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BAB III 

IMPLEMENTASI DAN HASIL 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 

terdiri dari, strategi CD 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, Vive Segura, dan strategi video #NostrosPorEllas en Mexico. Keberhasilan 

dari ketujuh implementasi ini lah yang memberikan dampak berupa perubahan 

pola pikir pada perempuan dan laki-laki Meksiko. 

 

3.1. Implementasi Kampanye He for She di Meksiko 

Kampanye He for She dalam menyikapi kekerasan seksual yang terjadi di 

Meksiko menggunakan tujuh implementasi. Implementasi yang dilakukan oleh 

kampanye He for She sesuai dengan teori posfeminisme dari Ann Brooks. 

Posfeminisme mengajak perempuan untuk berani menyuarakan pendapat mereka, 

memilih kehidupan yang akan mereka jalani, dan mengajak laki-laki untuk 

bergabung dalam aksinya. Posfeminisme juga menekankan bahwa patriarki belum 



58 
 

teratasi melainkan masih ada, oleh sebab itu teori ini menggunakan permainan 

media. Media digunakan sebagai sarana untuk memasukkan makna berbeda dan 

baru kepada masyarakat yang secara perlahan dapat mengubah pola pikir 

masyarakat. 

3.1.1. Implementasi Kampanye He for She Menggunakan Strategi CD 

Magos Limon’s He for She Music 

Implementasi pertama kampanye He for She di Meksiko adalah rilisnya CD 

Magos Limon’s He for She Music pada 19 Oktober 2015.1 CD ini merupakan 

produk kerjasama antara UN Women dengan Sony Music Entertainment. CD ini 

berisikan 12 lagu dan dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Latin, yaitu Magos 

Herrera dan Limon. Lirik dari lagu-lagu ini berisikan nilai-nilai yang terkandung 

dalam kampanye He for She, dimana He for She secara langsung mengajak 

perempuan dan laki-laki untuk mencapai kesetaraan gender.2 Contoh dari CD 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Carol Banjs Weber, Magos Limon:He For She CD Release concert breaks gender barrier, 
diakses dalam http://www.axs.com/news/magos-limon-he-for-she-cd-release-concert-breaks-
gender-barriers-68060, pada 21 Juni 2016, pukul 19.42 WIB. 
2Ibid. 

http://www.axs.com/news/magos-limon-he-for-she-cd-release-concert-breaks-gender-barriers-68060
http://www.axs.com/news/magos-limon-he-for-she-cd-release-concert-breaks-gender-barriers-68060
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Gambar 3.1. CD Magos Limon’s He for She Music 
Sumber: https://http2.mlstatic.com/magos-limon-he-for-she-cd-dvd-D_NQ_NP_340311-

MLA20504513907_122015-F.jpg 
 

Pembuatan lagu-lagu di dalam CD ini digunakan untuk mempermudah 

pengenalan kampanye He for She di berbagai negara, termasuk Meksiko. Selain 

itu melalui lagu-lagu yang ada di dalam CD tersebut masyarakat Meksiko diajak 

untuk memikirkan mengenai isu kesetaraan gender dan bagaimana cara kita 

mencapainya, mengajak perempuan untuk hidup tanpa kekerasan, bebas dari 

ketakutan, bebas dari diskriminasi dan juga mengajak laki-laki secara langsung 

untuk bergabung dengan kampanye He for She.3 Sebelum He for She memulai 

implementasinya, He for She ingin agar masyarakat Meksiko terlebih dahulu 

mengetahui mengenai apa itu kampanye He for She dan apa yang akan dilakukan 

oleh kampanye ini. 

Salah satu lagu yang ada di dalam CD ini berjudul, De qué callada manera 

dalam bahasa inggris berjudul In What a Quiet Way. Lirik dalam lagu tersebut 

adalah, “In what a quiet way, you come into me smiling, as if it were spring, I 

dying, and in what a subtle way you spilled out on my shirt, all the flowers of 

                                                           
3Winnie McCroy, UN Women Mexico and Sony Music Ent. Present He for She CD, diakses dalam 
http://www.edgemedianetwork.com/news///194800, pada 6 Maret 2017, pada 14.36 WIB. 

https://http2.mlstatic.com/magos-limon-he-for-she-cd-dvd-D_NQ_NP_340311-MLA20504513907_122015-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/magos-limon-he-for-she-cd-dvd-D_NQ_NP_340311-MLA20504513907_122015-F.jpg
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April. Who told you that I was always laughter, never tears? As if I were the 

spring, I'm not that wonderful, On the other hand how spiritual, that you present 

me with a rose, from your best rosebush”.4 Hingga saat ini kampanye He for She 

masih menggunakan strategi ini untuk menyebarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam kampanye He for She di Meksiko. Magos Herrera mengatakan bahwa ia 

akan bergabung kembali dengan kampanye ini untuk proses pembuatan album ke 

dua dari CD ini. 

3.1.2. Implementasi Kampanye He for She Menggunakan Strategi Step it Up 

for Gender Equality Media Compact 

Implementasi kedua kampanye He for She mulai diimplementasikan setelah 

adanya pernyatan resmi dari Osorio Chong sebagai Sekretaris Dalam Negeri 

Meksiko pada 8 Maret 2016. Osorio Chong mengatakan bahwa salah satu strategi 

yang digunakan oleh He for She adalah strategi Step it Up for Gender Equality 

Media Compact.5 Implementasi ini merupakan salah satu program yang dimiliki 

oleh UN Women untuk mengatasi permasalahan gender. Tujuan dari program ini 

adalah untuk mengajak media nasional dan internasional, baik yang berupa cetak, 

elektronik dan sosial untuk berpartisipasi langsung terhadap isu kesetaraan gender 

dan hak asasi perempuan Meksiko. 

