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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Masyarakat Internasional mengakui bahwa hak yang sama harus ada antara 

laki-laki dan perempuan. Banyak peraturan yang dihasilkan ditujukan untuk melawan 

diskriminasi dan program pemberian akses perempuan untuk politik, kesehatan, 

pendidikan, dan hak-hak yang lain. Seperti The Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang dibuat pada tahun 1979 

oleh United Nations sebagai sebuah tindakan untuk menghentikan diskriminasi 

terhadap perempuan.
1
 Meskipun CEDAW telah diratifikasi oleh beberapa Negara, 

namun fakta menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki kesempatan lebih 

sedikit daripada laki-laki untuk berpartisipasi dalam bidang politik, mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang baik, dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. 

Kesetaraan gender sangat penting untuk realisasi hak asasi manusia untuk semua. 

Namun ternyata di beberapa negara masih terjadi ketidaksetaraan gender, salah 

satunya di Nepal. 

Berdasarkan Human Development Index
2
, Nepal merupakan salah satu Negara 

yang masuk dalam kategori Medium Human Development bersama dengan Negara-

                                                           
1
 United Nation, Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 

diakses dalam http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1  (17 Juni 

2016, 21:12 WIB) 
2
 Human Development Index mengukur dari Gender Inequality Index (GII) dan Human Poverty Index. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
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negara lain seperti Pakistan, Afganistan, dan Myanmar. Antara tahun 1990 sampai 

2015, nilai Human Development Index Nepal meningkat dari 0,378 menjadi 0,558, 

meningkat 47,7 persen. Sementara nilai HDI Nepal telah meningkat dari tahun ke 

tahun, namun rankingnya belum meningkat dibandingkan dengan Negara-negara 

berkembang lainnya. Nepal berada dirangking 144 dari 188 Negara.
3
  

Banyak perempuan di Nepal telah menerima berbagai bentuk pendidikan, 

namun masih ada kesenjangan besar antara kasta, kelompok, etnis, dan daerah. 

Berdasarkan data dari Mapping Nepal Census Indicators, pada tahun 1991 jumlah 

penduduk Nepal sebesar 18.750.000 juta jiiwa dengan tingkat melek huruf sebesar 

39,6 persen yang diantaranya laki-laki sebesar 54,5 persen dan perempuan sebesar 25 

persen. Perempuan didaerah Humla menjadi daerah dengan tingkat melek huruf 

terendah yaitu sebesar 95,4 persen perempuan tidak mendapatkan pendidikan apapun 

dibandingkan dengan laki-laki sebesar 66,30 persen. Pada tahun 2001 jumlah 

penduduk Nepal sebesar 24.160.000 juta jiwa dengan tingkat melek huruf orang 

dewasa sebesar 54,1 persen dengan laki-laki sebesar 65,5 persen dan perempuan 

sebesar 42,8 persen. Perempuan di daerah Mugu menjadi daerah dengan tingkat 

melek huruf terendah yaitu sebesar 90,7 persen perempuan tidak mendapatkan 

pendidikan apapun dibandingkan dengan laki-laki sebesar 45,38 persen. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang beruntung (misalnya, anak-anak 

cacat atau mereka yang menghadapi keadaan yang sulit seperti kemiskinan, migrasi, 

                                                           
3
 United Nations Development Programme, Human Development Reports: Gender Inequality Index 

2014 diakses dalam http://hdr.undp.org/en/composite/GII (24/12/2016, 15:57 WIB) 
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perdagangan, dan dampak dari konflik atau HIV/AIDS) merupakan mayoritas dari 

mereka yang masih tidak memiliki akses ke pendidikan. Hal ini dikarenakan Nepal 

mempunyai hukum, konstitusi dan hukum perdata yang mengandung sejumlah 

ketentuan yang mendiskriminasi jenis kelamin, kasta, dan etnis.
4
  

Nepal merupakan salah satu Negara yang menganut sistem kasta Hindu 

karena mayoritas di Nepal beragama Hindu. Sistem kasta Hindu secara tradisional 

memasukkan orang ke dalam empat kelompok yaitu Brahmana (ilmuwan dan imam), 

Chhetri (pejuang), lalu Vaishya (pedagang), dan yang terakhir, Sudra (petani atau 

buruh). Selain itu, kasta yang paling bawah adalah Dalit, kelompok pekerjaan yang 

dianggap “tidak murni”. Sistem kasta ini diresmikan dalam The Muluki Ain (Kode 

Sipil) tahun 1854 pada masa pemerintahan Dinasti Shah-Rana
5
.
6
  

Sejak tahun 1963 telah dilakukan beberapa perubahan untuk mengatasi sistem 

kasta tersebut, tapi tetap saja dalam konstitusi terdapat diskriminasi terutama tentang 

kewarganegaraan, pernikahan dan keluarga, pekerjaan, dan pendidikan. Pada tahun 

1990, Konstitusi baru dirumuskan setelah pembentukan demokrasi multipartai 

menggambarkan Nepal sebagai negara multi-etnis, multi-bahasa, dan demokratis dan 

menyatakan bahwa semua warga negara setara. Meskipun demikian, dalam konstitusi 

tersebut masih belum memperhatikan perempuan. Perempuan di Nepal tidak 

mempunyai akses untuk mengontrol keluarga mereka. Hukum diskriminasi ini tetap 

                                                           
4
 Mapping Nepal Census Indicators 2001 and Trends, Education Trends, diunduh dalam 

http://lib.icimod.org/record/21233/files/c_attachment_68_526.pdf (30/10/2017, 20:54 WIB) 
5
 Shah-Rana atau Prithvi Narayan Shah adalah pemimpin Nepal sejak tahun 1779 sampai 1875. 

6
 Asian Development Bank, 2010, Overview of Gender Equality and Social Inclusion in Nepal. Hal.1-6 

http://lib.icimod.org/record/21233/files/c_attachment_68_526.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Prithvi_Narayan_Shah


4 

 

dipertahankan sampai pada saat Amandemen ke 11 dari Kode Sipil (umumnya 

disebut Women’s Bill) dicabut karena adanya beberapa kondisi diskriminatif yang 

mencegah perempuan untuk berperilaku. Pada tahun 2006, Undang-undang 

Keseteraan Gender hadir untuk mengembalikan hak perempuan sepenuhnya. Dalam 

undang-undang ini kalimat dan ketentuan-ketentuan yang mencerimankan 

diskriminatif dihapuskan dan diubah. Perempuan berhak menggunakan haknya tanpa 

persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarganya.
7
 

Pada tahun 1996-2006, terjadi sebuah Perang Rakyat antara Kerajaan Nepal 

dan Partai Komunis Nepal-Maois (CPN-M). Partai Komunis Nepal-Maois 

mengajukan sebuah memorandum dengan 40 tuntutan yang salah satu tuntuntannya 

adalah penghapusan hak-hak istimewa anggota kerajaan dan membentuk konstitusi 

baru, namun Pemerintah menolak tuntutan tersebut. Pada tanggal 13 Februari 1996, 

pendukung Maois menyatakan „Perang Rakyat‟ di Nepal dengan serangan terhadap 

instalasi polisi dan militer di enam distrik di bagian barat negara tersebut. Pada April 

2002, perundingan damai diadakan antara pemerintah dan Maoist yang kemudian 

gagal setelah tiga putaran. Pada Mei 2002, Raja Gyanendra membubarkan parlemen, 

menangkap oposisi dan memenjarakan pemimpin politik.
8
 

Undang-undang baru tersebut mengakhiri sejarah panjang negara penindasan 

hukum dan eksploitasi perempuan. CPN (Maois) mengumumkan membebaskan 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Bishnu Pathak, 2005, Politics of People’s War and Human Rights in Nepal, Kathmandu: BIMIPA 

Publications. Hal. 93-97 
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perempuan dari segala macam diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan. Ribuan 

perempuan telah menjadi melek melalui kelas informal. Kemudian, di ikuti juga 

prinsip-prinsip non diskriminasi dan prinsip-prinsip utama kesetaraan dari CEDAW. 

