekolah, tempat pelatihan dan pusat bantuan 

hukum, dan publikasi kasus-kasus pelanggaran yang khas 

sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak 

mereka di antara para pekerja perempuan migran serta 

meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi hak-hak 

mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Kemajuan signifikan telah dibuat dalam mengurangi 

kemiskinan di kalangan perempuan. Selama pelaksanaan 

strategi pengurangan kemiskinan yang komprehensif, China 

telah memberikan pertimbangan secara menyeluruh terhadap 

dampak urbanisasi, penuaan, perubahan iklim dan faktor sosial 

dan pasar lainnya terhadap kemiskinan di kalangan 

perempuan, beserta upaya yang diperkuat untuk mengatasi 

kemiskinan tersebut. Negara ini telah menerapkan program 

untuk pengentasan kemiskinan melalui pembangunan di 

daerah pedesaan, menjadikan perempuan sebagai fokus utama 

perhatian dan memberikan prioritas pada proyek pengentasan 

kemiskinan bagi perempuan disemua kondisi lainnya secara 

setara, berusaha untuk meningkatkan kapasitas pengembangan 

perempuan dan membawa lebih banyak manfaat bagi 

perempuan sebagai sebuah kelompok. Jumlah perempuan 

miskin telah jauh menurun dengan jumlah marjin yang sangat 

besar, dan tingkat kemiskinan perempuan pun telah terus 

berkurang. Di 592 kabupaten termiskin yang dijadikan sasaran 

utama pengentasan kemiskinan nasional dan pekerjaan 

pembangunan, tingkat kemiskinan penduduk perempuan 

menurun dari 20,3 persen pada tahun 2005 menjadi 9,8 persen 

pada tahun 2010. Negara telah membentuk sistem bantuan 

sosial model baru, meningkatkan upaya untuk melindungi 

perempuan dari kemiskinan. Pada tahun 2014, jumlah 

perempuan yang memperoleh tunjangan subsisten untuk 

penduduk perkotaan dan pedesaan adalah 7,92 juta dan 18,26 

juta, dan kemudian meningkat sebesar 2 juta dan 15,91 juta 
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dibandingkan dengan tahun 2006 (Gender Equality and 

Women's Development in China, 2015).  

Negara telah secara aktif mengimplementasikan 

sejumlah program kesejahteraan dan kebijakan publik bagi 

perempun yang memiliki ekonomi dibawah rata-rata, seperti 

program bantuan untuk perempuan yang menderita kanker 

payudara dan kanker serviks, proyek perumahan yang nyaman 

untuk para ibu tunggal yang tinggal dipedesaan yang miskin, 

dan program kesehatan, serta membawa bantuan bagi 

perempuan miskin yang jatuh sakit, dan berbagai kelompok 

lainnya.  

Negara juga berupaya meningkatkan struktur 

ketenagakerjaan bagi perempuan. Pada 2013, jumlah 

perempuan yang bekerja di seluruh negeri adalah 346,4 juta, 

terhitung 45% dari total penduduk yang bekerja. Survei 

terbaru tentang status sosial perempuan China menunjukkan 

bahwa perempuan di industri sekunder dan tersier tumbuh 

sebesar 25 poin persentase dibandingkan dengan 10 tahun 

yang lalu, dan bahwa pemimpin perempuan dari berbagai 

departemen, tenaga profesional dan teknis, dan personil 

administrasi dan terkait meningkat oleh 13 poin persentase. 

Pada tahun 2013, jumlah pekerja profesional dan teknisi 

perempuan tingkat menengah dan senior mencapai 6,61 juta, 

atau 44,1% dari total dalam kategori ini, meningkat 9 poin 

persentase dari tahun 2000. Jumlah wirausaha perempuan 

terus bertambah, sekarang terhitung seperempat dari total 

jumlah pengusaha di China. Pemerintah telah memulai 

rencana aksi untuk mempromosikan kewirausahaan dan 

inovasi di kalangan perempuan, mendorong perempuan untuk 

mencari pekerjaan di industri yang sedang berkembang. 

