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BAB II 

PERMASALAHAN PENDIDIKAN PEREMPUAN DAN EKSISTENSI 

SAMHJAHAUTA DI NEPAL 

Pada bab ini secara garis besar akan membahas mengenai permasalahan 

perempuan khususnya dalam mendapatkan akses dalam pendidikan di Nepal serta 

peran pemerintah Nepal selama ini dalam menangani masalah tersebut. Tetapi, pada 

bagian pertama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum tentang 

permasalahan pendidikan perempuan di Nepal yang ternyata masih dipengaruhi oleh 

agama dan budaya yang masih berlaku di Nepal. Penulis menggunakan data-data 

nasional untuk menunjukkan persentase perempuan dalam pendidikan. Bagian kedua, 

penulis akan menjelaskan pendidikan perempuan dan faktor-faktor terbatasnya 

pendidikan perempuan di Nepal. Sehingga penulis akan mengetahui akar terjadinya 

masalah tersebut. 

 Sedangkan pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan upaya 

pemerintah Nepal dalam menangani masalah pendidikan perempuan di Nepal. 

Kemudian, pada pembahasan selanjutnya penulis akan menjelaskan secara umum 

tentang Samjhauta Nepal mulai dari latar belakang, profil, visi misi, dan struktur 

organisasi. 
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2.1 Gambaran Permasalahan Pendidikan Perempuan di Nepal 

 Pendidikan adalah dasar hak asasi manusia dan faktor yang signifikan dalam 

perkembangan anak-anak, komunitas, dan negara. Membuka akses pendidikan untuk 

semua anak, terutama anak perempuan tanpa membedakan gender, kasta, dan etnis, 

akan membantu memecahkan rantai kemiskinan antargenerasi karena pendidikan 

terkait dengan semua tujuan pembangunan, seperti mendukung pemberdayaan 

gender, meningkatkan kesehatan anak dan kesehatan ibu, mengurangi kelaparan, 

melawan penyebaran HIV dan penyakit kemiskinan, memacu pertumbuhan ekonomi, 

dan membangun perdamaian.
43

 Namun, tidak semua Negara memahami betul akan 

pentingnya pendidikan untuk perempuan, salah satunya di Nepal. Nepal masih 

mempunyai hukum, konstitusi dan hukum perdata yang mengandung sejumlah 

ketentuan yang mendiskriminasi jenis kelamin, kasta, etnis, dan agama yang pada 

akhirnya membatasi perempuan dalam pendidikan. 

2.1.1 Kompleksitas Masalah Perempuan di Nepal 

Sekitar 300 tahun yang lalu, kerajaan Nepal dibagi menjadi kerajaan-kerajaan 

kecil seperti Kathmandu, Bhaktapur, dan Patan. Pada saat itu, Inggris berniat untuk 

menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nepal untuk memperluas 

kekuasaannya di Nepal. Dalam situasi seperti itu, Prithvi Narayan Shah ingin 

memperluas Kerajaan Gorkha dan pada saat yang sama menggagalkan rencana jahat 

                                                           
43

Results, Why Education is Important?, diakses dalam 

https://www.results.org/images/uploads/files/why_education_matters_11_04_09.pdf (16/05/2018, 

16:15 WIB). Hal. 2 
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Inggris dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi sebuah Bangsa. Dia 

mengalahkan kerajaan utama dan menyatukan mereka di bawah pemerintahannya.
44

 

Sejak penyatuan Negara pada tahun 1768, pendiri Nepal Prithvi Narayan 

Shah
45

, membentuk Negara Nepal sesuai dengan hukum Hindu yaitu Negara 

bertindak sebagai pelindung, pemikir dan pengambil keputusan. Secara khusus, Shah 

mencoba menciptakan Negara yang berdaulat mengenai bentuk peraturan lainnya dan 

mencari sentralitas kesetiaan nasional terhadap kekuasaan politik.
46

 Dalam 

Hinduisme, status dan peran perempuan tidak hanya tinggi tapi juga sangat hormat. 

Begitu juga di Nepal, status dan peran perempuan Nepal tidak hanya tinggi tapi juga 

sangat dihormati. Kisah penciptaan di antara orang-orang Hindu menyebutkan bahwa 

perempuan dilahirkan dalam dirinya sebagai bagian yang harus tetap bersatu dengan 

separuh lainnya. Tanpa perempuan, kebahagiaan menjadi satu dan keadaan 

kebahagiaan dalam persatuan tidak dapat diperoleh.
47

 

 Sejak penyatuan Negara tersebut, kondisi perempuan pedesaan di Nepal sudah 

sangat menyedihkan. Berbagai daerah di pedesaan, perkawinan anak masih lazim 

untuk dilakukan. Persentase melek huruf di kalangan perempuan di daerah pedesaan 
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 Jitendra Sahayogee, Nepal History: Unification Campaign of Kin Prithvi Narayan Shah, Im Nepal, 

23 Juni 2016, diakses dalam http://www.imnepal.com/prithvi-narayan-shah-unification-campaign-

history-nepal/ (8/4/2018, 18:50 WIB) 
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 Prithvi Narayan Shah adalah Raja Kerajaan Gorkha yang pertama. Shah merupakan Raja yang 

menyerukan kampanye untuk menyatukan kembali Nepal. 
46

 Dev Raj Dahal, New Social Movements in Nepal, diunduh dalam 

http://www.nepaldemocracy.org/civic_education/Social%20Movements.pdf (22/4/2017, 23:20 WIB). 