Nepal meratifikasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) pada 22 April 1991. Sayangnya, meskipun beberapa 

ketentuan melindungi hak-hak perempuan, tapi dalam masalah kewarganegaraan, 

perempuan masih tidak dianggap sama dengan laki-laki. Ketika seorang perempuan 

Nepal menikah dengan seorang laki-laki asing, dia bisa memberi hanya 

kewarganegaraan naturalisasi kepada anaknya, sedangkan laki-laki asing tidak bisa. 

Konstitusi ini gagal untuk memastikan keberadaan perempuan sebagai warga negara 

yang setara dan independen dari negara ini. Selain itu, kelemahan konstitusi ini 

adalah konstitusi ini hanya sebatas hukum saja dan belum secara fakta sehingga 

belum ada hukum yang bisa melarang diskriminasi gender di Nepal.
9
 

Melihat hal ini, banyak organisasi-organisasi yang mulai terbentuk, seperti 

Didibahini, Shanti Malika, dan Samjhauta Nepal. Didibahini merupakan sebuah 

organisasi yang berfokus untuk mendukung pemberdayaan perempuan ke dalam 

proses pembangunan. Didibahini didirikan pada tahun 1992, dengan tujuan untuk 

mencapai kesetaraan gender melalui pendekatan pembelajaran partisipatif.
10

 Shanti 

Malika merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada pembangunan perdamaian 

                                                           
9
 Sapana Pradhan Malla, Constitution Special :Still Unequal, Kathmandu Post, 20 September 2015, 

diakses dalam http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2015-09-20/constitution-special-still-

unequal.html (24/12/2016, 15:43 WIB) 
10

 Didibahini, About Us, diakses dalam http://www.didibahini.org/index2/aboutus.php (2/12/2017, 

19:39 WIB) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.didibahini.org/index2/aboutus.php
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nasional dan masyarakat. Shanti Malika didirikan pada tahun 2003, dengan tujuan 

untuk memastikan perempuan dapat meningkatkan suara mereka, bekerja dalam tim, 

dan saling mendukung satu sama lain.
11

 

Sementara itu, Samjhauta Nepal terdaftar sebagai Lembaga Swadaya 

Masyarakat Nasional yang dibentuk pada Oktober 2001 dibawah ketua Usha Jha. 

Samjhauta Nepal terdaftar di bawah Nepal Government NGO Registration Act pada 

Desember 2001. Samjhauta Nepal telah terlibat dalam membangun intervensi yang 

berbeda dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi, tabungan, 

pinjaman, perusahaan mikro, kesehatan dan sanitasi, kesehatan seksual dan 

reproduksi, HIV/AIDS, pemerintahan dan demokrasi, pembangunan perdamaian dan 

resolusi sengketa, dan penelitian yang berbeda dan jasa konsultasi yang terkait 

dengan strategi dan pengembangan program dalam rangka untuk mengembangkan 

hubungan yang kuat antara masyarakat dan menggeser kepemilikan pembangunan 

mereka.
12

 

 Dalam bidang pendidikan, Samjhauta memiliki beberapa program seperti 

Education for Income Generation in Nepal Program. Program ini bertujuan untuk 

memberikan pendidikan bagi anak-anak dan pemuda usia 6-30 tahun yang kurang 

beruntung dan terkena dampak konflik di Nepal, khususnya di wilayah Pertengahan 

                                                           
11

 Asian Development Bank, The Role of Women in Peacebuilding in Nepal, diunduh dalam 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30271/role-women-peacebuilding-nepal.pdf 

(2/12/2017, 20:08 WIB). Hal. 3 
12

Samjhauta Nepal, About Us, diakses dalam 

http://www.samjhautanepal.org.np/infopage.php?pagename=about (24/12/2016, 16:21 WIB) 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30271/role-women-peacebuilding-nepal.pdf
http://www.samjhautanepal.org.np/infopage.php?pagename=about


7 

 

Barat.
13

 Selain itu, Samjhauta memiliki program Paket Melek Huruf 9 bulan yang 

bertujuan untuk membuka kelas melek huruf dikawasan pedesaan seperti di 

Kabupaten Rasuwa. Selain membuka kelas melek huruf, Samjhauta juga membentuk 

15 Fasilitator Literasasi Lokal yang bertujuan untuk mengembangkan kelas melek 

huruf.
14

 

 Organisasi Samjhauta penting untuk dibahas dikarenakan memperjuangkan 

sebuah masalah utama yang terjadi di Nepal. Dengan memiliki kesamaan pengalaman 

dengan yang dialami oleh pendiri Samjhauta, Usha Jha, Samjhauta hadir sebagai 

sebuah organisasi yang membantu perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam 

mendapatkan pendidikan. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis ingin meneliti 

bagaimana peran Samjhauta dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di 

Nepal. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana peran Samjhauta dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di 

Nepal ?” 
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 Samjhauta  Nepal, Literacy, Women Economic Empowerment and Livelihood, diakses dalam 

http://www.samjhautanepal.org.np/programdetail.php?id=63 (29/3/2017, 19:29 WIB)  
14

  Ibid.  

http://www.samjhautanepal.org.np/programdetail.php?id=63
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui peran dari 

Samjhauta dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Nepal melalui 

pemberdayaan dan bekerja sama dengan Organisasi luar dan lokal, dan (2) untuk 

mengetahui permasalahan pendidikan perempuan di Nepal. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi 

Hubungan Internasional dalam bidang Civil Society dan Women Empowerment. 

Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta 

pemerhati masalah internasional, seperti Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, 

dan Women Empowerment. 

b. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi organisasi-organisasi lainnya 

yang sama seperti Samjhauta yang berfokus pada pemberdaayaan perempuan 

khususnya dalam bidang pendidikan. 
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1.4  Penelitian Terdahulu 

Sebagai dasar untuk melengkapi tinjauan pustaka, maka disajikan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pertama, dalam jurnal 

internasional yang ditulis oleh Amatya Ananta, Idin Fasiska, dan Agung Ayu Intan 

Parameswari yang berjudul Kampanye Women and Children First Pada bidang 

Pendidikan di Tiongkok oleh United Nation’s of Children Fund (UNICEF) 

menjelaskan tentang ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan telah 

membentuk anggapan bahwa perempuan di Tiongkok hanya bekerja sebagai ibu 

rumah tangga saja.
15

 Pada tahun 2004, UNICEF meluncurukan tema kampanye 

Women and Children First untuk membantu perempuan dan anak diseluruh dunia, 

termasuk di Tiongkok untuk mengurangi tindakan kekerasan pada anak-anak, dan 

perempuan, serta mengurangi permasalahan ketidaksetaraan gender di Tiongkok.  

Kampanye tersebut dilakukan dengan langsung menyasar masyarakat dan 

juga individu di Tiongkok seperti pemasangan iklan layanan masyarakat tentang 

kesetaraan gender di radio, televisi, baliho maupun spanduk dan juga film-film 

animasi tentang kesetaraan gender. Penelitian ini memiliki bahasan yang sama 

dengan peneliti dengan mengangkat organisasi yang berfokus pada pemberdayaan 

perempuan dengan fokusan yang sama namun organisasi yang berbeda. Amatya 

Ananta, Idin Fasiska, dan Agung Ayu Intan Parameswari mengangkat United Nations 

                                                           
15

 Amatya Ananta, Idin Fasiska, dan Agung Ayu Intan Parameswari, Kampanye Women and Children 

First Pada bidang Pendidikan di Tiongkok oleh United Nation’s of Children Fund (UNICEF), Jurnal 

Hubungan Internasional,  Volume 1, No 3, 2015:1-15. 
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Children Fund dan peneliti mengangkat organisasi Samjhauta yang sama-sama 

memiliki fokus dalam meningkatkan pendidikan perempuan. 

