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BAB III 

PERAN SAMJHAUTA MELALUI PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DI 

BIDANG PENDIDIKAN DAN POLITIK 

Pada bab ini secara garis besar akan membahas mengenai peran Samjahuta 

melalui pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan dan politik. Tetapi, pada 

bagian pertama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum tentang 

pemberdayaan pendidikan secara umum yang kemudian dilanjutkan dengan 

pendidikan perempuan di Nepal. Penulis menggunakan data-data untuk menunjukkan 

persentase perempuan dalam pendidikan yang selanjutnya dilanjutkan dengan 

bagaimana pemberdayaan pendidikan perempuan berperan penting dalam women 

empowerment di Nepal. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan tentang peran 

Samjhauta sebagai civil society dalam pemberdayaan pendidikan dan pencapaiannya 

dalam pemberdayaan tersebut. 

Sedangkan pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan 

menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum tentang pemberdayaan politik yang 

kemudian diikuti dengan partisipasi perempuan dalam politik di Nepal. Kemudian, 

pada pembahasan selanjutnya penulis menggunakan data-data untuk menunjukkan 

persentase partisipasi perempuan dalam politik yang selanjutnya dilanjutkan dengan 

menjelaskan tentang peran Samjhauta sebagai civil society dalam pemberdayaan 

politik dan pencapaiannya dalam pemberdayaan tersebut. 
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3.1 Pemberdayaan Bidang Pendidikan 

Pendidikan dianggap sebagai kebutuhan dasar dan hak dasar bagi seluruh 

manusia. Pendidikan adalah alat yang ampuh untuk mengurangi ketidaksetaraan 

karena dapat memberi orang kemampuan untuk menjadi mandiri. Perempuan, yang 

mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang, tentu saja memiliki kebutuhan 

khusus untuk hal ini. Pendidikan dianggap sebagai tonggak penting dalam 

pemberdayaan perempuan karena memungkinkan mereka untuk menghadapi 

tantangan, untuk menghadapi peran tradisional mereka dan mengubah hidup mereka. 

Pendidikan perempuan adalah alat yang paling kuat untuk mengubah posisi mereka di 

masyarakat. Masih banyak kaum perempuan di berbagai Negara yang buta huruf, 

tidak memiliki akses dalam pendidikan, diremehkan dan dieksploitasi. Pemberdayaan 

dan pengembangan memberikan perempuan kesempatan untuk memperoleh 

informasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kehidupan mereka.
85

 

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women (CEDAW) pada tahun 1993 menyebutkan bahwa pendidikan adalah salah satu 

cara paling penting untuk memberdayakan perempuan dengan pengetahuan, 

keterampilan dan kepercayaan diri, yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam 

proses pembangunan, dan CEDAW pada tahun 2000 menyebutkan bahwa dengan 
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adanya pendidikan dapat menghapuskan persepsi tentang perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan dalam berbagai tingkatan.
86

  

Mendidik perempuan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Perempuan 

memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku dan mental dari generasi 

muda. Dia memiliki tugas utama mengasuh dan membentuk anak-anak, para 

pemimpin masa depan. Pendidikan membuat mereka dapat mengetahui hak-hak 

mereka dan mendapatkan kepercayaan diri. Orangtua yang berpendidikan memiliki 

pemikiran yang baik tentang pencapaian pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan 

ibu akan lebih memengaruhi kehidupan anak-anak daripada ayah.
87

 

Pendidikan memberdayakan perempuan secara lebih efektif yang akan 

membantu menghapuskan ketidaksetaraan gender, mengembangkan potensi mereka, 

meningkatkan pengembalian sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, 

menghasilkan anak-anak yang terdidik dan sehat serta mengurangi tingkat kesuburan 

dan kematian. Pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan partisipasi perempuan 

dalam pengambilan keputusan dalam demokrasi, transformasi masyarakat yang 

dinamis dan membentuk nasib generasi mendatang.
88

 

                                                           
86

 United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 2 

Agustus 2000, diakses dalam http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw27/tun3-4.pdf 

(29/4/2018, 21:08 WIB) 
87

  Nelly P. Stormquist, Women’s Empowerment and Education: Linking Knowledge to Transformative 

Action, European Journal of Education, Vol 50, No.3, 2015: 307-324. Hal. 315 
88

 Nabanita Bera, Women Empowerment Through Education, International Journal of Humanities & 

Social Sciences Studies,  Vol 2, No. 6, May 2016: 184-190. Hal. 185. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw27/tun3-4.pdf


73 

 

3.1.1 Peran Samjhauta Sebagai Advokat Dalam Pendidikan Perempuan Dengan 

Membuka Kelas Keaksaraan. 

 Keaksaraan adalah kemampuan untuk membaca, melihat, menulis, 

merancang, berbicara dan mendengarkan untuk berkomunikasi secara efektif. 