Hal. 1-2 
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 Jitendraa Sahayogee, Women’s Status and Human Rights in Nepal, ImNepal, 8 April 2016, diakses 

dalam http://www.imnepal.com/womens-status-nepal/ (22/4/2017, pukul 23:24 WIB). 
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hampir dapat diabaikan. Perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki dalam 

berbagai kelompok etnis. Tidak hanya dipedesaan, di perkotaan pun perempuan 

Nepal juga masih ada kesenjangan besar antara status yang mereka nikmati baik 

dalam teori maupun dalam praktiknya. Sikap sosial, pembatasan mobilitas dan 

kurangnya status  cukup nyata terjadi pada perempuan diperkotaan. Status perempuan 

Nepal secara legal kuat namun lemah secara institusional.
48

 

Nepal, ibu rumah tangga sering digambarkan sebagai ‘tanggungan’ ketika 

kenyataannya seluruh keluarga bergantung pada mereka untuk persiapan makanan, 

perawatan dan pengasuhan, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Terlepas dari kerja 

keras yang dilakukan perempuan untuk keluarga, pekerjaannya tidak dihargai sama 

dengan laki-laki itu. Karena pekerjaan perempuan, seperti pekerjaan rumah tangga, 

produksi makanan, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, tidak memiliki nilai uang, 

mereka tidak dianggap produktif. Perempuan dipandang sebagai beban ekonomi, dan 

orang-orang kecewa ketika seorang perempuan dilahirkan.
49

 

 Masalah status perempuan Nepal ditekankan oleh fakta bahwa Nepal adalah 

salah satu Negara terbelakang di dunia dimana mayoritas penduduk harus bertahan 

hidup dalam masalah kemiskinan. Hal ini mengharuskan orang yang kurang mampu, 

perempuan, dan anak-anak bekerja berjam-jam untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

mereka. Lebih jauh lagi, karena topografi yang terjal di Negara tersebut, perluasan 
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layanan pendidikan dan kesehatan dasar merupakan suatu hal yang sering kali tidak 

mungkin untuk dilaksanakan didaerah terpencil di Nepal. Sementara Konstitusi 1990 

menjamin hak-hak dasar bagi semua warga Negara tanpa diskriminasi berdasarkan 

etnisitas, kasta, agama, atau jenis kelamin, termasuk warisan properti, tidak ada 

undang-undang khusus di Nepal yang mendukungnya. Meskipun Nepal telah 

meratifikasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) pada tahun 1991, namun Nepal masih mengesampingkan 

hak perempuan dan membatasinya.
50

 

Mayoritas masyarakat di Nepal mempercayai bahwa kehidupan seorang 

perempuan sangat dipengaruhi oleh ayah dan suaminya. Praktik patriarki semacam itu 

semakin diperkuat oleh sistem hukum. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan 

seorang perempuan. Pernikahan adalah kontrak sosial antara dua klan dan bukan 

urusan pribadi mempelai perempuan. Usia rata-rata pernikahan untuk perempuan di 

Nepal telah meningkat secara signifikan dari 15 tahun pada tahun 1961 sampai 18 

tahun pada tahun 1991, yang mengindikasikan adanya perubahan persepsi sosial yang 

lambat namun stabil mengenai perkawinan anak. Perubahan ini paling terasa bagi 

perempuan-perempuan muda. Pada tahun 1991, 7,4 persen perempuan dalam 

kelompok usia 10-14 dilaporkan menikah, dibandingkan dengan 24,9 persen pada 

tahun 1961. Pada tahun 1996, Nepal Family Health Survey melaporkan perbedaan 
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 Asian Development Bank, 1999, Country Briefing Paper: Women In Nepal, Programs Department 

and Social Development Division. Hal. 3 
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hampir empat tahun pada usia rata-rata pernikahan antara anak perempuan tanpa 

pendidikan dan pendidikan menengah.
51

 

Hambatan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan adalah 

realitas sosial, budaya, ekonomi dan politik yang bervariasi oleh masyarakat dan 

bahkan oleh keluarga. Mayoritas anak perempuan di Nepal adalah anak perempuan 

petani yang tinggal di dekat atau di bawah garis kemiskinan. Pekerjaan pertanian dan 

rumah tangga juga menarik anak perempuan keluar dari sekolah. Meskipun uang 

sekolah dan buku gratis di sekolah umum, bentuk biaya siswa lainnya mungkin 

sangat mahal. Survei demografis menunjukkan bahwa 40 persen anak perempuan 

menikah sebelum mereka mencapai usia 15 tahun. Perkawinan diusia 10 atau 12 

tahun tidak jarang terjadi. Dengan sedikit pengecualian, pernikahan mengakhiri 

sekolah mereka. Hal ini menambah siklus buta huruf sang ibu yang mengurangi 

kesempatan anak perempuan mereka untuk sekolah.
52

  

Studi menunjukkan bahwa buta huruf ibu adalah faktor yang signifikan, jauh 

lebih banyak daripada buta huruf pada ayah. Sekolah di Nepal juga kurang ramah 

terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah yang tidak 

memiliki guru perempuan. Diskriminasi kasta merupakan alasan utama untuk 

membuat gadis dengan kasta yang lebih rendah keluar dari sekolah. Hambatan ini dan 

hambatan lainnya memiliki dampak terhadap anak perempuan. Hambatan ini yang 
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membuat perempuan Nepal menganggap pendidikan sebagai investasi yang tidak 

efisien dalam meningkatkan kehidupan dan penghasilan mereka atau keuntungan 

lainnya yang mereka bawa ke keluarga.
53

 

Melihat hal ini, banyak organisasi perempuan yang mulai terbentuk. 

Organisasi non pemerintah (LSM) di Nepal memiliki sejarah yang relatif singkat, 

terutama jika dibandingkan dengan Negara-Negara Asia Selatan lainnya, seperti 

Bangladesh dan India. Sampai pada tahun 1990, rezim Panchayat (1961-1990) 

melakukan kontrol ketat terhadap masyarakat. Dewan Koordinasi Nasional Pelayanan 

Sosial mengatur dan mengawasi LSM, sedangkan Dewan Koordinasi Nasional 

Kesejahteraan Sosial menangani sebagian besar lembaga donor.
54

  

Dewan Koordinasi Nasional Pelayanan Sosial di bawah kepemimpinan 

Kerajaan Nepal tidak mengizinkan orang-orang biasa untuk mendirikan sebuah LSM. 

Hanya orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan istana bisa membuka LSM. 