Step it up for Gender Equality Media Compact merupakan program 

kerjasama global. Program ini mengajak media untuk bekerjasama berfokus pada 

kesetaraan gender dan isu-isu hak asasi perempuan. Kerjasama ini dilakukan 

                                                           
4 In What a Quiet way (De qué callada), diakses dalam http://lyricstranslate.com/en/de-qué-
callada-manera-what-quiet-way.html, pada 17 April 2017, pukul 15.49 WIB. 
5Media Collaboration, UN Women, diakses dalam 
http://www.unwomen.org/en/partnerships/media-collaboration, pada 18 Mei 2015, pukul 11.10 
WIB. 

http://lyricstranslate.com/en/de-qué-callada-manera-what-quiet-way.html
http://lyricstranslate.com/en/de-qué-callada-manera-what-quiet-way.html
http://www.unwomen.org/en/partnerships/media-collaboration
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dengan, pertama media harus melaporkan stereotip terhadap perempuan dan 

meningkatkan jumlah perempuan di media, termasuk dalam kepemimpinan atau 

sebagai pembuat keputusan. Program ini telah diikuti oleh 35 media yang 

bergabung secara langsung menjadi bagian dari program Step it Up. Tiga puluh 

lima media ini adalah: AllAfrica, AMARC (World Association of Community 

Radio Broadcasters), Al Wasat (Bahrain), Cambodia Centre for Independent 

Media, Care2, Citizen News Service (India), Dawn (Pakistan), Devex, El 

Telégrafo, (Ecuador), Eurovision Regional News Exchange for South East 

Europe-ERNO, France 24, Good Housekeeping, Guatevision (Guatemala), 

Gulf Daily News (Bahrain), Instituto Patrícia Galvão (Brazil), Inter Press 

Service, Marie Claire, Monte Carlo Doualiya (MCD), Naewna Group 

(Thailand), Nómada.gt (Guatemala), Philanthropy Age, Pravda, Reportaje De 

(Guatemala), South African Broadcasting Corporation, Siempre Mujer, Teen 

Voices, The Daily Star (Bangladesh), The Express Tribune (Pakistan), The 

Jakarta Post (Indonesia), The Jordan Times, The National (UAE), Thomson 

Reuters Foundation, Radio France Internationale, TV Azteca (Mexico), UN 

Dispatch, UN News Centre, Voice of Democracy (Cambodia), Women's 

eNews, Women's Feature Service (India).6
 Media yang bergabung ini 

merupakan media nasional dan media internasional yang memiliki pembaca di 

berbagai negara, diantaranya Afrika, Arab, Asia-Pasifik, dan Amerika Latin.  

Ketika media telah bergabung dan berkomitmen dengan kampanye ini maka 

media harus mengikuti beberapa peraturan. Pertama, media harus mendahulukan 
                                                           
6 Oisika Cakrabarti, 2012, Step it Up for Gender Equality Media Compact, diakses dalam 
http://www.comminit.com/global/content/step-it-gender-equality-media-compact, pada 17 April 
2017, pukul 15.47 WIB. 

http://www.comminit.com/global/content/step-it-gender-equality-media-compact
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isu hak perempuan dan kesetaraan gender dalam pemberitaan yang mereka buat. 

Kedua, menjadikan perempuan sebagai sumber langsung dari materi pemberitaan. 

Ketiga, memberikan kesempatan pada perempuan untuk menjadi jurnalis dan 

diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Pengembangan isu yang 

digunakan sebagai sumber berita adalah perempuan, gender, dan hak asasi 

perempuan. Alasan program ini menggunakan media disampaikan oleh Direktur 

eksekutif dar UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka bahwa: "Media have great 

influence over how we perceive and understand the world around us. That 

influence has many dimensions. Even when reporting is entirely factually 

accurate, if it is reported predominantly by men, about men, it is actually 

misrepresenting the real state of the world. At UN Women, we want to address 

this through partnership to change the media landscape and make media work 

for gender equality".7 

Media nasional (elektronik) Meksiko yang telah bergabung dengan Step it 

up for Gender Equality Media Compact adalah, TV Azteca. TV Azteca 

merupakan perusahaan multimedia terbesar kedua setelah perusahaan 

multimedia Televisa di Meksiko. Perusahaan ini dimiliki oleh Grupo Salinas. 

Tv Azteca pada tahun 2016 mulai bergabung dengan strategi Step it up for 

Gender Equality Media Compact untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan pelaku dari kekerasan 

seksual tersebut. Tv Azteca juga secara aktif mengajak perempuan untuk berbicara 

di depan publik melalui beberapa acara yang dimilikinya. Salah satu contoh 

                                                           
7 Ibid. 



63 
 

program berita yang dimiliki oleh Tv Azteca yang aktif memberikan informasi 

mengenai kekerasan seksual abc10.com, contoh tersebut dapat dilihat di bawah 

ini, 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Tv Azecta 
Sumber : 

http://media.10news.com/photo/2016/11/02/16x9/Man_Arrested_in_Vicious_Sexual_Assault_
C_0_49061278_ver1.0_640_480.jpg 

 

Oleh sebab itu, pemerintah Meksiko lebih menekankan strategi Step it 

Up for Gender Equality Media Compact ini untuk meningkatkan jumlah 

perempuan di media dan untuk menghilangkan stereotip yang terjadi terhadap 

perempuan. Media digunakan sebagai sarana dari strategi ini karena media 

memiliki peran dalam menyampaikan stereotip yang membenarkan diskriminasi 

atau kekerasan yang dialami oleh perempuan. Peran penting media juga 

disampaikan oleh Laura Garcia, direktur organisasi non-profit Mexico Devoted to 

the Advancement of Women’s Right bahwa: 

“I understand that men and women are physically different, and 
physically men are stronger than me, but women have our own 
strength. We have words, we have our potential and here you are, a 
reporter, and you have the power to inform opinions, you can help 
change the conversation, to discuss feminism and open people’s eyes 
to our reality, and that is really powerful”.8 

                                                           
8 Michelle Threadgould, The Pink Ghetto of Women’s Issues in Mexico: From Rape Whistles to 
Subway Cars, diakses dalam https://psmag.com/the-pink-ghetto-of-womens-issues-in-mexico-

http://media.10news.com/photo/2016/11/02/16x9/Man_Arrested_in_Vicious_Sexual_Assault_C_0_49061278_ver1.0_640_480.jpg
http://media.10news.com/photo/2016/11/02/16x9/Man_Arrested_in_Vicious_Sexual_Assault_C_0_49061278_ver1.0_640_480.jpg
https://psmag.com/the-pink-ghetto-of-womens-issues-in-mexico-from-rape-whistles-to-subway-cars-53247801528e#.y73sn7yz1
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Selain itu, He for She juga mengimplementasikan strategi Step it Up for 

Gender Equality Media Compact untuk mendukung dan mendorong perempuan 

Meksiko menyuarakan pendapat mereka melalui media yang ada. Kampanye He 

for She juga menggunakan media untuk meningkatkan kepedulian laki-laki 

Meksiko terhadap kekerasan seksual melalui informasi yang ada di media. Hingga 

saat ini implementasi dari strategi ini terus dilakukan dan mendapatkan respon 

yang baik dari masyarakat Meksiko. Masyarakat Meksiko mulai menggunakan 

media sebagai sarana mereka untuk menyuarakan pendapat mereka. 