Kekuatan keaksaraan tidak hanya terletak  pada kemampuan membaca dan menulis, 

tetapi juga dalam kapasitas seseorang untuk menerapkan keterampilan ini untuk 

menghubungkan, menafsirkan, dan membedakan secara efektif.
89

 Dalam era 

globalisasi saat ini, rasanya literasi sangat penting diajarkan mulai dari usia dini. 

Keterampilan membaca yang kuat adalah alat kunci yang digunakan ketika anak-anak 

memahami dan menafsirkan informasi, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan 

informasi yang mereka dapatkan. Namun, dibeberapa negara di dunia masih belum 

sadar akan pentingnya literasi, salah satunya di Nepal. 

 Samjhauta sadar betul bahwa perempuan di Nepal dibatasi untuk 

mendapatkan akses pendidikan. Untuk itu, Samjhauta meningkatkan kesadaran akan 

isu dan tantangan masyarakat dan menganjurkan perubahan dengan bekerja sama 

dengan organisasi luar dan lokal. Pada April tahun 2002, Samjahauta bekerja sama 

dengan Private Agencies Collaborating Together (PACT) Nepal. Private Agencies 

Collaborating Together (PACT) merupakan organisasi pembangunan Internasional 

yang berbasis di Washington DC didirikan pada tahun 1971. PACT berfokus pada  

pada pengembangan LSM dan implementasi program keaksaraan dasar terutama 
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untuk perempuan. PACT bekerja di lapangan di hampir 40 negara di Afrika, Asia, 

Eropa, dan Amerika untuk memperbaiki kehidupan mereka yang kurang mampu dan 

marginalisasi. Di kawasan Asia, PACT membangun kerjasama di Kamboja, 

Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Di Nepal, 

PACT telah mulai bekerja pada tahun 1988 dan telah memainkan peran penting 

dalam meningkatkan literasi, keterlibatan warga negara dan status ekonomi dan sosial 

perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya di Nepal.
90

 

 Kerjasama Samjhauta dengan PACT tidak terlepas dari pengalaman CEO 

Samjhauta, Usha Jha, yang dulu merupakan anggota PACT melalui program 

Women’s Empowerment Program (WEP) yang dilaksanakan di 21 distrik di Nepal. 

Lewat pengalaman tersebut, Usha Jha terdorong untuk mendirikan Samjhauta Nepal 

bersama dengan anggota WEP lainnya. Selain dari pengalaman Usha Jha, kerjasama 

antara Samjhauta dan PACT didasari karena adanya persamaan strategi Samjhauta 

dengan PACT yaitu menyediakan perempuan dengan keterampilan yang diperlukan 

untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dan memperkuat organisasi/ kelompok 

mereka dan suara mereka di pemerintah daerah melalui perencanaan dan tindakan 

partisipatif. 
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Gambar 3.1. Aktivitas kelas keaksaran di distrik Chitwan. 

 
           

Sumber: Samjhauta Nepal. 

 

Samjhauta bekerja sama dengan PACT Nepal dengan membuka program 

kelas keaksaraan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi perempuan, 

meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintah lokal terpilih, dan 

meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi perubahan. 

Kelas keaksaraan ini dibuka di kabupaten Chitwan dan Nawalparasi. Lewat kelas 

keaksaraan ini, Samjhauta memberikan pembelajaran mengenai strategi mobilisasi 

sumber daya kepada perempuan.
91

 

 Selain bekerja sama dengan PACT Nepal, Samjhauta juga bekerja sama 

dengan Women Welfare Service (WWS) Humla melalui program “Empowering 
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Vulnerable Women from Humla and Mugu of Midwestern Nepal”. Women Welfare 

Service (WWS) Humla didirikan pada tahun 1993. Terbentuknya lembaga ini 

dikarenakan kemiskinan ekstrim, kondisi rentan perempuan, akses yang buruk 

terhadap keadilan bagi perempuan, kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan 

dan situasi sosio-ekonomi yang menyakitkan perempuan Humla.
92

 

Program ini didanai oleh Mission East yang merupakan organisasi bantuan 

dan pembangunan internasional Denmark yang bekerja dengan komunitas paling 

rentan di Eropa Timur dan Asia. Di Nepal, Mission East mendanai 7 civil society 

rentan seperti Rural Development Group Programme (Jumla) dan Women Welfare 

Society yang bekerja di sebagian besar daerah terpencil di Nepal yaitu Humla, Mugu, 

Jumla, dan Kalikot. Women Welfare Service mendapatkan bantuan dana sebesar 

146,263,226 Juta Rupiah yang diberikan untuk membangun kelas keaksaraan di 

daerah Humla dan Mugu. Women Welfare Service (WWS) bekerjasama dengan 

Samjhauta dikarenakan WWS dan Samjhauta merupakan civil society yang didanai 

oleh Mission East.
93

 

