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 BAB III

PERAN SLUTWALKS DI KANADA

SlutWalks menjadi suatu aksi transnasional yang menyebar ke 200 kota di 

dunia dan menjadi bagian bentuk dari global civil society. Aksi protes yang awalnya 

terlahir di Kanada ini kemudian menyebar dengan cepat berupaya melawan 

fenomena kekerasan seksual, viktimisasi terhadap korban, dan rape culture dengan 

basis pemikiran feminisme radikal reformisnya.  SlutWalks muncul pada bulan 

Januari 2011, berawal dari pernyataan seorang kepala kepolisian Toronto yang 

mengatakan kepada mahasiswa di York University bahwa jika perempuan ingin 

menghindari pemerkosaan harusnya mereka tidak berpakaian seperti pelacur. 

Kejadian ini kemudian memicu kemarahan para perempuan Kanada dan melahirkan 

aksi SlutWalks.

3.1 Aksi Slutwalks Sebagai Bentuk Protes Terhadap Sexual Violence Di 

Kanada

3.1.1    Perkembangan Aksi SlutWalks

Pada tanggal 24 Januari 2011, diadakan seminar tentang keselamatan 

perempuan di York University’s Osgoode Law School. Dalam seminar tersebut diisi 

oleh seorang kepala kepolisian Toronto, Kanada bernama Michael Sanguinetti. 

Michael Sanguinetti berkata bahwa “perempuan harus menghindari berpakaian 

layaknya pelacur seperti memakai pakaian minim agar terhindar dari pemerkosaan 
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dan kejahatan seksual lainnya.” Pernyataan Michael Sanguinetti tersebut ternyata 

memicu munculnya sebuah aksi perlawanan perempuan yang bernama SlutWalks. 

SlutWalks terlahir akibat sexual violence sensibility atau yang dikenal dengan 

sensitifitas kekerasan seksual yang tinggi di Kanada. Sensitifitas tersebut muncul 

selain karena maraknya kekerasan seksual dan viktimisasi korban namun juga 

karena penyataan Michael Sanguinneti yang dianggap menyudutkan perempuan.

Aksi perlawanan perempuan yang dimulai pada tahun 2011 di Kanada ini 

telah menyebar ke lebih dari 200 kota (termasuk 70 kota di Amerika Serikat) dan 

40 negara di dunia diantaranya Spanyol, Hungaria, Finlandia, Norwegia, Korea 

Selatan, Afrika Selatan, Australia, Ukraina, Meksiko, Brazil, India, Jerman, 

Maroko, Inggris, Kanada, dan lain-lain.1 SlutWalks di Kanada merupakan 

kampanye yang dilakukan oleh 22 organisasi atau lebih dengan tujuan menuntut 

keadilan terhadap korban victim-blaming dan slut-shaming yang merupakan 

dampak sosial dari kekerasan seksual. Dampak sosial tersebut terlahir dari 

fenomena rape culture. Aksi Slutwalks ini pertama kali diselenggarakan pada 

tanggal 3 April 2011 di Toronto, Kanada dengan tema “Because We’ve Had 

Enough” yang memiliki makna “apa yang kita alami sudah cukup sampai disini” 

sebagai aksi perlawanan victim-blaming, slut-shaming, dan juga rape culture.2 Aksi 

SlutWalks yang mereka lakukan memiliki tujuan menghapus stereotype dan 

1 Colleen Westendorf. 2013. “You Know at Least One Victim of Sexual Assault.” Huffington Post, 
Kanada, diakses dalam http://www.huffingtonpost.ca/colleen-westendorf/slutwalk-
anniversary_b_3014872.html  (9/4/2016, 20.35 WIB).
2   “SlutWalk Toronto: Because We’ve Had Enough.” 2011, SlutWalk Toronto diakses dalam 
http://www.slutwalktoronto.com. (9/4/2016, 20.13 WIB)

http://www.huffingtonpost.ca/colleen-westendorf/slutwalk-anniversary_b_3014872.html
http://www.huffingtonpost.ca/colleen-westendorf/slutwalk-anniversary_b_3014872.html
http://www.slutwalktoronto.com/
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mengubah mindset pemikiran masyarakat bahwa pemerkosaan terjadi bukan karena 

cara perempuan berpakaian tetapi karena perilaku pelaku yang membahayakan.3

SlutWalks merupakan suatu bentuk aksi demonstrasi yang menentang 

fenomena sexual violence dan rape culture.4 Aksi perlawanan perempuan ini 

merupakan respon dari pernyataan Michael Sanguinetti yang sikapnya dianggap 

sebagai bentuk dari victim blaming dan justru menempatkan posisi korban 

pemerkosaan berada di pihak yang bersalah bukan pemerkosanya. Pernyataan 

Sanguinetti ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rachel Hall bahwa perempuan 

digambarkan sebagai a priori victim status yang mana digambarkan sebagai subyek 

yang memancing terjadinya kejahatan sehingga membahayakan diri sendiri.5 

Sanguinetti juga menekankan bahwa perempuan harus menghindari berpakaian 

layaknya pelacur untuk menghindari potensi kejahatan. Jenis tips keselamatan yang 

disampaikan oleh Sanguinetti tersebut justru merupakan sikap slut-shaming karena 

menyiratkan bahwa perempuan yang berpakaian provokatif dapat memancing 

kejahatan dan kurang layak untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. 

Pemerintahan Kanada telah berupaya keras untuk menangani kasus 

kekerasan seksual yang terjadi di Kanada. Masyarakat menilai respon pemerintah 

dinilai lambat dan tidak efektif dalam menangani kasus sehingga masyarakat 

merasa pemerintah Kanada tidak dapat menangani permasalahan. Beberapa 

kelompok masyarakat yang kehabisan kesabaran kemudian menentang bentuk 

3 lihat gambar pada lampiran 3.1
4 Kaitlyn Mendes, 2015, SLUTWALK: Feminism, Activism, and Media, United Kingdom: Palgrave 
Macmillan, Hal. 10.
5 Rachel Hall, 2004, “It can Happen to You”: Rape prevention in the age of risk management, a 
Journal of Femnist Philoshopy, volume 19, No. 3 (Summer, 2004), USA: Hypatia Inc. Hal. 6.
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diskriminasi terhadap korban dan tergabung dalam suatu aksi yang melawan 

gagasan bahwa korban kejahatan bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka 

alami. Aksi ini menyebarkan pesan seperti “my dress is not a YES!” dan “No means 

No”.6 Aksi protes ini kemudian menyebar ke berbagai negara dengan tujuan 

mengubah stigma masyarakat  terhadap korban kekerasan seksual yang dilahirkan 

oleh rape culture, menuntut keadilan bagi korban kekerasan seksual, serta menuntut 

rasa hormat diantara semua orang tanpa memandang gender.7 Aksi ini kemudian 

tergabung dalam aksi yang dikenal dengan SlutWalks. SlutWalks kemudian 

berkembang dan menyebar ke 200 kota di dunia. SlutWalks diseluruh bagian dunia 

memiliki visi dan misi yang sama yaitu melawan kekerasan seksual dan rape 

culture yang bertujuan mendiskreditkan perempuan. Peran SlutWalks sendiri 

terbagi menjadi tiga yaitu peran institusional, konstitusional, serta fungsional.

A) Peran Fungsional

Peran SlutWalks secara fungsional ditunjukkan pada SlutWalks mencoba 

menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka melalui segala fasilitas yang ada. 