3.1.3. Implementasi Kampanye He for She Menggunakan Strategi Women’s 

Justice Center 

Implementasi ketiga kampanye He for She juga mulai dilakukan setelah 

Osorio Chong meresmian bergabungnya Meksiko dengan kampanye He for She 

pada 8 Maret 2016. Osorio Chong menyampaikan bahwa He for She akan 

mendukung pemerintah Meksiko untuk membuka Women’s Justice Center di 

setiap negara bagian di Meksiko. Women’s Justice Centers sendiri juga 

merupakan produk dari UN Women yang telah tersebar di beberapa negara 

termasuk Meksiko. Meksiko sendiri telah memiliki 60 Women’s Justice Center di 

negaranya. Namun, hal ini masih belum mencukupi karena banyaknya kasus 

kekerasan seksual yang terjadi. Oleh sebab itu He for She akan memastikan 

bahwa di semua negara bagian Meksiko akan memiliki Women’s Justice Center.9  

                                                                                                                                                               
from-rape-whistles-to-subway-cars-53247801528e#.y73sn7yz1, pada 28 Februari 2017, pukul 
14.34 WIB. 
9 Ibid. 

https://psmag.com/the-pink-ghetto-of-womens-issues-in-mexico-from-rape-whistles-to-subway-cars-53247801528e#.y73sn7yz1
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Women’s Justice Center sendiri merupakan sebuah lembaga advokasi dan 

edukasi gratis. Lembaga ini bertugas untuk memberikan pelayanan pada 

masyarakat. Pelayanan tersebut berupa, layanan sosial, layanan pencegahan, 

perawatan medis tingkat pertama, layanan hukum, perawatan pusat untuk anak-

anak, program pemberdayaan perempuan, dan layanan konseling. Salah satu 

Women’s Justice Center yang ada di Ciudad Juarez, Meksiko dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Women’s Justice Center 
Sumber: http://www.fronterasdesk.org/content/10090/juárez-center-seeks-reduce-violence-

against-women 
 

Adanya strategi penambahan Women’s Justice Center akan mempermudah 

perempuan Meksiko untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka 

alami. Pelaporan ini akan mempermudah He for She dalam memperbanyak 

pengumpulan data dari kasus kekerasan seksual yang terjadi. Tujuan dari 

pengumpulan data ini adalah untuk lebih memahami tipe kekerasan seksual dan 

mengidentifikasi solusi yang tepat. Namun hingga di akhir tahun 2016 belum ada 
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informasi yang mengatakan bahwa penambahan Women’s Justice Center telah 

dilakukan. 

3.1.4. Implementasi Kampanye He for She Menggunakan Strategi Safe 

Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls 

Implementasi keempat kampanye He for She yaitu strategi Safe Cities and 

Safe Public Spaces for Women and Girls.10 Implementasi in merupakan kerjasama 

antara UN Women dengan kampanye He for She. Implementasi ini mendapatkan 

dukungan dari pemerintah Meksiko dan telah direncanakan sejak tahun 2015. 

Namun, baru akan resmi diterapkan di Meksiko pada awal tahun 2017.11 

Implementasi ini menyediakan bis yang khusus ditujukan untuk perempuan. Bis 

ini di Meksiko disebut dengan Atenea Buses. Rute perjalanan yang akan 

digunakan oleh bis ini sama dengan bis pada umumnya yang ada di Meksiko. 

Dengan adanya program ini diharapkan perempuan Meksiko lebih nyaman dan 

terlindungi ketika mereka berada di transportasi umum. Bentuk dari Atenea Buses 

dapat di lihat pada contoh gambar di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Gambar 3.4. Atenea Buses 
Sumber: https://mobile.twitter.com/cdmx_semovi/media 

 

Selain itu He for She dengan dukungan pemerintah Meksiko juga akan 

membuat tiga pusat dukungan di beberapa terminal di Meksiko. Hal ini ditujukan 

untuk mempermudah pelaporan perempuan ketika mereka mengalami kekerasan 

seksual selama berada di transportasi umum. Pusat dukungan ini juga akan 

membantu korban kekerasan seksual secara psikologis dan membantu mereka 

mencari keadilan. Adanya program ini juga telah membuat pemerintah Meksiko 

memperbaiki pencahayaan dan pengawasan di halte-halte bis di Meksiko. 

3.1.5. Implementasi Kampanye He for She Menggunakan Strategi Aplikasi 

Vive Segura 

Implementasi kelima kampanye He for She yaitu strategi yang dilakukan 

dengan bekerjasama dengan UN Women. Kerjasama ini dilakukan untuk membuat 

sebuah aplikasi yang dapat digunakan di handphone. Aplikasi ini bernama Vive 
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Segura.12 Aplikasi in telah direncanakan sejak tahun 2015 namun baru akan resmi 

digunakan bersamaan dengan peresmian Atenea Buses pada awal tahun 2017. 

Aplikasi ini diimplemetasikan oleh He for She untuk melindungi perempuan 

ketika mereka berada di ruang publik atau transportasi umum. 

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat di download oleh masyarakat 

Meksiko melalui handphone Android, Google Play Store.13 Aplikasi ini hanya 

dapat di download jika anda merupakan penduduk Meksiko, jika anda bukan 

penduduk Meksiko maka akan muncul tulisan “aplikasi ini tidak kompatible di 

perangkat anda”.14 Aplikasi ini berisikan peta online Meksiko secara lengkap dan 

detail, panggilan darurat 006 yang langsung terhubung dengan kepolisian 

Meksiko, fitur yang digunakan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami 

perempuan, menyediakan informasi mengenai forum-forum yang menangani 

kasus kekerasan seksual, informasi mengenai hak-hak perempuan, informasi  

mengenai jalan mana yang aman untuk mereka lewati berdasarkan dari 

rekomendasi dan feedback dari perempuan Meksiko yang lain.15 Bentuk dari 

aplikasi Vive Segura dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini, 

 

 

 

 

