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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Kampanye He for She1 adalah salah satu program kampanye yang dimiliki 

oleh UN Women Goodwill. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan dan 

meningkatkan kesetaraan gender di dunia. UN Women Goodwill sendiri 

merupakan bagian dari UN Women, sebuah agensi yang dibentuk oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi hak-hak perempuan 

diseluruh dunia. UN Women membuat sebuah agensi yang lebih kecil yaitu UN 

Women Goodwill untuk lebih memudahkan pencapaian tujuannya. UN Women 

Goodwill sendiri dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada peran duta besar 

atau selebritas pendukung. 

Kampanye He for She resmi didirikan pada 20 September 2014 di kota New 

York, Amerika Serikat.2 Ban Ki Mon sebagai Sekeretaris Jenderal PBB secara 

langsung menunjuk Emma Charlotte Watson sebagai duta besar dari kampanye ini. 

Emma Charlotte Watson, seorang artis Inggris yang terkenal sebagai Hermione 

Granger di film seri Harry Potter ini diharapkan mampu menginspirasi seluruh 

perempuan di dunia. Peresmian kampanye ini diakhiri dengan pidato Emma 

1 He for She dalam bahasa indonesia memiliki arti dia (laki-laki) untuk dia (perempuan), arti ini
memiliki makna bahwa ada keterlibatan langsung dari laki-laki untuk perempuan. Keterlibatan 
langsung yang dimaksud di kampanye He for She adalah adanya keterlibatan langsung dari laki-
laki untuk meningkatkan kesetaraan gender perempuan. 
2 Emma Watson: Gender Quality is Your Issue Too, diakses dalam 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-
issue-too, pada 13 April 2016, pkl. 10.21 WIB. 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too
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Watson yang menyampaikan bahwa kampanye He for She secara langsung 

mengajak laki-laki untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesetaran gender di 

dunia. 

Kampanye He for She merupakan sebuah kampanye yang tidak mengikat 

atau bersifat longgar. Sifat longgar yang dimaksud adalah ketika sebuah negara 

telah bergabung dan berkomitmen dengan kampanye ini melalui website resmi, 

kampanye ini tidak mengharuskan dan memaksakan seluruh masyarakat dari 

negara tersebut untuk bergabung. Ketika masyarakat dari negara tersebut 

bergabung hal itu menandakan bahwa mereka telah mendukung kampanye ini, 

tapi ketika mereka tidak bergabung hal itu juga tidak akan membuat mereka 

mendapatkan sanksi. 

Meksiko atau yang lebih dikenal dengan Ciudad de Mexico (CDMX) 

menjadi negara pertama yang bergabung dengan kampanye He for She. Presiden 

Meksiko, Enrique Peña Nieto pada 8 Maret 2015 secara pribadi bergabung di 

website resmi He for She untuk mendukung meningkatnya kesetaraan gender di 

dunia. 3  Bergabungnya Presiden Meksiko ini disampaikan kepada masyarakat 

Meksiko pada peringatan hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2016. Hari 

Perempuan Internasional ini diselenggarakan oleh Institusi Nasional untuk 

Perempuan (INMUJERES/Instituto Nacional de las Mujeres). Presiden Enrique 

Peña Nieto dalam pidatonya menyatakan bahwa : 

“.....saya telah mengambil langkah-langkah yang mendukung 
kesetaraan dan menghormati hak-hak perempuan, melalui perayaan ini 

                                                           
3 Elma Gonzales, 2016, He for She Campaign gains momentum in Mexico, diakses dalam 
http://latincorrespondent.com/2016/03/heforshe-campaign-gains-momentum-in-mexico/), pada 
28 Januari 2017, pkl. 09.58 WIB. 

http://latincorrespondent.com/2016/03/heforshe-campaign-gains-momentum-in-mexico/
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kita diingatkan untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu 
perempuan. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh laki-laki di 
Meksiko untuk bersama-sama melindungi hak-hak perempuan dan 
menghormati status gender. Tindakan diskriminasi, kekerasan, 
pengucilan dan kurangnya kesempatan yang dimiliki perempuan 
dalam segala bidang telah membuat ketidak adilan tersendiri bagi 
perempuan. Perubahan yang lebih baik untuk negara kita dapat dicapai 
jika perempuan dan laki-laki secara bersama-sama bergabung dengan 
He for She.”4 
 
Adanya penyampaian bahwa Presiden Enrique Peña Nieto telah bergabung 

dengan kampanye He for She bertujuan agar masyarakat Meksiko mengenal 

kampanye ini. Presiden Enrique Peña Nieto berharap kepada seluruh masyarakat 

Meksiko yang telah mengenal kampanye ini untuk ikut bergabung bersama 

dengannya. Bergabungnya masyarakat Meksiko dengan kampanye ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesetaraan gender di Meksiko. 

UNDP Human Development Index pada tahun 2011, menempatkan Meksiko 

pada urutan ke 61 dari total 187 negara dengan nilai ketidaksetaraan gender 

sebesar 0.382. Nilai ini pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 0.692 

dan menempatkan Meksiko pada urutan ke 68 dari total 136 negara.5 Salah satu 

faktor yang mendukung Meksiko menempati urutan tersebut adalah tingginya 

angka kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. 

Kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender merupakan salah satu 

tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan psikologis. Korban 

dari kekerasan seksual berbasis gender ini terjadi pada perempuan, remaja laki-

laki dan remaja perempuan, namun perempuan dan remaja perempuan memiliki 
                                                           
4 ONU MUJERES MEXICO, 2015, El Presidente de la República se une a la campaña He for She, 
diakses dalam http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/03/el-
presidente-de-la-republica-se-une-a-he-for-she, pada 16 September 2016, pukul 11.46 WIB. 
5 Social Institusions & Gender Index (SIGI), 2014, diakses dalam 
http://www.genderindex.org/country/mexico, pada 21 April 2016, pukul 18.05 WIB. 

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/03/el-presidente-de-la-republica-se-une-a-he-for-she
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/03/el-presidente-de-la-republica-se-une-a-he-for-she
http://www.genderindex.org/country/mexico,%20pada%2021%20April%202016


4 
 

kecenderungan menjadi korbannya. Kekerasan ini pada akhirnya digunakan untuk 

memperkuat kedudukan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Cara yang 

digunakan dalam kekerasan seksual memiliki beberapa bentuk, seperti eksploitasi, 

penyiksaan (verbal dan fisik), melakukan ancaman, percobaan dan tindakan yang 

mengakibatkan kekerasan fisik, psikologis dan emosional terhadap perempuan. 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan 

Implementing Partners berdasarkan artikel 1 dan 2 pada UN General Assembly 

Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993) and 

Recommendation 19, paragraph 6 of the 11th Session of the CEDAW Committee 

membedakan kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender dalam beberapa 

bentuk. Pertama, kekerasan fisik, seksual dan psikologi yang terjadi di dalam 

keluarga. Kekerasan ini termasuk tindakan pemukulan, eksploitasi seksual, 

pelecehan seksual terhadap anak-anak, kekerasan terkait mahar pernikahan, 

pemerkosaan, kekerasan terhadap organ-organ seksual, dan praktik-praktik 

tradisional yang mengacu pada terjadinya kekerasan seksual.  

Kedua, kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi pada masyarakat 

umum. Tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual (verbal dan fisik), pelecehan 

seksual di tempat kerja seperti, adanya intimidasi di tempat kerja dan lembaga-

lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pemaksaan dalam prostitusi. 

Ketiga, kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan 

oleh negara dan lembaga didalam negaranya.6 

                                                           
6 Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced 
Persons, 2013, diakses dalam http://www.unhcr.org/3f696bcc4.pdf, pada 14 September 2016, 
pukul 21.10 WIB. 

http://www.unhcr.org/3f696bcc4.pdf
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Meksiko sendiri memiliki beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap 

perempuan Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sebagai badan 

statistik dan geografi yang dimiliki oleh Meksiko memaparkan data kekerasan 

yang dialami oleh perempuan di Meksiko. Pada tahun 2003, 44% dari seluruh 

jumlah perempuan di negara ini menjadi objek kekerasan seksual yang terjadi di 

dalam rumah, sekolah, tempat kerja maupun di dalam forum komunitas. Pada 

tahun 2006, 46% dari seluruh jumlah perempuan berusia 15 tahun ke atas telah 

menjadi korban kekerasan seksual dari suami atau teman pria mereka dan 18,6% 

dari seluruh jumlah perempuan telah mendapatkan perlakuan yang buruk di 

tempat kerja. Perlakuan yang buruk di tempat kerja ini meliputi pemerkosaan, 

pelecehan seksual (verbal dan fisik) dan kekerasan seksual terhadap perempuan 

digunakan sebagai alat untuk mengubah kebijakan.  

Kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi karena adanya kartel-

kartel narkoba yang ada di Meksiko. Kartel-kartel narkoba ini pada tahun 2010 

mampu mencapai angka penjualan sebesar $17 miliar, hal ini membuat Meksiko 

menempati urutan kelima jaringan narkotika terbesar di dunia. 7  Kartel-kartel 

narkoba di negara ini dalam aktivitas perdagangan obat-obatan terlarangnya telah 

banyak merugikan perempuan. Sebesar 70% hingga 80% dari seluruh jumlah 

perempuan pada tahun 2012 menjadi korban perdagangan manusia.8 Perdagangan 

                                                           
7 S. Beittel, 2009, Mexico's Drug-Related Violence.Washington.CongressionalResearch Service, 
diakses dalamhttp://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/e 
journal_lidya%20%2808-23-14-05-59-27%29.pdf, pada 2 April 2016, pukul 16.16 WIB. 
8 US Department of Health and Human Services, 2012, National Survey on Drug Use and 
Health, http://archive.samhsa.gov/data/NSDUH/2012SummNatFindDetTables/NationalFinding 
s/NSDUHresults2012.htm, diakses dalam Evelyn Salinas, 2015, The Mexican Drug War’s 
Collateral Damages on Women, http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/e%20journal%20_lidya%20%20%25%202808-23-14-05-59-27%29.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/e%20journal%20_lidya%20%20%25%202808-23-14-05-59-27%29.pdf
http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.pdf
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yang dilakukan oleh kartel-kartel narkoba ini selain bertujuan untuk menjadikan 

perempuan sebagai kurir juga sebagai budak seks. The Regional Coalition Against 

Trafficking in Women and Girls in Latin America and the Caribbean 

(CATWLAC) pada tahun 2012 menyatakan bahwa kartel narkoba selain 

menggunakan perempuan sebagai kurir juga menggunakan perempuan sebagai 

pengintai dan pembunuh dalam kegiatannya.9 

Lebih lanjut, kekerasan seksual di Meksiko pada tahun 2012 semakin 

meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah korban 

perempuan dari kekerasan seksual berusia 15-24 tahun sebesar 5.908.099 orang.10 

Kota Escatepec, Ciudad Juarez dan Chihuahua yang merupakan daerah perbatasan 

antara Meksiko dengan Amerika Serikat yang menjadi daerah yang paling rawan 

kekerasan seksual bagi seluruh perempuan di negara ini. Hal ini dikarenakan 

daerah perbatasan merupakan tempat yang paling mudah untuk keluar masuknya 

orang asing dari negara lain ke Meksiko. Selain itu dibuktikan dengan lebih dari 

seperlima dari jumlah perempuan yang ada menjadi korban yang tidak selamat 

dan sekitar 4.000 dipastikan menghilang pada tahun 2012.11 

Kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan Meksiko ketika mereka 

berada di tempat umum. Kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum sebagian 

besar terjadi di transportasi umum. Kekerasan seksual yang terjadi di transportasi 

umum ini pada tahun 2003 tercatat oleh Ministry of Health sebesar 120.000 kasus 
                                                                                                                                                               
Mexican-Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.pdf, pada 2 April 2016, pukul 
19.27 WIB. 
9 S. Beittel, Op.Cit. 
10 Pembunuhan Wanita Merajalela, Meksiko Rilis Peringatan Gender, diakses dalam 
http://media.iyaa.com/article/2015/07/3422896_8614.html, pada 13 April 2016, pukul 13.05 
WIB. 
11Ibid. 

http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.pdf
http://media.iyaa.com/article/2015/07/3422896_8614.html


7 
 

kekerasan seksual dengan korban perempuan.12 Kekerasan seksual juga terjadi di 

Queretaro, salah satu kota di Meksiko. Queretaro pada tahun 2008 tercatat sebagai 

kota dengan tingkat kekerasan seksual yang tinggi yang terjadi di tempat umum. 

Tercatat bahwa 38.1% dari seluruh jumlah perempuan di kota ini telah mengalami 

kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum selama hidupnya.13 

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang ada, Meksiko 

bergabung dan berkomitmen dengan kampanye He for She. Tujuan dari 

bergabungnya Meksiko dengan kampanye He for She adalah mengatasi kekerasan 

seksual dengan cara mengubah pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko dalam 

menyikapi kekerasan seksual. Hal ini kemudian menarik untuk dikaji karena 

Meksiko merupakan negara pertama yang bergabung dengan kampanye ini dan 

kampanye ini merupakan kampanye pertama yang berhasil mengubah pola pikir 

perempuan dan laki-laki Meksiko. Dengan demikian, penulis mengangkat 

penelitian dengan memfokuskan pada implementasi kampanye He for She dalam 

menyikapi kekerasan seksual dan dampaknya terhadap perubahan pola pikir 

perempuan dan laki-laki Meksiko. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi kampanye He for She dalam menyikapi 

kekerasan seksual dan dampaknya terhadap perubahan pola pikir perempuan dan 

laki-laki Meksiko pada tahun 2015-2016? 

                                                           
12 Ibid. 
13  Jamie Forde, Current Refelection: Sexual violence in Mexico, diakses dalam 
http://unitedexplanations.org/english/2013/12/27/current-reflections-sexual-violence-in-
mexico/, pada 19 Februari 2017, pukul 15.44 WIB.  

http://unitedexplanations.org/english/2013/12/27/current-reflections-sexual-violence-in-mexico/
http://unitedexplanations.org/english/2013/12/27/current-reflections-sexual-violence-in-mexico/
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1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

kampanye He for She dalam menyikapi kekerasan seksual dan dampaknya 

terhadap perubahan pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko. Penelitian ini 

dimulai dengan menjelaskan bergabungnya Meksiko dengan He for She, 

implementasi-implementasi yang dilakukan oleh He for She hingga dampaknya 

terhadap perubahan pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko. Setelah 

implementasi-implementasi telah dilakukan maka akan terlihat bagaimana 

perubahan pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko dalam menyikapi 

kekerasan seksual.  

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca, 

sebagai berikut: 

1.3.2.1.Manfaat Akademis 

Penelitian ini berguna untuk memperluas kajian dan wacana dalam 

disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu penelitian ini juga 

merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori posfeminisme 

dan konsep macho culture. Teori ini digunakan untuk meneliti implementasi 

He for She dalam menyikapi kekerasan seksual dan dampaknya terhadap 

perubahan pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko. Sedangkan konsep 

macho culture atau machismo digunakan untuk menunjukkan alasan laki-laki 

Meksiko melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan di Meksiko. 
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1.3.2.2.Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan di bidang 

akademis dan menjadi dasar dari pengembangan penelitian-penelitian 

selanjutnya. Isu kekerasan seksual di Meksiko bukanlah satu-satunya isu yang 

ada, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu alasan diadakannya 

penelitian-penelitian lanjutan di Meksiko atau pun negara lain. Selain itu 

implementasi yang dilakukan kampanye He for She di dalam penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi acuan dari kampanye kesetaraan gender yang lain. 

 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitan, penulis mencantumkan 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada topik pembahasan 

atau kesamaan pola dalam penyeleasaian kasus untuk dijadikan acuan atau 

referensi tambahan. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian dari 

Chineze J. Onyejekwe dalam jurnal internasional Nigeria: The Dominance of 

Rap. 14  Onyejekwe menjelaskan bahwa kekerasan domestik dan diskriminasi 

terhadap perempuan menyebar luas di Nigeria. Hal ini disebabkan karena 

pemerintah Nigeria memberikan toleransi terhadap hukum adat dan praktik agama 

yang sebagian besar lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Terlebih 

pihak pengadilan dan polisi setempat menolak untuk memberikan bantuan dan 

perlindungan terhadap perempuan yang memberikan laporan bahwa mereka telah 

                                                           
14  Onyejekwe, Chineze J, 2008, Nigeria: The Dominance of Rape, Journal of International 
Women'sStudies, 10 (1), 48-63, diakses dalam http://vc.bridgew.edu/jiws/vol10/iss1/5, pada 19 
April 2016, pukul 09.47 WIB. 

http://vc.bridgew.edu/jiws/vol10/iss1/5
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mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Alasan penolakan pihak pengadilan 

dan polisi setempat adalah masalah tersebut merupakan masalah pribadi yang 

tidak memerlukan bantuan hukum dan harus diselesaikan secara pribadi. 

