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BAB II 

GAMBARAN UMUM MACHISMO, KEKERASAN SEKSUAL DAN 

KAMPANYE HE FOR SHE DI MEKSIKO 

 

Bab dua 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 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. 

 
2.1.Budaya Machismo Sebagai Bentuk Patriarki di Meksiko 

Budaya machismo yang dianut oleh masyarakat Meksiko pada dasarnya 

memiliki aspek yang bagus namun sering diabaikan. Machismo pada dasarnya 

merupakan bentuk sifat laki-laki yang peduli, bertanggung jawab, pengambil 

keputusan, memiliki karakter yang kuat dan bertugas sebagai pelindung dalam 

keluarganya.1 Namun aspek yang lebih digunakan dan diterapkan oleh masyarakat 

                                                           
1 Wood, M., & Price, P., 1997, Machismo and marianismo: implications for HIV/AIDS risk 
reduction and education, American Journal of Health Studies, 13(1), 44-52, dalam John M. 
Klofas, Ph. D., 2009, Machismo Literature Review, diakses dalam 
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Meksiko adalah aspek negatif, yaitu tindakan machismo yang diartikan sebagai 

tindakan agresif, mengutamakan kekuatan fisik, tidak adanya belas kasihan dan 

cenderung mempermainkan perempuan.2 Budaya machismo juga digunakan oleh 

laki-laki Meksiko untuk menunjukkan dominasi mereka terhadap perempuan. 

Dominasi ini digunakan untuk mendapatkan kepatuhan dari perempuan. Ketika 

perempuan telah patuh terhadap mereka maka akan membuat perasaan bangga 

tersendiri bagi laki-laki. 

Meksiko pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk berpendidikan sebesar 

8.543.843 orang.3 Namun hal ini tidak membuat kekerasan seksual terhadap 

perempuan di Meksiko hilang karena budaya machismo yang berkembang di 

negara ini sangat kuat dan telah memiliki akar yang dalam pada pemikiran 

masyarakatnya. Budaya machismo juga membuat perempuan secara turun 

temurun dididik untuk melakukan kegiatan rumah, seperti mencuci, memasak, 

merawat anak-anak dan memenuhi kebutuhan suami mereka. Perempuan 

disiapkan untuk patuh dan mampu melayani semua kebutuhan suami mereka.4 

Menurut budaya machismo seorang istri yang baik adalah seorang istri yang 

tunduk dan melakukan segala perintah suami. Perempuan harus selalu mendukung 

apa yang menjadi pilihan suami meski pun ia tidak setuju dan harus mentoleransi 

                                                                                                                                                               
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-ashdown-james.pdf, pada 2 April 2016, pukul 
22.26 WIB. 
2Ibid. 
3Education at a glance Mexico, diakses dalam https://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-
Country-Note.pdf, pada 6 Maret 2017, pada 10.06 WIB. 
4 Mayo, Y.Q., & Resnick, R.P., 1996, The impact of Machismo on Hispanic women, dalam John 
M. Klofas, Ph. D., 2009, Machismo Literature Review, diakses dalam 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-ashdown-james.pdf, pada 2 April 2016, 
pukul 22.26 WIB. 

https://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note.pdf
https://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-ashdown-james.pdf,%20pada%202%20April%202016
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segala tingkah laku suami mereka.5 Machismo telah membuat A culture of silence 

berkembang dan tertanam di dalam pikiran perempuan Meksiko. A culture of 

silence sendiri merupakan budaya yang mengharuskan perempuan cenderung 

diam dan menempatkan diri mereka sebagai makhluk yang lemah, pasif dan 

submissive.6 Adanya A culture of silence ini telah membuat perempuan Meksiko 

cenderung diam dan menerima kekerasan seksual yang telah mereka alami. 

Hal ini lah yang membuat budaya machismo di Meksiko semakin kuat dan 

berujung pada adanya kekerasan seksual.  Hal ini didukung oleh penulis asal 

Meksiko, Matthew Gutman yang menyatakan bahwa meningkatnya kekerasan 

seksual terjadi karena laki-laki tidak setuju dengan adanya kebebasan perempuan 

dan adanya budaya machismo yang menjadi dasar mereka melakukan kekerasan 

seksual secara wajar.7 

 
2.2.Kekerasan Seksual Sebagai Akibat dari Adanya Machismo di Meksiko 

2.2.1. Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Pasangan 

Kekerasan seksual yang dialami perempuan karena pasangan menjadi salah 

satu faktor yang mendukung tingginya angka ketidaksetaraan gender di Meksiko. 