Strategi-strategi dalam menyebarkan aspirasi dan isu yang SlutWalks bawa dengan 

cara empat strategi global civil society menurut Edelman. Edelman membagi empat 

strategi persebaran masyarakat sipil global menjadi empat macam yaitu visibility, 

audibility, lobbying, serta networking.8

6 lihat gambar pada lampiran 3.2
7SlutWalk Toronto, WHY SlutWalk Toronto?( BECAUSE WE'VE HAD ENOUGH) diakses 
melalui http://www.slutwalktoronto.com/about/why (20/05/2016, 07:14 WIB)
8 Marc Edelman, 2001, Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics, Annual 
Review of Anthropology, Vol, 30, New Yorks: Annual Reviews Publisher, hal. 301.

http://www.slutwalktoronto.com/about/why
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Peran SlutWalks secara fungsional hanya terbagi menjadi tiga strategi 

karena SlutWalks tidak melakukan strategi lobbying yang dilakukan dengan cara 

bernegosiasi. Pertama, SlutWalks melakukan strategi visibility yang dilakukan 

dengan cara berdemonstrasi mengenakan pakaian minim seperti pelacur yang mana 

aksi uniknya ini merupakan strategi via visual sehingga memunculkan banyak 

dukungan dan kritikan.  Kedua, strategi audibility yang dilakukan SlutWalks untuk 

menarik perhatian publik dengan cara menyiarkan SlutWalks melalui radio-radio di 

Kanada salah satunya “Radio-Canada” yang mana SlutWalks berusaha 

menyampaikan pemikiran mereka melalui via audio. Ketiga, strategi yang 

digunakan SlutWalks sebagai global civil society berdasarkan pandangan Edelman 

ialah networking. SlutWalks dalam aksinya berhasil menarik perhatian publik dan 

massa dengan membangun suatu koneksi antara organisasi-organisasi perempuan 

dan LSM-LSM yang satu dengan lainnya tanpa memandang batas negara. Koneksi 

akan solidaritas perempuan antar negara ini tergabung karena dampak dari 

perkembangan globalisasi. Globalisasi telah menghapus batas negara yang mana 

mendekatkan yang jauh dan memudahkan untuk berkomunikasi satu sama lain 

sehingga membangun suatu koneksi antara satu dan yang lain. Koneksi solidaritas 

perempuan yang terkumpul dalam aksi SlutWalks ini terbangun akibat sosial 

media.9 Sosial media telah membantu para kelompok perempuan menyatukan 

solidaritas perempuan di dunia dalam aksi SlutWalks.

9 Mendes, Loc. Cit., hal. 57.
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B) Peran Institusional

Suatu negara dalam menciptakan perubahan  membutuhkan peran suatu  

lembaga resmi yang terstruktur secara formal guna mengatasi permasalahan negara 

tersebut. Kekerasan seksual yang marak terjadi di Kanada merupakan permasalahan 

yang butuh penanganan dari pemerintah federal Kanada. Setelah aksi SlutWalks 

yang muncul pada tahun 2011, belum ada peran pemerintahan nasional Kanada 

untuk menyelesaikan upaya dalam mengatasi kekerasan seksual, namun upaya 

institusional dari Kanada untuk mengatasi kekerasan seksual ditunjukan dari 

bagaimana upaya institusional beberapa provinsi di Kanada seperti membuat 

kebijakan terkait kekerasan seksual yang awalnya diterapkan di provinsi Quebec 

dan New Burnswick. New Burnswick menerapkan kebijakan terkait kekerasan 

seksual dengan cara membuat program bernama Strategy on Sexual Assault 

Services yang diberlakukan pada tahun 2010. Program provinsi New Burnswick ini 

tidak hanya melayani keluhan dan laporan masyarakat tentang kejadian pelecehan 

sebagai bentuk pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan, namun juga 

mengadakan dialog terkait tanggapan dan pencegahan kekerasan seksual yang 

berkelanjutan dengan cara berkolaborasi dengan staf provinsi dan komunitas 

perempuan yang berada di New Burnswick. Tujuan utama dari program ini ialah 

memberikan peningkatan, dukungan dan layanan terkoordinasi untuk korban 

kekerasan seksual, melaksanakan program pendidikan umum untuk mengatasi 

kesalahpahaman tentang kekerasan seksual, dan sebagai wadah aparatur pemerintah 

provinsi untuk rekomendasi kebijakan dalam membuat undang-undang.10

10Benoit, Op, Cit.,  Hal. 30.
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Provinsi Quebec dan New Burnswick memang telah membuat program 

terkait penanganan kekerasan seksual tetapi tidak menghilangkan kekerasan 

seksual yang terjadi di provinsi lain. Pada tahun 2011 kasus kekerasan seksual tetap 

marak terjadi bahkan viktimisasi terhadap korban kekerasan seksual tertinggi 

terjadi pada tahun 2010-2011 khususnya di kota Toronto, provinsi Ontario, 

Kanada.11 Komunitas perempuan Toronto sudah geram melihat maraknya 

kekerasan seksual dan viktimisasi korban, kemudian ditambah pula dengan 

pernyataan Michael Sanguinnetti yang dinilai rasis dan diskriminatif yang memicu 

kemarahan para aktivis perempuan di kota tersebut. Kemarahan mereka 

dilampiaskan dengan cara berdemo dengan berpakaian layaknya pelacur yang mana 

aksi yang mereka lakukan pertama kali pada tanggal 3 April 2011.

Aksi SlutWalks berhasil menekan pemerintah beberapa provinsi di Kanada 

untuk membuat kebijakan mengenai sexual violence pada saat itu. Aksinya  pertama 

kali digerakkan di kota Toronto yang terletak di provinsi Ontario. Provinsi Ontario 

pada saat itu mulai memiliki rencana untuk membuat kebijakan terkait 

permasalahan kekerasan seksual setelah kasus pernyataan Michael Sanguinnetti 

menjadi viral dan memicu protes juga perdebatan.12 Aksinya yang menarik pusat 

perhatian tersebut kemudian mendorong pemerintah provinsi Ontario untuk 

membuat kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual. Pada bulan Maret 2011 

sebelum aksi SlutWalks di Toronto dilakukan, pemerintahan provinsi Ontario 

kemudian membuat sebuah kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual dengan 

11 Ibid, Hal. 30.
12 Benoit, Op. Cit., Hal. 32.
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membuat program Changing Attitudes, Changing Lives: Ontario’s Sexual Violence 

Action Plan.13 Program ini dijalankan oleh Direktorat Keperempuanan Ontario 

dengan bekerjasama bersama Direktorat Keamanan Ontario, Direktorat Pelayanan 

Umum Ontario, ahli medis, pakar pendidikan, dan pakar hukum dengan cara 

memberikan seminar dan sosialisasi mengenai apa itu kekerasan seksual, 

dampaknya bagi kehidupan serta cara pencegahannya. Program ini juga 

memberikan pelatihan dan akses pendidikan bahkan pekerjaan bagi korban 

kekerasan seksual baik perempuan dengan ekonomi bawah, ras aborigin, 

perempuan cacat dan lansia.

Setelah provinsi Ontario membuat program penanganan kekerasan seksual, 

provinsi Manitoba pada tahun yang sama juga ikut membuat kebijakan terkait 

penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual di Manitoba termasuk rating 

tertinggi di Kanada. Fenomena SlutWalks yang berupaya melawan kekerasan 

seksual kemudian menjadi viral dan menyebar membuat pemerintah provinsi 

Manitoba mengesahkan bulan April sebagai Sexual Assault Awareness Month 

karena aksi SlutWalks pertama kali diadakan pada bulan April 2011.14 Sexual 

Assaults Awareness di provinsi Manitoba untuk pertama kalinya diperingati pada 

bulan April 2012 oleh masyarakat Manitoba.15 Cara pemerintah Manitoba 

menyelenggarakan perayaan Sexual Assault Awareness yaitu dengan cara membuat 

serangkaian acara yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

terkait kekerasan seksual seperti dialog dan membangun mental korban kekerasan 

13 Changing Attitudes, Changing Lives Ontario’s Sexual Violence Action Plan, Ontario, March 2011, 
diakses dalam http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000380.pdf (22-02-2017, 20:12 WIB).
14Benoit, Op. Cit., Hal. 32.
15 Ibid, Hal. 30.

http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000380.pdf
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seksual melalui sharing section. Sexual Assault Awareness Month ini telah 

ditetapkan pemerintah provinsi Manitoba dalam undang-undang legislatif 

Manitoba Bill 222 tentang The Sexual Assault Awareness Month Act yang isinya:16

WHEREAS sexual assault is one of the most 
underreported violent crimes in Manitoba and as many as nine 
sexual assaults out of ten might not be reported to police; AND 
WHEREAS there is a need to promote awareness, education 
and discussion about the seriousness of sexual assault and 
violence; THEREFORE HER MAJESTY, by and with the 
advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, 
enacts as follows:
Sexual Assault Awareness Month

1. April in each year is to be known throughout Manitoba as 
Sexual Assault Awareness Month.

   C.C.S.M. reference
2. This Act may be referred to as chapter S93 of the Continuing 

Consolidation of the Statutes of Manitoba.

