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BAB I

                                      PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kanada merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan terhadap 

perempuan yang marak di dunia khususnya kasus kekerasan seksual. Menurut data 

yang diambil dari UCR (Uniform Crime Reporting Survey) pada tahun 2011 bahwa 

“kekerasan terhadap perempuan yang paling umum di Kanada dapat berupa 

serangan, ancaman, serangan serius, kekerasan seksual, serta pelecehan seksual”.1 

Hal itu juga dibuktikan dengan data yang dilansir oleh Canadianwomen.org bahwa 

setiap tahunnya ada lebih dari 40.000 tersangka kekerasan seksual terhadap 

perempuan yang tertangkap dari 22% insiden yang dilaporkan sedangkan jumlah 

kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau yang sebenarnya jauh lebih tinggi.2

World Health Organization mendefinisikan bahwa kekerasan seksual ialah 

suatu sikap yang bersifat paksaan yang berupa pemerkosaan, perdagangan 

perempuan, pelecehan seksual (baik secara verbal dan fisik), perbudakan seksual, 

serta penganiayaan secara seksual, pemaksaan pernikahan dini, genital mutilation, 

dan pemaksaan aborsi.3 Sexual violence atau kekerasan seksual menurut 

1 Violence against Women in Canada, Measuring Violence Against Women: Statistical Trends – Key 
Findings, Forum of Ministers Responsible for the Status of Women (FPT) diakses melalui 
http://www.gov.nl.ca/vpi/facts/VAW_EN_Fact%20Sheet_VAW_in_Canada.pdf (10/05/2016, 
00:57 WIB).
2Facts about Violence, diakses dalam http://www.canadianwomen.org/facts-about-
violence#CRIME (14/05/2016, 08:25 WIB)
3 Ibid. Hal 149.

http://www.gov.nl.ca/vpi/facts/VAW_EN_Fact%2520Sheet_VAW_in_Canada.pdf
http://www.canadianwomen.org/facts-about-violence#CRIME
http://www.canadianwomen.org/facts-about-violence#CRIME
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Poerwandari didefinisikan sebagai tindakan yang bersifat seksual dalam bentuk 

intimidasi, ancaman, atau penggunaan kekuatan fisik dengan tujuan menyakiti.4 

Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada aspek fisik korbannya 

namun juga pada aspek mental. Dampak secara fisik dapat berupa kehamilan yang 

tidak diinginkan hingga kerusakan pada bagian tubuh tertentu. Sedangkan dampak 

pada aspek mental dapat berupa trauma, mental disorder, dan ketakutan 

berlebihan.5 Kekerasan seksual selain berdampak pada aspek fisik dan mental juga 

berdampak pada aspek sosial.  Dampak kekerasan seksual pada aspek sosial dapat 

berupa pengasingan dan diskriminasi terhadap perempuan yang berupa victim 

blaming6 dan slut shaming.7

Kekerasan seksual di Kanada dikategorikan menjadi tiga jenis berdasarkan 

pada tingkat keparahan insiden yaitu kekerasan seksual level 1 berupa serangan 

fisik yang mana melanggar integritas seksual seseorang seperti pemerkosaan,  

kekerasan seksual level 2 berupa melakukan tindakan kriminal seksual dengan 

menggunakan senjata yang menyebabkan kerugian fisik seseorang, dan terakhir 

kekerasan seksual level 3 yang mana tindakan kekerasan seksual menyebabkan 

cacat seumur hidup dan kematian.8 Kekerasan seksual yang terjadi di Kanada pada 

tahun 2011 mulai menjadi trending topics di berbagai surat kabar dan siaran televisi 

4 M.Anwar Fuadi, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi , diakses 
dalam http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-
Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf.  
5 Effects of Sexual Assault, RAINN (Rape, Abuse, and Incest National Network) diakses dalam  
https://rainn.org/get-information/effects-of-sexual-assault (12/05/2016, 11:53 WIB)
6 Victim blaming adalah tindakan devaluasi terhadap korban kejahatan.
7 Slut shamng adalah tindakan mengkritik aktivitas seseorang dan disangkut pautkan dengan kata 
“pelacur”.
8  Elizabeth A. Sheehy, 2012, Sexual Assault in Canada: Law, Legal Practice and Women’s 
Activism, Ottawa: University of Ottawa Press, Hal. 732.

http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf
http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf
https://rainn.org/get-information/effects-of-sexual-assault
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karena banyaknya pemberitaan serta didukung dengan pernyataan kontroversial 

Michael Sanguinnetti. Salah satu surat kabar nasional Kanada CBC pernah 

menyiarkan berita mengenai kasus pemerkosaan di Manitoba dan membebaskan 

pelaku pemerkosaan karena hakim menyimpulkan bahwa apa yang terjadi ialah 

"sex in the air".9 Penggugat atau korban dianggap sebagai pihak yang memancing 

kejahatan karena berpakaian provokatif yang membuat kesan agresif.10 Kasus 

tersebut merupakan salah satu bentuk contoh dari victim blaming sekaligus slut 

shaming yang justru menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kejahatan. 

Kasus di atas bukanlah satu-satunya kasus victim blaming dan slut shaming yang 

terjadi di Kanada, namun masih banyak kasus lainnya. 

Pada tahun yang sama tanggal 24 Januari 2011 seorang kepala kepolisian 

kota Toronto bernama Michael Sanguinetti saat memberikan kuliah seminar 

keselamatan di York University’s Osgoode Law School mengatakan bahwa 

tingginya angka kekerasan seksual seperti pemerkosaan dikarenakan cara 

perempuan berpakaian yang mengumbar dan mengundang laki-laki untuk 

memperkosa.11 Insiden atas pernyataan Michael Sanguinetti ini, telah membakar 

9 Sex in the air adalah hubungan intim yang dilakukan dengan dasar saling menyukai atau suka sama 
suka.
10M. McIntyre & W.F. Press .No jail for rapist because victim ‘wanted to party’ diakses dalam 
National Post, Canadian News, Financial News and Opinion 
http://news.nationalpost.com/2011/02/24/no-jail-for-rapist-because-victim-wanted-to-
party/(10/4/2015, 15:46 WIB).
11“Marching with Slutwalkers”, 2011, The Guardian, diakses dalam 
http://www.theguardian.com/world/2011/jun/07/marching-with-the-slutwalkers . (9/4/2016, 20.00 
WIB).