Program “Empowering Vulnerable Women from Humla and Mugu of 

Midwestern Nepal” dilaksanakan pada Januari tahun 2013 yang bertujuan untuk 

memberdayakan perempuan yang paling rentan di tiga VDC kabupaten Humla dan 
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Mugu dengan fokus utama pada perempuan lajang, perempuan Dalit dan perempuan 

penyandang cacat. Samjhauta membuka kelas keaksaraan termasuk berbagai kegiatan 

seperti peningkatan kesadaran dan mendidik target penerima manfaat melalui 

program keaksaraan, pengembangan kapasitas mereka dengan memberikan pelatihan 

kerja, membentuk dan memperkuat kelompok/jaringan perempuan dan berbagai 

inisiatif advokasi.
94

 

 Sebagai advocate, Samjhauta meningkatkan dan menyadarkan kembali isu-isu 

penting di Nepal dimana perempuan dibatasi dalam mendapatkan akses pendidikan. 

Samjhauta mengembangkan paket Melek Aksi Orientasi sembilan bulan untuk 300 

perempuan melek huruf dan membangun kapasitas 15 Fasilitator Literasi Lokal untuk 

melaksanakan kelas melek huruf selama sembilan bulan.
95

 Melalui kelas keaksaraan 

dan pengembangan paket Melek huruf tersebut, perempuan menghasilkan 

kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melawan penindasan yang 

selama ini mereka alami. 

 

3.1.2 Peran Samjhauta  Sebagai Service Provider Melalui Program Pendidikan 

untuk Proyek Mitigasi Pendapatan dan Konflik dan Meningkatkan Melek 

Huruf Perempuan. 

 

Samjhauta bekerja sama dengan United States Agency for International 

Development (USAID). United States Agency for International Development 

(USAID) adalah badan independen dari pemerintahan Amerika Serikat yang 
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bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan 

kemanusiaan untuk negara-negara lain didunia.  USAID memimpin pembangunan 

internasional dan upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi 

kemiskinan, memperkuat pemerintahan yang demokratis dan membantu orang-orang 

berkembang di luar bantuan.
96

  

Hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dan Nepal dimulai dengan 

perjanjian bantuan yang ditandatangani pada 23 Januari 1951. Bekerja sama dengan 

Pemerintah Nepal, USAID telah berkontribusi terhadap beberapa keberhasilan 

pembangunan, menghilangkan malaria dari wilayah Terai, meningkatkan pertanian 

untuk berkembang di wilayah yang dahulu tidak dapat dihuni di negara ini, 

meningkatkan tingkat melek huruf, dan mengurangi tingkat kematian anak.
97

 

Samjhauta bekerja sama dengan USAID melalui program Pendidikan untuk 

Proyek Mitigasi Pendapatan dan Konflik di Nepal dengan biaya sebesar 

57.612.000.000  Rupiah yang dilaksanakan pada Februari tahun 2008 sampai dengan 

Januari tahun 2010.  Program ini akan menargetkan 48.000 penerima manfaat di 20 

distrik fokus USAID di wilayah barat, tengah barat, dan barat-jauh. yang kurang 

beruntung dan terkena dampak konflik berusia 16-30 tahun.Tujuan dari program ini 

adalah untuk meningkatkan akses kaum muda yang terpinggirkan terhadap 
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pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan pendapatan dan pekerjaan di daerah-

daerah yang terkena dampak konflik.
98

   

Dalam program ini, Samjhauta bertanggung jawab untuk mengembangkan 9 

bulan paket pembebasan atau keaksaraan yang berdiri sendiri dengan 3 set modul dan 

melakukan Training of Trainers (TOT) untuk para guru. Modulnya adalah pertama, 

melek huruf, berhitung, keterampilan hidup dan HIV/AIDS. Kedua, Membangun 

perdamaian dan ketiga adalah keterampilan pencegahan dan kewirausahaan yang 

akan mendukung pencapaian hasil dan keluaran program. Sebagai mitra Samjhauta 

akan berpartisipasi dalam acara sebagai peserta tim dan berkontribusi terhadap 

keberhasilan program dalam koordinasi yang dekat dengan komponen lainnya dan 

mendukung kemajuan komponen mereka.
99

 

Samjhauta bekerja sama dengan Rotary Club AACHEN. Rotary Club 

AACHEN adalah sebuah klub Jerman yang didirikan pada tahun 1930. Klub ini 

berfokus pada negara-negara yang kurang berkembang dan memberikan donasi. 