Perdagangan perempuan dengan tujuan untuk prostitusi dan adanya paksaan 

untuk menjadi buruh juga menjadi salah satu masalah di Nigeria. Dugaan turut 

ikut campurnya pemerintah dalam proses perdagangan ini sudah menjadi rahasia 

umum meskipun tidak ada bukti yang jelas. Permasalahan lain yang menjadi 

tantangan negara berkembang ini adalah banyaknya kasus pemerkosaan. Banyak 

pria yangmengambil keuntungan dari perempuan yang mengalami cacat fisik 

maupun mental untuk dijadikan pemuas hawa nafsu mereka. Selain itu banyaknya 

laki-laki yang mengidap penyakit seksual, sebagai contohnya melakukan 

kekerasan seksual kepada anak perempuan di bawah umur hingga mereka hamil. 

Hal ini membuat Nigeria menjadi negara yang sudah tidak asing lagi jika anak 

perempuan di bawah umur sudah memiliki satu hingga dua anak. 

Konflik antara pemerintah setempat dengan beberapa organisasi 

perlindungan wanita seperti The Movement for the Survival od the Ogoni People 

(MOSOP) dan Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) 

mengenai tubuh perempuan juga menjadi isu utama di negara ini. Kedua 

organisasi perlindungan perempuan ini sangat aktif dalam usahanya melindungi 

seluruh perempuan di Nigeria karena pemerkosaan digunakan untuk tujuan 

merendahkan wanita dan menyebarkan rasa takut di negara ini. Selain itu alasan 

organisasi ini semakin aktif karena pemerintah tidak memberikan perhatiannya 
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terhadap masalah ini meskipun berbagai surat kabar dan televisi menyajikan 

seluruh kejadian ini. 

Adanya A Culture of Silence membuat permasalahan ini semakin sulit 

diatasi.  Budaya ini menekankan pada perempuan untuk menyimpan sendiri 

keadaan yang memalukan yang mereka hadapi. Akibatnya sebagian besar 

perempuan yang telah menjadi korban pemerkosaan akan susah untuk 

menceritakan pengalaman buruk dan masalah yang sedang mereka hadapi. Hal ini 

mengakibatkan semakin menyebar dan meningkatnya pelaku kejahatan yang 

melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Budaya ini telah 

menempatkan perempuan sebagai subjek dari suatu tindak kejahatan, perempuan 

dianggap sebagai seorang yang dapat menghasilkan uang (hasil perdagangan dan 

prostitusi), menjadi seorang yang bisa diperlakukan dengan buruk dan menjadi 

seorang penuduh yang tidak mempunyai bukti yang jelas ketika mereka 

melaporkan apa yang mereka alami. Hal inilah yang semakin menguatkan laki-

laki untuk melakukan kekerasan terhadap wanita. Sebagai akibatnya penyakit HIV 

dan AIDS menjadi penyakit utama yang menyerang Nigeria. 

Sebagai usaha untuk mengatasi hal ini, organisasi domestik maupun 

organisasi internasional harus berusaha untuk mendorong perempuan Nigeria agar 

suara mereka didengar oleh pemerintah setempat. Aktivis perempuan dan 

organisasi-organisasi harus bekerjasama untuk mengeluarkan pendapat mereka 

dan menarik perhatian pemerintah setempat. Mereka dengan aktif harus berusaha 

untuk membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang tegas dalam hal 
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perlindungan terhadap perempuan dan memberikan hukuman yang tegas terhadap 

pelaku kejahatan tanpa memperhatikan perlindungan hukum adat dan agama. 

Penelitian yang dilakukan Chineze J. Onyejekwe memiliki beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian yang 

dilakukan di Nigeria dengan yang dilakukan di Meksiko adalah adanya hukum 

adat yang menjadi dasar adanya budaya macho pada laki-laki, adanya 

perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi dan pekerja kasar, adanya A 

Culture of Silence dimana perempuan harus menyimpan sendiri masalah yang 

mereka hadapi, pemerkosaan digunakan sebagai alat politik,  dan adanya peran 

organisasi domestik yang bekerjasama dengan organisasi internasional dalam 

mengatasi hal ini.  

Perbedaan diantara kedua penelitian ini adalah perempuan di Nigeria 

menolak untuk membuka suara mereka dan memperjuangkan hak-hak yang 

mereka miliki. Perempuan-perempuan ini lebih memilih untuk diam sesuai 

dengan Culture of Silence yang mereka anut. Sementara dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis perempuan di Meksiko pada akhirnya lebih memilih untuk 

menyuarakan pendapat mereka. 

Penelitian kedua adalah penelitian dari Manikamma Nagindrappa, Radhika 

M.K dalam jurnal internasional, Women Exploitation in Indian Modern Society.15 

Manikamma Nagindrappa menyatakan bahwa eksploitasi perempuan di India 

merupakan kejadian yang terjadi akibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh 
                                                           
15 Manikamma Nagindrappa, Radhika M.K, 2013, Women Exploitan in Indian Modern Society, 
International Journal of Scientific and Research publications, Volume 3, Issue 2, February 
2013/ISSN 2250-3135, diakses dalam http://www.ijsrp.org/research-paper-0213/ijsrp-
p14145.pdf, pada 19 April 2016, pukul 09.50 WIB 
 

http://www.ijsrp.org/research-paper-0213/ijsrp-p14145.pdf
http://www.ijsrp.org/research-paper-0213/ijsrp-p14145.pdf


13 
 

laki-laki sebagai teman dekat, orang yang tidak dikenal, tetangga dan orang-orang 

disekitar tempat bekerja. Perempuan di bawah umur juga mendapatkan kekerasan 

baik fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan. Sebagian besar perempuan 

yang sudah menikah juga mendapatkan kekerasan baik fisik maupun seksual dari 

suami mereka. Namun para perempuan (istri) ini tidak dapat melakukan apa-apa 

karena mereka pada umumnya lemah dalam hal ekonomi.  

 Lemah dalam ekonomi yang dimaksud adalah mereka dalam status 

pengangguran sementara perekonomian berasal dari suami mereka. Hal inilah 

yang menyebabkan banyak perempuan di India mendapatkan masalah gangguan 

kejiwaan yang berujung pada bunuh diri atau melakukan tindakan yang melanggar 

norma sosial, etika dan moral. Budaya patriarki di India yang menempatkan laki-

laki di atas wanita menjadi dasar eksploitasi terhadap perempuan terus berjalan. 

Salah satu contoh tindakan dari eksploitasi tersebut adalah menggunakan 

perempuan sebagai alat untuk mendapatkan uang, melakukan perdagangan 

perempuan, dan sebagai pemuas hawa nafsu. 

Perempuan di India sampai saat ini masih mengalami ketakutan dan 

kekhawatiran mengenai status keamanan mereka. Sumber dari ketakutan dan 

kekhawatiran yang mereka alami adalah masih banyaknya kekerasan seksual, 

pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap perempuan. Hal ini 

didukung dengan adanya budaya masyarakat India yang cenderung lebih 

memberikan kebebasan lebih terhadap laki-laki dari pada perempuan. Meskipun 

pemerintah telah memberikan jaminan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

hal ini tidak mengurangi rasa ketakutan dan kekhawatiran perempuan di India.  
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Manikamma Nagindrappa, 

Radhika M.K dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

kekerasan yang terjadi pada perempuan di India memiliki persamaan dengan 

kekerasan yang terjadi di Meksiko, budaya patriarkhi dan adanya perekonomian 

yang dikontrol oleh laki-laki menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan 

seksual.  

Perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh organisasi 

internasional dalam mengatasi masalah ini. Organisasi internasional yang 

berperan di India tidak berhasil mengubah keadaan perempuan di sana karena 

keterikatan perempuan dengan budaya untuk tunduk pada laki-laki cenderung 

lebih kuat dibandingkan dengan usaha untuk mengubah hidup mereka. Sementara 

penelitian yang dilakukan oleh penulis di Meksiko, perempuan di Meksiko lebih 

memilih untuk menyuarakan pendapat mereka. 

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Lori L. Heisedalam 

working papernya, What Works to Prevent Partner Violence.16 Menurut Lori L. 