http://news.nationalpost.com/2011/02/24/no-jail-for-rapist-because-victim-wanted-to-party/
http://news.nationalpost.com/2011/02/24/no-jail-for-rapist-because-victim-wanted-to-party/
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emosi ribuan perempuan dari berbagai kalangan di Kanada yang tergabung dalam 

aksi SlutWalks.12

Aksi perlawanan perempuan SlutWalks merupakan aksi perlawanan 

perempuan yang marah atas maraknya kasus kekerasan seksual karena pemerintah 

dinilai lamban dalam menangani kasus kekerasan seksual. Aksi SlutWalks ini 

diprakarsai oleh beberapa aktivis perempuan Kanada diantaranya ialah Heather 

Jarvis dan Sonya Barnett yang merupakan warga kota Toronto.13 Demonstran 

SlutWalks mengeluarkan aspirasinya dengan cara mengenakan busana minim dan 

melenggak-lenggok di jalan. Aksi ini sempat mendapatkan reaksi negatif dari 

masyarakat yang berupa caci maki dan kritikan melalui sosial media. Tujuan utama 

gerakan perlawanan SlutWalks berdemo mengenakan pakaian minim ialah 

menuntut keadilan untuk perempuan, menyampaikan pesan bahwa tidak seharusnya 

korban kekerasan seksual disalahkan karena cara berpakaian mereka, menentang 

victim blaming serta slut shaming, menekankan pemikiran “jangan memperkosa” 

daripada “jangan sampai diperkosa”, menepatkan kembali definisi kata “pelacur”, 

menjunjung hak asasi perempuan, serta memperbaiki sistem peradilan yang dinilai 

masih diskriminasi terhadap perempuan.14

Aksi SlutWalks pertama kali turun langsung ke jalan pada tanggal 3 April 

2011 dengan mengusung slogan “Because We’ve Had Enough” yang dilakukan 

12“SlutWalking gets rolling after cop's loose talk about provocative clothing”, 2011, The Guardian, 
diakses dalam http://www.theguardian.com/world/2011/may/06/slutwalking-policeman-talk-
clothing. (12/05/2016, 11:48 WIB).
13“SlutWalk Toronto: Because We’ve Had Enough.” 2011, SlutWalk Toronto diakses dalam 
http://www.slutwalktoronto.com. (9/4/2016, 20.13 WIB).
14Ibid., hal. 4.

http://www.theguardian.com/world/2011/may/06/slutwalking-policeman-talk-clothing
http://www.theguardian.com/world/2011/may/06/slutwalking-policeman-talk-clothing
http://www.slutwalktoronto.com/


5

lebih dari 1000 demonstran berkembang menjadi 3000 demonstran.15 SlutWalks 

kemudian berkembang menjadi fenomena internasional yang penyebarannya 

melalui mulut ke mulut, pemberitaan yang besar-besaran, dan publikasi media 

melalui media sosial.16 Respon media yang besar-besaran ini kemudian memicu 

permohonan maaf dari Michael Sangguinetti yang merasa malu dan menyesali kata-

katanya.17 SlutWalks kemudian berkembang menjadi sebuah aksi perlawanan 

perempuan yang menyebar ke 200 kota dan 40 negara di dunia.18

Aksi SlutWalks yang terjadi pada tahun 2011 pastinya tidak dapat 

dipisahkan dari ideologi feminisme karena aksinya dengan memakai pakaian minim 

seperti pelacur berusaha untuk menyerang konsepsi pemikiran masyarakat yang 

kolot. Peneliti tertarik mengangkat penelitian terkait isu SlutWalks berjudul “Peran  

Aksi Slutwalks Sebagai Bentuk Protes Terhadap Sexual Violence di Kanada” 

dengan menggunakan konsep global civil society dan teori feminisme radikal agar 

dapat mengkaji bagaimana aksi perlawanan perempuan SlutWalks yang digerakkan 

untuk melawan fenomena kasus sexual violence di Kanada. Penelitian ini menarik 

untuk diteliti karena aksi SlutWalks yang menyuarakan aspirasinya dengan 

mengenakan pakaian minim seperti pelacur dianggap mampu menurunkan 

kekerasan seksual di Kanada.

15 McNicol, 2012, “SlutWalk is ‘kind of like of feminism’”: A critical Reading of Canadian 
mainstream news coverage of SlutWalk, thesis,Canada: Degree of Master of Arts, School of 
Kinesiology and Health Study, hal. X.
16 Kaitlyn Mendes, 2015, SLUTWALK: Feminism, Activism, and Media, United Kingdom: Palgrave 
Macmillan, hal. 1.
17 Daily Mail UK, Police officer apologises to students after saying they could avoid sexual assaults 
by not 'dressing like sluts', diakses melaluihttp://www.dailymail.co.uk/news/article-1358453/Police-
officer-tells-student-avoid-sexual-assaults-dressing-like-sluts.html  (07/09/2016,20:20 WIB).
18Mendes, Op. Cit., hal. 1.
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Slutwalks sebagai bentuk gerakan perlawanan perempuan 

terhadap sexual violence di Kanada?

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.3.1    Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran serta pemgaruh gerakan perlawanan 

perempuan SlutWalks terhadap sexual violence yang terjadi di Kanada.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Manfaat secara akademis mengapa penulis memberikan pengetahuan 

kepada para pembaca tentang apa itu victim blaming dan slut shaming yang 

melahirkan aksi perlawanan perempuan dengan melakukan aksi “SlutWalks” yang 

mendunia dengan tujuan pembaca dapat menjunjung hak asasi kemanusiaan dan 

juga memperluas pengetahuan terkait gender melalui tulisan ini. Penelitian ini juga 

sebagai bentuk tambahan referensi penelitian tentang gender khususnya bagi 

mahasiswa jurusan Hubungan Internasional.

B. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis mengapa penulis menulis penelitian ini ialah untuk 

menambah pengetahuan agar para pembaca dapat memperjuangkan hak-hak asasi 

dan nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus memandang jenis gender  serta 

menghilangkan nilai-nilai diskriminatif sosial yang dapat merugikan kehidupan 

seseorang.
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1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama oleh Anita Sefti Nurlaili yang berjudul 

“Perjuangan Gerakan Perempuan Ukraina (Femen) dalam Mengurangi Tingkat 

Perdagangan Perempuan di Ukraina”.19 Pengumpulan data yang digunakan peneliti 

menggunakan metode library research yaitu metode pengumpulan data melalui 

sumber literatur-literatur atau buku-buku yang akurat. Dalam skripsinya, peneliti 

menganalisa bagaimana perjuangan Femen dalam mengurangi tingkat perdagangan 

perempuan Ukraina di Eropa. 