Dalam program program Meningkatkan Melek Perempuan dan Pemberdayaan 

Ekonomi yang dilaksanakan Januari sampai Desember tahun 2007. Program ini 

bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan melalui alfabetisasi dan 
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keaksaraan. Program ini dilaksanakan di 2 Village development committee (VDC) di 

Kabupaten Rasuwa yang ditargetkan kepada 500 perempuan buta huruf.
100

  

Sebagai service provider, Samjhauta menawarkan layanan di berbagai bidang 

mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan, seperti pembangunan demokrasi, 

resolusi konflik, hak asasi manusia, keuangan, literasi, pelayanan HIV/AIDS, dan 

lain-lain. Samjhauta 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 juga 

membantu perempuan untuk membangun kesuksesan dan sumber daya lokal mereka 

sendiri untuk mendapatkan kepemilikan atas kemampuan mereka untuk 

memberlakukan perubahan. 

3.1.3 Pencapaian Samjhauta Dalam Pemberdayaan Bidang Pendidikan 
 

Pendidikan secara luas digunakan sebagai indikator status perempuan. 

Pendidikan dapat membawa perubahan dalam kehidupan perempuan yang 

menghasilkan transformasi sosial dalam jangka panjang dengan meningkatkan 

kepercayaan diri mereka, meningkatkan status mereka di keluarga dan masyarakat, 

dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka. Peningkatan pengetahuan, 
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kepercayaan diri dan kesadaran tentang kesetaraan gender merupakan indikator dari 

proses pemberdayaan.
101

 

Hadirnya Samjhauta didasari karena masih adanya perempuan yang tidak 

mendapat akses dalam pendidikan dan mengalami diskriminasi. Samjhauta lebih 

menargetkan perempuan yang terpinggirkan dan setengah buta terpinggirkan dari 

pedesaan Nepal. Lebih dari 30 program dibuat oleh Samjhauta dan telah bekerja 

dengan baik, seperti membuka kelas keaksaraan dan kelas keterampilan. 

Dalam program kelas keaksaraan, Samjhauta bekerja sama dengan Private 

Agencies Collaborating Together (PACT). Hasil dari program ini adalah banyak 

perempuan yang sudah mulai melek huruf dan sadar akan pentingnya pendidikan. 

Sebagian dari perempuan yang sudah melek huruf tersebut, dengan menjadi Trainers 

yang terlebih dulu di training untuk ikut membantu Samjhauta membuka kelas 

keaksaraan di bagian barat-tengah Nepal, salah satu daerah yang paling terpengaruh 

oleh konflik, yang bertujuan untuk meningkatkan akses mereka ke pendidikan dan 

pelatihan. Selain berhasil menyadarkan perempuan kembali akan pentingnya 

pendidikan, Samjhauta berhasil meningkatkan keterampilan membaca dan numerik 

yang akan mereka gunakan untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka 

dan meningkatnya pendapatan perempuan miskin melalui pengembangan usaha 
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mikro. Melalui keterampilan tersebut, beberapa perempuan telah mampu membuka 

usaha mereka seperi koperasi simpan pinjam. 

3.2 Pemberdayaan Bidang Politik 

 Pemberdayaan adalah sebuah proses multi-dimensi yang aktif yang 

memungkinkan perempuan untuk menyadari identitas dan kekuatan penuh mereka di 

semua bidang kehidupan. Pemberdayaan sebagai proses yang menumbuhkan 

kekuatan pada orang-orang untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, 

komunitas mereka dan dalam masyarakat mereka, dengan bertindak pada isu-isu yang 

mereka anggap penting. Pemberdayaan perempuan tidak hanya penting tetapi juga 

penting untuk perkembangan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Istilah 

pemberdayaan perempuan termasuk dengan definisi kekuatan diri, pengendalian diri, 

kekuatan diri, kemandirian, pilihan pribadi, kemampuan berjuang untuk hak-hak 

seseorang, kemandirian, kekuatan pengambilan keputusan sendiri, kebebasan,
102

 

 Perempuan di seluruh dunia telah berjuang untuk melepaskan perbudakan, 

penaklukan, penindasan dan segala macam perlakuan buruk baik di dalam maupun di 

luar keluarga mereka. Maka dari itu, pembedayaan sangat penting untuk dilakukan 

khususnya dalam pembedayaan politik. Partisipasi perempuan di bidang politik dan 

di berbagai badan pengambilan keputusan merupakan alat penting untuk 
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pemberdayaan. Partisipasi perempuan di semua tingkat struktur pemerintahan adalah 

kebutuhan tertinggi untuk pemberdayaan perempuan yang sebenarnya. 
103

 

 Pemberdayaan perempuan di semua bidang, khususnya dalam politik sangat 

penting untuk kemajuan mereka dan untuk mencapai keseteraan gender. Tanpa 

partisipasi politik, akan sangat sulit bagi perempuan untuk meningkatkan keefektifan, 

kapasitas, menantang struktur kekuasaan yang ada dan ideologi patriarkal. Oleh 

karena itu, memberdayakan perempuan secara politik adalah kebutuhan tertinggi 

setiap saat. Pemberdayaan politik perempuan menyiratkan penyerahaan kekuasaan 

dan otoritas pada orang-orang yang terintimidasi yang tidak dapat berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dan program dari 

pemerintah.
104

 