Heise bukti-bukti telah dengan jelas menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

norma-norma sosial dengan tindakan otoritas yang dilakukan oleh laki-laki, 

penerimaan seorang istri ketika menerima perlakuan kasar dari suami dan 

kepasrahan perempuan dalam menerima segala jenis kekerasan yang mereka 

alami. Norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat akan cenderung 

meningkat ketika otoritas ini semakin dipahami oleh laki-laki dan diterapkan di 

                                                           
16  Lori L. Heise, 2011, What Works to Prevent Partner Violence?, diakses dalam 
http://www.oecd.org/derec/49872444.pdf, pada 23 April 2016, pukul 21.08 WIB. 

http://www.oecd.org/derec/49872444.pdf


15 
 

lingkungan sosial. Selain itu adanya nilai sosial untuk menjaga privasi keluarga, 

peran laki-laki sebagai pencari dana dalam keluarga dan adanya tumpuan aktifitas 

seksual yang terletak pada laki-laki mengakibatkan semakin besar kecenderungan 

laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan.  

Lori L. Heise juga menyatakan bahwa ada dua strategi yang dapat 

digunakan untuk mengubah norma-norma sosial, perilaku dan kepercayaan yang 

berhubungan dengan gender yang terjadi di masyarakat. Pertama, diawali dari hal 

kecil, seperti membentuk suatu pertemuan dengan tujuan untuk memperbaharui 

kepercayaan yang sudah ada, membangun pemikiran yang berpihak pada 

kepentingan sosial, dan mendorong adanya aksi kolektif. Kedua, perubahan 

dilakukan pada skala yang lebih luas, yaitu “edutainment” atau kampanye yang 

dilakukan untuk menyampaikan pesan dengan cara turun ke jalan secara langsung, 

membentuk kelompok diskusi, mengembangkan agen-agen perubahan dan 

membagikan pesan mereka melalui media cetak. Kegiatan kampanye ini 

dilakukan untuk menarik perhatian media, seperti yang kita tahu bahwa pesan 

yang disampaikan oleh media cenderung lebih kuat dan cepat diterima oleh 

masyarakat umum.  

Strategi yang disampaikan oleh Lori L. Hoise telah mampu memberikan 

pengaruh terhadap perubahan perilaku dan kepercayaan masyarakat Afrika 

Selatan (Stepping Stones and Sisters for Life) dan Burundi. Perubahan ini juga 

mampu mengurangi angka kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap 

perempuan. Strategi yang diterapkan di kedua negara ini menggunakan partisipasi 

laki-laki sebagai acuan untuk menekan dan mengurangi kekerasan terhadap 
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perempuan. Laki-laki di negara ini secara aktif mengikuti berbagai seminar dan 

diskusi terbuka yang membahas kekerasan seksual terhadap perempuan. Seminar 

dan diskusi inilah yang mampu mengubah cara berpikir laki-laki terhadap adanya 

kekerasan seksual terhadap wanita. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dilakukan oleh penulis adalah 

bagaimana norma-norma sosial, perilaku dan kepercayaan mampu membentuk 

karakteristik seorang laki-laki. Karakteristik ini bisa disebut dengan karakteristik 

macho, dimana seorang laki-laki memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perempuan. Kepemilikan otoritas yang tinggi inilah yang sebagian besar 

berujung pada terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Strategi yang 

diterapkan juga memiliki persamaan dengan yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu menggunakan bentuk edukasi dan melakukan kampanye. Kampanye yang 

dilakukan juga melibatkan laki-laki dan media dalam usahanya melakukan 

perubahan.  

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah  faktor yang mendasari terjadinya kekerasan terhadap perempuan. 

Faktor yang mendasari kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Lori L. 

Heise adalah adanya trauma yang terjadi pada masa kecil mereka. Faktor ini 

menjadi faktor yang dominan dibandingkan dengan faktor budaya. Sementara 

faktor yang mendasari kekerasan terhadap perempuan yang ada di Meksiko adalah 

adanya budaya machismo yang berkembang di Meksiko. 
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Penelitian keempat adalah penelitian Alan D. Berkowitz dalam artikelnya, 

The Social Norms Approach to Violence Prevention.17 Alan menyatakan bahwa 

ada kesalahpahaman mengenai sikap dan tindakan terhadap seksual antara laki-

laki satu dengan laki-laki yang lain. Sebagian besar menganggap bahwa tindakan 

dan sikap seksual yang dapat menyakiti perempuan adalah sebuah bentuk 

kejantanan. Masculinity atau kejantanan ini terbentuk karena adanya norma sosial 

yang telah berlaku pada masyarakat tertentu dan kemudian menyebar ke 

masyarakat luas. Namun, sebagian laki-laki lain menganggap bahwa sikap dan 

tindakan laki-laki yang dapat menyakiti hati dan fisik perempuan merupakan 

suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Mereka tidak setuju dengan 

adanya budaya yang menganggap kekerasan seksual merupakan bentuk dari 

ototitas laki-laki. Namun meskipun mereka tidak setuju dengan kekerasan seksual 

terhadap perempuan, mereka tidak melakukan tindakan yang berarti untuk 

menghentikan kekerasan tersebut. Hal ini yang sering dianggap oleh laki-laki 

masculinity sebagai tindakan yang wajar dan dapat dilakukan secara terus-

menerus. 

Solusi untuk mengatasi hal ini menurut Alan adalah dengan 

mempertemukan dua kelompok laki-laki yang memiliki pemikiran berbeda 

mengenai kekerasan seksual pada suatu dialog terbuka. Dialog terbuka ini 

diadakan dengan tujuan agar laki-laki yang menolak kekerasan seksual mampu 

menyuarakan pendapat mereka dan dapat didengar oleh laki-laki yang memiliki 

                                                           
17 Alan D. Berkowitz, BPI Social Norms Case Study – P, The Social Norms Approach to Violence 
Prevention, diakses dalam http://www.alanberkowitz.com/articles/ BPI .pdf, pada 24 April 2016, 
pukul 15.11 WIB. 

http://www.alanberkowitz.com/articles/%20BPI%20.pdf
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kecenderungan melakukan kekerasan seksual. Dialog terbuka ini diharapkan agar 

laki-laki dengan kecenderungan melakukan kekerasan seksual mampu menyadari 

bahwa apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya diterima oleh laki-laki lain dan 

apa yang dimaksud dengan otoritas bukanlah ketika laki-laki berhasil 

menundukkan perempuan tanpa perlawanan. 

Dialog terbuka ini juga digunakan untuk memberikan kesempatan pada laki-

laki yang menolak kekerasan seksual untuk menunjukkan ketidaknyamanan 

mereka akan sikap dan perilaku laki-laki yang berujung pada tindakan 

pemerkosaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa dialog terbuka sebagai solusi untuk 

mengatasi kekerasan seksual adalah dengan memberikan pengertian dari dua tipe 

laki-laki yang memiliki pandangan berbeda mengenai kekerasan seksual. 

Dialog terbuka yang diadakan juga harus menyampaikan informasi pokok. 

Pertama, adanya kesalahpahaman persepsi dari aktivitas seksual yang dilakukan 

oleh laki-laki satu dengan laki-laki yang lain. Kedua kepercayaan yang salah 

mengenai dukungan untuk melakukan kekerasan seksual dari laki-laki yang tidak 

mengambil tindakan untuk mencegahnya. Ketiga, adanya asumsi yang salah 

bahwa semua laki-laki dapat menerima sikap dan tindakan dari laki-laki lain yang 

berbuat kasar terhadap perempuan. Informasi pokok ini diadopsi oleh Kilmartin et 

al. pada tahun 1999 untuk membuat poster dan kampanye media dengan tujuan 

untuk menyuarakan ketidaknyamanan laki-laki terhadap kata-kata kasar yang 

ditujukan kepada perempuan oleh sebagian besar laki-laki lain.  

Kampanye yang diadakan di James Madison University juga menggunakan 

strategi yang ada dalam dialog terbuka. Sebagai hasilnya data menunjukkan 
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bahwa adanya perubahan yang cukup besar dari perilaku laki-laki terhadap 

perempuan. Salah satu pesan yang disampaikan dalam kampanye ini adalah “stop 

the first time a date says no to sexual activity”.18 Tujuan dari pesan ini adalah 

untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan tindakan pemerkosaan yang 

menjadikan perempuan sebagai korbannya. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Alan D. Berkowitz dengan 

penelitan yang akan dilakukan peneliti adalah bagaimana cara yang digunakan 

untuk menghentikan kekerasan seksual. Cara yang digunakan adalah dengan 

adanya peran laki-laki dalam menghentikannya. Laki-laki harus secara aktif 

menyuarakan suara mereka mengenai ketidaknyamanan mereka ketika perempuan 

diperlakukan dengan tidak pantas oleh laki-laki lain. Karena ketika laki-laki telah 

mengungkapkan ketidaknyamanan ini dan hal tersebut diterima oleh laki-laki 

secara keseluruhan maka macho culture yang berkembang mampu dihilangkan 

dan kekeresan seksual akan dapat diturunkan bahkan dihilangkan. 