Hal ini dibuktikan dengan data yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang 

                                                           
5 Galanti, G., 2003, The Hispanic Family and Male-Female Relationships. An overview. Journal 
of Transcultural Nursing 14(3), 180-185, dalam John M. Klofas, Ph. D., 2009, Machismo 
Literature Review, diakses dalam https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-ashdown-
james.pdf, pada 2 April 2016, pukul 22.26 WIB. 
6 Meza de Luna M.L., Never to me! concealment of intimate partner violence in queretaro, 
Mexico, diakses dalam http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2015/issue_2/Trames-2015-2-155-
169.pdf, pada 13 Februari 2016, pukul 10.12 WIB. 
7 Matthew C. Gutmann, 1996, The Meanings of Macho: Being a Man in Mexico City, 
dalam Natalie Panther, 2007, Violence Against Women in Mexio, diakses dalam 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.427.8594&rep=rep1&type=pdf, pada 
24 April 2016, pukul 17.22 WIB. 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-ashdown-james.pdf,%20pada%202%20April%202016
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-ashdown-james.pdf,%20pada%202%20April%202016
http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2015/issue_2/Trames-2015-2-155-169.pdf
http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2015/issue_2/Trames-2015-2-155-169.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.427.8594&rep=rep1&type=pdf
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dilakukan oleh pasangan terhadap perempuan pada tahun 2011 tercatat sebesar 

96.77% dari jumlah seluruh perempuan di Meksiko. Kekerasan seksual ini terjadi 

di perkotaan, pedesaan dan daerah urban.8 Oxfan Mexico sebagai salah satu 

lembaga yang meneliti mengenai kasus gender juga meyatakan bahwa pada tahun 

2013, 63% seluruh jumlah perempuan dengan usia 15 tahun ke atas telah 

mengalami kekerasan seksual selama hidupnya, 47% diantaranya mengalami 

kekerasan seksual dari pasangan/suami mereka.9 

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan di Meksiko sebagian besar 

terjadi karena dua bidang. Pertama, bidang ekonomi yang mengharuskan seorang 

laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga 

mereka. Menurut salah salah satu artikel di Meksiko, Measuring violence against 

women in Mexico pada tahun 2010 jumlah pekerja laki-laki di Meksiko sebesar 

75.44% dari seluruh jumlah laki-laki Meksiko keseluruhan, sedangkan jumlah 

pekerja perempuan Meksiko hanya sebesar 24.56% dari seluruh jumlah 

perempuan Meksiko.10 Hal ini membuktikan bahwa perekonomian di dalam 

keluarga sebagian besar ditanggung oleh laki-laki. Ketika mereka tidak mampu 

memenuhi hal tersebut maka akan menimbulkan perasaan frustasi dan depresi 

                                                           
8 Instituto Nacionalde Estadistica y Geografia (INEGI), Measuring violence against women in 
Mexico, diakses dalam 
http://unstats.un.org/unsd/gender/Events/20%20Oct%202015/Mexico.pdf, pada 13 Februari 
2016, pukul 09.10 WIB. 
9 Oxfam Mexico, Gender Inequality & Women Rights in Mexico, 2013, diakses dalam 
https://www.unisa.edu.au/Global/Hawke%20Centre/2015%20Calendar/Oxfam/OxfamMexico%2
0slides.pdf, pada 24 April 2016, pukul 15.24 WIB. 
10 Instituto Nacionalde Estadistica y Geografia (INEGI), Op.Cit. 

http://unstats.un.org/unsd/gender/Events/20%20Oct%202015/Mexico.pdf
https://www.unisa.edu.au/Global/Hawke%20Centre/2015%20Calendar/Oxfam/OxfamMexico%20slides.pdf
https://www.unisa.edu.au/Global/Hawke%20Centre/2015%20Calendar/Oxfam/OxfamMexico%20slides.pdf
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hingga berujung pada terjadinya kekerasan fisik atau seksual terhadap pasangan 

mereka.11 

Kedua, bidang sosial yang mengharuskan laki-laki bertindak kasar terhadap 

perempuan. Tindakan ini mereka lakukan agar mendapatkan gelar macho dari 

masyarakat. Ketika mereka tidak melakukan kekerasan seksual terhadap 

perempuan maka masyarakat tidak akan menyebut mereka sebagai laki-laki.12 

Selain itu, bidang sosial juga mengharuskan laki-laki dalam berhubungan seks 

melakukan kekerasan untuk menunjukkan dominasi mereka terhadap perempuan. 

Ketika dominasi sudah berhasil mereka lakukan maka hal ini akan membuat 

kesenangan dan kebanggan tersendiri bagi mereka. 

2.2.2. Kekerasan Seksual yang Terjadi di Tempat Umum 

Kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi di tempat umum. 

