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BAB V 

KESIMPULAN 

Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang melekat 

dan dimiliki oleh seseorang yang keberadaannya 

dipandang sebagai manusia sesungguhnya dapat dituntut 

dan diperjuangkan apabila telah menyimpang dari norma 

yang seharusnya. Dalam setiap kasus, hak asasi manusia 

masih belum bisa merata dan adil sehingga seringkali 

terjadi tindak diskriminasi terutama pada perempuan. 

Dengan adanya tindak ketidakadilan terhadap perempuan 

akhirnya munculah suatu inisiatif bagi para kelompok 

aktivis untuk berusaha menegakkan hak dan keadilan bagi 

perempuan atau kelompok yang termarginalkan, dengan 

cara membentuk suatu gerakan perempuan.  

Gerakan perempuan adalah suatu gerakan sosial 

yang mengacu pada tindak feminisme. Salah satu gerakan 

perempuan yang hingga kini masih aktif keberadaannya di 

Indonesia adalah Institut KAPAL Perempuan (Lingkar 

Pendidikan Alternatif untuk Perempuan). Adapun tujuan 

dari berdirinya Institut KAPAL adalah untuk membangun 

suatu gerakan perempuan serta gerakan sosial yang mana 

memberdayaka masyarakat sipil supaya ikut andil dalm 

mewujudkan perubahan demi tercapainya keadilan sosial 

seperti yang tertera dalam Pancasila, dan juga diharapkan 

mampu mewujudkan keadilan maupun kesetaraan yang 

mana kian tahun kian tergerus hak-hak dari setiap wanita 

Indonesia dikarenakan stigma masyarakat yang 

memandang perempuan adalah mahkluk lemah baik dari 

sisi fisik, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga 

harapan dari tujuan itu telaksana adalah untuk mencapai 

perdamaian baik di ranah public dan di ranah privat, 

karena hak asasi setiap manusia adalah hal yang sangat 

sensitif sehingga diyakini bahwa apabila hak-hak setiap 

individu yang megagtasnamakan manusia dapat terpenuhi 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipercayai 

suatu Negara atau kehidupan sosial pun akan damai serta 

dapat selalu hidup saling berdampingan dengan minim 

konflik antar masyarakat.  

Dalam upayanya untuk membantu para perempuan 

Indonesia keluar dari bebabagai masalah yang 

mengatasnamakan gender yang mengakibatkan 

diskriminasi maka Institut KAPAL Perempuan melakukan 

3 langkah. Pertama, menanamkan sadar pendidikan kritis 

terhadap perempuan Indonesi. Kedua, membentuk 

beberapa sekolah perempuan yang tersebar di berbagai 

kota dengan memperjuangkan 2 tujuan yaitu, 

kepemimpinan perempuan dan pengembangan nilai-nilai 

pluralisme.  Ketiga, dan menanggapi program 

perlindungan sosial supaya dapat terlaksana sebagaimana 

mestinya sebagai alat untuk memerangi kemiskinan 

khususnya yang terjadi pada perempuan. 

 Sesuai dengan visi dan misi yang dipegang oleh 

KAPAL Perempuan bahwa visinya adalah untuk dapat 

terciptanya suatu masyarakat sipil, khusunya gerakan 

perempuan yang kuat untuk mempercepat tercipta dan 

terbentuknya suatu masyarakat yang dapat memiliki daya 

pikir kritis, solidaritas yang tinggi, penegakkan keadilan 

gender, transparan atau tidak ada yang perlu ditutupi serta 

anti kekerasan baik itu kepada sesama atau siapapun. 

Upaya mewujudkan perubahan sosial dari pendidikan 

kritis yakni supaya masyarakat sosial dapat memahami 

serta terhindar dari penindasan serta eksploitasi. 

Sedangkan tujuan minimal dari pelaksanaan sekolah kritis 

adalah supaya dapat tercipta ruang dalam lingkungan 

masyarakat untuk dapat lebih memahami system dan 

struktur keadilan, selain itu juga diharapkan dapat 

melakukan dekontruksi dan advokasi menuju system 

sosial yang lebih adil bagi siapapun di dalamnya.  

Dalam upaya membangun kesejahteraan hidup yang 

merata antara perempuan dan laki-laki perlu adanya 

membangun responsif gender melalui pendidikan 
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alternatif. Atas dasar permasalahan yang tengah dihadapi 

oleh para perempuan Indonesia seperti, pendidikan rendah 

yang diterima oleh perempuan yang kemudian merambat 

ke banyak aspek lain seperti, kemiskinan, angka buta 

aksara dan pernikahan dibawah umur. Selain itu faktor 

gender menjadikan akses perempuan di dalam dunia 

pendidikan sangatlah rendah. Pendidikan alternatif 

dikatakan penting karena kurikulum di Indonesia yang 

masih bias gender bahkan hingga saat ini. Hal tersebut 

mengakibatkan para perempuan terus mengalami kerugian 

dengan berbagai gambaran serta stereotip yang melekat 

dalam masyarakat. 

Selain mewujudkan sadar pemikiran kritis dan 

sekolah perempuan, KAPAL juga berupaya untuk para 

perempuan, kelompok marginal, serta perempuan miskin 

unutuk memperoleh hak berupa program perlindungan 

sosial sebagai akses pemutus rantai kemiskinan yang 

selama ini tidak sepenuhnya dapat diterima serta dinikmati 

oleh mereka, program tersebut adalah PKH dan SPP. 

Namun sayangnya, program perlindungan sosial 

seringkali menyusahkan dengan berbagai syarat yang 

harus ditempuh, dan tidak banyak membantu perempuan 

untuk dapat keluar dari kemiskinan. Melalui Audit Gender 

Berbasis Komunitas KAPAL mendorong para perempuan 

untuk aktif dalam berbagai pembuatan keputusan. Dengan 

menumbuhkan rasa partisipasi dan sifat kepemimpinan 

trerhadap perempuan menjadi hal yang sangat penting 

untuk dilakukan karena hal tersebut akan membantu 

berjalannya program perlindungan sosial dapat terlaksana 

sesuai dengan tujuan yang telah dibuat, selain itu juga 

pemerintah dapat terbantu dalam mengawasi program 

yang telah mereka buat dan laksanakan supaya sesuai 

dengan yang telah mereka targetkan. Hasil Audit gender 

Berbasis Komunitas dari KAPAL menyatakan bahwa 

pemerintah lokal hingga nasional dapat melakukan 

perbaikan kebijakan dan penganggaran mereka serta dapat 

memastikan bahwa program yang telah dibuat dapat benar 
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beenar jatuh tepat sasaran menjangkau orang miskin, 

perempuan miskin dan orang-orang yang termarginalkan. 

Terlebih lagi memastikan bahwa para kelompok miskin 

serta perempuan miskin di dalamnya dapat berpartisipasi 

aktif dalm kegiatan ataupun program penanggulangan 

miskin. 

 

  