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Alan D. Berkowtz penerapan strategi hanya menggunakan dialog terbuka 

sebagai sarana pengimplementasiannya. Sementara itu penelitian yang dilakukan 

oleh penulis pengimplementasian starategi diterapkan melalui media, seperti 

Youtube, Twitter dan situs resmi dari He for She. 

                                                           
18 Stop the first a date says no to sexual activiy memiliki arti untuk tidak melakukan aktivitas 
seksual ketika pertama kali berkencan. 
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Penelitian terdahulu yang kelima adalah artikel yang dibuat oleh Nobel 

Women’s Initiative dengan judul From Survivor to Defender. 19  Artikel ini 

menyatakan bahwa Meksiko menjadi salah satu negara yang memiliki budaya 

macho atau biasa disebut dengan machismo di negara ini. Budaya machismo 

memiliki peran penting dalam tubuh perempuan. Hal ini menyebabkan banyaknya 

kekerasan seksual yang dialami perempuan Mekisko. Mexico City, Honduras dan 

Guatemala menjadi kota di Meksiko dengan angka kekerasan seksual yang tinggi. 

Sebagian besar perempuan di kota ini mengalami pembunuhan, pemerkosaan dan 

kekerasan seksual yang lainnya. 

Perempuan Meksiko mengatakan bahwa di Mexico City, Honduras dan 

Guatemala mereka mengalami kesulitan dalam melaporkan kekerasan seksual 

yang mereka alami. Mereka mengatakan bahwa aparat setempat tidak menanggapi 

dengan serius laporan yang mereka buat. Hal ini dikarenakan laki-laki yang 

sebagian besar menjadi aparat hukum menganggap bahwa kekerasan seksual 

merupakan hal wajar dan legal jika dilakukan terhadap peermpuan. Oleh sebab itu, 

perempuan di tiga kota ini memutuskan untuk menghadapi sendiri kekerasan 

seksual yang mereka alami. 

Perempuan Meksiko dalam artikel ini mengatakan bahwa pemerintah dan 

aktor non-negara di Meksiko telah berkomitmen untuk melindungi perempuan. 

Namun, itu hanya sebuah komitmen dan tidak diterapkan secara nyata. Pada 

kenyataanya perempuan masih dipersulit untuk mendapatkan hak asasi mereka 

                                                           
19  Nobel women’s initiative, 2012, From survivor to defenders, diakses dalam 
https://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2012/06/Report_AmericasDelgation-
2012.pdf, pada 17 April 2017, pada 11.31 WIB 

https://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2012/06/Report_AmericasDelgation-2012.pdf
https://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2012/06/Report_AmericasDelgation-2012.pdf
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dan memperoleh keadilan. Pemerintah dan aktor non-negara lebih mendukung 

kepentingan politik dan kepentingan ekonomi di perusahaan yang menguntungkan 

bagi negara Meksiko. Hal ini lah yang menyebabkan perempuan di Meksiko lebih 

mudah untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Sebagai contohnya, pada tahun 

2010 di Guatemala, Meksiko 685 perempuan menjadi korban kekerasan seksual 

dan pada tahun 2011 di kota Honduras, Meksiko 460 perempuan telah menjadi 

korban kekerasan seksual.20 

Perempuan Meksiko dalam artikel ini juga mengatakan bahwa pemerintah 

Meksiko hanya berusaha untuk mengikuti aturan dari International treaties and 

norms on preventing and addressing violence against women tidak berusaha 

untuk membantu korban kekerasan seksual secara nyata.21 Sebagi contohnya, di 

kota Ciudad Juares ketika Inter-American Court of Human Right mengetahui 

bahwa pemerintah Meksiko telah gagal untuk melindungi perempuan Meksiko.22 

Pemerintah Meksiko lebih memilih untuk membentuk sebuah agensi khusus. 

Agensi khusus ini bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

Meksiko bahwa pemerintah akan memperbaiki hukum yang melindungi 

perempuan. Hanya sebatas memperbaiki hukum yang ada tanpa melakukan 

tindakan nyata untuk mengatasi kekerasan seksual yang dialami perempuan. 

Perempuan Meksiko dalam artikel ini menambahkan bahwa aspek gender 

di negara ini telah menjadi isu yang tidak terlihat meskipun kekerasan berbasis 

gender setiap tahunnya mengalami peningkatan. Banyak organisasi perempuan 

                                                           
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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bermunculan di Honduras, Meksiko pada Juni 2009. 23  Namun, hal ini secara 

langsung dibubarkan oleh pemerintahan Meksiko pada saat itu. Perempuan 

Meksiko juga mengatakan bahwa segala macam tindakan yang berhubungan 

dengan perempuan dilarang oleh pemerintahan Meksiko. Oleh sebab itu 

perempuan Meksiko lebih memilih untuk bertahan dan tidak lagi melakukan 

usaha untuk memperjuangkan hak mereka. 

Persamaan dari artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

adalah macho culture menjadi alasan adanya kekerasan seksual terhadap 

perempuan. Perbedaan dari artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi kekerasan seksual. 

Pada artikel ini pemerintah cenderung tidak menanggapi isu kesetaraan gender. 

Namun, di penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pemerintah mendukung 

kampanye yang dilakukan oleh He for She dalam upayanya meningkatkan 

kesetaraan gender.  

Penelitian terdahulu yang keenam adalah artikel 16 Days of Activism, 

Against Gender Based Violence 2015 yang dibuat oleh Irish Agencies in Malawi 

yang bekerjasama dengan He for She.24 16 Days of Activism, Against Gender 

Based Violence 2015 merupakan sebuah kampanye advokasi Internasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan 

berbasis gender yang dialami oleh perempuan. Kampanye ini menggabungkan 

                                                           
23 Ibid. 
24 Irish agencies in Malawi, He for She Photo Documentary Exhibition to mark the 16 Days of 
Activism Against Gender Based Violence 2015, diakses dalam http://www.concernusa.org/content/ 
16_days_catalogue_t.pdf, pada 17 April 2017, pukul 12.20 WIB. 
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masyarakat sipil, pemerintah, organisasi internasional dan lain sebagainya untuk 

menjadi satu mengakhiri kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. 

UN Women pada tahun 2014 berinisiatif untuk membuat kampanye 

solidaritas untuk kesetaraan gender yang mengajak laki-laki bergabung di dalam 

kampanyenya. Laki-laki diajak untuk mengajak dan menyuruh perempuan untuk 

tidak lagi diam, menyampaikan pendapat mereka, dan bersama-sama melakukan 

usaha untuk mencapai kesetaraan gender. Artikel ini berisikan beberapa profile 

laki-laki Afrika yang mendukung adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan 

perempuan. Dukungan ini diberikan oleh laki-laki agar perempuan mau 

menceritakan pengalam kekerasan seksual yang mereka alami. Banyaknya 

perempuan yang mau bersuara untuk menyuarakan pengalaman mereka akan 

mengubah dunia dimana perempuan selalu mendapatkan kekerasan dan tidak 

dapat menikmati kehidupan mereka karena mereka adalah perempuan. Artikel ini 

percaya bahwa laki-laki dan perempuan secara bersama-sama dapat membuat 

perubahan bagi kehidupan perempuan. Irish Agencies in Malawi menambahkan 

dengan menuliskan bahwa, “We believe that one of the most important ways to 

change the lives of women and girls for the better is to influence the attidues and 

behaviours of men amd when good men stand up and lead by example othrs will 

follow”. 

Peneliti akan menjelaskan beberapa profil laki-laki Malawi yang 

mendukung adanya kesetaraan gender terhadap perempuan. Mereka tidak hanya 

mendukung namun melakukan praktik langsung dalam mengupayakan adanya 

kesetaraan gender tersebut. Pertama, Boston Kaluwa penduduk Malawi berusia 34 
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tahun. Boston telah menikah dengan tiga anak perempuan yang berada di bawah 

umur 17 tahun. Namun, hal ini menyadarkannya untuk membentuk sebuah 

komunitas dan bekerja secara sukarela di dalam komunitas tersebut untuk 

meningkatkan kesetaraan gender terhadap perempuan. Komunitas ini banyak 

diikuti oleh perempuan Malawi yang sebagian besar merupakan korban dari 

kekerasan seksual dan perempuan berusia di bawah umur yang telah menikah dan 

meninggalkan sekolahnya untuk melayani kebutuhan suami mereka dan 

melakukan pekerjaan rumah tangga. Boston berusaha dengan komunitas yang ia 

miliki untuk menghentikan tradisi ini dan memberikan dukungan kepada 

perempuan Malawi yang lain. Boston mengatakan laki-laki Malawi akan 

membuat perempuan atau istri mereka untuk bekerja di dalam rumah. Mereka 

berpendapat bahwa ketika perempuan telah bekerja pada sektor publik maka 

perempuan akan membuat laki-laki berada di bawah control mereka dan hal 

tersebut merupakan penghinaan bagi laki-laki. Oleh sebab itu Boston ingin 

menyadarkan laki-laki lain bahwa itu hanyalah sebuah stereotip yang berkembang 

di masyarakat. 