Sebagian besar perempuan yang berada di tempat umum mendapatkan kekerasan 

verbal, fisik dan berakhir dengan pembunuhan. 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 kekerasan seksual dengan korban perempuan.13 

Kasus kekerasan seksual lain yang terjadi di transportasi umum 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 transportasi 
                                                           
11 Liza Zimmerman, Women in Latin America, diakses dalam 
http://stonecenter.tulane.edu/uploads/Women_in_Latin_America_updated-1352754376.pdf, 
pada 13 Februari 2016, pukul 10.33 WIB. 
12Liza Zimmerman, Op.Cit. 
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://stonecenter.tulane.edu/uploads/Women_in_Latin_America_updated-1352754376.pdf
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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umum. Tercatat bahwa 38.1% dari seluruh jumlah perempuan di kota ini telah 

mengalami kekerasan seksual yang terjadi di transportasi umum selama 

hidupnya.14 

Ministry of Health mencatat bahwa terjadi satu kasus kekerasan seksual 

terhadap perempuan setiap empat menitnya. Menurut Laura Martinez, seorang 

direktur dari Association for the Integral Development of Raped Person hal ini 

dikarenakan di Meksiko tubuh perempuan merupakan sebuah objek yang dapat 

dinikmati oleh setiap laki-laki meskipun perempuan tersebut tidak 

menginginkannya.15 Dua contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di 

transportasi umum. Pertama adalah Mariana, penduduk Meksiko yang berusia 22 

tahun. Pada tahun 2003 Mariana mengalami kekerasan seksual pada saat berada di 

transportasi umum. Kekerasan seksual ini dialami oleh Mariana, ketika ia akan 

pulang menuju rumahnya menggunakan taksi, supir taksi tersebut membawanya 

ke jalanan sepi dan mulai memperkosanya. Kedua adalah Alejandra, seorang 

jurnalis, produser dan penulis Alejandra mengalami kekerasaan seksual pada saat 

pulang kerja. Ketika ia berjalan di jalanan sepi menuju terminal bis, seorang laki-

laki memegang tangan dan lehernya dengan keras dan kemudian memperkosa 

dirinya.16 

Menanggapi banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan 

Meksiko di transportasi umum, pemerintah Meksiko membuat program Viajemos 

Seguras (Women Traveling Safely) untuk melindungi perempuan Meksiko ketika 

                                                           
14 Ibid 
15 Ibid. 
16Ibid. 
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berada di transportasi umum. Program bertujuan untuk mengurangi sentuhan fisik 

antara laki-laki dan perempuan dengan cara memisahkan antara penumpang laki-

laki dan perempuan ketika pada jam-jam sibuk.17 Pemisahan ini dilakukan di 

transportasi umum, seperti bis dan kereta api. Program ini hingga tahun 2009 telah 

berhasil mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan. 

Women’s Institute of Distrito Federal mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual 

telah berkurang dari lima kasus setiap harinya menjadi satu kasus setiap harinya.18 

Namun, pada tahun 2010 kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum 

terutama di transportasi umum ini kembali mengalami kenaikan. 

Mexico’s National Statistics Institute sebagai lembaga statistik meksiko 

mengatakan bahwa kurang lebih 3.000.000 kasus kekerasan seksual yang dialami 

perempuan telah terjadi pada tahun 2010-2015.19 Kekerasan seksual ini dimulai 

dari sentuhan dan berakhir dengan pemerkosaan. Sebagian besar kasus kekerasan 

seksual tersebut terjadi di dalam bis dan subways.  

Salah satu korban kekerasan seksual yang terjadi pada rentan waktu 2010 

hingga 2015 adalah Carolina Gomez. Carolina Gomez adalah seorang mahasiswi 

di salah satu perguruan tinggi di Meksiko yang menjadi korban kekerasan seksual 

di dalam bis.20 Kejadian tersebut terjadi ketika Carolina harus berdiri karena tidak 

mendapatkan tempat duduk dan ketika bis mulai melaju ia merasakan seorang 

laki-laki telah memegang bagian belakang tubuhnya. Saat itu Carolina hanya bisa 

                                                           
17 Ibid. 
18Ibid. 
19 Carrie Kahn, Mexico City’s Plan to Fight Sexual Assault : Whistles on The Subway, diakses 
dalam http://www.npr.org/sections/parallels/2016/10/21/498721334/mexico-citys-plan-to-fight-
sexual-assault-whistles-on-the-subway, pada 19 Februari 2017, pukul 15.51 WIB. 
20Ibid. 

http://www.npr.org/sections/parallels/2016/10/21/498721334/mexico-citys-plan-to-fight-sexual-assault-whistles-on-the-subway
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/10/21/498721334/mexico-citys-plan-to-fight-sexual-assault-whistles-on-the-subway
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terdiam dan tidak dapat melakukan apa-apa, ia melihat orang-orang sekitar yang 

sebagian besar laki-laki tidak berniat membantu dirinya dan hanya tertawa 

melihatnya. 