                                                           
12 Ibid. 
13 Vive Segura, diakses dalam 
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.df.inmujeres.app.vivesegura&hl=in, pada 17 
April 2016, pukul 16.35 WIB. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.df.inmujeres.app.vivesegura&hl=in
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Gambar 3.5. Vive Segura 
Sumber: http://ciudadanosenred.com.mx/funciona-app-vive-segura-la-cdmx/ 

Fitur pelaporan menyediakan pilihan mengenai jenis kekerasan seksual apa 

yang dialami, seperti siulan, kekerasan secara verbal, mengambil foto atau video 

tanpa ijin, seseorang menunjukkan organ seksualnya dengan sengaja, 

penganiayaan, pelecehan seksual secara fisik, dan pemerkosaan.16 Fitur pelaporan 

ini akan melindungi pelaporan yang dibuat oleh perempuan Meksiko sesuai 

dengan Undang-Undang Private yang berlaku di Meksiko.17 Adanya pelaporan 

dari perempuan Meksiko melalui aplikasi ini akan membantu He for She dan 

pemerintah Meksiko untuk melakukan tindakan yang efektif dalam menangani 

kasus kekerasan seksual. 

16 Vive Segura, diakses dalam http://vivesegura.cdmx.gob.mx/, pada 17 April 2016, pukul 16.37 
WIB. 
17 Ibid, 

http://vivesegura.cdmx.gob.mx/
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3.1.6. Implementasi Kampanye He for She Menggunakan Strategi Peluit di 

Transportasi Umum 

Implementasi keenam kampanye He for She yaitu strategi pembagian peluit 

kepada perempuan Meksiko ketika mereka akan menggunakan transportasi 

umum. Implementasi ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2016. Kekerasan seksual 

yang terjadi di transportasi umum telah banyak menempatkan perempuan 

Meksiko sebagai korbannya. Miguel Angel Mancera sebagai Walikota Meksiko, 

menyampaikan bahwa kampanye He for She dan pemerintah Meksiko akan 

berusaha untuk melindungi perempuan Meksiko ketika mereka berada di 

transportasi umum.18  

Mancera menyampaikan bahwa He for she akan membagikan 15.000 peluit 

kepada perempuan Meksiko ketika mereka berada di transportasi umum.19 Tujuan 

dari dibagikannya peluit ini menurut Patricia Mefcado Castro, Sekertaris 

Pemerintahan Meksiko adalah, “The whistle is there to help women break the 

silence and make noise when someone harasses them.”20 Bentuk dari peluit yang 

akan dibagikan oleh He for She kepada perempuan Meksiko dapat dilihat pada 

contoh gambar di bawah ini, 

18 Carrie Kahn, 2016, 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 23 Februari 2017, pukul 13.25 WIB. 
19Ibid. 
20 Ibid. 

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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Gambar 3.6. Peluit CDMX 
Sumber: http://www.npr.org/sections/parallels/2016/10/21/498721334/mexico-citys-plan-to-

fight-sexual-assault-whistles-on-the-subway 

Stasiun Zapata yang berada di Mexico City selatan merupakan stasiun yang 

paling sering terjadi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.21 Stasiun ini 

menjadi stasiun pertama yang digunakan untuk membagikan peluit kepada 

perempuan. Peluit ini mulai dibagikan oleh petugas dari He for She kepada 

perempuan yang akan menggunakan transportasi umum. Pembagian peluit ini 

sempat mendapatkan kritikan dari beberapa perempuan meksiko. Salah satu 

masyarakat Meksiko yang mengkritik strategi ini adalah Jimena Soria, seorang 

penduduk perempuan Meksiko mengatakan bahwa, “I don’t think you should be 

carrying a whistle around your neck so you will be safe. Men need to be held 

responsible for their actions and the macho culture that enables such harassment 

needs to change.”22 Namun tidak semua perempuan Meksiko mengkritik usaha 

ini, Vanesa Sumana, seorang pelajar berusia 20 tahun mengatakan bahwa, “I’ll 

use this whistle and we can’t remain quiet any longer.”23 Hingga saat ini 

21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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pembagian peluit kepada perempuan Meksiko masih terus dilakuka di berbagai 

halte dan stasiun. 

3.1.7. Implementasi Kampanye He for She Menggunakan Strategi Video 

#NostrosPorEllas en Mexico 

Implementasi ketujuh kampanye He for She yaitu strategi yang dilakukan 

dengan menampilkan video #NostrosPorEllas en Mexico (He for She Mexico) 

pada 8 Maret 2016, saat peresmian bergabungnya Meksiko dengan kampanye He 

for She.24 Video ini digunakan untuk mengajak laki-laki Meksiko bergabung 

dengan kampanye ini. Video ini juga di upload di facebook resmi pemerintahan 

Meksiko agar lebih mudah untuk diakses kapan saja. Video ini merupakan video 

yang khusus dibuat oleh He for She untuk mengajak laki-laki Meksiko mengubah 

pola pikir mereka terhadap budaya machismo yang menyebabkan adanya stereotip 

terhadap perempuan. Stereotip terhadap perempuan yang dimaksud di sini adalah 

pemikiran bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, budak, pengurus 

pekerjaan rumah tangga, dan pemuas hawa nafsu. 

Video #NostrosPorEllas en Mexico ini diawali dengan seorang perempuan 

yang memberikan tempat duduknya kepada seorang laki-laki yang sedang 

menggendong bayinya. Dilanjutkan dengan banyaknya perempuan yang 

mendapatkan dukungan dari laki-laki untuk mengembangkan kemampuan 

mereka. Adegan pertama yaitu seorang perempuan yang menjadi pekerja 

kontruksi bangunan dan suami mereka bertugas untuk menjaga anak mereka. 

Adegan kedua yaitu seorang perempuan yang menjadi supir taksi dan penumpang 

                                                           
24 Cronicas Con Alma, #NosotrosPorEllas en Mexico, 26 Februari 2016, diakses dalam 
https://www.youtube.com/watch?v=k-3cY2GL5xM, pada 21 Mei 2016, pkl.07.40 WIB. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-3cY2GL5xM
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mereka adalah seorang laki-laki. Adegan ketiga seorang kakek yang melihat anak 

perempuan bermain sepak bola dan mengatakan bahwa ketika ia memiliki cucu 

perempuan, ia akan mengijinkan cucunya untuk menjadi pemain sepak bola. 