Kedua, dalam penelitian yang ditulis oleh Roshani Dangol yang berjudul 

Women Empowerment through Income Generation Programme at a Village 

Development Committee in Lalitpur District of Nepal menjelaskan tentang 

perempuan yang memiliki akses terbatas dalam pendidikan dan pekerjaan.
16

 Padahal 

perempuan di Nepal telah memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai tenaga kerja 

dan mentor baik dalam rumah tangga maupun diluar, tapi peran mereka sering 

diremehkan dan juga diabaikan. Roshani mengangkat Organisasi maupun lembaga 

seperti Amarapur Community Learning Center dan Yayasan Bungamati Nepal dan 

Orchid Nepal.  

Amarapur Learning Community Center memiliki program-program di 

berbagai kabupaten Nepal, di sektor pendidikan, pengembangan masyarakat formal 

dan non-formal, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Amarapur 

merupakan organisasi serbaguna dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan 

mempromosikan pengetahuan baru, keterampilan dan perilaku untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat dan hidup standar. Dalam program pemberdayaan 

perempuan, mereka memberikan pendidikan untuk perempuan dan 

menyelenggarakan pelatihan keterampilan dalam kerajinan.  
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 Roshani Dangol, 2010, Women Empowerment through Income Generation Programme at a Village 

Development Committee in Lalitpur District of Nepal, Jurusan Kebijakan Publik dan Program 

Pemerintahan, North South University, Bangladesh. 
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Yayasan Bungamati Nepal dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan utama 

untuk meningkatkan pendidikan anak-anak. Lembaga ini fokus dengan isu-isu 

pendidikan perempuan, kesehatan dan kebersihan, lingkungan, dan menawarkan 

bantuan kepada sekolah-sekolah Nepal, masyarakat dan organisasi lokal. YBN telah 

membawa program pendidikan masyarakat dan anak, program dukungan pendidikan 

dan program dukungan manajemen sekolah dengan dukungan dari semua simpatisan 

dan donatur. Dalam kelas buta huruf yang dibuat oleh YBN, masih banyak 

perempuan yang tidak tahu membaca, menulis nama mereka sendiri, dan bahkan 

tentang negara Nepal. Dalam kelas tersebut terdapat 18 perempuan. Setelah pelatihan 

tersebut, 11 perempuan sudah mulai membangun usaha sendiri dan mengangkat 

NRS
17

. 

 ORCHID-Nepal memiliki berbagai program di lembah Kathmandu seperti 

dukungan pendidikan bagi siswa miskin di bawah beasiswa penuh, program 

pemberdayaan perempuan yang meliputi peningkatan kesadaran, bebas buta huruf 

dan pelatihan keterampilan, kesehatan, program pengembangan masyarakat dan lain-

lain. ORCHID-Nepal mengadakan kelas pelatihan yang terisi hingga 24 orang. 

Setelah pelatihan para peserta program telah mampu untuk mengorganisir keuangan 

mereka dan juga sudah mulai menabung.
18

 Penelitian ini memiliki bahasan yang sama 

dengan peneliti dengan mengangkat organisasi yang berfokus pada pemberdayaan 

perempuan dengan fokusan yang sama namun organisasi yang berbeda. Roshani 

                                                           
17

 NRS ( National Readership Survey) adalah  sistem klasifikasi demografi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan status sosial. 
18

 Roshani Dangol, Op.Cit. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Readership_Survey&action=edit&redlink=1
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Dangol mengangkat organisasi Yayasan Bungamati Nepal dan peneliti mengangkat 

organisasi Samjhauta yang sama-sama memiliki fokus pada pemberdayaan 

perempuan. 

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Ishara Mahat dengan judul Woman 

Development in Nepal: The Myth of Empowerment menjelaskan bahwa status 

perempuan Nepal pada khususnya tertinggal jauh di belakang laki-laki. Anak 

perempuan mengalami diskriminasi sejak lahir dan tidak memiliki kesempatan yang 

sama untuk mencapai pembangunan. Melihat hal tersebut aktivisme organisasi non-

pemerintah (LSM) di Nepal telah meningkat pesat dan sejumlah jaringan LSM mulai 

terbentuk. Salah satu contoh dari sebuah LSM yang bekerja untuk pemberdayaan 

perempuan adalah Yayasan Perempuan Nepal yang bekerja untuk mengubah undang-

undang yang melarang keterlibatan perempuan dalam politik.
19

  

LSM tersebut  bertindak sebagai pusat jaringan, tempat tinggal darurat dan 

menawarkan pelatihan kerja, pinjaman kredit mikro, dan kelas keaksaraan. Untuk 

meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perempuan, YPN menyelenggarakan 

seminar, lokakarya, drama jalanan, dan juga demonstrasi. Jurnal ini memiliki bahasan 

yang sama  dengan peneliti dengan mengangkat sebuah LSM yang berfokus pada 

pemberdayaan perempuan namun dengan fokusan yang berbeda. Ishara mengangkat 

LSM Yayasan Perempuan Nepal dengan berfokus pada pelatihan kerja, pinjaman 

kredit mikro dan kelas keaksaraan dengan tujuan untuk meningkatkan hak 

                                                           
19

 Ishara Mahat, Woman Development in Nepal: The Myth of Empowerment, Journal of International 

Development, Volume 18, 2003: 67-72. Hal. 69 
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perempuan, sedangkan peneliti mengangkat Samjhauta dengan berfokus pada 

memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Nepal.  

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh Muthusami Kumaran dengan judul 

Roles, Responsibilities, And Trends Of NGOs In Women Empowerment  menjelaskan 

tentang gerakan-gerakan perempuan yang membantu meningkatkan hak-hak 

perempuan di India. Salah satunya adalah Sethu Valliammal Educational Trust 

dengan Soka Ikeda College of Arts dan Ilmu Perempuan.
20

 Soka Ikeda College 

menyediakan kesempatan pendidikan tinggi bagi perempuan generasi pertama yang 

berasal dari keluarga miskin. Soka Ikeda College melayani perempuan muda dari 

daerah pinggiran kota Chennai yang tidak mampu untuk pergi ke perguruan tinggi 

lainnya.  

Dengan misi “memberdayakan perempuan dengan menyampaikan nilai, 

menciptakan pendidikan dan memungkinkan mereka untuk menyadari potensi 

tersembunyi mereka” perguruan tinggi ini telah beroperasi sejak tahun 2000. 

Meskipun biaya pendidikan dan biaya lainnya minimal, perguruan tinggi telah 

berkembang pesat dan telah melahirkan berbagai sarjana dan juga pascasarjana. 

Dalam jurnal ini memiliki bahasan yang sama  dengan peneliti dengan mengangkat 

organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan juga fokusan yang 

sama. Muthusama mengangkat organisasi Sethu Valliammal Educational Trust dan 

                                                           
20

 Muthusama Kumaran, Roles, Responsibilities, And Trends Of NGOs In Women Empowerment, 
Journal of Public Administration, Volume 53, No.3, July-September 2014: 588-597. Hal. 593 
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peneliti mengangkat organisasi Samjhauta dengan memiliki fokusan yang sama yaitu 

pada memperjuangkan hak pendidikan perempuan. 