Meskipun telah ada usaha dari pemerintah untuk menangani permasalahan 

ini, transportasi umum di Meksiko masih menjadi salah satu tempat yang paling 

ditakuti oleh perempuan Meksiko. Tujuh dari sepuluh perempuan yang 

menggunakan transportasi umum telah mendapatkan kekerasan berbasis gender, 

baik berupa sentuhan hingga tindakan pemerkosaan.21 Kekerasan seksual yang 

dialami perempuan di Meksiko terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 

beriringan dengan semakin berkembangnya budaya machismo di Meksiko.22 Laki-

laki menganggap bahwa tubuh perempuan merupakan suatu objek yang dapat 

mereka nikmati. Laki-laki di negara ini menunjukkan dominasi mereka terhadap 

perempuan dengan cara melakukan kekerasan di tempat umum, salah satunya 

ketika berada di transportasi umum. Perempuan dijadikan korban kekerasan 

seksual karena mereka adalah perempuan bukan karena mereka melakukan 

sesuatu yang salah. 

2.2.3. Kekerasan Seksual yang Terjadi Karena Adanya Kartel Narkoba 

Meksiko pada tahun 2014 menjadi salah satu negara dengan tingkat 

perdagangan narkoba yang tinggi. Penanaman dan pengembangan marijuana di 

Meksiko sudah menjadi kegiatan ilegal sejak tahun 1937.23 Penanaman dan 

                                                           
21 Ana Arana, Hoping men can  behave, a Mexico City bus Line aims for better than ‘women-
only’, diakses dalam http://citiscope.org/story/2015/hoping-men-can-behave-mexico-city-bus-
line-aims-better-women-only, pada 19 Februari 2017, pukul 15.41 WIB. 
22Ibid. 
23 Bertram, Eva, Blachman, M., Sharpe, K., and Andreas, P, 1996, Drug War Politics: The Price 
ofDenial, dalam Evelyn Salinas, 2015, The Mexican Drug War’s Collateral Damages on Women, 

http://citiscope.org/story/2015/hoping-men-can-behave-mexico-city-bus-line-aims-better-women-only
http://citiscope.org/story/2015/hoping-men-can-behave-mexico-city-bus-line-aims-better-women-only
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pengembangan semakin gencar dilakukan pada tahun 2011, Meksiko tercatat 

sebagai negara dengan penanaman dan pengembangan obat-obatan terlarang 

terbesar, yaitu sekitar 69% jenis obat-obatan terlarang.24 Meningkatnya 

penanaman dan pengembangan ini di dasari oleh banyaknya permintaan dari 

konsumen obat-obatan terlarang di Amerika Serikat. The United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) mencatat bahwa 16% dari jumlah penduduk Amerika 

Serikat dengan rentan usia 12 tahun ke atas telah mengonsumsi obat-obatan 

terlarang secara berkala.25 Data lain menyebutkan bahwa peningkatan jumlah 

konsumen masyarakat Amerika Serikat terhadap obat-obatan terlarang pada tahun 

2014 tercatat telah mencapai angka 23.9 juta.26 Hal inilah yang menyebabkan 

semakin berkembangnya kartel-kartel narkoba di Meksiko. 

 Presiden Calderon, sebagai presiden Meksiko pada tahun 2007 

mengadakan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini memiliki 

tujuan untuk menguatkan institusi, meningkatkan pengamanan bagi masyarakat 

sipil, melawan perdagangan obat-obatan terlarang, melakukan investigasi pada 

kasus korupsi, melawan adanya perdagangan senjata ilegal, money-loundering, 

dan menurunkan permintaan obat-obatan terlarang pada dua negara ini.27 

                                                                                                                                                               
http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-
Collateral-Damages-on-Women.pdf, pada 2 April 2016, pukul 14.26 WIB. 
24United Nations Office on Drugs and Crime, 2013, “World Drug Report.” Diakses dalam 
http://www.unodc.org/documents/dataandanalysis/WDR2012/WDR_2013_web_small.pdf, pada 
18 April 2016, pukul 18.15 WIB. 
25 United Nations Office on Drugs and Crime, 2014, “World Drug Report 2014.”, diakses dalam, 
https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf,, pada 2 April 
2016, pukul 19.01 WIB. 
26Ibid. 
27 US Department of Health and Human Services, 2012, “National Survey on Drug Use and 
Health.”, diakses dalam 
http://archive.samhsa.gov/data/NSDUH/2012SummNatFindDetTables/NationalFinding 
s/NSDUHresults2012.htm, pada 18 April 2016, pukul 20.13 WIB. 

http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.pdf
http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.pdf
http://www.unodc.org/documents/dataandanalysis/WDR2012/WDR_2013_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf
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Perjanjian bilateral ini pada penerapannya tidak memberikan dampak yang berarti 

bagi kedua negara. Perdagangan obat-obatan terlarang masih terus meningkat. 

Namun dibalik peningkatan perdagangan ini Meksiko mampu untuk 

meningkatkan perekonomian negaranya.  