Pada saat itu hanya beberapa LSM nasional yang didirikan pada tahun 1950an seperti 

Paropakar Sangha dan Gandhi Smark Nithi yang beroperasi dan LSM lainnya seperti 

International Red Cross Society, Action Aid, Plan International, The World 

Education Inc, PACT diizinkan untuk membuat cabang mereka menandatangani 

kontrak dengan Dewan Pelayanan Sosial mengenai cara operasi dan jumlah dana 

yang dikeluarkan untuk proyek mereka. Tapi situasinya telah berubah secara dramatis 
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setelah revolusi 1990 yang selama ini melemparkan rezim Panchyat dan membangun 

sistem pemerintahan multi-partai yang demokratis. Setelah tahun 1990 banyak LSM 

didirikan terutama di Kathmandu dan di kota-kota besar lainnya.
55

 

Meskipun telah banyak LSM yang terbentuk, beberapa peraturan ketat tetap 

ada. Setiap organisasi yang ingin terlibat dalam kegiatan pembangunan harus terlebih 

dahulu mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah daerah. LSM diminta untuk 

mendaftar di Kantor Administrasi Distrik (DAO) dan pendaftaran mereka harus 

diperbaharui setiap tahun. Pemerintah harus menyetujui setiap proyek atau program 

sebelum dana asing dapat diterima. Umumnya, tujuan LSM di Nepal adalah untuk 

reformasi sosial dan pembangunan kesadaran warga. Kegiatan utama mereka meliputi 

yaitu melakukan program literasi, program keaksaraan, dan program pendidikan, 

menerbitkan materi pembelajaran, mengorganisir kelompok simpan pinjam, 

mempromosikan intermediasi keuangan, mengembangkan program penghasil 

pendapatan bagi orang miskin melalui pelatihan ketrampilan, membangun kapasitas 

organisasi lokal, menjalankan seminar untuk membangun kesadaran di antara 

masyarakat, memantau organisasi akar rumput dan organisasi layanan, menyediakan 

layanan, memobilisasi masyarakat, mengadakan lokakarya pelatihan, dan melakukan 

penelitian dan evaluasi program pembangunan. 
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LSM juga terus bekerja dalam bidang pengentasan kemiskinan, pertanian, 

irigasi, air bersih, populasi dan keluarga berencana, perlindungan dan promosi, 

kesetaraan gender, hak asasi manusia, inisiatif perdamaian, manajemen konflik, dan 

infrastruktur pembangunan.
56

 

2.1.2 Kondisi Pendidikan Perempuan di Nepal 

Pendidikan adalah faktor utama dalam mencapai pengetahuan, kesadaran dan 

rasional. Pengetahuan merupakan faktor penting dalam kehidupan kita. Pengetahuan 

memainkan peran penting dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Suatu 

negara tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang terampil tanpa 

pendidikan. Itu sebabnya setiap keluarga dan masyarakat harus memberikan prioritas 

pertama dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak mereka 

karena tanpa pendidikan, manusia tetap dalam kegelapan yang dapat menghambat 

perkembangan negara secara keseluruhan.
57

 

Pendidikan telah begitu ditekankan sejak masa Rezim Rana (1847-1950). 

Sekolah modern di Nepal pertama kali berdiri pada tahun 1853 yang terbuka hanya 

untuk keluarga penguasa dan istana. Sekolah untuk publik dimulai setelah tahun 1951 

ketika sebuah gerakan rakyat mengakhiri rezim Rana yang otokrasi dan memulai 

sebuah sistem demokrasi. Setelah revolusi rakyat melawan rezim Rana yang otokratis 

pada tahun 1951, ia berusaha membangun sebuah sistem pendidikan nasional. 
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Kemudian, pada tahun 1975, pendidikan dasar dibuat gratis dan pemerintah 

bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sekolah, guru dan materi pendidikan 

gratis, namun sebagian besar anak-anak, terutama anak-anak perempuan tidak 

sekolah karena pendidikan untuk perempuan dipandang tidak perlu.
58

 

Sistem pendidikan Nepal secara tradisional berorientasi pada sistem India, dan 

dikenal sebagai sistem pendidikan three-tier education system  yaitu 10 tahun 

pendidikan dasar dan menengah, 4 tahun studi tingkat perguruan tinggi dan 2 tahun 

pendidikan master. Dari tahun 1950 dan seterusnya, sistem ini mulai dirasa 

merugikan, dan serangkaian perubahan dimulai dalam upaya untuk menciptakan 

sistem pendidikan yang lebih kompetitif.
 59

  

Sekolah di Nepal dikategorikan dalam empat jenis, yaitu bantuan masyarakat 

(sekolah, yang didukung penuh oleh pemerintah untuk gaji guru dan biaya lainnya), 

dikelola oleh masyarakat (sekolah yang didukung penuh oleh pemerintah untuk gaji 

guru dan dana lainnya tetapi tanggung jawab manajemen mereka terletak pada 

masyarakat), masyarakat tanpa bantuan (sekolah, yang mendapatkan dukungan 
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https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-nepal.pdf


48 

 

parsial atau tidak ada dukungan dari pemerintah) dan sekolah-sekolah institusional 

(didukung oleh orang tua dan wali).
60

 

Sistem sekolah di Nepal terdiri dari empat tingkat yaitu primer (kelas 1-5), 

menengah bawah (kelas 7-8), menengah (kelas 9-10) dan pendidikan menengah lebih 

tinggi (kelas 11-12). Selain itu, pembelajaran pra-sekolah terdiri dari taman kanak-

kanak atau bentuk pendidikan pra-sekolah lainnya. Terutama, pra-sekolah telah ada 

dan menjadi populer di perkotaan. Sejak pemerintah Nepal menerapkan Program 

Pembaruan Sektor Sekolah yang efektif mulai tahun 2009 yang bertujuan untuk 

merestrukturisasi pendidikan sekolah dengan mengintegrasikan tingkat kelas yaitu 

pendidikan dasar (kelas 1-8) dan pendidikan menengah (kelas 9-12) agar untuk 

meningkatkan tingkat pendaftaran. Terlepas dari ini, Pemerintah telah 

memperkenalkan kursus satu tahun (dari kelas 9) untuk memungkinkan siswa pada 

jalur kejuruan untuk memasuki pendidikan tinggi. Selain itu, pendidikan pra-

dasar/pengembangan anak usia dini juga telah diperkenalkan. Murid pada usia 4, 5 

dan 13 memulai pendidikan pra-dasar mereka, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah masing-masing. Secara umum, mereka seharusnya menyelesaikan 

pendidikan sekolah mereka pada usia 16 tahun.
61

 