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Hedayat Allah Nikkhah, Asnarulkhadi 

Abu Samah, dan  Ma‟rof Redzuan dengan judul  The Impact of NGO’ functions on 

Women Participation in Capacity Building Programmes in Iran menjelaskan bahwa 

LSM melakukan beberapa peran dan kegiatan yang diselenggarakan seperti 

meningkatkan harga diri perempuan dan membuat mereka untuk mengambil 

keputusan sendiri yang membentuk kepribadian perempuan.
21

 Salah satunya adalah 

Anjoman Omid. Melalui Program pendidikannya Rahpooyan Charity yaitu program 

pendidikan yang banyak membantu perempuan untuk memperbaiki kehidupan 

mereka seperti, pengorganisasian kelas agama, sesi konseling, kelas pendidikan 

keluarga, pendidikan seni budaya dan beberapa lokakarya.  

Anjoman Omid mengundang beberapa psikolog dan konsultan untuk 

memberikan kelas-kelas dan lokakarya. Dalam jurnal ini memiliki bahasan yang sama  

dengan peneliti dengan mengangkat organisasi yang berfokus pada pemberdayaan 

perempuan dan juga fokusan yang sama. Hedayat mengangkat organisasi Anjoman 

Omid dan peneliti mengangkat organisasi Samjhauta dengan memiliki fokusan yang 

sama yaitu menyediakan kelas pendidikan bagi perempuan. 

Keenam, dalam jurnal yang ditulis oleh I. Arum dengan judul Women NGO’s 

and Women Empowerment in Nigeria menjelaskan bahwa selama deklarasi PBB 

                                                           
21

 Hedayat Allah Nikkhah dkk, The Impact of NGO’ functions on Women Participation in Capacity 

Building Programmes in Iran, Journal of American Science, Volume 10, No.6, 2010: 752-761. Hal. 

755-756 
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tahun 1975–1985 sebagai dekade perempuan yang mendorong perempuan Nigeria 

untuk mengambil tindakan yang konkret mengenai penderitaan mereka. Selama 

periode tersebut, banyak LSM perempuan yang dibentuk untuk memberdayakan 

perempuan Nigeria, seperti The Country Women Association of Nigeria (COWAN) 

yang diprakarsai oleh Bisi Ogunleye pada tahun 1982.
22

 COWAN melakukan 

pemberdayaan perempuan pedesaan dengan menggunakan pendekatan “bottom up”. 

Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan perempuan pedesaan untuk mencapai 

swasembada.  

Asosiasi tersebut telah berhasil dalam menyediakan anggota dengan bantuan 

kredit, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan layanan, saran teknis dan 

manajerial, pelatihan bisnis pertanian dan skala kecil. Dalam jurnal ini memiliki 

bahasan yang sama dengan peneliti dengan mengangkat organisasi yang berfokus 

dalam memperjuangkan hak-hak perempuan namun dengan fokusan yang berbeda. 

Arum mengangkat organisasi The Country Women Association of Nigeria 

(COWAN) dengan berfokus pada menyediakan swasembada dimana menyediakan 

bantuan kredit, pendidikan dan layanan, dan lain-lain. Sedangkan, peneliti 

mengangkat organisasi Samjhauta yang berfokus pada memperjuangkan hak 

pendidikan perempuan di Nepal. 

Ketujuh, dalam jurnal yang ditulis oleh Martha C. Nusabaum dengan judul 

Women’s Education: A Global Challenge menjelaskan tentang LSM Adithi. Adithi 

                                                           
22
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Disciplinary, Volume 4, No.3, July 2010: 272-280. Hal. 274-275 
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didirikan dan dijalankan oleh Viji Srinivasa pada tahun 1988.
23

 LSM ini merupakan 

salah satu pendukung paling berpengaruh untuk pendidikan perempuan didesa miskin 

Bihar dan Jharkand, India. Mereka bekerja dengan lebih dari 100.000 perempuan, 

dengan delapan jenis perempuan: pekerja rumahan, PKL, kerajinan tradisional 

perempuan, perempuan suku, perempuan dengan tabungan dan kredit, gadis remaja, 

nelayan tradisional dan petani penggarap. Kemudian perempuan yang bermasalah 

dengan kesehatan reproduksi dan anak-anak yang berada dalam keadaan sulit 

termasuk anak-anak pekerja seks serta anak-anak yang diperdagangkan. Dan yang 

terakhir adalah gadis-gadis yang melahirkan diawal umur 15 tahun atau lebih, untuk 

menghadiri program keaksaraan Adithi.  

Dalam jurnal ini memiliki bahasan yang sama  dengan peneliti dengan 

mengangkat organisasi yang berfokus dalam memperjuangkan hak-hak perempuan 

dan juga memiliki fokusan yang sama. Martha mengangkat LSM Adithi dengan 

berfokus pada mengajarkan perempuan di India untuk berinvestasi melalui program 

keaksaraan, sedangkan peneliti mengangkat organisasi Samjhauta yang berfokus pada 

memperjuangkan hak pendidikan di Nepal. 

Delapan, dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arif Widianto dengan judul 

LSM dan Pemberdayaan Perempuan (Studi pada LSM Yayasan Sahabat Ibu Di 

Yogyakarta) menjelaskan tentang LSM Yayasan Sahabat Ibu (YSI). YSI berlokasi di 

                                                           
23

 Martha C. Nusabaum, Women’s Education: A Global Challenge, Journal of Women in Culture and 

Society, Volume 29, No.2, 2003: 325-355. Hal. 325-326 
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Yogjakarta.
24

 Pada awal berdirinya, YSI hanya berfokus pada perbaikan pasca gempa 

bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006, untuk komunitas perempuan, 

program untuk anak-anak, program perbaikan ekonomi untuk keluarga. Program ini 

bertujuan untuk membangun solidaritas keluarga-keluarga anggota komunitas agar 

cepat untuk melakukan recovery. Setelah itu perbaikan gempa, sasaran YSI beralih ke 

perempuan secara umum, khususnya yang minim akses ke sumberdaya produktif. 

Selain itu juga, YSI berfokus ke pendidikan, parenting, dan kewirausahaan 

perempuan.  

Program Program Ibu Cerdas dan Terampil (PINTAR), sebuah program 

edukasi dan Parenting terpadu yang dirancang untuk mencerdaskan kaum ibu dalam 

mengembangkan pribadi dan mengelola keluarga, kedua Program Santunan Untuk 

Ibu (PROSIBU) yaitu program sosial yang berperan dalam membantu penyaluran 

biaya pendidikan anak dan penyaluran dana sosial, ketiga program Program Ibu dan 

Keluarga Mandiri (PRIMA), salah satu program Yayasan Sahabat Ibu yang fokus 

pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Tujuan program PRIMA ini adalah untuk 

menciptakan perempuan yang mandiri dalam ekonomi dan mensejahterakan keluarga. 

Dalam skripsi ini memiliki bahasan yang sama dengan peneliti dengan mengangkat 

organisasi yang berfokus dalam memperjuangkan hak-hak perempuan namun 

memiliki fokusan yang berbeda. Ahmad mengangkat LSM Yayasan Sahabat Ibu 

dengan fokusan utama pada memberikan pembelajaran tentang kewirausahaan 
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 Ahmad Arif Widianto, LSM dan Pemberdayaan Perempuan (Studi pada LSM Yayasan Sahabat Ibu 
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kepada perempuan, sedangkan peneliti mengangkat organisasi Samjhauta dengan 

berfokus dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Nepal. 