   Coming into force
3. This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Hasil dari implementasi program Sexual Assaults Awareness Month dapat 

dilihat dari salah satu kota di provinsi Manitoba yaitu Winnipeg berhasil terpilih 

sebagai kota pertama di Kanada yang bergabung dengan UN Global Safe Cities 

Initiative to Reduce Sexual Violence Against Women and Girls pada bulan 

Desember 2013.17 Tujuan kota Winnipeg bergabung dalam UN Global Safe Cities 

ialah untuk menghasilkan solusi inovatif dengan cara bekerjasama dengan UN 

16Fifth Session, Thirty-Ninth Legislature Bill 222: The Sexual Assault Awareness Month Act, The 
Legislative Assembly of Manitoba, diakses dalam https://web2.gov.mb.ca/bills/39-5/b222e.php 
(19/02/2017,  10:22 WIB).
17 Winnipeg Safe City: Working For A City Free From Violence Against Women And Girls,   UN 
Safe Cities and Safe Public Spaces Initiative diakses dalam http://www.kanikanichihk.ca/wp-
content/upLoads/2016/01/Winnipeg-Safe-City-English-Brief-January-2016.pdf (19/02/2017,  
10:59 WIB). 

https://web2.gov.mb.ca/bills/39-5/b222e.php
http://www.kanikanichihk.ca/wp-content/upLoads/2016/01/Winnipeg-Safe-City-English-Brief-January-2016.pdf
http://www.kanikanichihk.ca/wp-content/upLoads/2016/01/Winnipeg-Safe-City-English-Brief-January-2016.pdf
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Women, kepolisian Winnipeg, lembaga pendidikan di Winnipeg dan aparatur 

pemerintah Winnipeg dalam mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terutama 

kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di tempat publik 

seperti jalanan, memberikan akses kepada perempuan dan anak perempuan untuk 

bergerak lebih bebas dengan aman, dan memberikan akses perempuan dapat 

menikmati kota Winnipeg pada malam hari tanpa ada ancaman kejahatan.18 

Provinsi Nova Scotia kemudian menyusul membuat kebijakan penanganan 

terhadap kekerasan seksual pada tahun 2014 yang mana Pemerintah Nova Scotia 

berkomitmen untuk mengadakan program Sexual Violence Strategy dengan 

pendanaan sebesar $6 juta Dollar US. Progam ini bertujuan untuk meningkatkan 

upaya pencegahan, meningkatkan pelayanan, dan dukungan bagi korban kekerasan 

seksual.19

C) Peran Konstitusional

Peran institusional Kanada dalam mengatasi kekerasan seksual ditunjukkan 

dari beberapa provinsi di Kanada yang mulai menerapkan kebijakan terkait 

penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pemerintah nasional Kanada 

lebih menunjukkan peran konstitusional dalam upaya menangani kekerasan 

seksual. Peran konstitusional Kanada dalam melawan kekerasan seksual 

ditunjukkan bagaimana pemerintah nasional Kanada membuat undang-undang baru 

pada tahun 2012 terkait keamanan perempuan.

18 Ibid, Hal. 3.
19 Benoit, Op. Cit., Hal. 30.
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Pemerintah nasional Kanada membuat  undang-undang Bill C 10 mengenai 

“Safe cities and Communities Act” yang berisi memberikan kenaikan hukuman 

minimal wajib dan meningkatkan hukuman maksimum untuk pelanggaran kasus 

kekerasan seksual dijalanan atau tempat umum terhadap anak-anak dan perempuan 

yang mengakibatkan ketakutan atau trauma dan menyerang korban secara individu 

maupun kelompok serta menyebarkan konten kekerasan seksual tersebut melalui 

cara langsung atau internet akan dituntut dengan hukuman maksimum 10 tahun 

penjara serta denda yang telah ditentukan.20 Undang-undang Bill C 10 dibuat pada 

tanggal 13 Maret 2012 tepatnya setelah aksi SlutWalks yang dilakukan ada tahun 

2011.21 Pembuatan undang-undang Bill C 10 tersebut merupakan bentuk peran 

pemerintahan nasional Kanada dalam menangani kasus kekerasan seksual.

3.1.2   SlutWalks sebagai Fenomena Global Civil Society

Media-media nasional bahkan internasional gencar menyorot aksi 

SlutWalks yang turun langsung ke jalan karena aksinya dianggap unik dalam 

menyuarakan aspirasinya. Aksinya yang vulgar bertujuan untuk mendapatkan 

perhatian pemerintah dan masyarakat karena dengan aksi biasa, aspirasi mereka 

belum tentu mendapat perhatian. Simbol aksi dengan cara berpakaian minim 

layaknya pelacur bertujuan untuk mereklaim kalimat “pelacur” yang selama ini 

tujuannya untuk menggambarkan korban kekerasan seksual dan menentang bahwa 

pemerkosaan terjadi karena cara perempuan berpakaian.

20 Safe Cities and Communities Act, Canada Justice Laws Website diakses dalam http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html (15/04/2017, 01:15 WIB).
21 Ibid.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html
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Perkembangan SlutWalks tidak hanya berada di Kanada namun juga 

menyebar ke berbagai negara. Peran media dan sosial media telah membuat aksi 

SlutWalks menyebar ke 200 kota di dunia.22 Sosial media menyebarkan aksi 

SlutWalks hingga menjadi viral dan media gencar memberitakan SlutWalks hingga 

diketahui seluruh dunia. 23 Kemudian aksi ini menyebar ke Amerika Utara lalu ke 

benua-benua dan negara-negara lain. Aksi ini muncul pada waktu yang sama 

dengan Occupy Wall Street24 dan terinsipirasi dari lahirnya  Arab Spring.25 

Aksi SlutWalks kemudian menyebar ke Maroko yang diprakarsai oleh 

Majdoline Lyazidi dengan mengusung tema "Stand up for yourselves and demand 

respect. Shame has to switch sides!" yang memiliki makna membela diri dan 

hormati perempuan karena yang patut dipermalukan adalah pelaku kekerasan 

seksual bukan korbannya26. Tujuan aksi SlutWalks di Maroko mengajak para 

perempuan untuk menentang kekerasan seksual di jalanan dan tempat umum untuk 

tujuan membela diri, menuntut rasa hormat, dan mempermalukan pelaku kekerasan 

seksual.27 SlutWalks Maroko mengekspresikan aspirasi mereka dengan membuat 

teater jalanan untuk menyuarakan keluh kesah mereka, mengumpulkan perhatian 

22Cecilia Benoit,  Issue Brief: Sexual Violence Against Women in Canada, Federal Provincial 
Territorial Senior Officials for The Status of Women Journal, May 2014, Canada Federal Provincial 
Governments, Hal. 15.
23 Mendes, Loc. Cit., hal. 34.
24 Aksi protes yang menyebar di Benua Amerika pada tahun 2011 dan bertujuan untuk memrotes 
ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, maraknya koruptor, dan akses perusahaan besar ke ranah 
politk.
25 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. 6.
26lihat gambar 3.3 pada lampiran
27 Hisham Almiraat, Morocco: SlutWalk Gets a Toehold, Morocco World News diakses dalam 
https://www.moroccoworldnews.com/2011/09/8916/morocco-slutwalk-gets-a-toehold/ 
(21/02/2017, 09:53 WIB).

https://www.moroccoworldnews.com/2011/09/8916/morocco-slutwalk-gets-a-toehold/
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media untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, dan tidak hanya dengan cara 

berpakaian minim namun juga mengajak mereka yang mengenakan jilbab untuk 

ikut aksi protes karena isu kekerasan seksual adalah isu seluruh perempuan di dunia.  