                                                           
60

 Tulendra Bahadur Roka, Governance and Education for All: an Analysis of the Contribution of 

Community-Managed Schools to Reaching Education for All in Nepal, diunduh dalam 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45601/EDU4490-Tulendra-

Bahadur%20Roka.pdf?sequence=1 (23/3/2018. 15:23 WIB). Hal.34 
61

 Ibid. Hal. 35-36  

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45601/EDU4490-Tulendra-Bahadur%20Roka.pdf?sequence=1
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45601/EDU4490-Tulendra-Bahadur%20Roka.pdf?sequence=1


49 

 

Pendidikan perempuan di Nepal mengecewakan. Namun, pada tabel berikut 

melek huruf menunjukkan perkembangan positif dari 1991 hingga 2001. 

Tabel 2.1 Angka melek huruf di Nepal dari beberapa tahun terakhir. 

Jenis 

Kelamin 

1952/54 1961 1971 1981 1991 2001 

Laki-laki 9,5 16,3 24,7 34,9 54,5 63,85 

Perempuan 0,7 1,8 3,7 11,5 25,0 38,7 

Total 5,3 8,9 14,3 23,5 39,6 51,27 

Sumber: Census Reports, Bureau of Statistics. 

 

Menurut UNESCO Institute for statistics, pada tahun 2002, angka melek huruf 

dalam populasi dari 15 tahun ke atas adalah 63 persen pada tahun 2005 dan 67 persen 

pada tahun 2007. Demikian pula, dalam Nepal Living Standards Survey, 

menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Nepal memiliki tingkat melek huruf orang 

dewasa 56,6 persen dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana melek 

huruf laki-laki adalah 71,6 persen dan perempuan hanya 44,5 persen. Hal ini 

merupakan pencapaian yang mengesankan, namun di Nepal, partisipasi perempuan 

yang rendah dalam kegiatan pendidikan baik di sektor formal maupun non-formal 

masih mencolok. Partisipasi anak perempuan juga dalam pendidikan kejuruan dan 

pendidikan tinggi sangat rendah. Menurut laporan sensus tahun 2001, tingkat melek 

huruf 6 tahun ke atas adalah 53,7 persen, dimana 65,0 persen untuk laki-laki dan 42,5 
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persen untuk perempuan. Tingkat melek huruf 15 tahun ke atas adalah 48,8 persen , 

dimana 62,7 persen untuk laki-laki dan 34,9 persen untuk perempuan.
62

 

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Terbatasnya Pendidikan Perempuan di Nepal 

 Adapun berbagai faktor terbatasnya pendidikan perempuan di Nepal yaitu, 

sosial budaya, hukum, dan ekonomi. 

a. Faktor Sosial Budaya 

Ketidaksetaraan gender termasuk di antara bentuk ketidaksetaraan 

sosial yang paling umum dan ada di seluruh dunia, dengan efek yang berbeda 

di berbagai daerah. Perbedaan-perbedaan ini terutama disebabkan oleh 

budaya, perkembangan sejarah, lokasi geografis, dan norma-norma agama 

yang mendominasi dalam masyarakat. Agama memainkan peran penting 

dalam kehidupan budaya di ruang yang berbeda. Karena hubungan antara 

agama dan budaya bersifat timbal-balik.
63

 

Hindu merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat 

Nepal. Pada tahun 2011, sekitar 70 persen penduduknya beragama Hindu. 

Populasi dibagi menjadi 60 kasta dan subkasta dan sekitar 100 kelompok 

etnis. Akses ke sekolah umum atau yang dikelola oleh organisasi non-

pemerintah dipengaruhi oleh pembagian kasta, dan kelompok gender. Lebih 
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dari 60 persen gadis Nepal yang tinggal di daerah pedesaan putus sekolah 

karena kemiskinan dan tradisi Hindu yang ketat yang mendiskriminasikan 

perempuan. Perjalanan perempuan menuju emansipasi, kebebasan, dan 

kesetaraan telah menghadapi berbagai pasang surut yang diwujudkan dalam 

bentuk praktik agama, budaya, dan tradisi. Secara historis, perempuan Hindu 

telah berjuang untuk mukti (kebebasan yang lebih besar) mereka yang telah 

dibatasi. Sejarah telah menunjukkan bahwa perempuan Nepal telah ditekan 

dan ditindas sejak dahulu kala.
64

  

Perempuan di daerah pedesaan dianggap sebagai warga negara 

second-class. Mata pencaharian mereka masih bergantung pada suami dan 

anggota keluarga laki-laki. Selain itu, hal ini merupakan perintah keyakinan 

Hindu. Banyak orang tua yang menikahkan putri mereka ketika mereka masih 

anak-anak karena percaya jika seorang perempuan menikah sebelum 

menstruasi, perempuan dan keluarganya akan masuk surga.
65

 

Sistem kasta Hindu adalah salah satu aspek mendasar dari masyarakat 

Nepal. Sistem kasta memainkan peran penting dalam menentukan status 

sosio-ekonomi individu, kekuatan politik, perilaku dan kewajiban, dan 

memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan baik di dalam dan di 
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antara kelompok kasta. Situasi banyak perempuan Nepal menjadi lebih sulit 

dan bermasalah karena beberapa aspek budaya tradisional Hindu tampaknya 

menghalangi akses perempuan ke pendidikan. Kebebasan dan kesetaraan 

pendidikan perempuan telah menghadapi berbagai pasang surut di Nepal. 