Meksiko pada tahun 2013 berhasil menempati peringkat 18 sebagai negara 

dengan peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dibandingkan dengan 20 

negara Amerika Latin lainnya.28 Hal ini lah yang membuat perdagangan obat-

obatan terlarang semakin sulit untuk diatasi. Instituto Nacional de Estadistica Y 

Geografia (INEGI) pada tahun 2015 menyebutkan bahwa jumlah pengangguran 

di Meksiko mencapai angka 57.9% dari seluruh jumlah penduduk. Pengangguran 

yang dimaksud di sini adalah sesorang yang bekerja pada sektor informal yang 

tidak menawarkan asuransi kesehatan dan sebagainya. Namun pendapatan yang 

diterima oleh pengangguran ini sebesar $14.13 USD per harinya lebih besar dari 

pendapatan yang diterima oleh pekerja kasar yaitu sebesar $4.71 USD per 

harinya.29 Besarnya gaji pengangguran ini merupakan hasil kerja mereka setelah 

bergabung dengan kartel narkoba. 

Selain itu selama tahun 1970-an Amerika Serikat melalui International 

Monetary Fund (IMF) telah memberikan kelonggaran tersendiri bagi Meksiko 

dalam pembayaran hutang negaranya. Kelonggaran yang dimaksud adalah ketika 

                                                           
28 Weisbrot, Mark., Lefebvre, Stephan., and Sammut Joseph, 2014, Center for Economic and 
Policy Research, “Did NAFTA Help Mexico? An Assesment After 20 Years.”, diakses dalam  
http://www.cepr.net/documents/nafta-20-years-2014-02.pdf, pada 18 April 2016, pukul 19.40 
WIB. 
29 INEGI, 2015, Indicadores de Ocupación y Empleo al Cuarto Trimestre del 2014, 
, diakses dalam 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1.pdf, pada 14 April 
2016, pukul 08.44 WIB. 

http://www.cepr.net/documents/nafta-20-years-2014-02.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1.pdf
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masa jatuh tempo pembayaran hutang harus dilakukan Meksiko maka Amerika 

Serikat melalui IMF akan mengubah jadwal jatuh tempo tersebut.30 Namun 

sebagai gantinya, Meksiko harus mau mengubah sistem ekonomi yang mereka 

terapkan. Hal ini dibuktikan pada pertengahan tahun 1990-an meksiko mengubah 

sistem ekonomi yang mereka gunakan dari model ekonomi domestik menjadi 

model neoliberal31 sesuai dengan Konsensus Washington sebagai kebijakan 

ekonomi internasional yang digagas oleh Amerika Serikat, Inggris, IMF and 

World Bank.32 Hal ini lah yang menyebabkan tidak tegasnya sikap pemerintah 

Meksiko dalam mengatasi dan menghentikan perdagangan obat-obatan terlarang 

karena perekonomian di negaranya meningkat dan longgarnya jatuh tempo 

pembayaran hutang negaranya. 

Meningkatnya perdagangan obat-obatan terlarang, banyaknya kartel-kartel 

narkoba yang berkembang dan tidak tegasnya peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Meksiko memberikan dampak tersendiri bagi perempuan di negara 

ini. Perempuan di negara ini lebih mudah untuk dijadikan korban karena mereka 

takut akan intimidasi dan balas dendam yang akan dilakukan oleh kartel-kartel 

narkoba. Selain itu adanya a culture of silence sebagai akibat dari budaya 

machismo yang ada di negara ini juga berhasil membungkam suara perempuan 

                                                           
30 Harvey, David, 2005,  A Brief History of Neoliberalism, diakses dalam 
http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-
Collateral-Damages-on-Women.pdf, pada 2 April 2016, pukul 19.27 WIB. 
31 The neoliberal economic model proposed that free market and free trade is the best scenario to 
advance the human well-being. This framework promoted the maximization of the individual 
entrepreneurial skills as the path to liberalization. Competition among individuals, privatization of 
national assets and private property rights was essential in this model as it still is today. 
32 Meyer, Lorenzo, 2006, “Estados Unidos y la Evolución del Nacionalismo Defensivo 
Mexicano”, diakses dalam http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-
Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.pdf, pada 2 April 2016, pukul 19.27 WIB. 

http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.pdf
http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.pdf
http://www.iapss.org/wp-content/uploads/2015/11/5-The-Mexican-Drug-War%E2%80%99s-Collateral-Damages-on-Women.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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dalam melaporkan kejahatan yang telah mereka alami. Budaya ini memberikan 

kesempatan bagi laki-laki untuk lebih dominan dalam bertindak terhadap 

perempuan. Melton dan Silito, seorang peneliti dalam bidang kekerasan seksual 

menyatakan bahwa pada tahun 2013, sebesar 77.07% dari seluruh kasus kekerasan 

seksual terhadap perempuan yang terjadi tidak dilaporkan oleh perempuan 

Meksiko. Hal inilah yang memudahkan kartel-kartel narkoba untuk melakukan 

penculikan, menjadikan budak seks, kurir narkoba, perdagangan organ, 

pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi atau sex trafficking terhadap 

perempuan. 