Kedua, T/A Maganga masyarakat Malawi berusia 46 tahun. Maganga 

merupakan orang yang berpengaruh di Malawi, ia menjadi panutan bagi 46.000 

orang di 62 desa di Salima, salah satu kota di Malawi. Maganga membentuk 

sebuah komunitas yang mendukungg adanya kesetaraan gender bagi perempuan. 

Maganga menambahkan bahwa, “In the past women were viewed as minor beings 

with no rights who existed to be subservient to men. Times are changing and we 

must change with them. We must share ideas, we must work together if there is to 
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be equality”. Maganga beserta komunitas yang ia miliki ingi membawa 

perubahan dan mempromosikan kesetaraan gender di Malawi. Perubahan ini 

ditekankan pada adana budaya patriarki yang menyebabkan laki-laki secara legal 

dapat melakukan dominasi mereka terhadap perempuan. Maganga menambahkan 

bahwa, “Inequality is often promoted in the name of culture, however where our 

culture does more harm than good we must change it. It’s not easy for people, we 

grew up like this, but times are changing and we must change too.”. 

Ketiga, Elsion Banda Malawi yang bekerja pada Group Village Head in 

T/A Nchema, Chiradzulu. Malawi merupakan motivator yang berpeengaruh untuk 

menghentikan kekerasan seksual yang dialami perempuan Malawi. Malawi 

mengajarkan perempuan mengenai apa saja yang menjadi hak mereka dan 

mendukung perempuan untuk melaporkan segala kekerasan seksual yang mereka 

alami kepada polisi dan klinik kesehatan. Malawi juga bekerja sebagai orang yang 

memberikan konseling terhadap laki-laki untuk mengubah pemikiran dan tingkah 

laku mereka yang berpedoman pada budaya macho yang berkembang di negara 

mereka. Kerja keras yang dilakukan oleh Malawi ini berhasil membuat 

perempuan di desanya berani menyuarakan pendapat mereka, membuat keputusan 

mengenai hidup mereka dan memperjuangkan hak properti yang seharusnya 

mereka miliki, Malawi menekankan bahwa, “for me, whether one is a man or a 

woman, rights ought to be respected, women are human beings and like men they 

deserve their rights to be fully respected”. 

Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah adanya patriarki atau macho cultue yang menjadi dasar adanya kekerasan 
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seksual yang dialami oleh perempuan. Laki-laki di Malawi turut berperan dalam 

meningkatkan kesetaraan gender di Malawi, mereka menyadari bahwa peran laki-

laki sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender. Perbedaan 

antara artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peran 

laki-laki. Pada artikel ini laki-laki sudah berperan aktif hingga membuat 

komunitas yang bertujuan untuk membantu perempuan dan laki-laki dalam 

meningkatkan kesetaraan gender. Namun, dalam penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti, peran laki-laki masih berada di tahap awal dan belum bisa dikatakan 

aktif. 

 

Tabel 1.1.Posisi Penelitian Terdahulu 

No 

Judul Penelitian 

dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 
Hasil 

1 Nigeria : The 
Dominance of 
Rape 

Oleh : Chineze J. 
Onyejekwe 

Field Research 
dan konsep 
patriarki 

a. Hukum adat menjadi dasar 
pembentuk macho culture 
pada laki-laki di Nigeria 

b. Adanya culture of silence 
dimana perempuan harus 
menyimpan masalah 
mereka sendiri 

c. Adanya peran organisasi 
domestik dan internasional. 

2 Women 
Exploitation in 
Indian Modern 
Society 

Oleh : 
Manikamma 
Nagindrappa, 
Radhika M.K 

Field Research 
dan konsep 
patriarki 

a. Kekerasan yang terjadi di 
India meliputi kekerasan 
dalam rumah tangga, 
kekerasan pada anak-anak, 
kekerasan yang dilakukan 
oleh teman dekat, orang 
tidak dikenal, tetangga dan 
orang disekitar tempat 
kerja. 

b. Adanya budaya patriakhi 
dan sumber kekuatan 
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ekonomi bertumpu pada 
laki-laki menjadi landasan 
laki-laki melakukan 
kekerasan seksual 

3 What Works to 
Prevent Partner 
Violence ? 

Oleh : Lori L. 
Heise 

Field Research 
dan teori 
posfeminisme 

a. Norma dan kepercayaan 
mampu membentuk 
karakteristik laki-laki 
menjadi masculine atau 
macho. 

b. Karakteristik macho ini lah 
yang pada akhirnya 
menjadi dasar untuk 
melakukan tindakan 
kekerasan seksual 

c. Strategi dalam menangani 
kekerasan seksual 
menggunakan edukasi dan 
kampanye. 

d. Kampanye yang dilakukan 
melibatkan peran laki-laki 
sebagai salah satu agen 
perubahan. 

4 The Social Norms 
Approach to 
Violence 
Prevention 

Oleh : Alan D. 
Berkowtz 

Field Research 
dan teori 
posfeminisme 

a. Strategi yang digunakan 
mempertemukan 2 
kelompok yang memiliki 
pemikiran berbeda untuk 
saling berinteraksi.  

5 From Survivor to 
Defender 

Oleh: Nobel 
Women’s 
Initiative 

Field Research 
dan teori 
feminisme 

a. Macho culture menjadi 
penyebab adanya kekerasan 
seksual yang dialami oleh 
perempuan Meksiko 

b. Pemerintah dan aktor non-
negara gagal dalam 
melindungi perempuan 
Meksiko 
 

6 16 Days of 
Activism, Against 
Gender Based 
Violence 2015 

Oleh: Irish 

Field research 
dan teori 
posfeminisme 

a. Laki-laki melakukan 
kekerasan seksual terhadap 
perempuan karena adanya 
budaya macho culture 

b. Laki-laki di Malawi secara 
langsung berusaha untuk 
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Agencies in 
Malawi yang 
bekerjasama 
dengan He for She 

membantu dan mendukung 
kesetaraan gender terhadap 
perempuan 

7 Implementasi 
kampanye He for 
She dalam 
menyikapi 
kekerasan seksual 
dan dampaknya 
terhadap 
perubahan pola 
pikir perempuan 
dan laki-laki 
Meksiko 

Library research, 
konsep macho 
culture dan teori 
posfeminisme 

a. Macho culture menjadi 
penyebab adanya kekerasan 
seksual di Meksiko 

b. He for She menggunakan 
tujuh implementasi, CD 
Magos Limon’s He for She 
Music, Step it up for Gender 
Equality Media Compact, 
Women’s Justice Center, 
Peluit di transportasi umum, 
Safe Cities and Safe Public 
Spaces for Women and 
Girls, Vive Segura, dan 
video #NostrosPorEllas en 
Mexico 

c. Adanya perubahan pola 
pikir perempuan dan laki-
laki Meksiko karena 
keberhasilan dari empat 
implementasi. 

 
 

1.5. Kerangka Konsep dan Teori 

1.5.1. Konsep Macho Culture 

Macho merupakan perasaan jantan yang berlebihan yang dimiliki oleh laki-  

laki. Macho juga dapat dijelaskan sebagai tindakan untuk menunjukkan kualitas 

(kekuatan dan kemampuan menyerang) yang sesuai dengan ide tradisional tentang 

bagaimana seharusnya seorang laki-laki bertindak.25 Tindakan macho sendiri juga 

sering dijadikan suatu kehormatan bagi laki-laki. Kehormatan ini mereka 

                                                           
25 Christian Bauer, Stereotypical Gender Roles and their Patriarchal Effects in A Streetcar Named 
Desire, diakses dalam http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:496855/FULLTEXT01.pdf, pada 
22 April 2016. Pukul 19.36 WIB. 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:496855/FULLTEXT01.pdf
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dapatkan ketika mereka telah berhasil menunjukkan dominasi mereka terhadap 

orang lain. 