Meskipun, Perempuan adalah agen perubahan yang penting dan dapat menjadi 

pemimpin yang kuat dalam keluarga dan masyarakat, pendidikan mereka 

menjadi diminimalkan karena laki-laki dianggap sebagai investasi ekonomi 

yang lebih baik daripada perempuan.
66

 

Berasal dari Sistem Hindu, masyarakat Nepal dibagi menjadi empat 

varna berdasarkan konsep kemurnian ritual, yang secara erat terkait dengan 

gagasan gender. Laki-laki dan perempuan Nepal memiliki hak istimewa 

tertentu sesuai dengan kasta yang mereka miliki. Brahmana (ilmuwan dan 

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

(petani atau buruh). Perempuan dari kasta yang tertinggi, Brahmana, tetap 

tidak memiliki kebebasan. Perempuan-perempuan ini secara khusus dibatasi 

oleh ‘patriarki Hindu’. Bersama dengan perempuan kasta tinggi, perempuan 

kasta rendah juga menjadi korban sistem patriarki. Perempuan juga termasuk 

dalam kategori rendah karena perempuan juga tertindas dan berada di 
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peringkat yang lebih rendah baik dalam sistem hierarki kasta dan gender 

dalam masyarakat Nepal.
67

 

b. Faktor Hukum 

Masyarakat Nepal pada umumnya bersifat patriarkal, yang dikuasai 

oleh Hindu sebagai kekuatan ideologis yang kuat. Perempuan tidak pernah 

setara dengan laki-laki dan menempati kewarganegaraan tingkat kedua. 

Kondisi perempuan dikontrol secara ketat oleh norma-norma patriarkal 

masyarakat. Selain itu, sistem kasta juga memainkan peran utama di Nepal, 

menekan perempuan ke tingkat marjinal, melemahkan peluang mereka untuk 

pengembangan diri. Tingkatan sosial masyarakat Nepal ini membawa 

pemisahan antara dua jenis kelamin, menciptakan ketidaksetaraan, 

ketidakadilan dan konflik.
68

 

Sistem kasta di Nepal diresmikan dalam Muluki Ain (Kode Sipil) 

tahun 1854 pada masa pemerintahan Dinasti Shah-Rana. Muluki Ain ditulis 

oleh Jang Bahadur Rana adalah sebuah dokumen sejarah besar, hukum, dan 

budaya bagi para pemimpin di Nepal. Muluki Ain mengkodifikasi kode sosial 

dalam praktik selama beberapa abad di Nepal yang berakar di Vyavahāra 

(prosedur hukum tradisional Hindu), Prāyaścitta (penghindaran dan 

penghapusan dosa) dan Ācāra (hukum adat dari berbagai kasta dan 
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komunitas). Ketiganya secara kolektif disebut Dharmaśāstra. Muluki Ain ini 

membagi orang Nepal ke dalam empat kelompok utama: 

Gambar 2.1. Sistem Kasta di Nepal (Muluki Ain). 

 

Sumber: Asia Development Bank 2010. 

 

Tagadhari atau kelompok memakai benang dianggap sebagai 

kelompok tertinggi, Matawali (kasta peminum alkohol) Matawalis lebih lanjut 

dikategorikan ke dalam dua subkelompok yaitu peminum alkohol yang tidak 

diperbudak atau namasinya matawali dan peminum alkohol yang terlindung 
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atau masinya matawali, Pani Nachalne-Choichito halnunaparne adalah jenis-

jenis yang sentuhan fisiknya tidak dianggap tidak murni tetapi jika mereka 

menyentuh air atau makanan itu dianggap tidak dapat digigit, Pani Nachalne - 

Choichito halnuparne adalah yang terendah dari strata. Mereka dianggap tak 

tersentuh.
69

 

Muluki Ain dihapuskan pada tahun 1963. 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. 

Pemerintah gagal untuk membuat banyak perbedaan dalam hasil-hasil untuk 

kelompok-kelompok yang dikecualikan. Oleh karena itu, masih banyak 

masalah yang dihadapi oleh perempuan di Nepal, seperti terbatasnya akses ke 

pendidikan dan pekerjaan, masalah yang timbul dari praktik budaya 

tradisional yang cenderung mengasingkan perempuan dari kehidupan publik, 

dan sebagainya. 

c. Faktor Ekonomi 

Asia Selatan adalah wilayah termiskin di dunia di mana lebih dari 570 

juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan yang menyumbang proporsi 

terbesar 44% dari populasi miskin dunia yang bertahan hidup kurang dari $ 
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1,25 per hari. Hampir 98 persen penduduk dunia yang buta huruf hidup di 

negara berkembang.
70

 

Tabel 2.2. Profil Kemiskinan dan Pendidikan di Asia Selatan 

 

Negara 

Kemiskin

an 

Pendapat

an  

(2002-

2011) 

Kemiskinan 

Pendidikan 

Ratio Angka 

Partisipasi Kasar 

(%) (2002-2011) 

Persent

ase 

GDP 

Dalam 

Pendidi

kan 1 2 3 4 5 6 

Bangladesh 43,3 56,8 33,8 4,8 n.a n.a 10,6 2,2 

Bhutan 10,2 52,8 9,0 2,3 11,8 7,0 8,8 4,0 

India 32,7 62,8 34,2 4,4 11,1 6,0 16,2 3,1 

Maldives n.a 98,4 2,3 5,8 10,9 7,1 n.a 8,7 

Nepal 24,8 60,3 38,3 3,2 11,5 4,4 5,6 4,7 

Pakistan 21,0 54,9 38,5 4,9 9,5 3,4 5,4 2,4 

Sri Lanka 7,0 91,2 1,4 9,3 9,9 8,7 15,5 2,1 

Asia 

Selatan n.a 62,8 21,4 n.a 113,6 57,

6 

15,7 n.a 

 Ket: n.a = not available (data belum tersedia) 

            1 = Literasi orang dewasa diatas 15 tahun (2005-2010) 

            2 = Tingkat putus sekolah dasar 

               3 = Rata-rata tahun sekolah 

           4 = Sekolah Dasar 

           5 = Sekolah Menengah Pertama 

           6 = Sekolah Menengah Atas 

 

 

Sumber: Human Development Report 2013 

                                                           
70

 Surya Bahadur Thapa, Relationship Between Poverty and Education, Journal of Development 