Aksi protes SlutWalks ini juga sempat menghebohkan Brazil karena dilakukan di 

lebih dari 40 kota pada musim panas dalam kurun waktu tahun 2011 dan 12 kota 

pada tahun 201228.29

Kekerasan seksual tidak hanya marak di Kanada namun juga lebih marak di 

India. Menurut Trishla Singh salah satu koordinator media untuk SlutWalks di New 

Delhi menjelaskan bahwa selama berabad-abad kata seperti "pelacur" telah 

digunakan di India untuk menghambat perkembangan perempuan, dan saat ini 

istilah yang merendahkan itu digunakan untuk menggambarkan perempuan yang 

pergi keluar rumah di malam hari atau mengambil pekerjaan shift pada malam 

hari.30 Sebelum aksi SlutWalks turun langsung ke jalan di New Delhi pada tanggal 

31 Juli 201131, sempat terjadi perdebatan antara media dan aktivis feminis India 

yang mana media memandang bahwa apa yang mereka lakukan telah merusak 

generasi perempuan India.32 Umang Sabarwal, seorang mahasiswa berusia 

sembilan belas tahun yang mendirikan sebuah laman Facebook untuk mendukung 

acara SlutWalks, mengatakan, "The way people stare at women, like they’re stare 

at meat" yang mana menurut Sabarwal ketika perempuan berjalan di jalanan meski 

28 lihat gambar 3.4 pada lampiran
29 Mendes, Loc. Cit., Hal. 50.
30 Elliot Hannon, Indian Women Take SlutWalk to New Delhi's Streets, TIME, diakses dalam 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2086142,00.html (21/02/2017, 10:51 WIB).
31 lihat gambar 3.5 pada lampiran
32Nandini Ramachandran, The Dilemmas Of A Slutwalk In India, Firstpost, 
http://www.firstpost.com/blogs/life-blogs/the-dilemmas-of-a-slutwalk-in-india-22709.html 
(21/02/2017,10:56 WIB).

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2086142,00.html
http://www.firstpost.com/blogs/life-blogs/the-dilemmas-of-a-slutwalk-in-india-22709.html
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dengan mengenakan pakaian tertutup, orang-orang bahkan kaum laki-laki akan 

memandang perempuan yang berjalan itu seperti daging sehingga SlutWalks 

muncul sebagai fenomena untuk melawan kejadian sosial tersebut.33 Aksi protes 

SlutWalks di India, hampir mirip dengan aksi SlutWalks di Maroko yang mana para 

perempuan mengenakan pakaian minim berbaris di samping perempuan-

perempuan yang memakai burqa, mahasiswa, pelajar, nenek, biarawati, dan 

sejumlah laki-laki juga ikut berpartisipasi dalam aksi protes tersebut. Para 

perempuan Muslim India yang memakai burqa mengatakan bahwa burqa tidak 

dapat melindunginya dari perkosaan dan kekerasan seksual sehingga cara 

berpenampilan perempuan tidak menjamin keselamatan perempuan.34 Aksi 

SlutWalks di India mencoba menekankan pesan ini ke seluruh dunia bahwa 

penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan bukan dari cara mereka 

berpakaian namun nilai-nilai rape culture yang tertanam dalam pemikiran 

masyarakat sehingga memarjinalisasi kaum perempuan di India.35

Aksi SlutWalks menyebar karena isu yang diperjuangkan adalah isu 

transnasional. Isu kekerasan seksual, viktimisasi korban, dan rape culture adalah 

permasalahan seluruh dunia bukan hanya satu negara. Setiap aksi protes yang telah 

diselenggarakan SlutWalks merupakan inisiatif independen dan tanpa kepentingan 

suatu organisasi atau tanpa peraturan yang mengikat.36 SlutWalks awal mulanya 

berada di Kanada kini meluas ke ruang lingkup internasional. Terutama sejak aksi 

33 Joetta L. Carr, The SlutWalk Movement: A Study in Transnational Feminist Activism,  Journal of 
Feminist Scholarship Vol 4 (Spring 2013), USA: Western Michigan University, hal. 26.
34 India 'Slutwalk' Sex Harassment Protest Held In Delhi, BBC News,diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-14357443 (21/02/2017, 23:14 WIB)
35 Elliot, Op. Cit.
36 Carr, Op. Cit., Hal. 26.

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-14357443
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yang di lakukan pada 3 April 2011 dengan mengusung tema because we’ve had 

enough, SlutWalks kemudian bertransformasi menjadi global civil society yang 

tidak hanya mengangkat isu tentang kekerasan seksual, tetapi juga isu seksualitas 

perempuan dan kesetaraan gender. 

SlutWalks jika dimasukkan kedalam konsep global civil society merupakan 

implementasi fenomena global civil society menurut pendapat Scholte. Menurut 

Scholte global civil society terbagi menjadi tiga bentuk yaitu conformist, reformist, 

dan radikal. Berdasarkan pendapat Scholthe, SlutWalks merupakan implementasi 

fenomena global civil society yang berbentuk gerakan radikal. SlutWalks dapat 

disebut sebagai bentuk gerakan radikal karena aksinya yang berusaha untuk 

menghancurkan stigma rape culture dan merubah cara pandang masyarakat dalam 

melihat kasus kekerasan seksual. Rape culture merupakan nilai-nilai yang 

tujuannya memarjinalisasi kaum perempuan yang mana menciptakan diskriminasi 

gender yang tertanam pada pemikiran masyarakat secara turun temurun sehingga 

membudaya. Aksi SlutWalks mencoba menghancurkan konsepsi pemikiran 

masyarakat rape culture yang mana dapat merugikan korban kekerasan seksual 

dalam segala aspek. SlutWalks sebagai bentuk dari global civil society juga 

mencoba untuk mereklaim kembali kata “pelacur” yang tertanam dalam pemikiran 

masyarakat dan telah disalahgunakan untuk menggambarkan korban kekerasan 

seksual.

Aksi ini berhasil memberikan inspirasi dan cara menyuarakan aspirasi untuk 

organisasi-organisasi perempuan dan LSM-LSM yang mendukung perempuan agar 

suara mereka didengar oleh publik dan pemerintah. Pada faktanya, aksi SlutWalks 
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berhasil mengumpulkan solidaritas perempuan-perempuan di dunia untuk 

bergabung melawan kekerasan seksual, viktimisasi terhadap korban kekerasan 

seksual, dan berbagai bentuk rape culture. Aksi protes SlutWalks merupakan 

perwujudan dari fenomena global civil society yang mana aksinya menyebar luas 

ke berbagai negara.

3.1.3   SlutWalks sebagai Perwujudan Feminisme Radikal Reformis

Aksi SlutWalks digambarkan sebagai bentuk perspektif feminisme dari segi 

pemikiran. Menurut pandangan feminis radikal, gender dan sex adalah dua hal yang 

berbeda.37 Gender tercipta dari konstruksi pemikiran masyarakat berdasarkan 

agama, adat, dan budaya sedangkan sex adalah jenis kelamin pemberian Tuhan 

yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Feminisme radikal memandang nilai-

nilai yang terlahir dari masyarakat terkait pembagian peran dan perilaku yang harus 

dilakukan laki-laki dan perempuan telah menciptakan nilai-nilai diskriminasi 

terhadap perempuan yang berakibat pada termarjinalisasinya kaum perempuan 

dalam sektor publik maupun privat. Penganut paham feminisme radikal juga 

beranggapan bahwa sistem patriarki yang didominasi kaum laki-laki adalah 

permasalahan bagi kaum perempuan. 

Aksi yang dilakukan SlutWalks seperti berorasi dan berjalan di jalanan kota 

dengan memakai pakaian layaknya pelacur bertujuan untuk memperjuangkan hak-

hak dan keadilan perempuan khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan 

seksual. Mereka merasa bahwa ketertindasan yang dialami oleh korban kekerasan 

37 Marc Edelman, Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics, Annual Review 
of Anthropology, Vol.. 30. Hal. 301.
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seksual merupakan efek buruk dari rape culture. Stigma rape culture yang tertanam 

dalam pemikiran masyarakat di Kanada sudah merugikan kaum perempuan 

terutama yang menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual di 

Kanada lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan sehingga 

para perempuan Kanada yang tergabung dalam aksi SlutWalks menganggap bahwa 

dominasi laki-laki yang seharusnya disalahkan karena mengobyektifikasi 

perempuan melalui cara berpakaian dan perilaku mereka yang dianggap tidak 

bermoral. 

SlutWalks merupakan bentuk dari feminisme radikal yang mana bersifat 

menyerang segala institusi atau apapun yang berusaha untuk mendiskreditkan 

perempuan seperti rezim patriarki yang mengabaikan peran perempuan. Aksi 

SlutWalks cocok untuk digambarkan dengan perspektif feminisme radikal karena 

aksinya yang mencoba menyerang konsepsi pemikiran masyrakat yang kolot. 