Adegan keempat yaitu seorang perempuan yang memiliki bakat menjadi petinju 

dan suaminya mendukung dan membantu menjaga anak mereka dan seorang 

perempuan yang bekerja menjadi mekanik mobil dan suami mereka bertugas 

untuk mencuci pakaian.25 Contoh dari adegan keempat yang ada dalam video 

#NostrosPorEllas en Mexico dapat dapat dilihat pada gambar di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Video #NostrosPorEllas en Mexico 
Sumber: http://www.gob.mx/nosotrosporellas/galerias/pasa-la-voz-comparte-empieza-

ahora-firma-el-pacto-nosotrosporellas 
 

Video ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi 

yang setara. Ketika seorang laki-laki melakukan tugas perempuan bukan berarti 

mereka bukan laki-laki yang sesungguhnya atau laki-laki macho. Laki-laki macho 

adalah laki-laki yang mampu mendukung perempuan untuk mengembangkan diri 
                                                           
25 Ibid. 
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mereka dan mau untuk menggantikan peran mereka sebagai pekerja rumah 

tangga. Laki-laki dalam video ini juga mengatakan dengan jelas bahwa 

perempuan dapat memilih dan melakukan segala sesuatu dengan bebas untuk 

mengembangkan kemampuan mereka. Hal ini sesuai dengan teori posfeminisme 

dimana sebagai perempuan mereka bebas untuk menentukan apa yang mereka 

inginkan. 

 Osorio Chong dalam peresmian bergabungnya Meksiko dengan He for She 

berharap bahwa laki-laki di Meksiko mampu untuk menghilangkan stereotip 

mereka terhadap perempuan. Seperti yang terlihat pada video #NostrosPorEllas 

en Mexico bahwa untuk menjadi laki-laki macho tidak membutuhkan kekerasan 

fisik maupun kekerasan seksual terhadap perempuan, melainkan membantu 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki perempuan.  

Tujuh implementasi yang digunakan kampanye He for She di Meksiko, 

empat diantaranya merupakan implementasi kampanye global He for She. 

Implementasi tersebut adalah, CD Magos Limon’s He for She Music, Step it up for 

Gender Equality Media Compact, Women’s Justice Center, dan Safe Cities and 

Safe Public Spaces for Women and Girls. Implementasi kampanye global yang 

dimaksud adalah implementasi yang diterapkan oleh kampanye He for She 

merupakan implementasi yang strateginya diadopsi dari UN Women dan 

kemudian diterapkan di negara Meksiko. Sedangkan, tiga implementasi yang lain 

seperti, strategi peluit di transportasi umum, Vive Segura, dan video 

#NostrosPorEllas en Mexico merupakan strategi yang merupakan inisiasi dari 

kampanye He for She untuk Meksiko dan hanya diterapkan di Meksiko. 
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Dengan demikian, dari ketujuh implementasi tersebut hingga akhir tahun 

2016 hanya empat yang telah diimplementasikan di Meksiko. Pertama, 

implementasi menggunakan CD Magos Limon’s He for She Music. Kedua, 

implementasi Step it Up for Gender Equality Media Compact. Ketiga, 

implementasi penggunaan peluit di transportasi umum. Keempat, implementasi 

video #NostrosPorEllas en Mexico. Sedangkan tiga implementasi yang lain, yaitu 

implementasi Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls, dan 

implementasi aplikasi Vive Segura baru akan resmi diimplementasi pada awal 

tahun 2017, dan implementasi Women’s Justice Center telah direncanakan sejak 8 

Maret 2016 dan masih dalam prosesnya. Dapat dilihat dari keempat implementasi 

yang telah dilaksanakan oleh kampanye He for She, tiga dari implementasi 

tersebut lebih menekankan pada penggunaan media. Sesuai dengan teori 

posfeminisme dimana media digunakan untuk memasukkan makna yang berbeda 

atau makna baru yang secara perlahan dapat mengubah pola pikir masyarakat. 

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Implementasi Kampanye He for She 

No Jenis Implementasi Level Implementasi Waktu 

1 CD Magos Limon’s He for 
She Music Global 2015-Sekarang 

2 Step it up for Gender Equality 
Media Compact Global 2016-Sekarang 

3 Women’s Justice Center Global 

Direncanakan pada 
awal tahun 2016, 

namun hingga 
akhir 2016 masih 

dalam proses 
penambahan 

4 Safe Cities and Safe Public 
Spaces for Women and Girls Global 

Direncanakan pada 
tahun 2015 namun, 

baru diresmikan 
tahun 2017 

5 Aplikasi Vive Segura Domestik Direncanakan pada 
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tahun 2015 namun, 
baru diresmikan 

tahun 2017 
6 Peluit di transportasi umum Domestik 2016-sekarang 

7 Video #NostrosPorEllas en 
Mexico Domestik 2016-sekarang 

 

3.1. Hasil Implementasi Kampanye He for She terhadap Perubahan Pola Pikir 

Perempuan dan Laki-laki Meksiko Dalam Menyikapi Kekerasan Seksual 

Implementasi yang telah dilakukan oleh kampanye He for She berhasil 

membuat perempuan dan laki-laki meksiko mengubah pola pikir mereka dalam 

menyikapi kekerasan seksual. Perempuan Meksiko yang dulunya lebih memilih 

untuk diam mengikuti a culture of silence dalam menyikapi kekerasan seksual 

sekarang mulai berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Laki-laki Meksiko 

yang dulunya selalu menggunakan budaya machismo untuk bertindak hingga 

melakukan kekerasan seksual sekarang mulai bergabung dan berkomitmen dalam 

kampanye ini untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keberhasilan implementasi 

ini dapat dilihat dari adanya perlawanan perempuan dan laki-laki Meksiko 

3.1.1. Kampanye Nos Queremous Vivas Sebagai Kampanye Awal  

Keberhasilan pertama dari implementasi kampanye He for She adalah mulai 

aktifnya kampanye di media, yaitu Nos Queremous Vivas atau “We Want to Stay 

Alive”. Kampanye ini sebenarnya sudah ada di Meksiko sejak tahun 2015 namun 

kampanye ini menjadi kampanye pasif karena tidak ada pergerakan. Kampanye ini 

menggunakan media sosial, yaitu Facebook dan Twitter. Kampanye ini di media 

sosial menggunakan hasthag #24A atau #NosQueremosVivas untuk memudahkan 
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penghimpunan suara.26 Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengajak seluruh 

perempuan Meksiko agar mereka mulai menyuarakan pendapat dan penolakan 

mereka terhadap kekerasan seksual. Kampanye Nos Queremous Vivas atau dalam 

bahasa Inggris “We Want to Stay Alive” ini baru mulai aktif menyuarakan 

pendapat mereka setelah Osorio Chong meresmikan Meksiko bergabung dengan 

kampanye He for She pada 8 Maret 2016.  