Femen merupakan gerakan perlawanan perempuan yang muncul karena 

tingginya tingkat human trafficking20 di Ukraina. Dalam aksinya, para aktivis 

Femen berdemo dengan bertelanjang dada yang dicat sesuai warna bendera negara 

Ukraina dan mengenakan aksesoris mahkota bunga. Bentuk aksi protes yang 

mereka lakukan gerakan ini memiliki makna tersendiri. Bagi mereka, payudara 

adalah simbol keperempuanan sehingga simbol keperempuanan inilah yang 

menarik orang untuk memandang.  Aksesoris mahkota bunga yang mereka kenakan 

juga memiliki makna simbol feminitas tubuh sebagai bentuk keindahan yang dapat 

disampaikan melalui aksi nudity.21

Peneliti pertama menggunakan teori feminisme radikal sebagai 

implementasi praktek dari gerakan Femen tersebut. Feminisme radikal memandang 

sistem patriarki merupakan sistem penindasan terhadap kaum perempuan. 

19 Sefti Anita, 2014, Perjuangan Gerakan Perempuan Ukraina (Femen) Dalam Mengurangi Tingkat 
Perdagangan Perempuan di Ukraina, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional , 
Universitas Muhammadiyah Malang.
20Human trafficking adalah perdagangan manusia.
21 Ibid, hal. 10.
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Penindasan terhadap perempuan seringkali dilakukan secara tersembunyi dalam 

ruang lingkup domestik. Para penganut aliran feminisme radikal tidak bisa diam 

saja melihat aksi penindasan yang dianggap merugikan kaum perempuan. Para 

penganut paham aliran ini juga dianggap sebagai gerakan-gerakan kiri baru atau 

New Left karena melawan sistem yang ada untuk kebebasan dari penindasan. Femen 

merupakan gerakan perlawanan perempuan yang berjuang  untuk melawan human 

trafficking yang marak di Ukraina. Femen pada dasarnya bertujuan untuk 

meruntuhkan segala bentuk lembaga patriarki, industri prostitusi dan agama yang 

mendiskreditkan perempuan.

Femen juga merupakan bentuk dari global civil society karena jangkauan 

Femen yang meluas ke berbagai negara. Dampak Femen dapat dilihat dari 

banyaknya pengikut Femen yang semakin bertambah dengan semangat bangkit dari 

penindasan dan human trafficking terhadap kaum perempuan.

Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini ialah sama-sama 

membahas tentang aksi perlawanan perempuan yang merupakan implementasi dari 

paham feminisme radikal. Sama halnya seperti SlutWalks, Femen lahir sebagai 

bentuk protes atas kasus kejahatan terhadap perempuan yang mana  Femen 

melawan  humantrafficking dan SlutWalks yang melawan fenomena sexual 

violence.

Perbedaan peneliti pertama dengan penelitian penulis ialah aksi yang di 

lakukan kedua gerakan perlawanan perempuan tersebut. Femen dalam aksinya 

melakukan perlawanan dengan memainkan peran sebagai pihak yang melawan 

seperti membakar salip atau merusak simbol institusi yang dianggap melakukan 
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diskriminasi terhadap perempuan sedangkan SlutWalks dalam aksinya melakukan 

perlawanan dengan memainkan peran sebagai korban atas diskriminasi terhadap 

perempuan seperti berdemo dengan cara berpakaian minim. Femen dan SlutWalks 

memang sama-sama merupakan implementasi dari feminisme radikal dari segi 

pemikirannya, namun dari segi aksi mereka berbeda. Femen dari segi aksi 

digambarkan sebagai gerakan sextremisme yang mengumbar seksualitas dan 

bersifat destroyer sedangkan SlutWalks digambarkan sebagai gerakan SlutWalks  

yang langsung turun kejalan dengan memakai pakaian minim dan tidak bersifat 

destroyer.

Penelitian terdahulu kedua oleh Sekti Desy Handayani yang berjudul 

“Gerakan Perlawanan Perempuan “The Gulabi Gang” Terhadap Ketidakadilan 

Perempuan di India”.22 Pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan 

metode library research yaitu metode pengumpulan data melalui sumber literatur-

literatur atau buku-buku yang akurat sama dengan peneliti terdahulu pertama. 

Dalam skripsi peneliti terdahulu kedua, peneliti menganalisis alasan munculnya 

gerakan perlawanan perempuan “The Gulabi Gang” di India. 

Gulabi Gang merupakan gerakan perlawanan perempuan yang didirikan 

oleh Sampat Pal Devi. Gulabi gang dalam aksinya mengenakan sari berwarna 

merah muda dan tongkat bambu atau yang dikenal dengan lathi. Pada dasarnya lathi 

tidak akan digunakan untuk menyerang orang, tetapi hanya sebagai alat untuk 

menakut-nakuti saja. Namun jika ada penyerangan terhadap massa Gulabi Gang, 

22Sekti Desy Handayani, 2015,  Gerakan Perlawanan Perempuan “The Gulabi’s Gang” terhadap 
Ketidakadilan Perempuan di India, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional , Universitas 
Muhammadiyah Malang.
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lathi yang mereka bawa adalah senjatanya. Gerakan perlawanan perempuan ini 

lahir karena adanya kekerasan seksual, penindasan, dan pelecehan seksual terhadap 

perempuan. Tujuan dari gerakan perlawanan perempuan ini ialah menjunjung 

persamaan gender dan pemenuhan hak-hak keadilan sosial bagi perempuan.

Peneliti terdahulu kedua dengan penelitian ini memiliki persamaan 

penggunaan teori. Kedua penelitian terdahulu tersebut sama-sama menggunakan 

teori feminisme radikal untuk menganalisa gerakan perlawanan perempuan 

tersebut. Gulabi gang dalam aksinya dikatakan sebagai bentuk dari feminisme 

radikal karena merupakan gerakan perlawanan. Cara perlawanan gerakan Gulabi 

gang ini dengan cara menindak secara langsung pelaku yang menindas, 

melecehkan, serta, melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Gulabi gang merupakan new social movement atau yang dikenal dengan 

gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru bergerak berjuang untuk revolusi kelas dan 

kesenjangan sosial. New social movement ini bersifat revolusioner yang artinya 

lahir untuk menciptakan perubahan. Terbukti, Gulabi gang merupakan gerakan 

sosial baru yang secara nyata melawan hal-hal yang mendiskriminasikan 

perempuan dan berhasil menciptakan perubahan di India.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini ialah sama-sama 

membahas tentang perlawanan perempuan yang merupakan implementasi dari 

paham feminisme radikal. Kedua gerakan ini sama-sama lahir karena situasi dan 

kondisi yang diskriminasi terhadap perempuan sehingga sama-sama menuntut 

keadilan terhadap perempuan. Kedua bentuk perlawanan ini sama-sama bersifat 

menyerang, namun yang membedakan keduanya adalah obyek yang diserang. 
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Gerakan perlawanan Gulabi Gang mencoba menyerang pelaku kejahatan seksual 

secara langsung sedangkan SlutWalks mencoba menyerang konsepsi pemikiran 

masyarakat yang kolot.