Sekitar 55% bisnis Internet baru didirikan oleh perempuan. 

Negara melindungi hak dan kepentingan perempuan 

pedesaan terkait dengan tanah. China adalah negara pertanian 

yang besar, dan perempuan yang tinggal di daerah pedesaan 

mencapai sekitar 70% dari total angkatan kerja pertanian. 
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Sementara dengan reformasi menyeluruh dan mempromosikan 

pemerintahan sendiri tingkat desa di daerah pedesaan, negara 

telah menerapkan dan memperbaiki hukum dan kebijakan 

untuk melindungi hak-hak tanah perempuan di daerah 

pedesaan, membentuk berbagai sistem untuk mengelola dana 

kolektif pedesaan, aset dan sumber daya, dikoreksi peraturan 

desa dan konvensi rakyat untuk penduduk desa yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip kesetaraan gender, sehingga untuk memastikan bahwa 

perempuan di daerah pedesaan menikmati hak yang sama dari 

kontrak dan pengelolaan lahan, penggunaan wisma dan 

distribusi pendapatan kolektif. Dalam verifikasi, pendaftaran 

dan sertifikasi kontrak tanah dan hak pengelolaan, jelas diatur 

bahwa hak dan kepentingan perempuan dalam kaitannya 

dengan tanah harus diberikan dalam buku pendaftaran dan 

sertifikat hak atas tanah, sehingga perempuan di daerah 

pedesaan dapat memastikan akses  sumber daya yang 

diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pembangunan. 

Negara meningkatkan tingkat jaminan sosial bagi 

perempuan. Undang-undang Asuransi Sosial Republik Rakyat 

China memiliki bab terpisah untuk asuransi kehamilan, yang 

dengan jelas menetapkan bahwa perempuan sama-sama 

menikmati hak-hak jaminan sosial. Dalam Program 

Pembangunan Perempuan China (tahun 2011-2020), bagian 

berjudul "Perempuan dan Jaminan Sosial" ditambahkan, 

mendefinisikan tujuan utama, kebijakan, dan langkah-langkah 

untuk memungkinkan perempuan menikmati akses yang sama 

ke asuransi sosial, bantuan, kesejahteraan dan bantuan. jumlah 

perempuan yang berpartisipasi dalam asuransi hari tua, 

asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, asuransi 

kecelakaan industri, dan asuransi kehamilan terus meningkat. 

Pada tahun 2013, jumlah perempuan yang ditanggung oleh 

asuransi usia tua dan asuransi kesehatan untuk pekerja 

perkotaan mencapai 146,12 juta dan 126,57 juta, meningkat 

sebesar 67,43 juta dan 72,82 juta dibandingkan dengan angka 

pada tahun 2005, dan jumlah perempuan yang berpartisipasi 
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dalam asuransi bersalin mencapai 71,17 juta, meningkat 48,44 

juta dibandingkan dengan 2005. Pada bulan April 2012, 

peraturan khusus tentang Perlindungan Tenaga Kerja untuk 

Karyawan Perempuan diberlakukan dan diberlakukan, 

memperpanjang cuti hamil dari 90 hari menjadi 98 hari dan 

meningkatkan tingkat kehamilan perlindungan untuk 

perempuan. 

Pemerintah secara aktif mempromosikan kesetaraan 

gender dalam pekerjaan dan meningkatkan kemampuan 

perempuan untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis, 

pemerintah China telah mulai bekerja sama dengan Program 

Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation), 

Organisasi Perburuhan Internasional dan organisasi 

internasional lainnyadengan hasil yang memuaskan. Saat ini, 

China sedang mempercepat, melanjutkan proses dari UN's 

Discrimination (Employment and Occupation) Convention 

(Gender Equality and Women's Development in China). 