Pemikiran masyarakat yang kolot tergambar dari bagaimana masyarakat 

menyalahkan perempuan terutama korban kekerasan seksual sebagai penyebab 

terjadinya kasus kekerasan seksual. Pemikiran masyarakat yang kolot ini masih 

terpengaruh oleh pemikiran rape culture. Aksi SlutWalks kemudian muncul untuk 

melawan rape culture dan mencoba menyerang pemikiran masyarakat yang 

mencoba mendiskreditkan perempuan dengan kata “pelacur”. Tujuan aksi 

SlutWalks sebagai bentuk aksi dari implementasi feminisme radikal salah satunya 

ialah menekankan bahwa “pelacur” adalah perempuan yang menjajakan tubuhnya 

untuk kepentingan prostitusi bukan perempuan yang berpakaian minim atau 

perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
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SlutWalks disebut sebagai perwujudan feminisme radikal reformis karena 

aksinya lebih menekankan kepemikiran dan melalui perencanaan sehingga efek 

yang dihasilkan agak lamban. Feminisme radikal reformis merupakan bentuk 

landasan pemikiran dari para feminis radikal yang berupaya untuk mengubah 

struktur, budaya dan kebiasaan yang dianggap mendiskreditkan perempuan dengan 

mencanangkan suatu gerakan seperti demonstrasi dengan cara ekstrem.38 Aksi 

SlutWalks dilakukan dengan cara berdemo turun ke jalan seperti yang dilakukan 

gerakan-gerakan reformis lainnya. Cara SlutWalks berdemo seperti memakai 

pakaian pelacur juga merupakan bentuk simbol bahwa masyarakat harus 

menghapus stereotype yang buruk terhadap korban kekerasan seksual. Aksi ini 

tidak menjamin akan menghapus cara berpikir masyarakat yang cenderung rape 

culture karena masyarakat terlahir dengan cara berpikir yang berbeda-beda. 

Berbeda dengan Gulabi Gang yang bersifat revolusioner. Gulabi gang merupakan 

salah satu contoh bentuk feminisme radikal revolusioner karena organisasi 

perempuan tersebut turun langsung ke jalan untuk menyerang pelaku atau institusi 

yang mendiskreditkan perempuan sehingga efek yang dihasilkan langsung merubah 

struktur yang ada.

SlutWalks yang merupakan perwujudan dari feminisme radikal reformis ini 

memperluas jangkauan aksinya ke berbagai negara dengan membawa gagasan 

bahwa tidak ada cara berpakaian apapun yang mencoba mendiskreditkan 

perempuan, menentang viktimisasi terhadap korban kekerasan seksual dan sebagai 

38 Rosemarie Tong, 2010, feminist thought: a more comprehensive introduction, third edition, 
USA: Westview Press, hal. 132.
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bentuk aksi perlawanan perempuan terhadap fenomena kekerasan seksual. Gagasan 

ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pemikiran masyarakat kolot yang 

memiliki stigma rape culture. Selain itu SlutWalks juga muncul untuk menghapus 

stereotype “pelacur” yang melekat pada korban kekerasan seksual

3.2 Dampak SlutWalks Terhadap Kekerasan Seksual di Kanada

Aksi SlutWalks telah membuat kepala kepolisian Toronto Michael 

Sanguinnetti menyesali pernyataannya di Yorks University Oosgode Law School.39 

pernyataannya yang kontroversial tersebut telah memicu munculnya SlutWalks 

karena masih adanya sexual violence sensibility masyarakat yang mana kekerasan 

seksual di Kanada merupakan fenomena yang marak khususnya bagi kaum 

perempuan yang berasal dari ras aborigin dan perempuan dengan ekonomi bawah. 

Jumlah kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dapat 

dipastikan datanya secara resmi karena banyak kasus kekerasan seksual yang tidak 

dilaporkan, korbannya menghilang, atau meninggal dengan kondisi tidak dapat 

diidentifikasi.40Pemerintah Kanada pada saat itu terlalu meremehkan dan lamban 

dalam menangani kekerasan seksual. Pada tahun 2010 hingga 2011 kasus kekerasan 

seksual kerap terjadi berikut data kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 

2010-2011:

39 Ed Pilkington, SlutWalking gets rolling after cop's loose talk about provocative clothing, The 
Guardian News, diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2011/may/06/slutwalking-
policeman-talk-clothing (22/02/2017, 19:41 WIB).
40Sheehy, Op, Cit,. Hal. 10.

https://www.theguardian.com/world/2011/may/06/slutwalking-policeman-talk-clothing
https://www.theguardian.com/world/2011/may/06/slutwalking-policeman-talk-clothing
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Tabel 3.1 : Total Jumlah Kekerasan Seksual Di Kanada yang 
Dilaporkan pada Tahun 2010-201141

Type of Offence 2010 Number 2011 Number Percent change in 
rate 2010 to 2011

Sexual Assaults level 1 
(rape, sex slavery, 
harrasment, etc) 

21.795 21.283 -3%

Sexual Assaults level 2 
(weapon or bodily 

harm)

402 398 -2%

Sexual Assaults level 3
(aggravated)

179 140 -23%

Grafik diatas secara keseluruhan menggambarkan tingkat kekerasan seksual 

menurun pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, lebih dari 

21.800 kasus kekerasan seksual dilaporkan, yang sebagian besar 98% kasus 

diklasifikasikan sebagai bentuk kasus kekerasan seksual level 1. Tiga jenis 

kekerasan seksual di Kanada terlihat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

yang mana kekerasan seksual level 1 mengalami penurunan 3%, kekerasan seksual 

level 2 mengalami penurunan 2%, dan kekerasan level 3 mengalami penurunan 

23%. Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan memang menurun namun 

stereotype rape culture terhadap korban kekerasan seksual masih ada.

Berdasarkan data diatas jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2010 

hingga 2011 masih terhitung tinggi di Kanada yang kemudian mendorong 

kelompok perempuan yang tergabung dalam aksi SlutWalks mengumpulkan massa 

untuk turun ke jalan dengan memakai pakaian minim seperti pelacur untuk 

41 Police-reported crime statistics in Canada 2011, Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X, 
Statistics Canada Juristat, hal. 30.



70

melawan kekerasan seksual. Aksi tersebut terjadi karena respon pemerintah yang 

dinilai lamban menangani permasalahan yang semakin menyudutkan kaum 

perempuan. Menurut Uniform Crime Reporting Survey, data diatas tidak 

menggambarkan jumlah korban kekerasan seksual yang sebenarnya karena banyak 

yang tidak berani melapor.42 Dampak aksi ini dinilai berhasil menekan beberapa 

pemerintah provinsi di Kanada untuk membuat kebijakan terkait kekerasan seksual 

serta menurunkan angka kekerasan seksual di Kanada. Pada tahun 2012 angka 

kekerasan seksual yang dilaporkan justru meningkat seperti data berikut ini:

Tabel 3.2 : Total Jumlah Kekerasan Seksual Di Kanada yang 
Dilaporkan pada Tahun 2011-201243

Type of Offence 2011 Number 2012 Number Percent change in 
rate 2011 to 2012

Sexual Assaults level 1 
(rape, sex slavery, 
harrasment, etc) 

21.311 21.422 -1%

Sexual Assaults level 2 
(weapon or bodily 

harm)

400 369 -9%

Sexual Assaults level 3
(aggravated)

149 130 -14%

Grafik data diatas menggambarkan peningkatan pelaporan kekerasan 

seksual yang bertambah khususnya kekerasan seksual level 1. Pada tahun 2012, 

angka kekerasan seksual yang dilaporkan meningkat kurang lebih 21.900 kasus. 

Peningkatan pelaporan kekerasan seksual pada tahun 2012 tersebut disebabkan 

banyak korban kekerasan seksual yang baru berani melaporkan kasus tersebut di 

42 Ibid, Hal. 2.
43 Police-reported crime statistics in Canada 2012, Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X, 
Statistics Canada Juristat, hal. 36.
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tahun 2012 tepatnya setelah aksi SlutWalks yang dilakukan pada tahun 2011.44 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bagaimana aksi SlutWalks yang merupakan 

aksi solidaritas para perempuan Kanada turun langsung ke jalan berhasil 

menciptakan rasa keberanian kepada para perempuan Kanada untuk melaporkan 

kekerasan seksual yang mereka alami.