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini ialah aksi yang dilakukan. 

Aksi SlutWalks menyuarakan aspirasinya dengan cara  berdemo dengan memakai 

pakaian minim, sedangkan aksi Gulabi gang menyuarakan aspirasinya dengan 

melakukan penyerangan langsung terhadap pelaku penindasan, pelecehan, dan 

kekerasan terhadap perempuan. Aksi SlutWalks dikategorikan sebagai aksi reformis 

yang mana lebih menuangkan ide-ide melalui demonstrasi, sedangkan aksi Gulabi 

gang dikategorikan sebagai aksi revolusioner yang mana langsung beraksi untuk 

melakukan suatu perubahan.

Penelitian ketiga oleh Lauren Michelle McNicol yang berjudul “SlutWalk is 

kind of like Feminism”: A critical reading of Canadian mainstream news coverage 

of SlutWalk”.23 Penelitian ketiga ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan 

SlutWalks. Dalam penelitiannya, McNicol menggambar fenomena SlutWalks 

menggunakan beberapa diskursi dan peran seperti postfeminisme, third wave 

feminism, media, victim-blaming, dan slut-shaming. 

Penelitian ketiga menggambarkan bagaimana SlutWalks sebagai gerakan 

postfeminisme bersifat revolusioner yang merupakan musuh utamanya patriarki. 

SlutWalks juga digambarkan sebagai third wave feminism yang merupakan bentuk 

kontinuitas dari first and second wave feminism. Penelitian McNicol juga 

23 Lauren Michelle McNicol,2012, “SlutWalk is kind of like Feminism”: A critical reading of 
Canadian mainstream news coverage of SlutWalk, tesis, Ontario: Degree of Master of Arts, School 
of Kinesology and Health Studies.
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membahas tentang victim-blaming dan slut-shaming sebagai suatu fenomena yang 

memicu lahirnya  SlutWalks.

Penelitian ini juga membahas perdebatan antara first wave feminism, second 

wave feminism dan third wave feminism. First and second wave feminism 

menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh third wave feminism mengkhianati 

paham dari feminisme itu sendiri karena dianggap menyimpang norma. Third wave 

feminism mencoba membahas isu dan persoalan yang tidak dibahas sebelumnya 

oleh first dan second feminism. Penelitian ini membahas bagaimana SlutWalks yang 

merupakan bentuk dari hadirnya fenomena third wave feminism sejalan atau tidak 

dengan ideologi feminisme. Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini ialah 

sama-sama mebahas isu Slutwalks yang terjadi di Kanada. Perbedaan dari penelitian 

ketiga dengan penelitian ini ialah sudut pandang teori dalam menggambarkan isu 

Slutwalks.

Penelitian keempat oleh Isnawati Indarsih berjudul “Peran Gerakan 

Women’s Forum Australia (WFA)24 Terhadap Sexual Harrashment dan Sexual 

Violence pada Perempuan di Australia”.25 Penelitian terdahulu keempat membahas 

mengenai bagaimana pengaruh peran WFA sebagai suatu wadah bagi perempuan 

untuk mengembangkan diri seperti melakukan penelitian mengenai segala isu-isu 

sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya. WFA merupakan Non Governmental 

Organization (NGO) yang berdiri pada tahun 2005. Organisasi WFA ini mengajak 

masyarakat Australia untuk berpikir kritis dalam segala perdebatan dan isu tekait 

24 Selanjutnya disingkat WFA
25 Isnawati Indarsih, 2014, Peran Gerakan Women’s Forum (WFA) Terhadap Sexual Harrashment 
dan Sexual Violence pada Perempuan di Australia, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan 
Internasional , Universitas Muhammadiyah Malang.
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perempuan dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Secara tidak 

langsung, WFA telah memberikan manfaat edukasi terhadap perempuan Australia. 

Peneliti terdahulu keempat menjelaskan statusquo di Australia yang 

notabenenya sebagai negara maju bukan jaminan lepas dari kasus sexual 

harrashment dan sexual violence. Menurut data peneliti keempat ini, tingkat angka 

sexual harrashment dan sexual violence di Australia terus meningkat. WFA merasa 

prihatin akan statusquo yang ada terkait tingginya angka sexual harrashment dan 

sexual violence di Australia karena masyarakat Australia dikenal sebagai 

masyarakat demokratis dan egaliter.

Dalam penelitian Isnawati ini, WFA digambarkan sebagai gerakan 

postfeminisme yang bersifat revolusioner dengan memiliki misi menciptakan 

budaya yang pro terhadap kaum perempuan. Tujuan dari WFA sendiri ialah 

memberikan mentoring dan pemberdayaan kepada perempuan dengan cara 

memberikan motivasi hidup, sharing, dan berbagi ilmu terkait isu-isu yang ada. 

WFA yang merupakan gerakan postfeminisme ini,  kemudian berkembang menjadi 

pressure group atau organisasi penekan yang menekan pemerintah dalam 

pengambilan kebijakan. Peran WFA sebagai pressure group dapat dilihat dari 

perannya selain memberikan pengetahuan kepada masyarakat juga mendorong 

pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Isu-isu yang diangkat WFA seperti 

aborsi, body image, euthanasia26, kekerasan terhadap perempuan, prostitusi, dan 

human trafficking.

26Euthanasia adalah sebuah proses kematian yang dilakukan dengan persetujuan dan kerjasama 
dengan pihak kedokteran. Contoh: pemberian obat yang mematikan dan penyuntikan menggunakan 
zat tertentu yang bertujuan untuk membunuh.
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Persamaan penelitian terdahulu keempat dengan penelitian penulis ialah 

sama-sama membahas fenomena terkait sexual violence dan mengangkat isu 

tentang perempuan. Penelitian ini sama-sama melawan kejahatan seksual yang 

terjadi kepada kaum perempuan. Kedua penelitian ini sama-sama mengangkat hal-

hal yang terkait dengan implementasi feminisme.