UN Women menyatakan bahwa pembunuhan terhadap perempuan oleh 

kartel-kartel narkoba telah meningkat sejak tahun 2006, yaitu sebesar 40% dari 

jumlah perempuan keseluruhan.33 Sekitar empat hingga lima orang perempuan 

terbunuh setiap harinya.34 Pembunuhan semakin meningkat pada tahun 2010, 

yaitu sebesar 20.547.334 perempuan telah terbunuh.35 Penculikan terhadap 

perempuan juga dilakukan oleh kartel-kartel narkoba, sebesar 26.121 perempuan 

Meksiko pada tahun 2013 dinyatakan hilang oleh CNN Mexico.36 Data lain juga 

menyebutkan bahwa 49.014.276 perempuan menjadi tahanan di penjara karena 

telah terbukti menjadi kurir narkoba.37 Hal ini disebabkan karena sebagian besar 

                                                           
33 United Nations Women, 2012, “ Violencia Feminicida en México”, diakses dalam 
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/Brief-TheCottonFieldCase-
SettingLegalPrecedentstoGenderViolence.pdf, pada 17 Mei 2016, pukul 08.34 WIB. 
34Ibid. 
35Ibid. 
36 Torres dan Mauricio, CNN Mexico, 2013, Personas Desaparecidas en el Gobierno de 
Calderon, diakses dalam http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/26/26121-personas-
desaparecidas-en-elgobierno-de-calderon-reporta-segob, pada 17 Mei 2016, pukul 15.21 WIB. 
37 Turkewitz and Julie, 2014, “The Women of Mexico’s Drug War.”, diakses dalam 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/the-women-of-mexicos-drugwar/ 

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/Brief-TheCottonFieldCase-SettingLegalPrecedentstoGenderViolence.pdf
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/Brief-TheCottonFieldCase-SettingLegalPrecedentstoGenderViolence.pdf
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perempuan yang telah mengalami penculikan akan digunakan sebagai kurir 

pengantar barang (narkoba) ke berbagai tempat tujuan oleh kartel-kartel narkoba. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya machismo merupakan 

dasar dari adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap 

perempuan Meksiko. Keinginan untuk menunjukkan sikap dominan dan anggapan 

bahwa posisi mereka lebih tinggi dari perempuan yang membuat mereka 

cenderung bersikap agresif dan menyerang. Adanya budaya machismo ini 

mempengaruhi berkembangnya a culture of silence. Untuk mengubah pemikiran 

perempuan dan laki-laki Meksiko yang menganut budaya machismo dan a culture 

of silence Meksiko bergabung dan berkomitmen dengan kampanye He for She. 

 
2.3.Bergabungnya Meksiko dengan Kampanye He for She  

Meksiko telah memiliki hukum yang jelas dalam mengatur kekerasan 

seksual terhadap perempuan. Felipe de Jesus Calderon Hinojosa, presiden 

Meksiko pada tahun 2007 meratifikasi hukum General Law on Women’s Access 

to a Life Free of Violence pada 1 Februari 2007.38 Hukum ini berisikan aturan-

aturan untuk melindungi perempuan Meksiko.39 Namun, dalam penerapannya 

hukum ini gagal untuk melindungi perempuan Meksiko.40 Menurut Kerrie 

Howard, wakil direktur dari Amnesty Internasional untuk Amerika, kegagalan ini 

                                                                                                                                                               
272528/, pada 17 April 2016, pukul 16.20 WIB. 
38 Secretaria de Relaciones Exreriores (SRE), General Law on Women’s Access to a Life Free of 
Violence, diakses dalam http://www.summit-
americas.org/brief/docs/Law_on_access_to_a_life_free_violence.pdf, pada 6 Maret 2017, pada 
13.45 WIB. 
39Protection law fails Mexican Women, diakses dalam 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/01/protection-law-fails-mexican-women-
20090130/, pada 6 Maret 2017, pada 14.00 WIB. 
40Ibid. 

http://www.summit-americas.org/brief/docs/Law_on_access_to_a_life_free_violence.pdf
http://www.summit-americas.org/brief/docs/Law_on_access_to_a_life_free_violence.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/01/protection-law-fails-mexican-women-20090130/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/01/protection-law-fails-mexican-women-20090130/
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terjadi karena di 32 negara bagian Meksiko tidak menerapkan dengan jelas dan 

tegas mengenai peraturan yang ada di hukum ini.41 Hal ini secara tidak langsung 

membuat nyawa dari ribuan perempuan Meksiko berada dalam bahaya.  