   Aksi SlutWalks berupaya untuk menentang segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan seperti rape culture telah menunjukkan dampak pada tahun 

2012 yang mana menurut data yang diambil Global Social Survey bahwa pada 

tahun 2012 para perempuan mulai memberanikan diri untuk melaporkan kasus 

kekerasan seksual yang mereka alami.45 

Sebagian masyarakat Kanada masih memiliki stigma rape culture yang 

mana merugikan kehidupan perempuan dalam segala aspek khususnya korban 

kekerasan seksual. Selama ini para perempuan tidak berani melaporkan kasus 

kekerasan seksual yang mereka alami karena respon masyarakat yang justru 

menyudutkan mereka dengan bentuk diskriminasi victim blaming dan slut shaming 

sehingga mengganggu kehidupan para perempuan. Aksi perlawanan perempuan 

juga memberikan dampak terhadap angka penurunan kekerasan seksual pada tahun 

2013. Berikut data grafik jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Kanada:

44Mendes, Loc. Cit., Hal. 187.
45 Statistics, Op. Cit., Hal. 4. 
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Tabel 3.3 : Total Jumlah Kekerasan Seksual Di Kanada yang 
Dilaporkan pada Tahun 2012-201346

Type of Offence 2012 Number 2013 Number Percent change in 
rate 2011 to 2012

Sexual Assaults level 1 
(rape, sex slavery, 
harrasment, etc) 

21.374 20.804 -4%

Sexual Assaults level 2 
(weapon or bodily 

harm)

372 370 -2%

Sexual Assaults level 3
(aggravated)

124 137 +9%

Data diatas menggambarkan penurunan angka kekerasan seksual yang 

dilaporkan pada tahun 2013. Grafik diatas menggambarkan bagaimana kekerasan 

seksual level 1 mengalami penurunan hingga 4% dari tahun 2012. Beberapa kasus 

kekerasan seksual terdahulu juga ada yang dilaporkan pada tahun 2013. Namun 

berdasarkan data grafik diatas kekerasan seksual pada level 3 yang menyebabkan 

kematian dan kecacatan telah mengalami peningkatan hingga 9%. Angka kekerasan 

seksual dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan seperti data penurunan 

kekerasan seksual dari tahun 2013 ke 2014 berikut ini:

 

46 Police-reported crime statistics in Canada 2013, Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X, 
Statistics Canada Juristat, hal. 32.
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Tabel 3.4 : Total Jumlah Kekerasan Seksual Di Kanada yang 
Dilaporkan pada Tahun 2013-201447

Type of Offence 2013 Number 2014 Number Percent change in 
rate 2011 to 2012

Sexual Assaults level 1 
(rape, sex slavery, 
harrasment, etc) 

20.695 20.311 -3%

Sexual Assaults level 2 
(weapon or bodily 

harm)

368 319 -14%

Sexual Assaults level 3
(aggravated)

133 105 -22%

Grafik data diatas menggambarkan penurunan jumlah kekerasan seksual 

dari tahun 2013 ke 2014 meskipun persentase penurunan hanya 3%. Pada tahun 

2014 angka kekerasan seksual level 2 mengalami penurunan hingga 14% dan 

kekerasan seksual  level 3 mengalami penurunan hingga 22%. Hal ini merupakan 

prestasi bagi Kanada karena mengalami penurunan kekerasan seksual setiap 

tahunnya.

Dampak dari aksi SlutWalks dibuktikan dari isu yang dibawa oleh mereka 

dan dijadikan rekomendasi kebijakan untuk program kekerasan seksual terhadap 

perempuan di beberapa provinsi di Kanada. SlutWalks sudah menjadi viral sejak 

Michael Sanguinnetti memberikan pernyataan terkait cara berpakaian perempuan 

yang mengundang. Protes, perdebatan, dan perlawanan dari berbagai pihak 

terhadap pernyataan Michael Sanguinnetti mulai muncul dimana-mana sebelum 

aksi SlutWalks turun ke jalan. Pemerintah provinsi Ontario mulai berencana 

membuat aturan terkait kekerasan seksual setelah melihat kejadian Michael 

47 Police-reported crime statistics in Canada 2014, Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X, 
Statistics Canada Juristat, hal. 33.
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Sanguinnetti yang viral di media sosial.48 Setelah pemerintah Ontario membuat 

kebijakan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan kemudian diikuti oleh 

pemerintah provinsi Manitoba dan Nova Scotia. Kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah beberapa provinsi di Kanada juga menciptakan dampak terhadap 

penurunan kekerasan seksual di beberapa provinsi. Berikut grafik data kekerasan 

seksual tahun 2010 hingga tahun 2014 berdasarkan provinsi di Kanada:

Tabel 3.5 : Data Kekerasan Seksual pada Tahun 2010-2014 Berdasarkan 
Provinsi di Kanada49

48 Benoit, Op. Cit., Hal. 31.
49 Police-reported crime statistics in Canada 2011,2012,2013, & 2014,  Statistics Canada—
Catalogue no. 85-002-X, Statistics Canada Juristat, hal. 32.

Sexual Assaults level 1,2, ,3 (2010 to 2011) 2011 to 2012

Province and Territorry Number rate

percent 
rate 

change 
in 

2010 
to 

2011 Number Rate

Percent rate 
change in 2011 

to 2012
Newfoundland and labrador 330 65 -10 371 72 15
Prince Edward Island 76 52 22 74 51 0
Nova Scotia 708 75 4 668 70 -5
New Brunswick 548 73 -8 498 66 -10
Quebec 3.855 48 -11 3.985 49 4
Ontario 7.821 58 0 7.979 59 1
Manitoba 1.477 118 1 1.490 115 -1
Sasketchewan 1.123 106 -4 1.042 96 -12
Alberta 2.739 72 0 2.818 73 2
British Columbia 2.700 59 -7 2.594 56 -6
Yukon 64 185 -5 77 213 18
Northwest Territories 179 410 -4 176 406 -2
Nunavut 201 603 -1 179 531 -9
Canada 21.281 63 -3 21.921 63 -1
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Sexual Assaults level 1,2, ,3 (2012 to 2013) 2013 to 2014

Province and Territorry Number Rate

Percent 
Rate 
Change 
in 2012-
2013 Number Rate

Percent Rate 
Change in 
2013 to 
2014

Newfoundland and labrador 311 59 -17 305 58 -2
Prince Edward Island 85 59 15 56 38 -34
Nova Scotia 647 69 -3 591 63 -9
New Brunswick 454 60 -7 426 57 -8
Quebec 3.983 49 -1 3.661 45 -7
Ontario 7.677 57 -4 7.618 56 -2
Manitoba 1.379 109 -7 1.314 110 -1
Sasketchewan 1.049 95 -2 1.124 100 4
Alberta 2.744 68 -7 2.786 68 -3
British Columbia 2.554 56 0 2.341 51 -5
Yukon 73 199 -6 86 222 6
Northwest Territories 173 397 0 146 335 -17
Nunavut 182 511 -3 187 511 -4
Canada 21.311 61 -4 20.735 58 -3

(*) Peningkatan pelaporan kekerasan seksual pada tahun 2012 karena banyaknya perempuan yang 
baru berani melaporkan kejadian yang mereka alami di tahun sebelumnya.

Data diatas menunjukkan peningkatan pelaporan kekerasan seksual dari 

tahun 2011 ke tahun 2012 yang mana ada sekitar kasus kekerasan seksual 21.900 

yang dilaporkan polisi. Jumlah pelaporan meningkat pada tahun 2012 karena 

mayoritas kekerasan seksual yang terjadi dahulu baru berani dilaporkan pada tahun 

2012 dan 2013. Pada tahun 2013 ada sekitar 21.300 kasus kekerasan seksual yang 

dilaporkan ke polisi. Secara keseluruhan, tingkat kekerasan seksual yang dilaporkan 

menurun 4% pada 2013.  Pada tahun 2014, ada sekitar 20.700 kasus kekerasan 

seksual yang dilaporkan ke polisi. Data diatas juga menggambarkan konsistensi 

angka menurunnya kekerasan seksual di provinsi New Burnswick yang mana pada 

tahun 2011 angka kekerasan menurun 8%, tahun 2012 menurun 10%, tahun 2013 
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menurun 7% dan tahun 2014 menurun 8%. Kemudian disusul oleh provinsi 

Manitoba yang mana pada tahun 2012 sejak Sexual Assaults Awareness Month 

diberlakukan mengalami penurunan 1% pada tahun 2012, 7% pada tahun 2013, dan 

1% pada tahun 2014.