Perbedaan penelitian terdahulu keempat dengan penelitian penulis ialah 

teori atau konsep yang digunakan untuk menggambarkan gerakan perempuan. 

Peneliti terdahulu keempat menggambarkan WFA sebagai gerakan postfeminisme 

sedangkan penelitian penulis menggambarkan SlutWalks sebagai gerakan 

feminisme radikal. SlutWalks maupun WFA beraksi menggunakan metode yang 

berbeda. Aksi SlutWalks langsung turun ke jalan sedangkan WFA mengajak dengan 

cara memberikan edukasi.

Berikut ini adalah sumber peneliti terdahulu yang penulis gunakan sebagai 

sumber penelitian:

Tabel 1.1. Posisi Penelitian

No Judul dan Nama 
Peneliti

Jenis Penelitian 
dan Alat Analisa

Hasil

1 Sefti Anita: 
Perjuangan 
Gerakan 
Perempuan Ukraina 
(Femen) Dalam 
Mengurangi 
Tingkat 
Perdagangan 
Perempuan di 
Ukraina

Eksplanatif/Teori : 
Feminisme Radikal 
– Global Civil 
Society

Femen dalam aksinya 
bertelanjang dada dengan 
tujuan agar suara mereka 
dapat menarik perhatian 
khalayak umum. Selain itu, 
aksi protes Femen telah 
berhasil mengurangi tingkat 
perdangangan perempuan di 
Ukraina. Tahun 2007 adalah 
tahun dimana tingkat human 
trafficking meningkat di 
Ukraina yang kemudian 
lahirlah Femen. Sejak 
lahirnya Femen, angka 
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korban human trafficking 
mengalami penurunan dari 
tahun ke tahun.

2 Sekti Desy 
Handayani: 
Gerakan 
Perlawanan 
Perempuan “The 
Gulabi’s Gang” 
terhadap 
Ketidakadilan 
Perempuan di India

Eksplanatif/Teori: 
Feminisme Radikal/ 
New Social 
Movement

India merupakan negara 
kawasan Asia Selatan yang 
memiliki permasalahan 
kompleks soal perempuan 
seperti pemerkosaan, 
penindasan, pelecehan, 
kekerasan, female genital 
mutilation, dan pernikahan 
dini. Gulabi gang hadir 
sebagai gerakan perlawanan 
terhadap penindasan kaum 
perempuan. Dalam aksinya, 
Gulabi Gang mengenakan 
seragam kain sari warna pink 
dengan membawa senjata 
bambu runcing. Gulabi Gang 
telah berhasil membawa 
perubahan sosial di India.

3 Lauren Michelle 
McNicol: 
“SlutWalk is kind 
of like Feminism”: 
A critical reading 
of Canadian 
mainstream news 
coverage of 
SlutWalk

Discourse:feminism, 
postfeminism, third-
wave feminism, 
media, Victim 
Blaming, Slut-
Shaming.

Hasil dari penelitian Lauren 
McNicol bahwa SlutWalk 
merupakan bentukan 
konstitusi neoliberal dan 
gerakan postfeminisme yang 
juga merupakan 3rd wave 
feminisme karena adanya 
realitas sexual violence di 
Kanada. Selain itu, penelitian 
ini membahas bagaimana 
media berperan dalam 
penyebaran gerakan 
perlawanan perempuan 
“SlutWalks” ke berbagai 
negara.

4 Isnawati Indarsih/ 
Peran Gerakan 
Women’s Forum 
(WFA) Terhadap 
Sexual Harrasment 
dan Sexual 
Violence pada 
Perempuan di 
Australia

Deskriptif/Teori: 
Postfeminisme 
&Pressure Group 
Theory

WFA (Women Forum 
Australia) sebagai sarana 
bagi perempuan untuk 
mengembangkan diri berupa 
menulis penelitian terkait 
perempuan dalam hal politik, 
ekonomi, sosial, dan budaya. 
Statusquo sexual violence di 
Australia terus meningkat 
ditengah masyarakat 
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Australia yang demokrasi dan 
egaliter. WFA sebagai 
gerakan postfeminisme dan 
gerakan pressure group yang 
bersifat revolusioner, 
berperan sebagai advokat 
dalam pengambilan 
kebijakan

5 Peran Aksi 
SlutWalks sebagai 
Bentuk Protes 
terhadap Sexual 
Violence di Kanada

Deskriptif/ Teori 
konsep: Global 
Civil Society, 
Feminisme Radikal.

SlutWalks sebagai aksi 
gerakan perlawanan 
perempuan yang pertama kali 
muncul di Kanada kemudian 
menyebar ke 200 kota dan 40 
negara di dunia. Fenomena 
ini digambarkan dengan 
menggunakan konsep global 
civil society yang mana 
aksinya tergabung dalam 
LSM-LSM atau organisasi-
organisasi yang bersifat 
sukarela dalam menyuarakan 
aksi mereka untuk melawan 
ketidakadilan dan menyebar 
melebihi batas negara. Aksi 
yang SlutWalks lakukan 
berpedoman pada perspektif 
feminisme karena sifat 
SlutWalks menyerang 
pemikiran masyarakat yang 
kolot. Peran SlutWalks 
berhasil menekan kebijakan 
pemerintah beberapa provinsi 
di Kanada dan meningkatkan 
keberanian perempuan untuk 
melaporkan kasus kekerasan 
seksual pasca aksi SlutWalks 
pada tahun 2012.  
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1.5 Landasan Pemikiran 

1.5.1   Konsep Global Civil Society

Konsep civil society awal mula digunakan pada tingkat domestik karena 

hanya melibatkan masyarakat lokal dalam negara. Civil society pertama kali 

diperkenalkan oleh pakar politik Skotlandia, Adam Ferguson  pada tahun 1700-an 

melalui karyanya yang berjudul An Essay on History of Civil Society.27 Kalimat 

civil society kini mengalami perluasan makna karena aktivitasnya yang mendunia 

dan menjadi global yang kemudian berevolusi menjadi global civil society. Kalimat 

