
HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL, SELASA 8 MARET 2016,  

"AHLI PBB MENDESAK HAK MENGHORMATI PEREMPUAN PEDESAAN,  
MENGAKUI PERAN PENTING DALAM PEMBANGUNAN  

DAN PENGURANGAN KEMISKINAN", 

Hari Perempuan Internasional, Selasa 8 Maret 2016, Tenaga Ahli PBB 
mendorong untuk menghormati hak wanita perdesaan, mengakui peran mereka yang 
sangat penting dalam pembangunan dan pengurangan kemiskinan,  

Geneva (4 Maret 2016) – Menjelang hari Perempuan Internasional, Selasa 8 
Maret, Komite Pengurangan Diskrimanasi terhadap perempuan (CEDAW) menyerukan 
focus pada perempuan dan anak perempuan, dan impelementasi efektf dari tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs), banyak dari hal tersebut merefleksikan situasi 
perempuan di perdesaan. Komite yang memonitor pelaksanaan oleh pihak Pemerintah 
Negara Pihak Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, menekankan 
kebutuhan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan pedesaan dan 
anak perempuan sesuai dengan Pasal 14 Konvensi dan sesuai dengan Rekomendasi 
Umum No 34 itu telah mengadopsi Hak Perempuan Pedesaan *:       
  “Jumlah Perempuan perdesaan pada seperempat populasi dunia adalah 
perempuan perdesaan,. Beberapa konfrensi PBB mengakui kontribusi yang signifikan 
untuk pembangunan pedesaan, pangan dan gizi, serta pengurangan kemiskinan. 
Namun demikian, mereka terus menghadapi tantangan termasuk hambatan sistemik 
dan perlawanan untuk menikmati penuh hak-hak mereka. 

Dibeberapa negara, kebutuhan secara khusus tidak termuat dalam undang-
undang, peraturan dan anggaran negara dan daerah. Mereka dikeluarkan dari pimpinan 
dan pengambil keputusan pada seluruh level, yang dipengaruhi oleh stereotip negative 
proporsional, kekerasan berbasis gender dan akses yang cukup untuk pelayanan sosial 
dasar dan sumber daya. 

Mengingat situasi tertentu perempuan pedesaan dan anak perempuan, Komite 
mendesak masyarakat internasional, termasuk pemerintah untuk menjamin melalui 
pemberdayaan mereka, antara lain: 
• Adopsi kerangka hukum non-diskriminatif dan akses yang mudah dan terjangkau 

perempuan pedesaan untuk keadilan; 
• Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pedesaan berfokus 

pada kebutuhan khusus dari kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan; 
• Penciptaan lingkungan yang mendukung melalui tindakan khusus sementara, 

termasuk program-program dan kebijakan yang ditargetkan untuk meningkatkan 
kondisi sosial dan ekonomi perempuan pedesaan; 

• Penghapusan stereotip negatif dan kebiasaan berbahaya dan praktik termasuk anak 
dan perkawinan paksa, mutilasi alat kelamin perempuan, dan hukum diskriminatif 
dan adat waris; 



• Pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan 
dalam rumah tangga, perdagangan dan kerja paksa; 

• Partisipasi bermakna dalam kehidupan politik dan publik di semua tingkat; 
• Adopsi kebijakan yang relevan dan struktur kelembagaan untuk pengembangan dan 

kemajuan perempuan pedesaan; 
• Akses ke pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, pelayanan kesehatan 

dan fasilitas, kesempatan kerja, perumahan yang layak, air minum yang aman 
dan sanitasi, akses terhadap tanah dan kredit, teknologi baru termasuk ITC; 

• Perlindungan perempuan pedesaan dari konsekuensi negatif dari akuisisi tanah oleh 
perusahaan nasional dan transnasional, dan / atau negara-negara asing, serta 
akibat industri ekstraktif dan megaprojects; dan 

• Perlindungan dan keamanan perempuan pedesaan dan anak perempuan dalam 
konteks bencana keseluruhan meningkat terkait dengan perubahan iklim, serta krisis 
lainnya, termasuk bencana buatan manusia. 

• Komite percaya bahwa mengatasi situasi perempuan pedesaan akan memberikan 
kontribusi pada pengembangan masyarakat, penguatan norma dan standar hak 
asasi manusia, serta realisasi tujuan yang disepakati oleh masyarakat 
internasional." 