Perempuan dan Edukasi di China  

Di Cina, perempuan menikmati hak dan peluang yang 

sama dengan laki-laki untuk menerima pendidikan. Hak dan 

peluang seperti itu jelas didefinisikan dalam Undang-undang 

Pendidikan Cina, Undang-Undang Pendidikan Wajib dan UU 

Pendidikan Kejuruan. Negara mengambil tindakan konkret 

untuk memastikan bahwa anak perempuan menerima wajib 

belajar sembilan tahun dan bahwa perempuan memiliki lebih 

banyak kesempatan untuk menerima pendidikan menengah 

maupun tinggi. Negara bertekad untuk menghilangkan buta 

huruf di kalangan perempuan muda dan setengah baya, 

mempromosikan pendidikan seumur hidup bagi perempuan 

dan memperpanjang tahun rata-rata pendidikan mereka. 

Pemerintah Cina berusaha keras untuk menghilangkan 

kesenjangan gender pada tahap wajib belajar, dan 

memperbaiki lingkungan pendidikan untuk anak perempuan. 

Pada tahun 2004, pendaftaran anak laki-laki dan perempuan 

adalah 98,97% dan 98,93%. Perbedaan dalam akses 
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pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan berkurang 

dari 0,7 poin persentase pada tahun 1995 menjadi 0,04 persen. 

Pemerintah tidak henti-hentinya meningkatkan inputnya 

menjadi pendidikan wajib di pedesaan, sehingga dapat 

meningkatkan lingkungan wajib belajar di sana dan 

memastikan bahwa semua anak perempuan, seperti anak laki-

laki, memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan wajib. 

Pada tahun 2004, biaya yang diberikan negara untuk 

pendidikan wajib di daerah pedesaan mencapai 139.362 miliar 

yuan, dua kali lipat jumlah pada tahun 1995. Dalam beberapa 

tahun terakhir, negara telah mengumpulkan uang dari banyak 

saluran guna memberikan hibah kepada siswa di sekolah dasar 

dan menengah. Di bawah  kebijakan yang dikenal sebagai " 

Two Exemptions and One Allowance", pemerintah 

memberikan subsidi sehingga siswa dari keluarga yang tengah 

mengalami kesulitan keuangan di daerah pedesaan, terutama 

di China tengah dan barat, dibebaskan dari membayar biaya 

buku pelajaran dan biaya lainnya, dan siswa yang tinggal di 

asrama sekolah mendapatkan tunjangan. Pemerintah di semua 

tingkatan telah merumuskan kebijakan khusus dan mengambil 

langkah-langkah mengenai pendidikan anak perempuan di 

daerah miskin dan daerah yang dihuni oleh etnis minoritas, 

bekerja keras untuk menaikkan tingkat wajib belajar bagi anak 

perempuan di pedesaan China. Selain itu, negara telah 

mengadopsi kebijakan khusus untuk memastikan bahwa anak-

anak migran (termasuk anak perempuan) dari daerah pedesaan 

menerima wajib belajar. Selama bertahun-tahun, pemerintah di 

semua tingkatan telah bekerja keras untuk membantu LSM 

dalam mengatur kegiatan donasi untuk mengumpulkan uang 

untuk meningkatkan pendidikan anak perempuan. Proyek 

Harapan dan Program Spring Buds yang diprakarsai oleh 

Yayasan Pengembangan Pemuda China dan Yayasan Anak-

Anak China telah memberikan bantuan keuangan kepada 

sejumlah besar pada perempuan yang putus sekolah untuk 

membantu mereka kembali bersekolah. 
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Negara melakukan upaya-upaya besar untuk 

memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk 

menerima pendidikan menengah maupun tinggi. Akibatnya, 

proporsi perempuan di semua jenis sekolah di semua tingkatan 

telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2004, proporsi 

siswa perempuan di sekolah menengah pertama dan sekolah 

menengah atas masing-masing mencapai 47,4% dan 45,8%; 

proporsi siswa perempuan di sekolah menengah kejuruan 

mencapai 51,5%; jumlah siswa perempuan di lembaga 

pendidikan tinggi nasional mencapai 6.090.000, atau sama 

dengan 45,7% dari semua siswa di sekolah tersebut dan 

mengalami peningkatan 10,3 poin persentase dari tahun 1995. 