“Global” mulai dikenal pada tahun 1990-an kemudian berkembang dan muncul 

dalam peradaban masyarakat sipil sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi 

yang berkembang melebihi batas-batas negara.28 Global civil society sebelum 

meluas masih berbentuk perkumpulan civil society atau masyarakat sipil yang 

bersatu melawan sebuah fenomena dan kemudian meluas karena adanya 

globalisasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi juga merupakan faktor utama 

global civil society meluas terutama melalui internet. Tujuan adanya global civil 

society sendiri ialah memperjuangkan demokrasi dan mengentaskan permasalahan 

global.29

Global civil society pun mulai dikenal dengan pengertian jalan ke depan 

untuk kepentingan solidaritas, kewarganegaraan dan demokrasi dengan 

27 David Chandler. 2004. Construsting Global Civil Society. Edisi 1. New York: Palgrave 
Macmillan, Hal. 4.
28 Mary Kaldor, The Idea of Global Civil Society, diakses dalam 
http://www.lse.ac.uk/globalGovernance/publications/articlesAndLectures/theIdeaofGlobalCivilSoc
iety.pdf (21/02/2017, 22:17 WIB).
29 Chandler,  Loc. Cit., Hal. 141.

http://www.lse.ac.uk/globalGovernance/publications/articlesAndLectures/theIdeaofGlobalCivilSociety.pdf
http://www.lse.ac.uk/globalGovernance/publications/articlesAndLectures/theIdeaofGlobalCivilSociety.pdf
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memanfaatkan arus globalisasi.30 Scholte dalam tulisannya yang berjudul “The 

Globalization of World Politics” mendefinisikan bahwa globalisasi telah 

melemahkan kedaulatan negara yang membuat kekuatan aktor utama seperti 

presiden dalam suatu negara diragukan.31 Secara umum global civil society dapat 

diartikan sebagai suatu fakta kenyataan yang mana terdiri dari asosiasi-asosiasi atau 

LSM-LSM atau INGO (International Non Governmental Organization) yang 

menyuarakan atau mendemonstrasikan permasalahan-permasalahan global seperti 

permasalahan lingkungan, kemiskinan, gender, dan lain sebagainya.32

 Pertumbuhan masyarakat sipil global atau global civil society pada akhir 

abad keduapuluhan telah memainkan peran penting dalam membentuk kembali 

stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Global civil society memainkan peranan 

penting ketika suara masyarakat sudah tidak didengarkan oleh aktor utama negara. 

Masyarakat bersatu menyuarakan aspirasi mereka melalui global civil society untuk 

membuat atau mengubah suatu kebijakan. Upaya global civil society untuk 

mempengaruhi perumusan kebijakan negara dapat melalui pergerakan yang mereka 

lakukan yang dapat berupa aksi demonstrasi dan kampanye. Global civil society 

juga muncul untuk mendukung atau mengkritik sistem atau nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat. Sistem atau nilai-nilai ini telah menjadi permasalahan bagi 

masyarakat global sehingga global civil society turun langsung untuk merespon 

sistem atau nilai-nilai yang dianggap salah. 

30 Ibid, Hal. 588.
31 Jan Aart Scholte, Global Civil Society: Changing The World?. United Nation Children’s Fund. 
Diakses dalam http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Global_Civil_Society_Changing_The 
_World.pdf  (26/01/2017, 19:38 WIB).
32 Chandler, Loc. Cit., Hal. 25. 

http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Global_Civil_Society_Changing_The%2520_World.pdf
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Global_Civil_Society_Changing_The%2520_World.pdf
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Edelman membagi strategi global civil society menjadi empat, yaitu 

visibility, audibility, lobbying, dan networking. Strategi visibility ialah strategi kasat 

mata yang dapat berupa demonstrasi atau media massa visual seperti televisi, 

poster, dan koran untuk tujuan publikasi. Strategi audibility ialah strategi secara 

audio seperti melalui radio dan isu yang tersebar. Strategi lobbying, ialah proses 

strategi global civil society yang mana dilakukan melalui proses negosiasi dengan 

pemerintah oleh masyarakat global dengan tujuan menyesuaikan kepentingan 

masyarakat sipil global dengan tujuan pemerintah. Terakhir, strategi networking 

sebagai proses strategi global civil society yang lebih membangun koneksi dan 

hubungan antara komunitas satu dengan lainnya sehingga berkumpul menjadi 

jaringan antar kelompok.33

Jan Aart Scholte membagi global civil society menjadi tiga bentuk yaitu 

conformist, reformist, dan radikal. Pertama, conformist yang mana mengambil 

peran ketika tujuan, visi, dan misi antara pemerintah dan masyarakat sipil sejalan 

dengan sistem atau struktur yang berlaku. Kedua, reformist yang mana mengambil 

peran ketika pemerintah dan masyarakat sipil memiliki pandangan berbeda 

sehingga masyarakat sipil berusaha untuk mengubah dan memperbaiki sistem atau 

struktur yang dianggap buruk ke arah yang lebih baik. Ketiga, radikal yang mana 

mengambil peran untuk mengubah sekaligus menghancurkan sistem atau struktur 

yang ada dan membuat tatanan sosial baru.34

33 Marc Edelman, 2001, Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics, Annual 
Review of Anthropology, Vol, 30, New Yorks: Annual Reviews Publisher, hal. 301.
34 Scholte, Op. Cit., Hal.8.
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Aksi SlutWalks telah membawa isu kekerasan seksual dan rape culture 

menjadi isu global. SlutWalks merupakan aksi yang tujuannya untuk menyerang 

pemirikan masyarakat yang kolot. Aksi SlutWalks termasuk bentuk civil society di 

Kanada karena tergabung dari berbagai LSM-LSM dan organisasi-organisasi 

perempuan yang bersatu mendemonstrasikan aspirasi mereka dengan cara yang 

unik seperti berpakaian layaknya pelacur untuk menentang kekerasan seksual dan 

viktimisasi terhadap korban kekerasan seksual. Slutwalks kemudian menyebar ke 

200 kota di dunia dan menjadi gerakan transnasional karena permasalahan 

kekerasan seksual dan viktimisasi terhadap korban kekerasan seksual akibat rape 

culture35 bukan permasalahan domestik yang dialami Kanada namun seluruh dunia. 

Peran media dan globalisasi memainkan peran penting dalam persebaran SlutWalks 

sehingga SlutWalks dikategorikan kedalam bentuk global civil society.

1.5.2   Feminisme Radikal

Menurut Lisa Turtle dalam bukunya Encyclopedia of Feminism, Feminisme 

secara istilah berasal dari bahasa Latin  Femina (woman) yang memiliki arti sifat 

keperempuanan, sehingga feminisme ditandai dengan persepsi tentang 

ketidakseimbangan posisi perempuan dan laki-laki dalam wilayah publik maupun 

privat.36 Persepsi mengenai ketidakseimbangan mulai banyak bermunculan dan 

berakibat pada munculnya berbagai upaya untuk mengkaji penyebab 

ketidakseimbangan tersebut dengan tujuan penyetaraan hak antara laki-laki dan 

perempuan yang kemudian paham ini dikenal dengan sebutan feminisme.