Sembilan, Dalam jurnal yang ditulis oleh Nicholas Fielmua yang berjudul  

The Role of Local Non-Governmental Organisations in Basic Education in the 

Nadowli District of Ghana menjelaskan tentang The Sustainable Integrated 

Development Services Centre (SIDSEC).
25

 SIDSEC merupakan sebuah organisasi 

Non-pemerintah (LSM) lokal, yang terdaftar di Departemen Administrasi Umum dan 

diakui oleh Departemen Kesejahteraan Sosial. SIDSEC telah membuat kemajuan 

dalam meningkatkan partisipasi dan retensi serta kinerja melalui berbagai kegiatan 

dalam program pendidikan. SIDSEC juga telah menyediakan sekolah dengan bahan 

ajar dan pengajaran termasuk furnitur. Lewat program Circle for Womens, SIDSEC 

membentuk sebuah komunitas yang berfokus pada pendidikan yang dikhususkaan 

untuk perempuan, sekitar 40 anak perempuan hadir setiap dua minggu untuk memberi 

mereka pendidikan moral dan pentingnya pendidikan. Baik guru maupun PTA / SMC 

memberi kesaksian bahwa kegiatan tersebut telah mengurangi kehamilan remaja dan 

meningkatkan retensi di sekolah. Dalam jurnal ini memiliki bahasan yang sama  

dengan peneliti dengan mengangkat organisasi yang berfokus pada meningkatkan 

pendidikan di Ghana. Nicholas Fielmua mengangkat organisasi The Sustainable 

Integrated Development Services Centre (SIDSEC) dan peneliti mengangkat 

organisasi Samjhauta dengan memiliki fokusan yang sama. 

                                                           
25
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Judul dan Nama Peneliti 

 

 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil Penelitian 

1. Amatya Ananta, Idin 

Fasiska, A.A Agung Ayu 

Intan Parameswari, 

Kampanye Women and 

Children First Pada Bidang 

Pendidikan di Tiongkok 

Oleh United Nations 

Children’s Fund (UNICEF 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Konsep Sosalisasi, 

Konsep Equality of 

Opportunity 

 

- Masih adanya kepercayaan 

bahwa laki-laki diatas 

perempuan, sehingga 

membuat sering terjadi 

diskriminasi dan perempuan 

tidak mendapatkan akses ke 

pendidikan. 

- Lewat kampanye Women 

and Children First untuk 

membantuk perempuan dan 

anak diseluruh dunia, 

termasuk di Tiongkok untuk 

untuk mengurangi tindakan 

kekerasan pada anak-anak, 

dan perempuan, serta 

mengurangi permasalahan 

ketidaksetaraan gender di 

Tiongkok. 

- Lewat kampanye tersebut, 

UNICEF berhasil 

memberikan pemahaman 

nilai dan norma mengenai 

kesetaraan gender serta 

pentingnya kesetaraan 

gender dalam pendidikan 

kepada sasarannya yakni 

individu seperti keluarga 

dan lingkungan masyarakat. 

2. Roshani Dangol, Women 

Empowerment through 

Income Generation 

Programme at a Village 

Development Committee in 

Lalitpur District of Nepal  

 

Komparatif 

 

Pendekatan : 

Teori Feminist 

 

- Peran NGO yang dapat 

memberikan pemahaman 

bahwa perempuan dapat 

berpartisipasi dalam beberapa 

kegiatan yang menghasilkan 

pendapatan. Selain itu 

menciptakan sebuah 

lingkungan yang 

memungkinkan bagi 
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perempuan bekerja dalam 

bidang yang biasanya ditekuni 

oleh laki-laki. 

- Amarapur Learning 

Community Center mampu 

untuk mempromosikan 

pengetahuan baru, 

keterampilan dan perilaku 

untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. 

3. Ishara Mahat, Women’s 

Development in Nepal: The 

Myth of Empowerment 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Femism, Social 

Movement 

 

 

- Adanya Kebijakan 

pemberdayaan dan p 

engembangan perempuan 

rasanya masih didominasi 

oleh teori elit dan tetap 

terlalu samar untuk 

mengatasi masalah nyata 

dalam ketidaksetaraan. 

- LSM Yayasan Perempuan 

Nepal diharapkan mampu 

untuk mengubah undang-

undang yang melarang 

keterlibatan perempuan 

dalam politik. 

4. Muthusami Kumaran, 

Roles, Responsibilities, And 

Trends Of NGOs In Women 

Empowerment   

 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Konsep Non 

Government 

Organization 

 

- Sethu Valliammal 

Educational Trust dengan 

Soka Ikeda College of Arts 

dan Ilmu Perempuan. Soka 

Ikeda College menyediakan 

kesempatan pendidikan 

tinggi bagi perempuan 

generasi pertama yang 

berasal dari keluarga miskin.  

- Dengan misi 

"memberdayakan 

perempuan dengan 

menyampaikan nilai, 

menciptakan pendidikan dan 

memungkinkan mereka 

untuk menyadari potensi 

tersembunyi mereka," 

perguruan tinggi telah 
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berkembang pesat dan telah 

melahirkan berbagai sarjana 

dan juga pascasarjana. 

5. Hedayat Allah Nikkhah, 

Asnarulkhadi Abu Samah, 

dan  Ma‟rof Redzuan, The 

Impact of NGO’ functions 

on Women Participation in 

Capacity Building 

Programmes in Iran 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Konsep Global Civil 

Society 

 

- LSM Anjoman Omid 

melalui Program 

pendidikannya Rahpooyan 

Charity yaitu program 

pendidikan yang banyak 

membantu perempuan untuk 

memperbaiki kehidupan 

mereka seperti, 

pengorganisasian kelas 

agama. Mereka 

mengorganisir banyak kelas 

pendidikan yang berkaitan 

dengan pemberdayaan 

perempuan, lokakarya 

psikologis dan konseling, 

keterampilan hidup.  

6. I. Arum, Women NGO’s 

and Women Empowerment 

in Nigeria 

 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan :  

Konsep Organisasi 

Internasional, 

Feminism 

- Adanya asosiasi The 

Country Women 

Association of Nigeria 

(COWAN) yang diprakarsai 

oleh Kepala OGUNLEYE 

bertujuan untuk 

memberdayakan perempuan 

pedesaan untuk mencapai 

swasembada. 

- Asosiasi ini telah berhasil 

dalam menyediakan anggota 

dengan bantuan kredit, 

kesehatan dan keluarga 

berencana, pendidikan dan 

layanan, saran teknis dan 

manajerial, pelatihan bisnis 

pertanian dan skala kecil. 

7. Martha C. Nusabaum, 

Women’s Education: A 

Global Challenge 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Konsep Non 

Government 

- LSM Adithi berfokus pada 

perempuan yang bermasalah 

dengan kesehatan 

reproduksi dan anak-anak 

yang berada dalam keadaan 
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Organization 

 

sulit termasuk anak-anak 

pekerja seks. 

-  LSM ini membuka kelas 

keaksaraan untuk anak-anak 

yang diperdagangkan. 

 

 

8. Ahmad Arif Widianto, LSM 

dan Pemberdayaan 

Perempuan (Studi pada 

LSM Yayasan Sahabat Ibu 

Di Yogyakarta) 

Deskriptif 

 

Pendekatan:  

Konsep Non 

Government 

Organization, Konsep 

Pemberdayaan 

Masyarakat, Konsep 

Pemberdayaan 

Perempuan 

- LSM Yayasan Sahabat Ibu 

(YSI) berfokus pada 

perempuan secara umum, 

khususnya yang minim 

akses ke sumberdaya 

produktif.  

- YSI lebih menekankan ke 

pendidikan, parenting, dan 

kewirausahaan perempuan. 