 Melalui partisipasi politik, orang menemukan peluang untuk mengubah dan 

mempengaruhi keputusan publik dan untuk menguntungkan mereka. Mereka juga 

dapat melindungi kepentingan mereka sendiri dan hak yang sah dan mempromosikan 

keadilan bagi orang-orang biasa. Secara tradisional, konsep politik terkait dengan 

struktur pemerintahan. Pemberdayaan perempuan tidak akan berarti perolehan dan 

penggunaan kekuasaan dan otoritas oleh perempuan untuk menundukkan dan 

mendominasi lawan jenis mereka. Pemberdayaan perempuan berarti mendistribusikan 
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kekuasaan dan otoritas yang setara antara laki-laki dan perempuan dan menciptakan 

lingkungan yang bebas dari dominasi dan penindasan.
105

 

 Pemberdayaan perempuan dalam politik bukanlah tujuan itu untuk sendiri 

tetapi ia berperan dalam mendorong masyarakat untuk melakukan pemberdayaan 

sosial dan politik yang selanjutnya akan menggiatkan pengembangan dan 

penyempurnaan secara keseluruhan dalam masyarakat. Kehadiran dan partisipasi 

perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan memungkinkan mereka untuk 

merevisi kebijakan dan undang-undang diskriminasi gender di satu sisi dan akan 

mendukung kesetaraan berdasarkan hukum dan kebijakan baru di sisi lain.
106

 

 Partisipasi perempuan dalam politik di seluruh dunia masih relatif sedikit, 

seperti di Nepal.  Nepal adalah negara multi-bahasa, multi-etnis dan multi-kultural 

yang memiliki 92 bahasa dan lebih dari 100 kasta dan kelompok etnis. Fenomena 

sosial-budaya seperti gender, diskriminasi kasta dan agama telah menciptakan 

berbagai isu yang melanggar hak asasi manusia. Peran yang berbeda antara laki-laki 

dan perempuan didasarkan pada latar belakang sosial dan ekonomi di negara ini telah 

membentuk kesenjangan besar antara laki-laki dan perempuan. Negara-negara Asia 

Selatan termasuk Nepal, masih terdapat batas-batas sosial yang mendiskriminasi 

perempuan. Batas-batas sosial merupakan masalah utama yang mempengaruhi sikap 
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seluruh masyarakat. Batasan budaya membatasi perempuan untuk mengekspresikan 

pendapat mereka.
107

 

 Perempuan di Nepal mulai menuntut hak untuk memilih dan mencalonkan diri 

sebagai kandidat dalam pemilu tahun 1945, yang kemudian mereka terima pada tahun 

1951. Namun, butuh waktu lama untuk mendapatkan hak untuk mencalonkan diri 

dalam pemilu. Dari tahun 1951 dan seterusnya, sejumlah pemilihan diadakan untuk 

badan legislatif, tetapi representasi perempuan tetap nol atau sangat marjinal. Setelah 

realisasi demokrasi pada tahun 1990, tiga pemilihan parlemen diadakan pada tahun 

1991, 1994, dan 1999 tetapi perempuan dibatasi sebanyak 3, 3, dan 6 persen kursi 

terpilih, masing-masing menggambarkan bahwa demokrasi tidak selalu meningkatkan 

akses perempuan ke posisi politik.
108

 

 Pada 2006, Perang Rakyat yang terjadi selama 10 tahun berakhir. 

Pertempuran berakhir ketika partai-partai politik utama Nepal menandatangani 

perjanjian damai dengan mantan pemberontak Maois. Setahun kemudian, konstitusi 

sementara diadopsi, pengaturan representasi perempuan di parlemen legislatif sebesar 
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33 persen. Pada pemilihan 2008 untuk memilih Majelis Konstituante
109

 (CA) yang 

ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru, partisipasi politik perempuan meningkat, 

dengan salah satu representasi tertinggi di tingkat parlemen nasional di seluruh dunia. 