Proporsi mahasiswi dan doktoral perempuan adalah 44,2% dan 

31,4%, 13,6 poin persentase dan 15,9 poin persentase lebih 

tinggi masing-masing dari tahun 1995. Dalam beberapa tahun 

terakhir, pemerintah China telah memperkenalkan sistem 

pinjaman negara dan mendirikan beasiswa negara untuk siswa 

di lembaga pendidikan tinggi, memberikan pinjaman dengan 

bunga, beasiswa dan tunjangan bagi orang miskin (termasuk 

perempuan) untuk membantu menyelesaikan studi mereka. 

Sementara itu, pemerintah mendorong perusahaan, lembaga 

swasta dan individu untuk menyumbang dana pada pendidikan 

dan untuk membantu para siswa perempuan yang memiliki 

kesulitan keuangan untuk menerima pendidikan. Negara 

menekankan pentingnya pembinaan dan pelatihan para guru 

perempuan, dan memberikan peran penuh dalam 

mempromosikan pendidikan gender perempuan. Pada tahun 

2004, proporsi guru perempuan di sekolah menengah pertama 

dan menengah adalah 45,9% dan 41,7%, dan proporsi pengajar 

perempuan di sekolah menengah kejuruan dan lembaga 

pendidikan tinggi adalah 46,5% dan 42,5%. 

Selama bertahun-tahun, pemerintah Cina telah menaruh 

perhatian besar guna menghilangkan buta huruf di kalangan 

perempuan, membatasi kemunculnya, dan mencegah 

perempuan menjadi buta huruf lagi. Prioritas kebijakannya 

dalam hal ini adalah untuk mempromosikan pendidikan 
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penghapusan buta huruf bagi perempuan di daerah miskin dan 

daerah yang dihuni oleh etnis minoritas. Departemen-

departemen pemerintah yang relevan dan All China Women 

Federation telah bersama-sama meluncurkan Program 

Penghapusan Keaksaraan di kalangan Perempuan. Pada tahun 

2004, tingkat buta huruf di kalangan perempuan berusia 15 

tahun ke atas di daerah perkotaan adalah 8,2%, penurunan 

5,7% dari tahun 1995. Tingkat buta huruf di kalangan wanita 

15 tahun ke atas di daerah pedesaan adalah 16,9%, penurunan 

10,5 poin persentase dari tahun 1995. Tingkat buta huruf di 

kalangan wanita muda dan setengah baya di seluruh negeri 

adalah 4,2%, turun 5,2 poin persentase dari tahun 1995, dan 

tingkat penurunan lebih tinggi dari tingkat penurunan buta 

huruf di kalangan penduduk umum (Gender Equality and 

Women's Development in China). 

Pada tahun 2012, rata-rata lama pendidikan perempuan di 

China telah meningkat menjadi 8,6 tahun. Kesenjangan gender 

antara laki-laki dan pendidikan perempuan rata-rata adalah 0,7 

tahun. Ditahun-tahun yang sama mahasiswa perempuan di 

pendidikan tinggi menyumbang 51,4% dari total pendaftaran 

universitas. Pada tahun 2016, 50,6% mahasiswa pascasarjana 

adalah perempuan, melebihi persentase laki-laki untuk 

pertama kalinya. Ditahun yang sama perempuan juga 

menyumbang 52,5% dari keseluruhan total mahasiswa yang 

menempuh jenjang pendidikan tinggi. 