Laki-laki macho memiliki ciri tersendiri dalam menunjukkan status dan 

tindakan yang dilakukan, salah satunya yaitu laki-laki macho menggunakan sikap 

seksual yang keras ketika melakukan hubungan seksual. Semua kekuatan 

bertumpu pada laki-laki dan perempuan hanya tunduk dengan apa yang dilakukan 

oleh laki-laki (hal ini diwujudkan dengan tidak adanya rasa kasihan terhadap 

perempuan ketika melakukan hubungan seksual).26 Ciri inilah yang digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Laki-laki 

memiliki pendapat bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara verbal 

maupun fisik merupakan perilaku jantan untuk mengungkapkan dominasinya. 

Budaya macho atau yang lebih dikenal dengan machismo di Meksiko telah 

membawa dampak tersendiri bagi perempuan. Laki-laki di negara ini 

menggunakan machismo sebagai perilaku sosial untuk menunjukkan sikap 

dominasi mereka terhadap perempuan yang mereka anggap memiliki posisi yang 

lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Sikap yang mereka tunjukkan 

sebagian besar merupakan sikap negatif, seperti sikap agresif, menggunakan 

kekuatan fisik dalam bertindak, perasaan tidak peduli dan tindakan kasar terhadap 

perempuan. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk mendapatkan kepatuhan atau 

sikap tunduk dari orang perempuan.27 

                                                           
26Ibid. 
27 Center for Public Safety Initiative, Klofas, John M. dan Chris Delaney, 2009, Machismo 
Literature Review, diakses dalam 
https://www.rit.edu/cla/criminaljustice/sites/rit.edu.cla.criminaljustice/files/docs/WorkingPaper
s/2009/2009-12.pdf, pada 20 April 2016, pukul 22.18 WIB. 

https://www.rit.edu/cla/criminaljustice/sites/rit.edu.cla.criminaljustice/files/docs/WorkingPapers/2009/2009-12.pdf
https://www.rit.edu/cla/criminaljustice/sites/rit.edu.cla.criminaljustice/files/docs/WorkingPapers/2009/2009-12.pdf
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Laki-laki di Meksiko juga percaya bahwa perempuan tidak seharusnya 

mendapatkan pendidikan dan memiliki pekerjaan di luar rumah, mereka harus 

tinggal di rumah untuk memasak dan membersihkan rumah.28 Budaya machismo 

inilah yang mendorong laki-laki Meksiko untuk melakukan kekerasan seksua 

terhadap perempuan. Budaya ini sudah menjadi aturan, kepercayaan dan tindakan 

laki-laki terhadap perempuan di Meksiko. 

1.5.2. Teori Posfeminisme 

Posfeminisme merupakan teori yang lahir pada periode antara tercapainya 

hak pilih perempuan di Amerika Serikat dan kebangkitan feminisme gelombang 

kedua pada tahun 1960-an. Teori ini baru mulai menjadi bahan pembicaraan pada 

akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an dimana muncul kritikan dari dalam dan 

dari luar teori feminisme. Kehadiran posfeminisme bukanlah untuk menjadi 

antifeminisme, posfeminisme hanya menentang asumsi hegemonik yang selama 

ini dianut oleh feminisme dan menjadi teori yang lebih dinamis. 

Asumsi hegemonik adalah anggapan kaum feminisme bahwa penindasan 

patriarki dan imperialisme adalah pengalaman penindasan yang universal. 

Posfeminisme menentang dengan menyatakan bahwa pada kenyataanya 

perempuan terbagi dalam berbagai kelas sosial, pengelompokan ras dan etnis, 

komunitas seksual, subkultur, dan agama, yang berarti bahwa pengalaman sosial 

                                                           
28 Patrick Oster, 1989, The Mexicans: A Personal Portrait of a People (St. Louis, Harper and 
Row), 259-262, dalam Natalie Panther, Violence Against Women and Femicide in Mexico : The 
Case of Ciudad Juarez, 2007, diakses dalam, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.427.8594&rep=rep1&type=pdf, pada 
20 April 2016, pukul23.20 WIB.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi%20=10.1.1.427.8594%20&%20rep=%20rep1&type=pdf
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dan kesadaran personal setiap perempuan berbeda.29 Ann Brooks, seorang pemikir 

teori posfeminisme menyatakan bahwa: 

“Di dalam prosesnya, posfeminisme memfasilitasi konsepsi 
pluralistik, yang berbasis luas perihal penerapan feminisme, dan 
memusatkan perhatiannya pada tuntutan dari budaya yang 
dimarjinalkan, diaspora, dan yang terkoloni bagi suatu feminisme 
non-hegemonik yang mampu memberikan suaranya pada feminisme 
lokal, pribumi, dan poskolonial.”30 

Brooks dalam bukunya juga menjelaskan bahwa posfeminisme merupakan 

langkah baru dalam menyuarakan suara perempuan untuk memperbaiki 

kehidupannya baik dalam dunia sosial, politik dan media. Posfeminisme 

memberikan keyakinan pada perempuan-perempuan untuk memadukan dua dunia 

(publik dan privat atau keluarga dan karir), menjelaskan peran penting laki-laki 

sebagai bapak rumah tangga dan bukan hanya perempuan sebagai ibu rumah 

tangga, dan memberikan keyakinan bahwa karir seorang perempuan tidaklah 

hanya terbatas sebagai ibu rumah tangga.31 Cixous seorang feminis posmodern 

mengatakan bahwa posfeminisme juga memberikan keyakinan pada perempuan 

untuk menjadi perempuan yang tangguh, seksi, acuh tak-acuh, tidak melihat diri 

sendiri sebagai korban, dan juga menginginkan kuasa, seperti perempuan 

posmodern di tahun 1990-an.32 

Ann Brooks menambahkan bahwa posfeminisme merupakan teori yang 

dinamis, dimana dalam upayanya untuk mendapatkan kesetaraan gender dapat 

                                                           
29 Ann Brooks, 2011, Posfeminisme & Cultural Studies (Sebuah Pengantar Paling Komprehensif), 
Yogyakarta, hal. 31. 
30  Su Xiaowen, 2009, New “New Women” in the Postfeminist Age, diakses dalam 
https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/45734/3/550203.pdf, pada 23 April 2016, pukul 10.23 
WIB. 
31Ibid, 65. 
32Ann Brooks, Op.cit., hal. 315 

https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/45734/3/550203.pdf
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mengikut sertakan peran laki-laki.33 Menurut teori ini kesetaraan gender tidaklah 

harus dituntut oleh pihak perempuan saja, laki-laki pun dapat berpartisipasi untuk 

menyuarakannya. Selain itu ikut berpartisipasiya laki-laki akan membuat 

kesetaraan gender lebih mudah untuk dicapai. 

Ann Brooks di dalam bukunya juga menekankan bahwa teori 

posfeminisme tidak beranggapan bahwa penindasan patriarki telah teratasi 

melainkan masih terjadi. Sehingga salah satu ciri dari posfeminisme adalah 

permainan media. Media digunakan sebagai sarana untuk mengasosiasikan dan 

menyuarakan kepentingan mereka, baik melalui musik, iklan, televisi dan film. 

Sehingga melalui media dapat memasukkan makna yang berbeda atau makna baru 

yang secara perlahan dapat mengubah pola pikir masyarakat. Posfeminisme 

bukanlah antifeminis melainkan sebagai penggerak perubahan pola pikir, 

perubahan ini ditunjukkan dengan adanya perlawanan dari kaum perempuan dan 

laki-laki.34 

Sementara itu, Susan Faludi, seorang pemikir teori posfeminisme juga 

memberikan penjelasan lebih mengenai teori posfeminisme. Menurut Faludi 

posfeminisme menawarkan kebebasan perempuan untuk memilih takdir mereka 

menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Menjadi wanita karir bukan 

berarti mereka akan kehilangan sifat feminin mereka dan menjadi ibu rumah 

                                                           
33Ibid., hal. 317 
34 Ibid., hal. 16 
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tangga bukan berarti mereka hanya memiliki sifat feminin dan tidak dapat 

menjadi perempuan mandiri yang mampu mengembangkan kemampuan mereka.35 

Angela McRobbie, pemikir teori posfeminisme dalam artikelnya 

menjelaskan bahwa kehadiran teori posfeminisme adalah untuk menyadarkan 

perempuan bahwa kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan 

feminitas yang mereka miliki merupakan pilihan mereka. Selain itu posfeminisme 

juga digunakan untuk menyadarkan perempuan bahwa penindasan yang mereka 

alami tidak selamanya terjadi karena adanya patriarki dan imperialisme yang 

mengharuskan mereka melakukan tindakan radikal dalam menyerukan suara, 

seperti yang dianut oleh feminisme gelombang pertama. Penindasan, kekerasan 

dan pelecehan terhadap perempuan juga tidak terjadi karena mereka terlahir 

sebagai perempuan yang memiliki stereotip36 lemah dalam semua bidang, seperti 

yang dianut oleh feminisme gelombang kedua.37 

Posfemisme mengatakan bahwa ketika perempuan menerima dirinya 

seutuhnya maka akan menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka. Perempuan akan 

dengan mudah menjadi perempuan yang tangguh, mandiri, dan mampu berbicara 

di depan publik. Hal ini sesuai dengan pemikiran Putnam Tong, pemikir teori 

feminisme Amerika mengatakan: 