Keaktifan dari kampanye ini dimulai dengan banyaknya graffity yang 

dibuat oleh perempuan Meksiko. Graffity ini pada umumnya berupa gambar yang 

disertai dengan tulisan atau hanya tulisan saja. Salah satu contoh dari graffity 

tersebut adalah sebuah gambar seorang perempuan dengan tulisan “One day, I 

won’t be scared to walk down the street. I won’t be scared to die because of your 

machismo.”27 Mulai beraninya perempuan Meksiko untuk menyuarakan pendapat 

mereka dalam bentuk  graffiti ini menandakan bahwa kampanye yang dilakukan 

oleh He for She telah berhasil mengubah  perempuan Meksiko yang pada awalnya 

diam menjadi berani menyuarakan pendapat mereka. 

Keberanian perempuan untuk menolak kekerasan seksual melalui graffiti 

juga dilakukan kembali oleh perempuan Meksiko pada bulan November 2016. 

Perempuan Meksiko membuat graffiti yang kemudian mereka upload di media 

sosial.28 Mereka lebih memilih graffiti dibandingkan dengan kekerasan fisik 

sebagai bentuk penolakan. Mereka beranggapan bahwa mengubah pola pikir 

perempuan lain untuk berani berbicara menggunakan graffiti lebih efektif 

                                                           
26 Maria Murriel, 23 April 2016, These images say a lot abaout the State of Violence agains 
women in Mexico,  diakses dalam  http://www.pri.org/stories/2016-04-23/these-images-say-lot-
about-state-violence-against-women-mexico, pada 20 Mei 2016, pukul 06.08 WIB. 
27Ibid. 
28Ibid. 

http://www.pri.org/stories/2016-04-23/these-images-say-lot-about-state-violence-against-women-mexico
http://www.pri.org/stories/2016-04-23/these-images-say-lot-about-state-violence-against-women-mexico
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dibandingkan dengan menggunakan kekerasan fisik karena makna dan tujuan 

yang disampaikan lebih jelas.  

Graffiti yang mereka buat lebih banyak menampilkan gambar perempuan 

dengan berbagai tulisan, seperti “Don’t submit to him”, “Don’t devote yourself to 

him”,“Woman, free, beautiful, and mad”, “Don’t let them touch you”, “Don’t let 

them silence you”, “If man thinks he owns you then to rebel against him is a 

RIGHT”, “Machismo KILLS”, dan “Make your words mean more than your 

silence.”29 Tulisan pada graffiti-graffity ini diharapkan dapat menginspirasi 

perempuan Meksiko yang lain untuk berani menyuarakan pendapat dan penolakan 

mereka terhadap kekerasan seksual. 

3.1.2. Protes “Machismo has to die” yang Dilakukan oleh Perempuan dan 

Laki-laki Meksiko 

Keberhasilan kedua dari implementasi kampanye He for She adalah 

munculnya protes “Machismo has to die”. Ribuan perempuan dan laki-laki 

Meksiko secara bersama-sama turun ke jalan pada bulan April 2016 untuk 

melakukan protes.30 “Machismo has to die” merupakan inti dari protes yang 

mereka lakukan. Budaya machismo telah menjadi dasar laki-laki Meksiko untuk 

melakukan kekerasan seksual secara wajar dan legal terhadap perempuan. 

Beberapa perempuan yang mengikuti aksi protes ini menunjukkan poster dengan 

tulisan “Tired of the violence.” Salah satu dari perempuan tersebut adalah Ana 

Carlota Velazquez.  Ana Carlota Velazquez adalah seorang murid di salah satu 

                                                           
29Ibid. 
30 Katy Watson, 2016, Making Noise about machismo in Mexico, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/world-36324570, pada 23 februari 2017, pukul 12.06 WIB. 

http://www.bbc.com/news/world-36324570
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sekolah Meksiko. Ana Carlota Velazquez mengatakan, “I’m here because I’m 

tired of the violence against women in Mexico. I’m tired of living it and hearing it 

happen to my friends, in the streets, on public transport, in university and at 

work.”31 

Kekerasan seksual yang dialami perempuan Meksiko karena adanya budaya 

machismo tidak akan hilang dengan mudah. Namun, bersatunya perempuan 

Meksiko untuk menyuarakan pendapat mereka dan membela hak asasi mereka 

akan mengubah keadaan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Noel, seorang 

perempuan Meksiko berusia 22 tahun: 

“I was incredibly proud to see those protests, and that’s as a direct result of 
all the women who have stood up in the past and chosen not to stay silent 
about this. I think that’s the way change comes about, by one person, and 
then four people, and then four hundred, and then four thousand speaking 
out”.32 

 
 Protes “Machismo has to die” ini tidak hanya diikuti oleh perempuan 

Meksiko namun laki-laki Meksiko juga turut serta melakukan protes ini. Laki-laki 

yang mengikuti protes ini membawa plakat dengan tulisan, “I need feminism too, 

because she’s my sister, my girlfriend, and my wife.”33 Selain itu salah satu dari 

laki-laki Meksiko yang mengikuti protes ini mengatakan, “It was all about me, 

machismo - it was just me, me, me. I belittled women. I had that bad attitude that 

women would be under my control but I know that not to be true now”.34  

                                                           
31Ibid. 
32Mexican women turn hashtag protest into movement against violence and sexual harassment, 25 
april 2016, diakses dalam : http://fusion.net/story/295309/mexican-women-turn-hashtag-protest-
into-movement-against-violence-and-sexual-harassmen, pada 28 Februari 2017, pukul 13.49 WIB. 
33Katy Watson, Op.Cit. 
34 Ibid. 

http://fusion.net/story/295309/mexican-women-turn-hashtag-protest-into-movement-against-violence-and-sexual-harassmen
http://fusion.net/story/295309/mexican-women-turn-hashtag-protest-into-movement-against-violence-and-sexual-harassmen
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Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki Meksiko mulai peduli dengan keadaan 

perempuan Meksiko dan tidak ingin lagi melakukan kekerasan seksual. Sesuai 

dengan kedinamisan dari teori posfeminisme Ann Brooks, bahwa untuk 

meningkatkan kesetaraan gender laki-laki dapat ikut serta di dalamnya. Partisipasi 

laki-laki dibutuhkan karena pada umumnya laki-laki menjadi akar dari 

permasalahan kekerasan seksual. Akar permasalahan yang dimaksud adalah laki-

laki menjadi pelaku utama dari adanya kekerasan seksual. Seperti yang 

disampaikan oleh Marisol Zarco Reyes, seorang psikologis di Mexico State 

Council for Wome bahwa: 