Selain itu, sebagian besar negara bagian Meksiko tidak menunjukkan usaha 

mereka untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Salah satu usaha 

perlindungan yang seharusnya dilakukan adalah dengan membangun Women’s 

Justice Center. Women’s Justice Center sendiri merupakan sebuah lembaga yang 

berfungsi untuk memberikan advokasi gratis dan edukasi bagi para korban 

pemerkosaan, korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban pelecehan 

seksual. Lembaga ini khusus diterapkan di negara Latin termasuk Meksiko. 

Lembaga ini memiliki komitmen untuk meningkatkan keadilan dan hak yang 

sama bagi semua perempuan.42 Namun di Meksiko jumlah Women’s Justice 

Center hanya ada 60 lembaga.43 Jumlah ini belum memadai karena tidak sesuai 

dengan tingginya korban kekerasan seksual yang terjadi.  

Amnesty International mengatakan bahwa Meksiko dalam upayanya 

menghukum pelaku kekerasan seksual belum efektif. Untuk itu Amnesty meminta 

pemerintahan Meksiko agar menerapkan protokal yang jelas dan tegas mengenai 

penyelidikan kriminal untuk digunakan oleh staf dari kantor jaksa penuntut 

umum, polisi dan para ahli yang berwenang untuk lebih memperhatikan keluhan-

keluhan yang disampaikan oleh perempuan.44 Adanya peraturan hukum yang jelas 

                                                           
41Ibid. 
42 Women’s Justice Center, The Liberalitation Women’s Energy Will Change the World, diakses 
dalam http://justicewomen.com/, pada 20 Maret 2017, pukul 12.55 WIB. 
43Ibid. 
44Ibid. 

http://justicewomen.com/
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akan membuat perempuan Meksiko lebih mudah dalam hal pelaporan kasus 

kekerasan seksual. 

Selain itu aspek lain yang mempengaruhi gagalnya hukum General Law on 

Women’s Access to a Life Free of Violence adalah adanya budaya machismo dan a 

culture of silence. Kedua budaya ini menjadi faktor penting gagalnya hukum ini, 

karena perempuan Meksiko lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan 

kejadian yang mereka alami. Sedangkan laki-laki Meksiko telah menjadikan 

kekerasan sebagai dasar berperilaku mereka. Meskipun Women’s Justice Center 

telah banyak dibuka dan General Law on Women’s Access to a Life Free of 

Violence telah diterapkan secara efektif tetapi perempuan Meksiko lebih memilih 

untuk diam, kekerasal seksual di Meksiko juga tidak akan berkurang. Oleh sebab 

itu He for She lebih menekankan pada perubahan pola pikistereotipyangr pada 

masyarakat Meksiko. 

Kampanye He for She sendiri memiliki misi untuk menyadarkan orang 

diseluruh dunia mengenai isu persamaan gender. Selain itu, kampanye ini juga 

berusaha untuk mendapatkan dukungan dari seluruh orang, baik laki-laki maupun 

perempuan untuk mendukung persamaan gender. Persamaan gender bukan lagi 

isu yang harus ditangani oleh perempuan, namun isu tentang hak asasi manusia. 

Besarnya dukungan dari laki-laki dan perempuan di dunia akan menjadi suara 

yang kuat yang dapat mengubah dunia.45 

Kampanye ini dalam website resminya menuliskan enam aksi spesifik 

yang akan dilakukan disetiap kampanye. Enam aksi ini memberikan informasi dan 

45He for She, diakses dalam http://www.heforshe.org/en/our-mission, pada 19 Februari 2017, 
pukul 16.49 WIB. 

http://www.heforshe.org/en/our-mission
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saran-saran mengenai bagaimana cara mereka melakukan perubahan yang positif 

menuju kesetaraan gender. Pertama, aksi di bidang pendidikan, pendidikan bukan 

hanya hak asasi bagi setiap manusia namun, pendidikan merupakan cara yang 

paling efektif dalam meningkatkan perekonomian, membentuk komunitas yang 

baik dan untuk menghilangkan ketidaksetaraan. He for She percaya bahwa setiap 

anak berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, aksi di bidang kesehatan, He for 

She percaya bahwa semua orang di dunia berhak untuk menentukan apa yang 

akan dilakukan dengan tubuh mereka. 

Ketiga, aksi di bidang identitas, He for She mengatakan bahwa tidak 

seorang pun berhak untuk menempatkan stereotip yang negatif terhadap seorang 

individu, pasangan mereka, dan bagaimana cara seseorang mengekspresikan diri 

mereka. He for She dalam aksi ini berjuang untuk meningkatkan keseteraan 

gender dan kebebasan semua orang. Keempat, aksi di bidang pekerjaan, He for 

She berusaha untuk adanya keuntungan yang seimbang dan gaji yang sesuai bagi 

para pekerjanya. Kelima, aksi di bidang kekerasan, He for She dalam bidang ini 

berusaha untuk membangun dunia dimana tidak ada seorang pun terutama 

perempuan yang takut karena mereka terlahir sebagai perempuan. Setiap harinya 

di setiap negara di dunia, perempuan mengalami kekerasan seksual domestik dan 

menjadi korban perdagangan manusia. Keenam, aksi di bidang politik, He for She 

berusaha untuk memberikan semua orang terutama perempuan kursi dan meja di 

dunia politik dan juga memastikan suara mereka semua didengarkan.46 

                                                           
46Ibid. 
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Semua aksi di atas digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang 