Pada tahun 2013, tingkat pendaftaran bersih anak 

perempuan di sekolah dasar mencapai 99,72%. Data 

menunjukkan 99,6821 juta perempuan pedesaan China 

berpartisipasi dalam pelatihan keterampilan praktis, dan 

mereka menyumbang 46,6% dari total peserta antara dari 

tahun 2006-2010 (Zhao, 2015).  

C. Perempuan China Hari Ini  

Di era milenial rata-rata hampir semua perempuan di 

China telah mengenyam pendidikan muali dari dasar hingga 

perguruan tinggi. Dalam bidang pekerjaan pun hampir sama 
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hal-nya. Perempuan kini bebas atau sesuka hati untuk 

menduduki jabatan pekerjaan manapun sesuai kehendak 

dengan tetap meihat kemampuan diri. Tidak seperti era-era 

yang lalu, ketika perempuan masih berhadapan dengan sistem 

tradisional yang membatasi ruang gerak mereka. Bagaimana 

para perempuan tempo dulu harus patuh terhadap hirarki sosial 

mendapatkan posisi yang bukan menjadi prioritas utama 

masyarakat. Bukan juga memiliki hak superior seperti kaum 

laki-laki yang memiliki akses pendidikan, pekerjaan diluar dan 

menjadi seorang pemimpin. Peran dan posisi perempuan 

hanya sebatas ruang lingkup rumah saja. Kini kesetaraan itu 

dapat dinikmati tidak hanya pada laki-laki namun perempuan 

juga memiliki hak untuk itu.  

Pada tahun 2015, China mulai memberlakukan undang-

undang nasional pertamanya yang melarang kekerasan dalam 

rumah tangga, meskipun itu tidak termasuk untuk pasangan 

sesama jenis dan tidak menangani kekerasan seksual. Undang-

undang tersebut juga mendefinisikan kekerasan dalam rumah 

tangga untuk pertama kalinya (Hunt, 2015). Dimana kasus 

kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi subyek banyak 

perdebatan publik di China sejak tahun 2011, ketika kasus 

Kim Lee yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya 

terangkat di media massa.  

Mobalisasi perempuan di era sekarang tidak terbatas 

geraknya. Perempuan bisa mengekspresikan dirinya dan 

mengemukakan suara didepan umum. Walau isu kesetaraan 

gender telah di lembagakan oleh negara namun masih saja 

terjadi kasus ketidaksetaraan.  Seperti selain pengesahan 

undang-undang tersebut ditahun yang sama pada bulan maret 

tepatnya ketika malam dihari International Women Day, lima 

feminis muda China ditangkap karena telah membuat masalah. 

Lima femnis tersebut adalah Li Tingting, Wei Tingting, Zheng 

Churan, Wu Rongrong, dan Wang Man (Sile, 17).  

Mereka dikenal sebagai "Feminis Five," yang telah lama 

menjadi pendukung undang-undang mengenai kekerasan 



79 
 

dalam rumah tangga di China. Lima Feminist ini ditangkap 

karena merencanakan kampanye protes terhadap pelecehan 

seksual di transportasi umum. Kelompok ini juga terlibat 

dalam demonstrasi menentang ketidaksetaraan gender di 

China dan melakukan seni pertunjukan mengenai hak LGBT 

di China. Mereka menggunakan seni dalam melakukan aksi 

protes dan merupakan bagian penting dari aktivisme mereka 

karena demonstrasi publik dilarang di China (Meili, 2015).  

Setelah setahun mendekam dalam bui, para anggota dari 

Feminist Five telah bersumpah untuk melanjutkan upaya 

mereka. Mereka kini memanfaatkan media sosial untuk 

membawa kesadaran akan diskriminasi terhadap perempaun 

serta mengumpulkan donasi dari masyarakat (Post, 2016). 

Gerakan Feminist Five menjadi momentum penting karena 

mereka mewakili era baru feminisme di China.  

 

 

 

 

 

 

  