35 Rape culture ialah konstruksi pemikiran masyarakat sosial yang menganggap bahwa bentuk 
kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki adalah halal.
36 Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme, 
Jakarta, Debwactch Indonesia, hal. 8.
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Teori feminisme pada mulanya dipelopori oleh para kaum perempuan yang 

kemudian terbagi menjadi tiga gelombang. Feminisme gelombang pertama mulai 

berkembang pada abad ke 18 sebelum terjadinya revolusi Prancis di kawasan 

Eropa. Permasalahan pada gelombang pertama ialah doktrin gereja yang 

menganggap bahwa perempuan adalah sumber dosa yang dapat menjerumuskan 

kaum laki-laki kedalam lubang neraka, dan menganggap perempuan adalah jelmaan 

setan di dunia.37 Pandangan doktrin gereja ini telah menempatkan posisi perempuan 

terabaikan di dunia. Kondisi masyarakat pada saat itu sangat tunduk pada doktrin 

gereja karena gereja menjadi pusat kekuasaan. Perempuan pada masa itu tidak dapat 

memiliki hak dalam menyuarakan aspirasinya dan tidak memiliki hak untuk 

menceraikan suaminya. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya gerakan-

gerakan perempuan yang menuntut hak-hak perempuan dan kesetaraan seperti yang 

dilakukan Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton dengan cara menerbitkan 

surat kabar The Revolution, melalui surat kabar ini para perempuan menyuarakan 

aspirasi mereka.38 Lahirnya masa reinassance juga berpengaruh besar pada gerakan 

perempuan di kawasan Eropa. Mereka mulai terang-terang menyuarakan suara 

mereka seperti mengadakan pertemuan akbar terkait Konvensi Hak-Hak 

Perempuan di Seneca Falls yang dipelopori Lucretia Mott dan Elizabeth Cady 

Stanton pada tahun 1848.39 

Gelombang pertama ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Mary 

Wollstonecraft lewat bukunya yang terbit pada tahun 1792 berjudul “The 

37 Gadis Arivia, 2002, Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif 
Feminis, Disertasi, Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, hal. 95.
38Ibid, hal. 20.
39Ibid, hal.114.
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Vindication of the Rights of Women” yang menjelaskan bahwa bencana yang terjadi 

pada perempuan disebabkan oleh ketergantungan perempuan secara ekonomi 

kepada laki-laki dan teralienasinya perempuan dari ruang publik juga mencoba 

menghapus pandangan subyektif terkait gender yang melebihkan laki-laki dan 

merendahkan perempuan.40 Feminis gelombang pertama berusaha menuntut hak-

hak politik mereka seperti hak suara dalam pemilihan umum, akses pendidikan, 

kesempatan ekonomi yang setara serta hak pernikahan dan cerai.

Gelombang kedua kemudian muncul setelah berakhirnya perang dunia 

kedua dimana banyak negara-negara yang terbebas dari kolonialisme.41 Kondisi 

saat itu dimana kebebasan mulai didengar yang pada akhirnya faham feminisme 

mulai berkembang. Perkembangan feminisme yang mulai meluas ini kemudian 

terbagi menjadi berbagai macam aliran feminisme yaitu feminisme liberal, 

feminisme radikal, dan feminisme marxis atau sosialis. Feminisme gelombang 

kedua dipengaruhi oleh pemikiran Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second 

Sex yang terbit pada tahun 1946. Tuntutan feminisme gelombang kedua tidak hanya 

menuntut hak-hak politik dan hukum namun juga menuntut institusi pernikahan, 

motherhood, heteresexual relationships, seksualitas perempuan, dan penindasan 

sexist.42

Gelombang ketiga atau postfeminisme mulai muncul dan membahas 

permasalahan perempuan yang tidak dibahas oleh aliran feminisme gelombang 

40 Rosemarie Tong, 2010, feminist thought: a more comprehensive introduction, third edition, USA: 
Westview Press, Hal. 8.
41 Ibid. Hal. 5.
42 Cudd Ann E. and Robin O. Andreasen, Feminist Theory; A Philosophical Anthology, 2005, 
Blackwell Publishing Ltd, Cornwall, hal. 5.
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pertama maupun kedua. Feminisme gelombang ketiga mulai muncul pada tahun 

1980-an yang mulai menginginkan multikuturalisme dalam feminisme karena 

melihat masih adanya kelompok lain perempuan yang tertindas seperti perempuan 

kulit hitam.43 Feminisme postmodern dan feminisme multikultural merupakan 

bentuk dari aliran feminisme gelombang ketiga. Penganut feminisme pada 

gelombang ketiga dianggap mengkhianati feminisme karena lebih menekankan 

pemikiran untuk menghapuskan perbedaan antara maskulin dan feminim, jenis 

kelamin perempuan dan laki-laki dan mencoba menghancurkan konsep para kaum 

laki-laki yang mencegah perempuan untuk mencapai kesetaraan. 44

 Penulis menggambarkan permasalahan pada penelitian ini menggunakan 

teori feminisme radikal. Paham feminisme radikal sudah ada sejak tahun 1970-an 

yang lahir karena adanya sistem patriarki dan ketidakadilan terhadap perempuan 

dalam berbagai hal.45 Kemudian paham feminisme radikal ini berkembang dan 

melawan segala bentuk sistem baik politik, budaya, dan sosial yang 

mendiskriminasikan perempuan. Feminis Radikal adalah sebutan untuk para aktivis 

feminisme radikal yang memperkenalkan cara berpikir baru dengan cara praktek 

langsung turun ke lapangan untuk menunjukkan kepada masyarakat apa yang dapat 

perempuan lakukan dengan tujuan menciptakan suatu perubahan.46 Penganut 

paham ini percaya bahwa mereka dapat mencapai kesetaraan gender dengan 

43 Chris Beasley, What is Feminisme ? An Introduction to Feminist Theory, Sage Publications, NSW, 
1999, hal. 27.
44 Ibid,Hal. 9.
45 Ani Soetjipto & Pande Trimayuni, 2013, Gender & Hubungan Internasional, Yogyakarta: 
JALASUTRA, hal 1.
46 Rosemarie, Op. Cit., Hal. 75.
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mereformasi sistem yang memiliki kebijakan pendidikan, hukum, dan ekonomi 

yang diskriminatif. 