Banyak kasus kekerasan seksual terdahulu yang terjadi dan baru dilaporkan 

pada tahun 2012 dan 2013 merupakan dampak dari aksi SlutWalks. Para perempuan 

korban kekerasan seksual yang sebelumnya tidak memiliki keberanian melaporkan, 

baru melaporkan di tahun 2012 dan 2013.50 Aksi SlutWalks secara tidak langsung 

mendorong keberanian para perempuan agar melaporkan kekerasan seksual yang 

mereka alami tanpa perlu takut ancaman atau diskriminasi dari pihak manakan 

karena yang patut disalahkan adalah pelaku kekerasan seksual. Dampak dari aksi 

SlutWalks telah menciptakan rasa keberanian sebagian perempuan korban 

kekerasan seksual untuk melapor kejadian yang dahulu mereka alami.

3.3 Respon Masyarakat terhadap Aksi SlutWalks

3.3.1 Dukungan terhadap SlutWalks

Aksi SlutWalks menuai berbagai pujian dan dukungan dari berbagai pihak 

dalam menyuarakan aksinya karena dianggap mampu menekan pemerintah dalam 

membuat kebijakan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya di 

Kanada. Aksi yang pertama kali muncul di Kanada ini juga telah mendapat 

dukungan para feminis dari berbagai macam negara. Aksinya yang dianggap unik 

ini mampu menarik perhatian dunia, masyarakat, media bahkan pemerintah.

50 Police-reported 2012, Op. Cit., Hal. 6.
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Judith Butler yang merupakan seorang filsuf gender Amerika memberikan 

pernyataan terkait pengalamannya berpartisipasi dalam aksi SlutWalks di Ankara, 

Turki bahwa ketika dirinya berada di Ankara, Turki dan mengikuti aksi SlutWalks 

dengan sekelompok perempuan transgender, aktivis perempuan, pekerja hak asasi 

manusia, feminis, orang-orang Muslim serta sekuler, mereka menentang fenomena 

kejahatan yang sering terjadi di Turki yaitu perempuan transgender dibunuh secara 

rutin di jalan-jalan Ankara dan banyak perempuan yang mengalami kekerasan 

seksual di jalanan meskipun mereka memakai pakaian tertutup. Mereka bersatu 

ditengah perbedaan yang ada karena mereka mengalami rasa ketidakamanan di 

jalanan dan tempat umum. Aksi SlutWalks bermaksud baik dengan tujuan mencoba 

melawan fenomena kejahatan yang terjadi pada perempuan. 51

Menurut Rita Banerji, seorang aktivis gender di India mengatakan dalam 

tulisannya tentang “SlutWalk to Femicide: Making the Connection” bahwa:52

“...the issue at the crux of the SlutWalk is one and the 
same as for all the other above-mentioned afflictions. It is 
about the recognition of women as individuals with certain 
fundamental rights, including that of safety and personal 
choices, which no one, not even the family, can violate…. 
The basic message of the SlutWalks to society is this: “A 
woman’s body is her personal domain! And nobody else’s!”

Rita Banerji menjelaskan bahwa pada dasarnya pesan yang disampaikan 

oleh SlutWalks ialah secara fundamental tubuh perempuan ialah milik dirinya 

sendiri bukan suatu properti milik orang lain bahkan keluarga sekalipun. 

51Carr, Op. Cit., Hal 25.
52 Ibid, hal. 26.
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Perempuan memiliki hak atas tubuh-tubuhnya termasuk dalam hal keamanan dan 

pilihan hidup mereka. Mereka berhak atas tubuh-tubuh mereka tanpa kontrol dari 

pihak lain. Jika kebebasan dan cara berpakaian perempuan masih dikontrol oleh 

pihak lain menanandakan bahwa belum adanya kebebasan yang didapat.

SlutWalks sebagai aksi merupakan aksi solidaritas perempuan dalam 

memerangi stereotip “Slut” dengan cara berpakaian seperti pelacur dalam 

menyuarakan aspirasinya.53 Tujuan Slutwalks mencoba mendefinisikan kembali 

kalimat “Slut” karena merupakan bentuk dari victim-blaming dan slut-shaming 

yang terlahir dari rape culture. Aksi demo dengan mengenakan pakaian layaknya 

pelacur merupakan bentuk simbolik perlawanan terhadap stereotip “Slut” serta 

menunjukkan otoritas perempuan dalam segala aspek.54 Pada intinya, aksi Slutwalks 

menekankan bahwa tidak ada perilaku, identitas, ataupun bentuk pakaian yang 

bertujuan untuk mengundang serangan ataupun alasan untuk mendiskreditkan 

korban kekerasan seksual.55

Rose Munro, seorang aktivis feminis Skotlandia yang berbicara di 

SlutWalks Edinburgh 2011, memberikan pernyataan bahwa sejak SlutWalks 

muncul, lingkungan pergaulannya sering berbicara tentang kekerasan seksual dan 

viktimisasi korban kekerasan seksual secara kolektif. Aksi SlutWalks menurutnya 

telah berhasil menyerang pemikiran orang-orang dilingkungannya yang memiliki 

mindset rape culture. Menurut Munro SlutWalks adalah suatu aksi yang dapat 

53 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.
54Ibid. Hal xii.
55 Ibid, hal. 2.



79

merubah pemikiran diskriminasi masyarakat dalam memandang kasus kekerasan 

seksual. Hal ini merupakan kemajuan bagi kaum perempuan di dunia bagi Munro.56

Aksi SlutWalks memang mencoba melawan rape culture yang merupakan 

hasil produk pemikiran patriarki, namun juga bukan tanpa dukungan kaum laki-

laki. Kepentingan SlutWalks ialah mencegah terjadinya kekerasan seksual, 

mengakhiri rape culture, serta melibatkan laki-laki dalam aksinya.57 David Wraith, 

yang merupakan aktivis laki-laki SlutWalks yang menggerakkan SlutWalks di St. 

Louis pada tahun 2012 mengatakan bahwa dukungan kaum laki-laki terhadap 

gerakan perlawanan perempuan sangat penting. Menurut David jika kita ingin 

perubahan, kita harus berjalan bersama-sama tanpa adanya diskriminasi. Slutwalks 

Cape Town pada tahun 2011 juga diprakarsai oleh seorang laki-laki bernama Stuart 

Macdonald yang mana ia tertarik bergabung dalam aksi tersebut karena sadar posisi 

perempuan yang terdiskriminasi dalam lingkup publik maupun prifat akibat dari 

budaya patriarki yang tertanam dalam pemikiran masyarakat.  Hugo Schwyzer yang 

merupakan aktivis SlutWalks LA 2011 mendukung penuh aksi SlutWalks dengan 

mengatakan pernyataan.58

“Wherever women go, and what ever they wear, they 
should be free from sexual assault and harrasment. Respect 
women is not contingent on their sexual behaviors or on their 
dress, but on their humanity.”

Menurut Hugo mendukung aksi SlutWalks bukanlah hal buruk karena tujuan 

mereka tidaklah buruk. SlutWalks hanya menuntut keadilan terhadap perempuan 

56 Carr, Op. Cit., Hal. 25.
57 Mendes, Loc. Cit, Hal. 118.
58 Ibid.
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khususnya korban kekerasan seksual. Menurut Hugo menghormati perempuan 

tidak dengan melihat dari cara berpakaiannya namun hormati perempuan karena 

mereka juga manusia. 

Aksi SlutWalks yang bersifat radikal dan menyerang ini juga bukan 

didukung oleh beberapa kelompok perempuan muslim salah satunya aktivis feminis 

muslim bernama McVeigh menyatakan dukungannya pada aksi SlutWalks karena 

aksi ini tidak memiliki tujuan yang buruk. McVeigh dalam tulisannya yang berjudul 

“SlutWalks Wrong Message, Poor Taste, and Good Idea?” ia mengatakan bahwa:59

“I choose to wear my hijab and I find this piece of cloth 
really liberating because people don’t really judge me for what 
I look like. I absolutely believe that women has right to wear 
whatever she wants. I don’t want the police, the state, anybody 
else, to tell me as a woman what I can and can’t wear.”