terjadi di dunia. Aksi-aksi tersebut akan diterapkan sesuai dengan bidang apa yang 

paling dibutuhkan oleh negara yang bersangkutan. Meksiko sendiri lebih 

membutuhkan aksi kelima, yaitu dalam bidang kekerasan dimana perempuan 

Meksiko tidak takut karena mereka terlahir sebagai perempuan akibat adanya 

budaya machismo. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya aksi lain yang 

dilakukan oleh kampanye He for She. Pergerakan kampanye He for She di 

Meksiko hanya berfokus pada aksi kekerasan. 

Kampanye He for She di Meksiko lebih dikenal dengan NosotrosporEllas. 

Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto secara pribadi bergabung dengan 

kampanye He for She pada awal tahun 2015.47 Presiden Enrique Peña Nieto 

bergabung dengan kampanye ini untuk berkomitmen dalam mendukung 

peningkatan kesetaraan gender di dunia. Meksiko melalui Miguel Angel Osorio 

Chong, Sekretaris Dalam Negeri Meksiko akhirnya meresmikan bergabungnya He 

for She dengan Meksiko pada 8 Maret 2016.48 Osorio Chong mengatakan, “This 

initiative calls us to deepen our reflection on our roles, attitudes and beliefs, and 

take down those practices that, without realizing it, distance us from our ideal of 

equality.”49  

                                                           
47 Elma Gonzalez, 2016, He ForShe Campaign gains momentum in Mexico, diakses dalam 
http://latincorrespondent.com/2016/03/heforshe-campaign-gains-momentum-in-mexico/, pada 
17 Mei 2016, pukul 09.58 WIB. 
48UN Women Mexico and Sony Music Entertainment join forces and present a CD in support of 
equality between men and women, Op.Cit. 
49 Sarah Ruiz Grossman, Mexico Joins #HeforShe Campaign To Fight For Gender Equlity, diakses 
dalam http://www.huffingtonpost.com/entry/mexico-joins-heforshe-video_us_56d5d5 
6fe4b03260bf78377e, pada 6 Maret 2017, pada 14.49 WIBgross 

http://latincorrespondent.com/2016/03/heforshe-campaign-gains-momentum-in-mexico/
http://www.huffingtonpost.com/entry/mexico-joins-heforshe-video_us_56d5d5%206fe4b03260bf78377e
http://www.huffingtonpost.com/entry/mexico-joins-heforshe-video_us_56d5d5%206fe4b03260bf78377e
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Osorio Chong juga mengatakan bahwa pada tahun 2016 partisipasi 

perempuan dalam politik di Meksiko telah mengalami peningkatan. Osorio Chong 

menambahkan bahwa 42% dari Perwakilan Kongres Meksiko adalah 

perempuan.50 Meskipun demikian, data statistik menunjukkan bahwa kekerasan 

terhadap perempuan masih menjadi isu penting di negara ini. Dua pertiga dari 

jumlah penduduk perempuan atau sekitar 43.444.966 orang perempuan berusia 15 

tahun ke atas telah mengalami kekerasan seksual selama hidupnya.51 

Osorio Chong menambahkan bahwa pada 8 Maret 2016, 19.000 orang 

masyarakat Meksiko telah bergabung dengan kampanye He for She dan 80% dari 

jumlah tersebut adalah laki-laki. Mereka bergabung setelah Presiden Enrique Peña 

Nietosecara pribadi bergabung dengan kampanye ini.52 Pidato Osorio Chong 

diakhiri dengan pernyataan bahwa, “It’s time for Mexican men to break the 

stereotypes that limit the advancement of women.”53 

 Kekerasan seksual yang dialami perempuan Meksiko sebagian besar 

terjadi karena pasangan, terjadi di transportasi umum dan terjadi karena adanya 

kartel-kartel narkoba. Kekerasan seksual ini telah menempatkan Meksiko sebagai 

negara dengan tingkat ketidaksetaraan gender yang tinggi. Menanggapi hal 

tersebut Meksiko bergabung dengan kampanye He for She untuk meningkatkan 

kesetaraan gender di negaranya. He for She dalam upayanya meningkatkan 

kesetaraan gender mengimplementasikan beberapa strategi untuk mengubah pola 

pikir perempuan dan laki-laki Meksiko dalam menyikapi kekerasan seksual. 

                                                           
50Ibid. 
51Ibid. 
52Sarah Ruiz, Op.Cit. 
53Ibid. 
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