“If we only focus on the victim, the perpetrator will continue to be violent in 
new relationships. Sadly, perpetrator of domestic violence are born 
seducers so they finish one relationship and move on to the next so we saw 
the need to focus on them, too”.35 

 
3.1.3. Video #NoTeCalles atau Don’t Stay Silent dari Perempuan Meksiko 

Keberhasilan ketiga dari implementasi kampanye He for She adalah 

adanya video #NoteCalles atau Don’t Stay Silent dari beberapa perempuan 

Meksiko. Usaha perempuan Meksiko untuk menyuarakan pendapat mereka 

melawan kekerasan seksual dilakukan melalui video ini. Beberapa perempuan 

Meksiko pada 14 April 2016 mulai mempublikasikan video kampanye mereka 

melalui Youtube.36 Video ini ditujukan untuk mengajak seluruh perempuan 

Meksiko berbicara mengenai pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami. 

Kelompok ini menggunakan hashtag #NoTeCalles atau dalam bahasa inggris 

berarti Don’t Stay Silent. Jumlah viewer video ini pada tanggal 20 Mei 2016 

                                                           
35Ibid. 
36No te Calles, Women Meksiko Stand up against sexual violence, diakses dalam 
https://www.youtube.com/watch?v=3EXCe_5T-v0, pada 20 Mei 2016, pukul17.28 WIB 

https://www.youtube.com/watch?v=3EXCe_5T-v0
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sebesar 57.515.000viewers.37 Jumlah viewers ini semakin meningkat hingga 

tanggal 28 Desember 2016 sebesar 61.337.000 viewers.38 

Video kampanye #NoTeCalles menampilkan tiga orang perempuan yang 

menjadi korban kekerasan seksual di Meksiko. Selain berusaha untuk mengajak 

perempuan lain untuk menyuarakan pendapat mereka video ini digunakan untuk 

mengajak perempuan Meksiko lain menyuarakan penolakan mereka terhadap 

kekerasan seksual. Ketiga orang tersebut adalah Yakiri Rubio,39 Gabriela Nava,40 

dan Andrea Noel41. Mereka mengatakan bahwa ada 1.643 kasus kekerasan seksual 

di Meksiko setiap harinya dan sebagian besar dari kasus tersebut tidak 

dilaporkan.42 Sebagian besar korban yang tidak melapor mengatakan bahwa 

mereka lebih memilih untuk diam karena adanya a culture of silence. 

Yakiri Rubio, Gabriela Nava dan Andrea Noel mengatakan bahwa tidak 

peduli siapa kita, pakaian apa yang kita gunakan, dimana kita berada dan pukul 

berapa kekerasan seksual itu terjadi, hal tersebut merupakan tindakan kriminal. 

Para pelaku harus mendapatkan investigasi dari aparat, penghakiman dan 

hukuman yang jelas. Sudah saatnya untuk aparat yang bertugas mempercayai 

perempuan yang telah membuat laporan mengenai kekerasan seksual dan 

mengubah pandangan stereotip laki-laki terhadap perempuan. Hal ini sesuai 

                                                           
37Ibid. 
38 Ibid. 
39 Seorang penduduk Meksiko, feminis dan aktivis yang berkarir dalam bidang politik. Yakiri 
Rubio harus menjadi tahanan penjara selama 3 bulan karena membunuh seseorang yang 
memperkosa dirinya dalam usaha melindungi diri. 
40 Seorang mahasiswi di sebuah Universitas Meksiko yang menjadi korban kekerasan seksual oleh 
staff universitasnya ketika berada di dalam kendaraan umum. Laki-laki ini merekam bagian dalam 
rok dari Gabriela Nava dan mengluarkan alat kelaminnya. 
41 Penduduk Meksiko yang berprofesi sebagai jurnalis yang mendapatkan serangan di jalanan 
umum Meksiko oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini memegang bagian dalam roknya dan 
menurunkan celana dalam yang Ia kenakan. 
42No te Calles, Op.cit. 
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dengan pidato Osorio Chong yang mengajak perempuan Meksiko untuk “don’t be 

silenced, report it. If they touch one of us, we’ll all respond.”43 Melalui video ini 

diharapkan dapat menginspirasi seluruh perempuan Meksiko untuk melaporkan 

segala tindakan kekerasan seksual yang mereka alami melalui media. 

3.1.4. Kampanye #MiPrimerAcoso atau My First Harrasment yang 

Dilakukan Perempuan Meksiko di Twitter 

Keberhasilan keempat dari implementasi kampanye He for She adalah 

adanya kampanye di Twitter yang dilakukan oleh perempuan Meksiko. Kampanye 

ini menggunakan hashtag #MiPrimerAcoso atau My First Harrasment dan 

dibentuk pada 26 April 2016.44 Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengajak 

perempuan Meksiko menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang telah 

mereka alami.  

Salah satu perempuan Meksiko yang menjadi korban kekerasan seksual 

membagi pengalamannya dengan menuliskan, “In the subway an imbecile 

masturbed while he touched me everywhere, no one helped me though I cried and 

shouted, I was 16 years old.” Korban kekerasan seksual yang lain juga 

membagikan pengalamannya dengan menuliskan, “I was getting off the train with 

my parents, and right before the doors closed a man grabbed my butt, I didn’t tell 

my parents.” Berbagi pengalaman melalui twitter akan membuat perempuan yang 

telah menjadi korban kekerasan seksual tidak merasa sendirian dalam menghadapi 

                                                           
43Ibid. 
44 Rachel Glickhouse, 2016, My First harassment: In Brazil and Mexico women are opening up on 
social media about sexual harassment and abuse, diakses dalam 
https://medium.com/@RachelG/my-first-harassment-bb271813acc7, pada 21 Januari 2017, pukul: 
17.32 WIB. 

https://medium.com/@RachelG/my-first-harassment-bb271813acc7
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permasalahan mereka. Berbagi pengalaman juga dapat menjadi kekuatan 

tersendiri bagi perempuan untuk bangkit dan memperjuangkan hak-hak mereka. 