Lewat program-programnya 

seperti Program PINTAR 

(Program Ibu Cerdas dan 

Terampil), program 

PROSIBU (Program 

Santunan Untuk Ibu), dan 

program PRIMA (Program 

Ibu dan Keluarga Mandiri), 

YSI mampu 

memberdayakan perempuan 

selama ia menyediakan 

alternatif-alternatif 

pemberdayaan yang gagal 

dipenuhi pemerintah. 

9. Nicholas Fielmua, The Role 

of Local Non-Governmental 

Organisations in Basic 

Education in the Nadowli 

District of Ghana 

menjelaskan tentang The 

Sustainable Integrated 

Development Services 

Centre (SIDSEC). 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Konsep Civil Society 

 

- SIDSEC berfokus pada 

membangun hubungan yang 

kuat dan otentik dengan 

organisasi lokal dan 

internasional dengan cara 

yang menciptakan sinergi 

yang diperlukan untuk 

berbagi pengalaman dan 

pembelajaran dalam 

perancangan, perencanaan 

dan implementasi proyek. 

- Lewat program Circle of 
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Women Educators, SIDSEC 

mengidentifikasi perempuan 

berpengaruh di masyarakat 

dan melatih mereka untuk 

menjadi agen perubahan, 

terutama dalam pendidikan 

anak perempuan dan 

dimensi gender pengelolaan 

sekolah. Kelompok-

kelompok ini tampil dengan 

baik dalam mendaftarkan 

dan mempertahankan anak 

terutama anak perempuan di 

sekolah. Mereka juga 

berkontribusi dalam 

mempromosikan pendidikan 

seks di kalangan anak 

perempuan di masyarakat. 

10. Fitri Sholihin, Peran 

Samjhauta Dalam 

Memperjuangkan Hak 

Pendidikan Perempuan di 

Nepal 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Konsep Civil Society, 

Konsep Women 

Empowerment 

- Hadirnya Samjhauta 

memberikan harapan baru 

bagi perempuan-perempuan 

di Nepal untuk mendapatkan 

hak pendidikan. 

- Peran yang dilakukan 

Samjhauta adalah bekerja 

sama dengan organisasi luar 

dan lokal dan juga 

melakukan pemberdayaan 

perempuan melalui 

membuka kelas keaksaraan. 

 

1.5 Kerangka Konsep 

Berkaitan dengan penelitian ini, untuk menganalisa peran Samjhauta dalam 

memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Nepal, maka penulis menggunakan 

konsep Civil Society dan Women Empowerment. 
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1.5.1  Konsep Civil Society 

Civil Society sebenarnya merupakan istilah lama, pertama kali diperkenalkan 

pada abad ke 17 dan 18 ketika terjadi perlawanan terhadap rezim komunis di Eropa 

Timur yang menghidupkan istilah civil society dalam perjuangan mereka untuk 

membebaskan kehidupan mereka dari kontrol negara despotik. Gagasan civil society 

kontras dengan teori-teori lain yang melihat tatanan sosial baik sebagai hasil yang 

diperlukan sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi atau sebagai pemaksaan dari 

aktor luar seperti negara. Pada saat yang sama, ide civil society juga merupakan salah 

satu versi dari cita-cita demokrasi yaitu aspirasi untuk menuju bentuk kehidupan 

sosial di mana dalam artian individu, dengan bertindak bersama-sama akan mengatur 

pola kehidupan sosial yang bertanggung jawab.
26

 

Konsep civil society berasal dari akar yang berbeda. Pada zaman modern, 

sejumlah filsuf politik telah memberi kontribusi pada wacana dan definisi dari civil 

society.  John Locke (1632-1704) adalah orang pertama di zaman modern yang 

menekankan bahwa civil society tumbuh dalam dirinya sendiri, terpisah dari negara. 

Tugas pertama civil society adalah untuk melindungi individu/hak dan properti 

terhadap negara dan intervensi yang sewenang-wenang.
27

 

Robert Fine membedakan pendekatan baru untuk civil society. Menurut Fine, 

apa yang membuat civil society sangat berbeda adalah bahwa hak civil society berada 

                                                           
26

 David R Kapr dan William M Sullivan, 1997, The Idea of Civil Society: Scholarship and Debate, 

Westport CT: Smith Richardson Foundation. Hal. 3-4 
27

 Thania Paffenholz dan Christoph Spurk, Civil Society, Civic Engagement, and Peacebuilding, Social 

Development Papers, Paper No.36, October 2006: 1-54. Hal. 4 
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dalam bidang kehidupan sosial, dengan alasan civil society melengkapi kondisi 

fundamental kebebasan di dunia modern. Fine memiliki wawasan yang berharga di 

sini, dan meskipun ia tidak membuat titik ini eksplisit sendiri tapi dia mengemukakan 

bahwa ide civil society sekarang dipegang dengan segala teori dari seluruh spektrum 

politik, yang harus terkait erat dengan demokrasi. Dengan kata lain, civil society 

sekarang dilihat penting sebagai mekanisme untuk menentukan nasib sendiri.
28

 

Civil Society terdiri dari beragam organisasi sukarela, sering bersaing satu 

sama lain dan berorientasi pada kepentingan tertentu. Terdiri dari aktor non-negara 

dan asosiasi yang murni tidak didorong oleh kepentingan pribadi atau ekonomi, 

mandiri terorganisir, dan berinteraksi dalam ruang publik. Civil society independen, 

tetapi berorientasi dan berinteraksi erat dengan negara dan politik. Definisi ini sudah 

menyiratkan pemahaman tertentu dari interaksi antara masyarakat sipil dan negara, 

pemerintah dan bisnis. Meskipun masyarakat sipil berinteraksi dengan sektor-sektor 

lain, terutama dengan negara, itu tidak menggantikan sektor-sektor dan aktor politik, 

melainkan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan responsif mereka.
29

 

Civil Society memainkan peran penting di negara maju dan berkembang. 

Mereka membentuk kebijakan dengan menekan pemerintah dan dengan memberikan 

keahlian teknis kepada pembuat kebijakan. Mereka mendorong partisipasi warga dan 

memberikan pelatihan kepemimpinan bagi kaum muda yang ingin terlibat dalam 
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ruang publik namun tidak tertarik untuk bekerja melalui partai politik. Pelaku civil 

society bekerja secara positif untuk mengurangi kerugian masyarakat dan 

meningkatkan tunjangan sosial. Mereka bertujuan untuk memperbaiki kohesi sosial, 

meningkatkan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial, mengurangi beban 

kemiskinan, kesehatan buruk dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepentingan 

kelompok terpinggirkan, memperluas perlindungan hak-hak sosial, sipil dan politik, 

dan menyediakan layanan seperti kesehatan, pendidikan dan bentuk pengembangan 

masyarakat lainnya.
30

 

Adapun peran dari civil society, yaitu sebagai (1) Watchdog, memegang institusi 

untuk memperhitungkan, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. (2) 

Advocate, meningkatkan kesadaran akan isu dan tantangan masyarakat dan 

menganjurkan perubahan. (3) Service Provider, memberikan layanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan 

keamanan; menerapkan manajemen bencana, kesiapan dan tanggap darurat. (4) 

Expert, membawa pengetahuan dan pengalaman untuk membentuk kebijakan dan 

strategi, dan mengidentifikasi dan membangun solusi. (5) Capacity Builder, 

memberikan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas lainnya. (6) 

Incubator, mengembangkan solusi yang mungkin memerlukan waktu yang lama. (7) 

Representative, memberi kekuasaan pada suara orang yang terpinggirkan dan kurang 

terwakili. (8) Citizenship Champion, mendorong keterlibatan warga dan mendukung 
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hak warga negara. (9) Solidarity Supporter, mempromosikan nilai fundamental dan 

universal. (10) Definer of Standards, menciptakan norma yang membentuk aktivitas 

pasar dan negara.
31

 

Samjhauta merupakan sebuah organisasi non pemerintah, dimana Samjhauta 

yang murni tidak terdorong oleh kepentingan pribadi atau ekonomi. Samjhauta 

terbentuk karena diperlukannya sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan 

perempuan khususnya memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan di Nepal. 