Issues, University Campus,  Vol 15&16, No. 1-2, 2013: 148-161. Hal. 151 



57 

 

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara 

kemiskinan pendapatan dan melek huruf orang dewasa karena kemiskinan 

pendapatan mengurangi tingkat melek huruf orang dewasa. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa Nepal, dengan tingkat kemiskinan sebesar 25 persen dan 

tingkat keaksaraan orang dewasa sebesar 60 persen. Tabel 2.2 menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan pendapatan dan tingkat putus 

sekolah dasar. Ketika kemiskinan pendapatan menurun, angka putus sekolah 

juga menurun. Tingkat putus sekolah dasar di Nepal sebesar 38 persen.  Tabel 

2.2 juga menunjukkan hubungan negative antara kemiskinan  pendapatan dan 

rata-rata tahun sekolah. Seperti yang digambarkan, rata-rata tahun sekolah di 

Nepal hanya 3,2 persen. Tabel 2.2 telah menyimpulkan bahwa di negara-

negara Asia Selatan ada hubungan negatif antara kemiskinan pendapatan dan 

pencapaian pendidikan. Namun, juga telah dibuktikan bahwa pendidikan tidak 

hanya konsep yang ditentukan pendapatan tetapi juga dipengaruhi oleh 

fenomena sosial.
71

 

Nepal adalah salah satu negara termiskin di Asia dimana sosiokultural 

yang berlaku norma dan nilai telah menjadikannya sebagai negara patriarki. 

Otoriter patriarki dalam struktur keluarga telah umum terjadi di Nepal, di 

mana laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan yang mendominasi 

dalam setiap aspek kehidupan pribadi, sosial dan rumah tangga mereka. Itulah 
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sebabnya perempuan Nepal secara sosial dan ekonomi bergantung pada laki-

laki. Mereka kebanyakan ditugaskan untuk melakukan peran tradisional, yaitu 

pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak.
72

 

Pada tahun 2014, menurut data Statistics Time, Nepal adalah salah 

satu negara termiskin di dunia dan menempati ranking ke 18 di dunia dengan 

GDP per capita sebesar 698.592. Meskipun demikian, standar hidup 

masyarakat Nepal tidak seburuk negara-negara miskin lainnya di dunia, 

namun tentu saja sangat buruk dibandingkan dengan rata-rata dunia. Sekitar 

empat dari lima dari penduduk yang bekerja hidup di daerah pedesaan dan 

bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Di daerah-daerah 

ini mayoritas rumah tangga memiliki sedikit atau tidak ada akses ke layanan 

kesehatan, pendidikan, air minum bersih, dan layanan sanitasi.
73

  

Beberapa keluarga miskin di Nepal sering diwajibkan mengirim anak-

anak mereka untuk bekerja daripada ke sekolah. Diperkirakan sekitar 

seperempat anak-anak di Nepal antara empat dan lima tahun terlibat dalam 

semacam pekerjaan keluarga atau upah. Selain itu, para orang tua umumnya 

lebih memilih pernikahan yang sering dianggap sebagai pilihan optimal untuk 

perempuan-perempuan muda daripada sekolah. Karena pernikahan bersifat 
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universal di Nepal, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi bagi 

keluarga. Dengan menikahi anak perempuan mereka lebih awal, keluarga 

dapat mengalihkan sebagian besar biaya dari membesarkan, mendidik, dan 

berinvestasi pada anak perempuan mereka kepada keluarga menantu laki-laki 

mereka.
74

 

Oleh karena itu, banyak masalah yang dihadapi oleh perempuan di 

Nepal, seperti terbatasnya akses ke pendidikan dan pekerjaan, masalah yang 

timbul dari praktik budaya tradisional yang cenderung mengasingkan 

perempuan dari kehidupan publik, dan sebagainya. 

2.1.4 Upaya Pemerintah Dalam Pendidikan 

 Selama 10 tahun terakhir, Nepal berada diperingkat terendah dalam Human 

Development Index bersama dengan negara-negara berkembang ketiga di dunia. 

Human Development Index menilai dari dari Gender Inequality Index (GII) dan 

Human Poverty Index. Nepal masih terjadi ketidaksetaraan gender dimana perempuan 

Nepal masih tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini 

dikarenakan kepercayaan dan budaya Nepal yang masih menganggap bahwa 

perempuan harusnya berada dirumah.  

Pada tanggal 22 Apri 1991, Nepal meratifikasi The Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) untuk 
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mengakhir segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nepal mengubah 85 

hukum nya yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan. Sayangnya, 

meskipun  beberapa hukumnya diubah, namun dalam pendidikan, perempuan masih 

belum memiliki akses khususnya perempuan di daerah konflik atau pedesaan.
75

 

 Nepal telah lama mengalami masalah ketidaksetaraan gender khususnya 

dalam bidang pendidikan. Melihat hal ini, Pemerintah telah membuat berbagai bentuk 

kebijakan dan program untuk memberikan akses perempuan dalam pendidikan. Pada 

tahun 1971, Pemerintah Nepal mengimplementasikan sebuah program yaitu National 

Education System Plan (NESP). National Education System Plan (NESP) adalah 

sebuah program yang berfokus membuat literasi dan pendidikan lebih fungsional 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan agar dapat mampu untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini berhasil 

meningkatkan literasi di Nepal yang sebelumnya 9 persen menjadi 13,9 persen.
76

 

 Pada tahun 1977, Kementrian Pendidikan Nepal, the Centre for Educational 

Research Innovation and Development (CERID), World Education, dan sebuah 

International Non Government Organization (INGO), bekerja sama untuk membuat 

program yang lebih efektif untuk pendidikan non formal di area pedesaan di Nepal. 