Kate Millet dalam bukunya yang berjudul “Sexual Politics” berkata bahwa 

sex it’s about politics karena hubungan laki-laki dan perempuan diibaratkan seperti 

hubungan kekuasaan.47 Kate Millet melihat bahwa sistem patriarki telah 

membentuk laki-laki sebagai pihak yang dominan, membentuk perempuan sebagai 

pihak yang resesif dan menganggap bahwa segala sektor yang dikendalikan oleh 

sistem patriarki merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan.48 Sistem 

patriarki yang struktur kekuasaannya berbasis laki-laki ini dianggap bertanggung 

jawab atas terjadinya sistem yang diskriminatif.49 

Feminisme radikal terbagi menjadi dua substansi yaitu feminisme radikal 

reformis dan feminisme radikal revolusioner.50 Feminisme radikal reformis lebih 

menekankan kepada pemikiran dan masih berbentuk perencanaan jangka panjang. 

Efek yang dihasilkan dari feminisme radikal reformis masih dinilai lambat. 

Sedangkan feminisme radikal revolusioner bersifat lebih moderat sehingga efek 

yang dihasilkan lebih cepat mempengaruhi sistem seperti aksi feminisme ini dapat 

mempengaruhi dalam membuat suatu kebijakan.51 

Aksi SlutWalks merupakan implementasi dari feminisme radikal reformis. 

SlutWalks dikategorikan kedalam bentuk radikal reformis karena aksinya masih 

berdampak lambat dan lebih mengutamakan menyampaikan pemikiran. Hal ini 

47 Kate Millet, 1970, Sexual Politics, Chiccago: University of ILLINOIS Press, hal. 5.
48Ibid.  hal. 6.
49Ibid.  hal. 51.
50 Tong, Op. Cit., Hal. 51.
51 Ibid.  hal. 50.
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dibuktikan bagaimana SlutWalks yang merupakan implementasi feminisme radikal 

reformis menyuarakan aspirasi atau pemikiran mereka dengan cara berdemonstrasi 

turun langsung ke jalan dengan memakai pakaian minim. Dampak yang dihasilkan 

SlutWalks pun tidak secepat dampak yang dihasilkan feminisme radikal 

revolusioner seperti Gulabi Gang.

Feminisme radikal menggunakan beberapa cara untuk menyuarakan 

aspirasinya seperti melakukan penyerangan maupun demonstrasi dengan cara 

ekstrim. Demonstrasi dengan cara ekstrim dapat berupa aksi protes dengan tidak 

memakai pakaian maupun aksi menghancurkan lambang agama dan pemerintahan. 

Aksi demonstrasi ini dikenal dengan istilah sextremisme seperti yang Femen 

lakukan.52 Femen dalam mengimplementasikan aksinya merupakan bentuk 

perwujudan sextremisme karena menunjukkan seksualitas dengan berdemo tidak 

memakai pakaian dan bersifat destroyer.53

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis ialah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan 

penelitian deskriptif ialah memberikan gambaran suatu kejadian secara objektif 

guna untuk mendeskripsikan fenomena yang ada.

52 Jayeon Kim, 2013, We Came! We Stripped! We Conquered! TheSextremist Feminists of FEMEN 
in Ukrainian Historical Context and Contemporary Controversy, Honor Theses, paper 708 , USA: 
Colby College. Hal 27.
53Ibid. Hal. 5.
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1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam meneliti 

penelitian ini ialah teknik pengumpulan data sekunder yang mana disebut dengan 

studi kepustakaan atau (library research). Data-data yang menjadi acuan penulis 

untuk sumber penelitian diperoleh dari berbagai literatur-literatur, buku-buku, 

jurnal, artikel, media massa, dan berbagai sumber yang dapat dipercaya lainnya.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan untuk meneliti penelitian ini ialah 

analisa data kualitatif yang mana menggunakan tiga alur dalam menganalisa data 

kualitatif, yaitu: (a) mereduksi data, yaitu dengan cara merangkum, meringkas dan 

menyederhanakan data-data yang diperlukan serta mengabaikan data-data yang 

tidak diperlukan, (b) menyajikan data, yaitu dengan cara menyajikan suatu 

penjelasan singkat dari sekumpulan informasi untuk penarikan kesimpulan, serta 

(c) menarik kesimpulan serta memverifikasikannya, yaitu menyimpulkan serta 

menemukan hubungan sebab akibat pada suatu kejadian.54

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

A. Ruang Lingkup Materi

Dalam menulis penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada alasan 

munculnya gerakan perlawanan perempuan Slutwalks sebagai bentuk protes atas 

maraknya angka sexual violence di Kanada. 

54 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal. 339.
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B. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang telah mulai dilakukan dari 

tahun 2011 yang mana kasus SlutWalks muncul sebagai gerakan perlawanan 

perempuan atas adanya fenomena sexual violence hingga tahun 2014 yang 

merupakan momentum terakhir aksi protes SlutWalks di Vancouver.

1.7       Argumen Dasar

Kondisi kekerasan perempuan di Kanada ratingnya semakin meningkat 

pada tahun 2011 disertai respon pemerintah yang lamban atas banyaknya 

ketidakadilan terhadap perempuan dalam kasus kejahatan seksual mendorong 

kelompok persatuan perempuan untuk turun langsung kejalan menyampaikan 

aspirasi mereka. SlutWalks menggunakan cara yang unik dalam menyampaikan 

aspirasi dengan menggunakan pakaian minim layaknya pelacur. Fenomena aksi 

SlutWalks ini digambarkan dalam bentuk global civil society karena aksinya yang 

transnasional menyebar ke 200 kota dan 40 negara di dunia. Aksi SlutWalks ini juga 

merupakan implementasi dari pemikiran feminisme radikal ini mencoba untuk 

melakukan perlawanan terhadap fenomena victim blaming dan slut shaming. Victim 

blaming serta slut shaming yang marak terjadi di Kanada dianggap sebagai alasan 

digerakkannya SlutWalks sebagai bentuk perlawanan. 

Pengaruh SlutWalks dibuktikan dengan data yang dilansir oleh 

canadianwomen.org bahwa angka kekerasan seksual yang selalu meningkat setiap 

tahunnya mulai menurun perlahan. Aksi ini secara tidak langsung juga menekan 

kebijakan pemerintah setiap provinsi di Kanada. Tahun 2012 ada peningkatan 
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pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi sebelum SlutWalks turun langsung 

ke jalan. Data yang didapat untuk sumber penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya penurunan kekerasan seksual pasca aksi SlutWalks sehingga peneliti tertarik 

untuk meneliti penelitian ini.
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