“Dengan menciptakan “bahasa perempuan”, perempuan menurut saya harus 
dapat secara bebas mengaktualisasikan dirinya, mengekspresikan 

                                                           
35Susan Faludi, 1991, Backlash: The Undeclared War Against American Women, New York: 
Three Rivers Press, hal. 129. 
36 Stereotip merupakan cara pandang terhadap suatu kelompok sosial dimana informasi yang kita 
dapatkan hanya berasal dari penglihatan mata, pihak kedua atau pun media, sebagai contohnya 
orang gemuk biasanya malas dan rakus, orang Arab yang berjenggot adalah teroris. 
37 Angela McRobbie, 2004, Post-feminis and Popular Culture, Article in Feminist Media Studies, 
diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/27225228, pada 16 November 2016, 
pukul 09.55 WIB. 

https://www.researchgate.net/publication/27225228
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pemikirannya menggunakan perasaan dan menyatakan pendapatnya secara 
bebas. 
….. berbeda dengan laki-laki, perempuan adalah Liyan (the others), yaitu 
suatu objek yang menentukan makna eksistensinya sendiri. Jika seorang 
perempuan ingin menjadi “Diri” (manusia) sebagai suatu subjek, seperti 
halnya laki-laki, maka ia harus mentransendensi definisi, label dan esensi 
yang membatasi eksistensinya.”38 

 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori posfeminisme 

dari Ann Brooks. Teori posfeminisme dari Susan Faludi, Angela McRobbi, dan 

Putnam Tong hanya digunakan sebagai penguat penjelasan mengenai apa itu teori 

posfeminsme. Teori posfeminisme dari Ann Brooks digunakan oleh penulis untuk 

meneliti bagaimana implementasi He for She dalam menyikapi kekerasan seksual 

dan dampaknya terhadap perubahan pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko. 

He for She mengajak perempuan Meksiko untuk berani menyuarakan pendapat 

mereka dan mengajak laki-laki Meksiko untuk bergabung dengan kampanye ini.  

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Peneliti dalam menggunakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menyajikan suatu gambaran 

yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan antar 

fenomena yang diamati, penelitian deskriptif juga fokus pada pertanyaan dasar 

“bagaimana”.39 Penelitian deskriptif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

                                                           
38 Rosemarie Tong, 2009, feminist thought a more comprehensive introduction, diakses dalam 
https://excoradfeminisms.files.com/2010/07/feminist_thought_a_more_comprehensive_intro.p
df, pada 18 Februari 2016, pukul: 12.29 WIB. 
39 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal. 28. 

https://excoradfeminisms.files.com/2010/07/feminist_thought_a_more_comprehensive_intro.pdf
https://excoradfeminisms.files.com/2010/07/feminist_thought_a_more_comprehensive_intro.pdf
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mendeskripsikan variabel-variabel utama subjek studi seperti umur, jenis kelamin, 

pendidikan, sosial ekonomi, dan lain-lain disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada mengenai kualitas perubahan objek, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaaan antara objek. 40  Peneliti menggunakan deskriptif 

kualitatif untuk menjelaskan implementasi kampanye He for She dalam 

menyikapi kekerasan seksual dan dampaknya terhadap perubahan pola pikir 

perempuan dan laki-laki Meksiko. 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data studi kepustakaan atau library research. Sumber data dari library research 

yang digunakan oleh penulis merupakan informasi yang berasal dari buku, jurnal, 

skripsi, berita online, dan video. Data ini kemudian diolah menggunakan acuan 

teori yang sudah ada untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

1.6.3. Teknik Analisis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif tersebut berupa kumpulan data yang terdiri dari kata-kata bukanlah 

angka. Anasisi data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpula data berupa 

kata-kata dari berbagai sumber yang digunakan dan kemudian diolah dan 

diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai. Setelah diolah ke dalam bentuk 

yang sesuai kemudian direduksi sesuai kebutuhan untuk menghindari data yang 

                                                           
40 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung: Refika Aditama, 
hal. 18. 
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tidak perlu. Selanjutnya, data disajikan untuk ditarik kesimpulan dan verifikasi 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1.Batasan Materi 

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan 

gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dari penelitian ini hanya 

terfokus pada implementasi kampanye He for She dalam menyikapi 

kekerasan seksual dan dampaknya terhadap perubahan pola pikir perempuan 

dan laki-laki Meksiko. 

1.6.4.2.Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian adalah tahun 2015 hingga tahun 2016. 

Kampanye He for She mulai didukung oleh presiden Meksiko secara pribadi 

pada tahun 2015. Meksiko mulai secara resmi menyatakan janjinya untuk 

bergabung dan berkomitmen dengan kampanye ini pada tahun 2016. 

Implementasi kampanye ini dalam menyikapi kekerasan seksual mulai 

dilakukan pada tahun 2016. Dampak dari adanya implementasi tersebut 

terhadap perubahan pola pikir permepuan dan laki-laki Meksiko juga mulai 

terjadi pada tahun 2016. 

 

1.7. Argumen Dasar 

Meksiko bergabung dengan He for She untuk menangani masalah 

kekerasan seksual di Meksiko akibat budaya machismo dan a culture of silence. 

Kampanye He for She melakukan beberapa implementasi yakni, strategi CD 
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Magos Limon’s He for She Music, strategi Step it up for Gender Equality Media 

Compact, strategi Women’s Justice Center, strategi peluit di transportasi umum, 

strategi Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls, strategi aplikasi 

Vive Segura, dan strategi video #NostrosPorEllas en Mexico. Implementasi ini 

kemudian berdampak pada berubahnya pola pikir perempuan dan laki-laki 

Meksiko. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam empat bab, 

dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Sistematika penulisannya sebagai berikut: 

• Bab I (Pendahuluan) 

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat masalah, penelitian terdahulu, kerangka konsep 

dan teori, metode penelitian, argument dasar, dan sistematika penulisan 

• Bab II (Gambaran umum machismo, kekerasan seksual, dan kampanye He for 

She di Meksiko) 

Bab II dalam penelitian ini menjelaskan mengenai gambaran umum 

machismo di Meksiko, kekerasan seksual yang dialami perempuan Meksiko, 

dan bergabungnya Meksiko dengan kampanye He for She. Budaya machismo 

yang berkembang di Meksiko telah menjadi dasar adanya kekerasan seksual 

yang dialami perempuan Meksiko. Kekerasan seksual ini terdiri dari berbagai 

macam bentuk, namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas 
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tiga bentuk kekerasan seksual berdasarkan jumlah korban terbanyak. Pertama, 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan. Kedua, kekerasan seksual 

yang terjadi di tempat umum. Ketiga, kekerasan seksual akibat adanya kartel-

kartel narkoba. Selanjutnya pada bab ini akan menjelaskan bagaimana 

Meksiko bergabung dengan kampanye He for She. 

• Bab III (Implementasi kampanye He for She di Meksiko) 

Bab tiga dari penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana implementasi 

kampanye He for She dalam menyikapi kekerasan seksual dan dampaknya 

terhadap perubahan pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko. Kampanye 

He for She di Meksiko dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun 2015 

hingga tahun 2016 telah melakukan tujuh implementasi. Ketujuh 

implementasi ini berupa implementasi global dan implementasi domestik.  

Namun, dari tujuh implementasi tersebut baru empat yang telah 

diimplementasikan di Meksiko. Keberhasilan dari keempat implementasi ini 

lah yang memberikan dampak berupa perubahan pola pikir pada perempuan 

dan laki-laki Meksiko. 

• Bab IV (Kesimpulan dan saran) 

Bab IV berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti melalui bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran, berisikan 

rekomendasi penelitian selanjutnya kepada pembaca untuk melakukan 

penelitian. 

 