3.1.5. Video Las morras enfrentan a sus acosadores yang Dibuat oleh 

Perempuan Meksiko untuk Melawan Machismo 

Keberhasilan implementasi kelima kampanye He for She adalah adanya 

video Las morras enfrentan a sus acosadores. Video ini dibuat oleh empat orang 

perempuan muda Meksiko pada bulan Mei 2016.45 Video ini dipublikasikan di 

youtube oleh mereka dengan tujuan untuk memperlihatkan bagaimana budaya 

machismo telah merugikan perempuan Meksiko. Video ini diawali dengan 

penjelasan dari salah satu perempuan muda Meksiko yang mengatakan bahwa, 

“We are four young women who live in Mexico City. Like other women, we suffer 

harassment and abuse whenever we walk through the streets. We've decided to 

ask the aggressors whether they have anything to say.”46 

Setelah itu, dua orang perempuan secara bergantian berjalan mengelilingi 

pusat kota Meksiko dan dua orang lainnya berjalan di depan mereka untuk 

mengambil gambar dengan menggunakan kamera Go Pro yang diletakkan di tas 

punggung mereka. Keempat perempuan muda ini sengaja menggunakan rok 

pendek dengan warna hitam dan baju berlengan pendek dengan warna yang sama. 

Ketika mereka mulai berjalan, sebagian besar laki-laki yang berada di sana 

                                                           
45 The Observers, 2016, Mexican women lay bare the country’s violent macho culture, diakses 
dalam http://observers.france24.com/en/20161123-mexico-women-lay-bare-mexico-violent-
macho-culture-misogyny, pada 28 Februari 2017, pukul 11.58 WIB. 
46Ibid 

http://observers.france24.com/en/20161123-mexico-women-lay-bare-mexico-violent-macho-culture-misogyny
http://observers.france24.com/en/20161123-mexico-women-lay-bare-mexico-violent-macho-culture-misogyny
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berteriak dan mengatakan, “Whores”, “Hey Dolls”, “Are you going to a funeral 

?.”47 

 Setelah mendengar teriakan tersebut salah satu dari keempat perempuan ini 

secara bergantian berhenti dan berbicara kepada beberapa dari laki-laki yang 

meneriakkan kata-kata tersebut dan bertanya, “What is it? Do you have something 

to say to me?.”48 Sebagian besar dari laki-laki ini ketika diberikan pertanyaan 

seperti itu justru terdiam dan akhirnya memilih untuk pergi. Salah satu dari 

keempat perempuan ini kemudian berkata, “Right, if you have nothing to say to 

me, don’t speak to me. OK? Or Don’t talk to me in the street if you don’t know 

me!.”49 Hal ini menunjukkan bahwa ketika perempuan Meksiko berani untuk 

berbicara laki-laki Meksiko akan memikirkan kembali perbuatan mereka dan tidak 

secara langsung melakukan kekerasan seksual. 

Melalui video ini dapat dilihat bahwa budaya machismo yang berkembang 

di Meksiko telah membuat keresahan tersendiri bagi perempuan. Perempuan 

dipandang sebagai sebuah objek yang dapat dinikmati oleh laki-laki meskipun 

mereka tidak menginginkannya. Diamnya perempuan Meksiko justru membuat 

laki-laki di negara ini semakin berani melakukan kekerasan seksual terhadap 

mereka. Namun ketika mereka berani untuk menyuarakan pendapat mereka 

seperti yang dilakukan oleh keempat perempuan muda ini keadaan berubah. Laki-

laki di negara ini justru terdiam dan lebih memilih untuk pergi. Video ini hingga 

tanggal 28 Februari 2017 telah dilihat oleh 1.362.294 viewers dan diharapkan 

                                                           
47Ibid. 
48Ibid 
49Ibid. 
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mampu menginspirasi perempuan Meksiko lain untuk berani menyuarakan 

pendapat mereka dan tidak lagi diam dalam menghadapi kekerasan seksual. 

3.1.6. Bergabungnya Laki-laki Meksiko dengan Kampanye He for She 

melalui website resmi He for She 

Keberhasilan keenam dari implementasi kampanye He for She adalah ikut 

bergabungnya laki-laki Meksiko dengan kampanye ini. Video #NostrosPorEllas 

en Mexico yang ditayangkan pada 8 Maret 2016 telah berhasil untuk mengajak 

laki-laki Meksiko bergabung dengan kampanye He for She. Tercatat pada website 

resmi He for She pada 20 Mei 2016, sebesar 44.478 orang laki-laki Meksiko telah 

berjanji untuk mendukung meningkatkan kesetaraan gender di negaranya.50 

Jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga 30 Desember 2016, sebesar 

73.605 orang laki-laki Meksiko telah bergabung secara resmi di website He for 

She.51 Jumlah ini memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki 

pada tahun 2016, yaitu sebesar 63.953.038 orang laki-laki.52 Namun Dr. Norma 

Ojeda, seorang profesor soiologi yang khusus mempelajari gender dan isu-isu 

keluarga di Meksiko, mengatakan bahwa bergabungnya Meksiko dengan 

kampanye He for She secara bertahap akan mampu meningkatkan kesadaran dan 

mengarahkan laki-laki untuk berperan aktif dalam penurunan kekerasan seksual.53 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam menyikapi kekerasan 

seksual yang terjadi karena adanya machismo dan a culture of silence di Meksiko, 

                                                           
50 Stand Together | HeforShe, Check out the #HeForShe commitments and equality issues in your 
country, diakses dalam http://www.heforshe.org/en, pada 20 Mei 2016, pukul 19:17 WIB. 
51Ibid.  
52Mexico Population, Countrymeters, 2016, diakses dalam http://countrymeters.info/en/Mexico, 
pada 31 Desember 2016, pukul19:32 WIB. 
53 HeForShe Campaign Gains Momentum in Mexico, Op.cit. 

http://www.heforshe.org/en
http://countrymeters.info/en/Mexico
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kampanye He for She menggunakan tujuh implementasi. Dari ketujuh 

implementasi tersebut, hanya empat implementasi yang telah dilaksanakan. Dari 

keempat implementasi ini telah memberikan dampak tersendiri. Dampak tersebut 

berupa perubahan pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya enam aksi perlawan yang dilakukan baik oleh perempuan, laki-laki 

atau perempuan dan laki-laki Meksiko. 

 