Selanjutnya, dihasilkan sebuah kurikulum yang disebut dengan Naya Gareto (jejak 

baru). Naya Gareto merupakan sebuah kurikulum yang terinspirasi dari Nepal 

                                                           
75

 Sapana Pradhan Malla, Op.Cit. 
76

 Shirley Burchfield, Haiyan Hua, dan Dyuti Baral, A Longitudinal Study of the Effect of Integrated 

Literacy and Basic Education Programs on Women’s Participation in Social and Economic 

Development in Nepal, Harvard University, Desember 2002, diunduh dalam 

http://www.worlded.org/WEIInternet/inc/common/_download_pub.cfm?id=12360&lid=3 (10/4/2018, 

12:43 WIB). Hal. 4-5 

http://www.worlded.org/WEIInternet/inc/common/_download_pub.cfm?id=12360&lid=3


61 

 

Literacy Program yaitu kurikulum 6 bulan yang berfokus dalam memberikan 

pembelajaran membaca, menulis, dan matematika. Banyak INGO dan NGO yang ikut 

terlibat dengan mulai menerapkan kurikulum ini dan mulai mengajarkan kepada 

masyarakat pedesaan di Nepal.
77

 

 Pada tahun 1988, Ministry of Education (MoE) dan the Nonformal Education 

(NFE) membuat program the Women’s Education Program (WEP). Tujuan WEP 

adalah untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan literasi kepada perempuan, 

dan untuk membantu mereka menjadi mandiri dengan memberikan pelatihan 

keterampilan untuk menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Program 

keaksaraan terpadu 18 bulan dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama, WEP I, 

bertujuan untuk menyediakan keterampilan literasi (membaca, menulis dan 

berhitung) untuk perempuan berusia 15-45 tahun. WEP II adalah kursus enam bulan 

yang ditawarkan sebagai pelengkap keaksaraan dasar (WEP I). Tujuan dari level ini 

adalah untuk membantu para perempuan mempertahankan keterampilan literasi 

mereka yang diperoleh. WEP III adalah kursus tiga bulan yang bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian, lingkungan, 

kesehatan, pembentukan kelompok, dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.
78

 

 Meskipun telah dibuat beberapa program dalam pendidikan, namun tetap saja 

Pemerintah masih belum bisa meningkatkan perempuan dalam pendidikan. 

Berdasarkan data dari Mapping Nepal Census Indicators, pada tahun 1991 jumlah 
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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.
79

 

 Berbagai upaya Pemerintah telah dilakukan. Namun, kenyataannya masih 

belum efektif dan belum bisa menyelesaikan masalah pendidikan perempuan di 

Nepal. Hal inilah yang membuat terbentuknya Samjhauta. Samjhauta Nepal adalah 

sebuah organisasi yang didedikasikan untuk pendidikan dan pemberdayaan ekonomi 

perempuan pedesaan Nepal dan tujuannya adalah untuk meningkatkan status 

kehidupan keluarga dan masyarakat melalui perempuan sehingga perempuan 

mendapatkan tempat yang baik di rumah dan di masyarakat. Dalam melakukan 

programnya, Samjhauta berperan sebagai sebagai Advocate, Expert, Service Provider, 

Capacity Builder, dan Citizenship Champion untuk memperjuangkan pendidikan 

perempuan di Nepal. 

                                                           
79

 Mapping Nepal Census Indicators 2001 and Trends, Loc.Cit. 



63 

 

2.2 Gambaran Samjhauta Nepal 

2.2.1 Latar Belakang 

 Samjhauta Nepal terdaftar sebagai LSM nasional di bawah Undang-Undang 

Pendaftaran LSM Pemerintah Nepal pada bulan Desember 2001. Sejak saat itu, 

mereka telah terlibat dalam membangun berbagai intervensi Pendidikan dan 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Melek Huruf, Tabungan, Pinjaman, Usaha Mikro, 

Kesehatan dan Sanitasi, Seksual dan Reproduksi. Kesehatan, HIV/AIDS, Demokrasi 

dan Tata Pemerintahan, Pembangunan Perdamaian dan Resolusi Sengketa, 

Perumahan Rakyat dan berbagai penelitian dan konsultasi terkait dengan Strategi dan 

pengembangan program untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan 

masyarakat. Samjhauta memiliki jaringan pelaksana dengan 245 LSM berbasis 

kabupaten di 19 Terai, Nepal dan 3 distrik berbukit.  

Secara individu dan kolektif, Samjhauta Nepal telah membangun kemampuan 

dan reputasi dalam memberikan keterampilan yang dibutuhkan perempuan untuk 

memperbaiki mata pencaharian mereka dan memperkuat organisasi/kelompok mereka 

dan suara mereka di pemerintah daerah melalui perencanaan dan tindakan partisipatif. 

Samjhauta bertujuan untuk mengangkat status perempuan, pemuda dan masyarakat 

mereka dengan mempromosikan kelompok Swadaya, kemerdekaan dan pemerataan 

sumber daya. Membantu masyarakat untuk membangun kesuksesan dan sumber daya 
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lokal mereka sendiri untuk mendapatkan kepemilikan atas kemampuan mereka untuk 

memberlakukan perubahan.
80

 

 Samjhauta berfokus pada pendidikan dan juga pada pemberdayaan 

perempuan. Sejauh ini Samjhauta telah berhasil melakukan 13 program dengan tujuan 

untuk memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Nepal. Dalam upaya untuk 

memperjuangkan hak pendidikan perempuan, Samjhauta melakukan kerjasama 

dengan organisasi-organisasi luar dan juga melakukan pembedayaan dengan 

membuka kelas keaksaraan.
81

 

 

2.2.2 Profil dan Struktur Organisasi Samjhauta 

 Samjhauta Nepal terdaftar sebagai LSM nasional di Kantor Administrasi 

Distrik, Kathmandu pada 26 Maret 2003 dengan misi untuk menciptakan peluang 

bagi Perempuan, Pemuda dan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dan 

sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sosial, ekonomi, sipil, lingkungan dan 

keadilan politik. Sejak 2003 telah terlibat dalam membangun kapasitas penduduk 

yang terpinggirkan di pedesaan, terutama perempuan, melalui berbagai intervensi 

pemberdayaan yang mengintegrasikan mereka semua dengan Pemberdayaan 
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Ekonomi dan literasi tindakan, mengakui fakta bahwa kemiskinan dan buta huruf 

adalah akar penyebab kerentanan masyarakat yang hidup. di daerah terpencil.
82

 