Terbentuknya organisasi ini didasarkan pada pengalaman pribadi ketua Samjhauta, 

Usha Jha, dimana beliau sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. 

Samjhauta juga merupakan organisasi yang mandiri terorganisir dimana tidak ada 

sama sekali campur tangan pemerintah. Samjhauta merupakan sebuah organisasi 

yang bertindak secara sukarela dimana mereka tidak mengarapkan imbalan. Hal ini 

dikarenakan, mereka ingin memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan yang 

selama ini dibatasi. Untuk itu, konsep civil society sangat relevan untuk mewakili 

organisasi Samjhauta. 

Samjhauta memiliki peran sebagai Advocate dan Expert, meningkatkan 

kesadaran, membawa pengetahuan, dan menganjurkan perubahan dengan membuka 

kelas pendidikan untuk perempuan yang dibatasi dalam pendidikan.  Kemudian, 

sebagai Service Provider dan Capacity Builder, memberikan layanan masyarakat 
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seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan keamanan, melalui program-programnya 

seperti menyelenggarakan seminar tentang pentingnya pendidikan dan memberikan 

pelatihan kepada perempuan akan bahaya HIV/AIDS, Samjhauta berperan untuk 

memenuhi segala kebutuhan perempuan yang selama ini dibutuhkan. Samjhauta juga 

sebagai Citizenship Champion, mendorong keterlibatan warga dan mendukung hak 

warga negara dengan memberikan pelatihan resolusi konflik kepada perempuan-

perempuan di Terai. 

1.5.2 Women Empowerment 

Konsep pemberdayaan perempuan adalah hasil dari beberapa kritik penting dan 

perdebatan yang dihasilkan oleh gerakan perempuan di seluruh dunia, terutama oleh 

kaum feminis. Konsep pemberdayaan perempuan berakar di seluruh dunia dalam 

gerakan perempuan. Pendekatan „pemberdayaan‟ pertama kali digunakan pada tahun 

1985 oleh Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
32

. Istilah 

ini diterima di awal tahun 1990-an di negara-negara barat.
33

 

Pemberdayaan adalah proses sosial multi-dimensi yang membantu orang 

untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka sendiri dan dalam masyarakat 

mereka, dengan bertindak pada isu-isu yang mereka anggap penting. Pemberdayaan 

terjadi dalam lingkup pendidikan, politik, sosiologis, psikologis dan ekonomi dan 
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pada berbagai tingkatan seperti individu, kelompok dan komunitas. Pemberdayaan 

berarti membekali seseorang dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, 

untuk mengatasi kesulitan, cacat dan ketidaksetaraan. Pemberdayaan adalah proses 

yang akan memungkinkan perempuan untuk menyadari identitas dan kekuatan penuh 

mereka dalam berbagai bidang kehidupan.
34

 

Pemberdayaan tidak berarti membuat perempuan untuk menentang atau 

melawan laki-laki. Pemberdayaan membantu perempuan untuk melawan ketakutan 

mereka sendiri, perasaan tidak mampu dan rendah diri. Pemberdayaan membantu 

perempuan untuk dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri dan membuat 

perempuan menjadi mandiri secara ekonomi dan mandiri. Pemberdayaan perempuan 

adalah ideologi baru untuk membawa nilai-nilai demokrasi ke dalam keluarga dan 

masyarakat.
35

  

Dalam pengertian pemberdayaan yang lebih komprehensif adalah proses yang 

kompleks di mana individu dan kelompok mendapatkan akses penuh ke sumber daya 

mereka dimana kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi hubungan mereka 

dengan orang lain, lembaga dan masyarakat. Akibatnya, pemberdayaan perempuan 

mencakup wilayah yang luas dari isu-isu yang dapat dengan mudah diringkas 

menjadi lima komponen penting yaitu pertama, perempuan memegang rasa citra diri 

yang positif. Kedua, perempuan memiliki akses dan membuat pilihan. Ketiga, hak 

                                                           
34

 Shabbeer Ahmed, Socie-Economic Empowerment of Rural Women : An Overview, International 

Journal of Social Impact, PU College, Volume 1, No.3, September 2016:33-45. Hal. 35 
35

 Ibid. Hal.36 



30 

 

untuk menikmati akses dan kesempatan yang sama. Keempat, hak untuk menentukan 

nasib sendiri dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Kelima, kemampuan untuk 

mempengaruhi jalannya peristiwa baik lokal maupun global. 

Women Empowerment memiliki tipe-tipe yaitu, Pertama, Social 

Empowerment adalah pemberdayaan sosial yang membahas diskriminasi sosial yang 

ada di masyarakat berdasarkan kecacatan, ras, etnisitas, agama, atau jenis kelamin. 

Hal tersebut merupakan sebuah proses yang mendorong kekuatan orang untuk 

digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka dan masyarakat, 

dengan bertindak berdasarkan isu-isu yang mereka anggap penting. Women 

empowerment berarti menikmati hak yang setara, status setara dan kebebasan. 
36

 

Kedua, Education Empowerment adalah pemberdayaan pendidikan dianggap 

sebagai instrumen terpenting dalam perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Masalah 

dalam buta huruf dikarenakan kemiskinan. Kemiskinan dan buta huruf saling 

terhubung satu sama lain. Tanpa pendidikan yang layak untuk semua anak termasuk 

anak perempuan, women empowerment tidak mungkin dapat dilakukan. Dengan 

tercapainya pendidikan dan pengetahuan, perempuan bisa mengatasi masalah 

tersebut. Pemberdayaan adalah proses di mana orang-orang yang tidak berdaya atau 

tidak berdaya dapat mengubah keadaan mereka dan mulai memiliki kendali atas 

kehidupan mereka.
37
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Ketiga, Economic Empowerment  yaitu Pemberdayaan ekonomi adalah 

kebutuhan pada saat ini. Pemberdayaan ekonomi adalah alat yang ampuh melawan 

kemiskinan. Melalui pekerjaan, perempuan mendapatkan uang dan memungkinkan 

perempuan dan anak perempuan menjadi “pencari nafkah”. Pemberdayaan ekonomi 

meningkat melalui kesempatan kerja yang sama, manfaat organisasi yang setara, 

perlakuan yang setara dan lingkungan kerja yang setara. Keempat, Politic 

Empowerment adalah perempuan di seluruh dunia telah berjuang untuk melepaskan 

penindasan dan segala jenis perlakuan buruk. Untuk itu, partisipasi perempuan di 

berbagai badan pembuat keputusan merupakan alat penting untuk pemberdayaan. 

Partisipasi perempuan di semua tingkat struktur pemerintahan adalah kebutuhan 

tertinggi saat ini untuk pemberdayaan perempuan. Tanpa partisipasi politik, sangat 

sulit bagi perempuan untuk meningkatkan efektivitas, kapasitas, tantangan struktur 

kekuasaan yang ada dan ideologi patriarki.
38

 

Kelima, Psychological Empowerment, melalui pemberdayaan psikologis, 

perempuan tidak hanya melanggar sistem tradisional dan patriarki serta kewajiban 

sosial, mereka juga mengubah diri mereka. Saat perempuan bergabung dengan 

institusi pendidikan, partai politik atau badan pembuat keputusan, secara psikologis 

mereka merasa bertenaga dalam membangun kepercayaan diri mereka, mengenali 

harga diri mereka dan mengendalikan pendapatan dan tubuh mereka sendiri. Mereka 

juga belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah.
39
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Samjhauta merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan 

perempuan. Hadirnya Samjhauta dikarenakan terbatasnya perempuan dalam 

mendapatkan hak pendidikan di Nepal. Terbatasnya akses pendidikan ini dikarenakan 

masih adanya kepercayaan bahwa laki-laki diatas segalanya. Untuk itu, Samjhauta 

hadir dengan tujuan agar perempuan mendapatkan akses penuh dalam mendapatkan 

pendidikan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan juga hak untuk menikmati 

akses dan mendapatkan kesempatan yang sama tanpa dibedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Untuk itu, konsep women empowerment relevan untuk mewakili 

Samjhauta.  