Data menunjukkan bahwa representasi politik perempuan adalah 32,8 persen dari 

total 601 kursi di CA. Kemenangan politik yang luar biasa dari perempuan ini berada 

di bawah sistem First Past The Post (FPTP)
110

, dengan 50 persen kuota untuk 

perempuan dalam sistem Proportional Representation
111

 (PR). Tingkat partisipasi 

perempuan yang signifikan dalam majelis tahun 2008 diukur dengan memenangkan 

30 kursi FPTP, 161 kursi RP, dan 6 kursi yang ditunjuk sebagai kabinet secara 

total.
112

 

Meningkatnya partisipasi perempuan Nepal dalam politik tidak terlepas dari 

aktor-aktor yang ikut terlibat salah satunya civil society. Di Nepal, banyak civil 

society yang terbentuk dikarenakan kesadaran akan status perempuan yang masih 

diremehkan. Beberapa civil society lebih berfokus pada aspek-aspek tertentu dari 

masyarakat seperti pendidikan, hak asasi manusia, demokrasi, partisipasi politik, dan 

lain-lain. Civil society ini melobi dan mendorong pertanyaan tentang kesetaraan 

gender dan hak-hak perempuan di masyarakat, seperti Samjhauta. Samjhauta 
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berfokus menargetkan demokrasi dan pemerintahan yang baik dan menargetkan 

pelatihan manajemen kelompok kecil, kesetaraan gender dan pelatihan inklusi sosial, 

tata kelola yang baik dalam manajemen kelompok melalui kebijakannya, audit 

publik, advokasi, interaksi masyarakat, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 

dan pendekatan lokal pemerintahan. Dalam melaksanakan target tersebut, Samjhauta 

melakukan berbagai program dengan tujuan untuk mempromosikan tingkat 

kepercayaan antara civil society dan masyarakat melalui peningkatan kerangka 

hukumnya, tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan sendiri. 

3.2.1 Peran Samjhauta Sebagai Citizen Champion Dalam Politik Perempuan 

Melalui Radio Naya Nepal. 

 

Samjhauta bekerja sama dengan Equal Access Internasional dalam program 

“Inspire Initiative for Reconciliation and Democracy Building in Nepal, Naya Nepal 

(New Nepal) Radio Program” yang dilaksanakan pada Januari tahun 2008. Equal 

Access merupakan organisasi non-profit internasional yang berkantor pusat di San 

Fransisco dan bekerja di seluruh Asia, Afrika dan Timur Tengah. Equal Access 

didirikan pada tahun 2000 dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang 

kurang terlayani di seluruh dunia berkembang melalui informasi dan pendidikan 

dengan fokusan utama agar dapat mengubah kehidupan mereka. Pada tahun 2001, 

dalam kemitraan dengan United Nations Foundation dan United Nations 

Development Programme, Equal Access mengembangkan proyek regional untuk 

mengatasi pencegahan HIV/AIDS dan pemberdayaan perempuan dan anak 

http://samjhautanepal.org.np/our_program/inspire-initiative-for-reconciliation-and-democracy-building-in-nepal-naya-nepal-new-nepal-radio-program-funded-by-equal-access-january-to-december-2008-2/
http://samjhautanepal.org.np/our_program/inspire-initiative-for-reconciliation-and-democracy-building-in-nepal-naya-nepal-new-nepal-radio-program-funded-by-equal-access-january-to-december-2008-2/
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perempuan di lima negara Asia, yaitu Nepal, Afghanistan, Cambodia, India dan 

Laos
.113

 

Program ini didanai oleh Lembaga bantuan bilateral, lembaga pembangunan 

internasional, yayasan dan donor individu, termasuk United Nations. Program ini 

diberikan dana sebesar 6.491.366.678 Rupiah yang dibagi untuk melatih dan 

mundukung reporter komunitas dan 7 produsen  stasiun FM lokal untuk 

memproduksi Naya Nepal serta mengirim suara masyarakat ke unit produksi pusat di 

Equal Access. Naya Nepal diproduksi oleh 7 stasiun FM dalam bahasa Nepal. Tiga 

stasiun FM menghasilkan Naya Nepal dalam bahasa Maithali, satu stasiun FM dalam 

bahasa Bhojpuri, 1 stasiun FM dalam bahasa Doteli dan Tharu dan 1 stasiun FM 

dalam bahasa Tamang. Selain bekerja sama dengan Samjhauta, Equal Access 

Internasional juga bekerja sama dengan SOLVE Nepal dan General Welfare 

Pratisthan (GWP) untuk memobilisasi komunitas reporter dan untuk memfasilitasi 

klub pendengar.
114

 

Program Naya Nepal Radio Program bertujuan untuk memberdayakan pemuda 

setempat dan perempuan yang terorganisir di 22 Pusat Informasi Pemuda di distrik 

Bara, Dhanusha dan Mahottari dan di 15 Pusat Informasi Perempuan di distrik 

Saptari untuk meningkatkan suara mereka mengenai isu-isu terkini dari konteks lokal 
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dengan menyiapkan program-program radio di bahasa mereka sendiri di tingkat 

lokal.
115

 