 Samjhauta memiliki staff sebagai berikut: 

No. Name Designation 

1. Dr. Usha Jha Chief Executive Officer 

2. Ms. Jamuna Devi Lama Program Director 

3. Mr. Baidyanath Mishra Admin & Finance Coordinator 

4. Ms. Manju Adhikari Program Coordinator 

5. Mr. Madhu Sudan Raut Documentation Coordinator 

6. Mr. Hari Bhandari Program Officer 

7. Mr. Bishwo Poudel Program Officer 

8. Mr. Prabindra Shahi Admin & Finance Assistant 

9. Mr. Tikaram Shrestha Driver 

10. Ms. Rekha Maharjan Cleaner 

 

Usha Jha yang pada awalnya adalah seorang dosen di Institut Pertanian dan 

Ilmu Hewan, Rampur, Chitwan, Nepal. Bekerja dengan perempuan pedesaan selama 

karirnya sebagai seorang dosen, memberi Usha dorongan untuk bekerja demi 

pemberdayaan perempuan di Nepal khususnya di daerah pedesaan dan konflik. Pada 

tahun 1999, Usha Jha mulai ikut dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Pact 

Int. Pada Oktober 2001, Usha Jha bersama dengan beberapa staf yang bekerja untuk 

Women Empowerment Program mendirikan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat 

yaitu, Samjhauta Nepal. 
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Samjhauta Nepal memiliki staf dimana Usha Jha sebagai Chief Executive 

Officer. Kemudian, Jamuna Devi Lama merupakan salah satu staf yang bekerja untuk 

WEP sebagai Program Director. Baidyanath Mishra merupakan salah satu staf WEP 

sebagai Admin & Finance Coordinator, Manju Adhikari sebagai Program 

Coordinator, dan Madhu Sudan Raut sebagai Documentation Coordinator. Hari 

Bhandari merupakan seorang aktivis yang berfokus untuk memberikan pendidikan 

kepada anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah di daerah asalnya, desa 

Meghauli, Nepal. Hari Bhandari menjabat sebagai Program Officer. Bishwo Poudel 

merupakan seorang dosen ekonomi di Universitas Kathmandu, Nepal yang menjabat 

sebagai Program Officer.  Prabindra Shahi juga merupakan salah satu staf WEP 

sebagai Admin & Finance Assistant. 

Adapun pencapaian Samjhauta sebagai civil society, yaitu Samjhauta 

membangun jaringan dengan 245 civil society berbasis kabupaten yang melakukan 

pemberdayaan ekonomi perempuan di 19 Terai dan 2 distrik perbukitan, memiliki 

jaringan dengan 6000 kelompok ekonomi perempuan dimana 50 persen dari mereka 

termasuk penduduk yang terpinggirkan, lebih dari 150 pelatihan dilakukan sejauh ini 

untuk membangun kapasitas pelatih dan fasilitator lokal selama implementasi, dan 

selama 17 tahun terakhir lebih dari 50 proyek telah berhasil diselesaikan. 
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2.2.3 Visi, Misi, dan Strategi 

 Samjhauta memiliki visi yaitu terlibat dalam membangun berbagai intervensi 

pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui Perempuan dan Pemuda mulai 

dari Literasi, Kesehatan dan Sanitasi, HIV dan AIDS, SRH, Pembangunan 

Perdamaian dan Penyelesaian Sengketa, pengembangan usaha mikro melalui 

tabungan dan Kredit (Bank Desa) dalam rangka untuk mengembangkan hubungan 

yang kuat dengan dan di dalam komunitas dan menggeser kepemilikan pembangunan 

kepada mereka. Dengan misi Untuk menciptakan peluang bagi Perempuan, Pemuda 

dan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mencapai keadilan sosial, ekonomi, sipil, lingkungan dan politik.
83

 

 Samjhauta memiliki strategi sebagai berikut: 

a. Samjhauta sebagai service provider menggunakan keterampilan 

keaksaraan dan partisipasi ekonomi dalam pembelajaran kesehatan 

reproduksi seksual, demokrasi dan pemerintahan dan isu-isu lainnya. 

b. Samjhauta sebagai advocate menggunakan keterampilan Life Skill dan 

Pendekatan Appreciative Inquiry yang memiliki dampak positif pada 

komunitas yang mengarah pada perubahan perilaku. 

c.  Samjhauta sebagai advocate mengorganisir Perubahan Perilaku 

Komunikasi dan Kampanye Advokasi untuk perubahan sosial. 
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d. Samjhauta sebagai capacity builder melakukan bimbingan, pelatihan,

dan pengawasan untuk target audience melalui pelatihan, lokakarya

dan orientasi.

e. Samjhauta sebagai citizenship champion membantu perempuan untuk

bekerja bersama komunitas mereka untuk membangun keberhasilan

mereka, sumber daya lokal dan mendapatkan kepemilikan atas

kemampuan mereka untuk memberlakukan perubahan.

f. Samjhauta sebagai expert dimana Samjhauta melakukan penelitian dan

mengadakan lokakarya untuk berkontribusi pada inovasi dan praktik

terbaik dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengembangan

masyarakat.
84

Nepal berada dirangking 144 dari 188 Negara dengan nilai Human 

Development Index sebesar 0,558. Rangking tersebut dinilai dari Gender Inequality 

Index (GII) dan Human Poverty Index. Nepal masih mengalami masalah 

ketidaksetaraan gender yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Banyak 

hukum dan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut, namun masih 

belum efektif. Maka dari itu, Samjhauta hadir dikarenakan terbatasnya perempuan 

dalam mendapatkan hak pendidikan di Nepal. Samjhauta memiliki peran sebagai 

Advocate, Expert, Service Provider, Capacity Builder, dan Citizenship Champion 

untuk memperjuangkan pendidikan perempuan di Nepal. Dalam melakukan peran 

84
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tersebut, Samjhauta melakukan pemberdayaan perempuan dan bekerja sama dengan 

organisasi luar dan lokal. Pemberdayaan tersebut dilakukan pada berbagai bidang 

yaitu pemberdayaan pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. 

 