Samjhauta merupakan NGO yang melakukan pemberdayaan perempuan. 

Adapun melakukan pemberdayaan perempuan seperti  Social Empowerment, 

Samjhauta terjun langsung sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan hak 

perempuan pada dasarnya dipengaruhi oleh kesadaran akan perempuan yang masih 

diremehkan dan diabaikan. Education Empowement, Samjhauta membangun 

kerjasama dengan organisasi-organisasi luar untuk dapat membantu dalam 

memperjuangkan hak pendidikan perempuan Nepal. Economic Empowerment, 

Samjhauta bekerjasama dengan Rotary Club Patan membantu meningkatkan 

pendapatan perempuan miskin melalui pengembangan usaha mikro. Kemudian 

Politic Empowerment, Samjhauta bekerjasama dengan Equal Access Nepal 

membantu untuk meningkatkan suara-suara pemuda dan perempuan lokal mengenai 

isu-isu konteks lokal saat ini dengan mempersiapkan program radio di bahasa mereka 

sendiri di tingkat lokal dan dengan sendirinya. Dalam Psychological Empowerment, 
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Samjhauta bekerjasama dengan Equal Access dan UNIFEM untuk memberikan 

kesadaran dan pengetahuan yang lebih besar di antara perempuan dan laki-laki 

tentang kaitan antara violence against women dan HIV.  

1.6 Metodologi Penelitian 

 1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penulisan yang digunakan bersifat deskriptif, dimana penulis berperan 

menggambarkan peran Samjhauta dalam memperjuangkan hak pendidikan 

perempuan di Nepal. Menurut Mohtar Mas‟oed, penelitian yang bersifat deskriptif 

adalah penelitian yang berperan untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, 

kapan atau berapa, jadi merupakan peran untuk melaporkan apa yang terjadi.
40

 

 1.6.2 Teknik Analisa Data  

 Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis menggunakan teknik 

analisa data yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan isi tetapi 

tidak berdasarkan akurasi statistik. Menganalisis masalah berdasarkan fakta-fakta 

yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga 

menghasilkan sebuah argumen yang tepat.
41

 Teknik yang digunakan oleh penulis 

adalah induktif, yaitu  sebuah proses yang dimulai dengan topik, menghasilkan 
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hipotesis dan mengumpulkan datanya, kemudian menganalisa data dan dari analisis 

ini muncul penjelasan teoretis tentang fenomena yang sedang diobservasi.
42

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode Library Research 

untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dapat didapatkan melalui 

buku, jurnal, dokumen, artikel, serta berbagai media lainnya seperti internet, majalah 

ataupun surat kabar harian baik itu cetak maupun online. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Masalah kesetaraan gender di Nepal pada sejarahnya dapat dilihat bahkan 

sebelum adanya organisasi Samjhauta maupun konvensi internasional mengenai 

perlunya masalah kesetaraan gender diselesaikan dan keikutsertaan perempuan dalam 

perdamaian, namun penelitian ini hanya akan berfokus pada peran Samjhauta dalam 

memperjuangkan hak pendidikan perempuan pedesaan di Nepal melalui 

pemberdayaan di bidang pendidikan, politik, sosial dan ekonomi.  

b. Batasan Waktu 

Batasan waktu yang diambil dalam penulisan ini mengambil kurun waktu antara 

tahun 2002 sampai dengan 2016. Tahun 2002 digunakan sebagai awal pembahasan 

karena pada tahun 2002 adalah tahun dimana organisasi Samjhauta mulai 
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menjalankan program-programnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. 

Tahun 2016 digunakan sebagai akhir pembahasan karena pada tahun 2016 perempuan 

pedesaan di Nepal mulai mendapatkan akses pendidikan dan mulai sadar akan 

pentingnya pendidikan. 

1.7 Argumen Dasar 

 Samjhauta memiliki peran sebagai Advocate, Expert, Service Provider, 

Capacity Builder, dan Citizenship Champion untuk memperjuangkan pendidikan 

perempuan di Nepal. Dalam melakukan peran tersebut, Samjhauta melakukan 

pemberdayaan perempuan dan bekerja sama dengan organisasi luar dan lokal. 

Pemberdayaan tersebut dilakukan pada berbagai bidang yaitu sosial, pendidikan, 

ekonomi, politik, dan psikologis. Upaya ini dilakukan dengan bekerja sama dengan 

organisasi atau lembaga lokal dan luar negeri, seperti, Samjhauta bekerja sama 

dengan United States Agency for International Development (USAID) dan Rotary 

Club Aachen. Samjhauta juga melakukan pemberdayaan dengan membuka kelas 

keaksaraan. Samjhauta bekerja sama dengan Pact International dan Women Welfare 

Service (WWS) Humla. 
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1.8 Struktur Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, dapat penulis jelaskan 

dalam sebuah tabel dibawah ini, dengan rincian sebagai berikut : 

BAB 1 : Merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakangg, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian penelitian terdahulu, kerangka 

konsep, metodelogi penelitian, teknik analisa, ruang lingkup penelitian dan argument 

dasar. 

BAB II : Pada bab ini, penulis mendeskripsikan secara umum tentang permasalahan 

perempuan dan kondisi pendidikan perempuan di Nepal, faktor-faktor terbatasnya 

pendidikan perempuan di Nepal, upaya pemerintah dalam pendidikan di Nepal, dan 

gambaran Samjhauta Nepal. 

BAB III : Pada bab ini, penulis mendeskripsikan tentang peran-peran Samjhauta 

dalam pemberdayaan bidang Pendidikan dan Politik. Dalam pemberdayaan bidang 

Pendidikan, Samjhauta berperan sebagai advocate dengan membuka kelas keaksaraan 

bekerja sama dengan PACT, Women Welfare Service (WWS) Humla, United States 

Agencies for International Development (USAID), dan Rotarty Club AACHEN. 

Dalam pemberdayaan Pendidikan, Samjhauta berperan sebagai citizen champion 

bekerja sama dengan Equal Access International dan United States Agencies for 

International Development (USAID),. 
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BAB IV : Pada bab ini, penulis mendeskripsikan tentang peran-peran Samjhauta 

dalam pemberdayan bidang Sosial, Ekonomi, dan Psikologis. Dalam pemberdayaan 

bidang Sosial, Samjhauta berperan sebagai advocate bekerja sama dengan United 

Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dan sebagai capacity builder 

bekerja sama dengan Stromme Foundation. Dalam pemberdayaan bidang Ekonomi, 

Samjhauta berperan sebagai expert bekerja sama dengan Rotary Club of Patan dan 

sebagai capacity builder yang didanai oleh Kedutaan Besar Finlandia. Dalam 

pemberdayaan bidang Psikologis, Samjhauta bekerjasama dengan Equal Access dan 

UNIFEM untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan. 

BAB V : Pada bab terakhir dalam penelitian ini, merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran dari penelitian. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/coordination/7/docs/P06_UNIFEM.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/coordination/7/docs/P06_UNIFEM.pdf