Mayoritas penduduk Nepal tidak memiliki akses ke internet, telepon, atau 

listrik. Dengan tingkat buta huruf yang tinggi, bentuk komunikasi Nepal yang 

dominan adalah tradisi lisan, yang telah dimanfaatkan masyarakat selama ribuan 

tahun. Equal Access sadar betul akan kekurangan ini dan membuat stasiun radio yang 

diberi nama Naya Nepal. Naya Nepal (Nepal Baru) dibentuk pada 31 Mei 2006 

dengan tujuan untuk memberikan informasi yang mendidik pendengarnya tentang 

dasar-dasar perdamaian, supremasi hukum, hak asasi manusia, gender dan 

keseimbangan minoritas dalam politik, keadilan keamanan, pemungutan suara, dan 

banyak keunggulan lain dari pemerintahan yang kuat, stabil, dan representative 

dengan kelompok sasaran utama adalah pemuda dan orang dewasa di daerah 

pedesaan. Sejak Februari 2007, Naya Nepal memusatkan perhatian pada Perempuan 

dan isu-isu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Radio ini berhasil 

menarik perhatian warga Nepal dan menjadi sebagai salah satu program radio 

terpopuler di Nepal.
116

 

 Melalui program tersebut, Samjhauta dan Equal Access Nepal 

memberdayakan pendengar dengan informasi yang sangat dibutuhkan tentang 

perkembangan anak usia dini, masalah remaja, mata pencaharian yang berkelanjutan, 
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hak-hak perempuan, pendidikan, pencegahan HIV / AIDS, kesehatan reproduksi, dan 

peace building. Program ini berhasil menarik pemuda dan perempuan yang diperkuat 

dengan data dari AC Nielsen yang menunjukkan bahwa hampir 30 persen dari 

populasi warga Nepal mendengarkan radio tersebut setiap minggu.
117

 

 

3.2.2 Peran Samjhauta Sebagai Citizen Champion Dalam Politik Perempuan 

Melalui Program SAMARPAN. 

 

Samjhauta bekerja sama dengan United States Agency for International Development 

(USAID) melalui program “Strengthening the role of civil society and women’s in 

democracy and good governance (SAMARPAN) funded by USAID/CARE” yang 

dilaksanakan sejak Juli tahun 2002 sampai dengan Juli 2005 di distrik Surkhet dan 

Kailali.  USAID membantu masyarakat secara inklusif menyelesaikan konflik sumber 

daya alam setempat, yang dapat memainkan peran penting dalam komunitas untuk 

meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses 

perdamaian. Proyek ini meningkatkan dan meningkatkan partisipasi warga, 

khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan dan pemuda 

dalam mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab konflik.
118

 

 Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola di tingkat lokal melalui 

peningkatan partisipasi perempuan dan peningkatan keterampilan advokasi dan 
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kapasitas kelompok masyarakat sipil. Pelatihan keaksaraan dan kesadaran gender 

adalah alat untuk mendukung tujuan memberikan suara kepada orang-orang yang 

terpinggirkan untuk mengadvokasi hak-hak dan kebutuhan mereka sendiri di bidang 

politik.
119

 

Dalam melaksanakan program ini, Samjhauta memberikan pelatihan 

keterampilan kepada perempuan di pedesaan Nepal. Pelatihan ini bertujuan 

meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintah lokal terpilih. Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak perempuan di Nepal tidak 

menyadari tanggung jawab pejabat terpilih dan memiliki sedikit pengetahuan tentang 

struktur pemerintah.  

Gambar 3.2 Aktivitas training di distrik Dhanusha. 

          
 

Sumber : Samjhauta Nepal 
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Sebagai citizen champion, Samjhauta mendorong keterlibatan warga dan 

mendukung hak warga negara. Samjhauta Nepal telah membangun kredibilitas dan 

reputasi dalam memberikan perempuan dengan keterampilan yang diperlukan untuk 

meningkatkan mata pencaharian mereka dan memperkuat organisasi / kelompok 

mereka dan suara mereka di pemerintah daerah melalui perencanaan dan tindakan 

partisipatif. Melalui program “Inspire Initiative for Reconciliation and Democracy 

Building in Nepal, Naya Nepal (New Nepal) Radio Program”, Samjhauta mendorong 

pemuda dan perempuan Nepal di pedesaan untuk meningkatkan suara-suara mereka 

tentang isu-isu terkini di Nepal khususnya isu-isu perempuan. Dampak positif acara 

radio ini telah menyebar di kalangan masyarakat dan tentu saja membawa efek 

pengembangan terhadap masyarakat. 

Kemudian, melalui program Strengthening the role of civil society and 

women’s in democracy and good governance (SAMARPAN) yang bekerja sama 

dengan USAID, Samjhauta memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan di 

pedesaan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berdialog, melakukan 

advokasi, dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan kebijakan. Samjhauta 

mengadopsi dua strategi pendukung tambahan untuk membantu perempuan 

memainkan peran politik yang lebih kuat. Pertama, berdasarkan keyakinan bahwa 

laki-laki memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif 

bagi pertumbuhan perempuan. Kedua, program literasi dirancang untuk membangun 

kepercayaan diri perempuan dan memperkuat pengetahuan dan keterampilan 

advokasi mereka. 

http://samjhautanepal.org.np/our_program/inspire-initiative-for-reconciliation-and-democracy-building-in-nepal-naya-nepal-new-nepal-radio-program-funded-by-equal-access-january-to-december-2008-2/
http://samjhautanepal.org.np/our_program/inspire-initiative-for-reconciliation-and-democracy-building-in-nepal-naya-nepal-new-nepal-radio-program-funded-by-equal-access-january-to-december-2008-2/
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3.2.3 Pencapaian Samjhauta Dalam Pemberdayaan Bidang Politik 

 

Dari tingkat lokal hingga global, partisipasi politik perempuan dibatasi. 

Perempuan kurang terwakili sebagai pemilih, serta di posisi-posisi penting, baik di 

kantor terpilih, pegawai negeri, sektor swasta atau akademisi. Perempuan 

menghadapi beberapa hambatan untuk berpartisipasi dalam politik. Hambatan melalui 

undang-undang dan lembaga yang diskriminatif masih membatasi pilihan perempuan 

untuk mencalonkan diri. Padahal partisipasi politik perempuan merupakan prasyarat 

dasar untuk kesetaraan gender dan demokrasi. Hal ini memfasilitasi keterlibatan 

langsung perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan merupakan sarana 

untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik bagi perempuan. Akuntabilitas 

politik untuk perempuan dimulai dengan meningkatkan jumlah perempuan dalam 

posisi pengambilan keputusan, tetapi tidak dapat berhenti di situ.
120

 

Samjhauta mengerti akan hal ini dan mulai melakukan beberapa pelatihan. 

pelatihan manajemen kelompok kecil, kesetaraan gender dan pelatihan inklusi sosial, 

tata kelola yang baik dalam manajemen kelompok melalui kebijakannya, audit 

publik, advokasi, interaksi masyarakat, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 

dan pendekatan lokal pemerintahan jika tidak adil dalam tata pemerintahannya yang 

baik untuk perencanaan dan penganggaran. 
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Melalui program “Inspire Initiative for Reconciliation and Democracy 

Building in Nepal, Naya Nepal (New Nepal) Radio Program”, perempuan di 

pedesaan Nepal dapat dengan berani berbicara dan memperjuangkan hak-hak 

perempuan. Perempuan termotivasi untuk terlibat dalam aksi kolektif di komunitas 

mereka untuk meningkatkan suara mereka dan meningkatkan kesadaran terhadap 

kekerasan yang ditujukan pada perempuan. 

Tabel 3.1 Peran Samjhauta Melalui Pemberdayaan Pendidikan dan Politik 

Bidang Peran Samjhauta Bentuk Kegiatan Pencapaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan 

Advokat Membuka kelas 

keaksaraan. 

Melalui kelas 

keaksaraan dan 

pengembangan 

paket Melek huruf 

tersebut, perempuan 

menghasilkan 

kemampuan dan 

keterampilan yang 

diperlukan untuk 

melawan 

penindasan yang 

selama ini mereka 

alami. 

 

Service Provider Program 

Pendidikan untuk 

Proyek Mitigasi 

Pendapatan dan 

Konflik dan 

program 

Meningkatkan 

Melek Perempuan 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

 

Samjhauta 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 

http://samjhautanepal.org.np/our_program/inspire-initiative-for-reconciliation-and-democracy-building-in-nepal-naya-nepal-new-nepal-radio-program-funded-by-equal-access-january-to-december-2008-2/
http://samjhautanepal.org.np/our_program/inspire-initiative-for-reconciliation-and-democracy-building-in-nepal-naya-nepal-new-nepal-radio-program-funded-by-equal-access-january-to-december-2008-2/
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pemerintah daerah 

melalui perencanaan 

dan tindakan 

partisipatif. 

Politik 

Citizen Champion Program Radio 

Naya Nepal. 

Melalui program 

radio tersebut, 

Samjhauta berhasil 

menarik pemuda 

dan perempuan 

untuk 

mendengarkan 

informasi tentang 

perkembangan anak 

usia dini, masalah 

remaja, mata 

pencaharian yang 

berkelanjutan, hak-

hak perempuan, 

pendidikan, 

pencegahan HIV / 

AIDS, kesehatan 

reproduksi, dan 

peace building. 

Citizen Champion Program 

Strengthening the 

role of civil society 

and women’s in 

democracy and 

good governance 

(SAMARPAN). 

Samjhauta 

memberikan 

pelatihan 

keterampilan kepada 

perempuan di 

pedesaan untuk 

meningkatkan 

kemampuan mereka 

untuk berdialog, 

melakukan 

advokasi, dan pada 

akhirnya 

mempengaruhi 

keputusan 

kebijakan. 