McVeigh dalam tulisannya menjelaskan bahwa seharusnya jika masyarakat 

ingin kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak terjadi lagi, jangan terlalu 

berfokus kepada cara perempuan berpakaian tapi berfokus pada perilaku pelaku. 

Tidak ada pihak yang dapat menjamin bahwa cara berpakaian dapat 

menyelamatkan kehidupan perempuan sebagai bukti kekerasan seksual juga umum 

di Pakistan bahkan tidak jarang di negara Timur Tengah. Mayoritas perempuan 

Timur Tengah dalam keseharian mereka mengenakan pakaian tertutup bahkan 

mengenakan burqa namun burqa yang mereka kenakan tidak dapat menghindarkan 

dari kekerasan seksual.

59 Ibid, Hal. 106.
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3.3.2 Kritik terhadap SlutWalks

SlutWalks dalam aksinya berpedoman pada feminisme radikal. Aksi 

SlutWalks awalnya dianggap sebagai bentuk aksi kontroversi yang justru dianggap 

melawan pemikiran feminisme itu sendiri karena menunjukkan seksualitas 

perempuan dengan cara berdemonstrasi memakai pakaian minim yang secara tidak 

langsung melegalkan perilaku dan cara berpakaian yang buruk. Pakaian seperti 

pelacur yang digunakan oleh para demonstran SlutWalks merupakan upaya para 

demonstran untuk menunjukkan bahwa kalimat pelacur tidak pantas untuk 

menggambarkan korban kekerasan seksual. SlutWalks juga ingin menunjukkan 

bahwa cara berpakaian perempuan bukan parameter laki-laki untuk melegalkan 

perlakuan eksploitasi terhadap perempuan secara seksual maupun pornografi. 

Aksinya yang dianggap mengumbar seksualitas perempuan itu menuai kritik dan 

protes dari berbagai pihak.

Sifat kontroversial SlutWalks telah mendapat cukup banyak perhatian dari 

pers, perdebatan, wawancara, artikel, dialog dan lain sebagainya. Dialog yang 

diadakan oleh para pendukung aksi SlutWalks berguna untuk pandangan mereka 

terkait kekerasan seksual dan viktimisasi terhadap korban kekerasan seksual. Para 

pakar feminis memperdebatkan apakah SlutWalks ini merupakan bentuk 

perlawanan atau cara penyampaian aspirasi yang salah. Beberapa pakar feminis 

menilai aksi yang dilakukan SlutWalks ini merupakan cara penyampaian yang salah 

karena tuntutan SlutWalks untuk mereklaim kalimat “pelacur” adalah tuntutan yang 
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sulit  dan aksi SlutWalks hanya terlalu berfokus pada seksualitas perempuan bukan 

pada sistem patriaki yang mendiskreditkan perempuan.60

Aksi SlutWalks secara umum merupakan bentuk anti-rape movement namun 

aksinya justru dinilai sebegai bentuk aksi obyektifikasi perempuan melalui cara 

berpakaian minim layaknya pelacur. Kaitlyn Mendes dalam bukunya “SlutWalk: 

Feminism, Activism, and Media” mendukung bahwa isu permasalahan yang dibawa 

oleh SlutWalks seperti isu rape culture dan kekerasan seksual namun yang tidak 

disukai oleh Mendes ialah cara perkumpulan para perempuan dalam aksi SlutWalks 

dengan berpakaian minim.61 Mendes menilai cara ini justru menurunkan harga diri 

sebagai perempuan dan melawan tujuan feminisme yang mencoba untuk 

membangun kehidupan perempuan. 

Pernyataan Mendes ini didukung oleh pendapat Adam K. melalui tulisannya 

yang dimuat oleh koran harian Inggris The Sun. Adam K. menulis bahwa:62

“I absolutely agree with slutwalk conviction that 
responsibility for sexual violence always lies 100 percent 
with the perpetrators. but how the hell is taking to the 
streets in bondage gear with SLUT written across your 
belly going to shift the emphasis onto the perpetrator? all 
is does is create a sideshow and gives those not-so-right-
minded folk an excuse to keep on focusing on the way 
women look rather than the scumbag who carry out evil 
acts.”

Tulisan Adam K. yang berjudul “SlutWalkers are Missing The Point” juga 

setuju dengan isu yang dibawa oleh aksi SlutWalks tentang kekerasan seksual dan 

yang seharusnya disalahkan adalah pelaku bukan korbannya. Adam tidak setuju 

60 Mendes, Loc. Cit., Hal. 115.
61 Ibid.
62 Ibid.
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bagaimana SlutWalks menyuarakan aksinya dengan memakai pakaian minim dam 

mencoret-coret tubuh mereka dengan kalimat “pelacur”. Menurut Adam aksi ini 

bukannya berfokus pada bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan 

seksual namun justru memberikan tontonan gratis dengan memperlihatkan 

seksualitas perempuan.63

Aksi SlutWalks ini juga mendapat kritikan Gail Dines yang merupakan 

profesor jurusan Women’s Study Wheelock College, Boston, USA. Menurut Gail 

Dines dengan cara aksi SlutWalks berpakaian minim layaknya pelacur justru 

menciptakan budaya yang tidak sopan.64 Kritikan ini disampaikan oleh Gail Dines 

ketika menjadi tamu dalam acara Sydney Morning Herald. Pernyataan Gail Dines 

ini juga didukung oleh Feminist Current Founder, Meghan Murphy bagaimana 

SlutWalks menyuarakan aspirasinya. Murphy mengatakan bahwa memang 

pendapat perempuan sulit untuk didengar karena sistem patriarki yang berkuasa dan 

mendominasi. Murphy mengakui bahwa  aksi yang SlutWalks lakukan memang 

berhasil menarik perhatian dunia namun justru mengobyektifikasi kaum perempuan 

dengan menggambarkan perempuan seperti pelacur.65

Kritikan juga datang dari kelompok feminis berkulit hitam Black Women 

Blueprint. Black Women Blueprint yang merupakan asosiasi feminis berkulit hitam 

di Amerika juga mengkritisi SlutWalks dengan membuat surat terbuka melalui 

blogger yang ditujukan kepada para feminis yang mendukung aksi SlutWalks pada 

63 Ibid.
64 McNicol, Op. Cit., Hal. 83.
65 Mendes, Loc. Cit., Hal. 116.
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23 desember 2011.66Atas nama Black Feminism di dunia, Black Women Blueprint 

sebagai asosiasi para feminis berkulit hitam mengatakan bahwa sebagai perempuan 

berkulit hitam, mereka tidak memiliki hak istimewa atau ruang untuk menyebut diri 

mereka "pelacur" dengan bergabung aksi SlutWalks tanpa dasar yang jelas. Mereka 

menghargai bagaimana SlutWalks telah berupaya untuk melawan rape culture, 

victim blaming, serta slut shaming. Namun Aksi SlutWalks dianggap tidak 

mencerminkan cara dan sikap para feminis kulit hitam menyelesaikan masalah. 

Feminis kulit hitam lebih memilih cara seperti pemberdayaan dan edukasi dalam 

mengatasi permasalahan. Bagi feminis kulit hitam, cara yang digunakan dalam 

aksinya telah merusak ideologi feminisme yang telah dibangun oleh para pendahulu 

untuk pemberdayaan perempuan.67

Kritik terhadap SlutWalks pun semakin marak di sosial media seperti 

Facebook dan Twitter yang mana beberapa feminis tidak mendukung SlutWalks 

karena aksinya yang dianggap melawan pemikiran feminisme. Pemikiran 

feminisme pada dasarnya melawan segala bentuk obyektifikasi perempuan salah 

satunya pornografi karena bertujuan merendahkan seksualitas perempuan, namun 

SlutWalks muncul dan dianggap merusak citra feminisme karena aksinya yang 

menunjukkan seksualitas perempuan, sama halnya seperti femen.

66 Susan Brison, An Open Letter from Black Women to SlutWalk Organizers, diakses dalam 
http://www.huffingtonpost.com/susan-brison/slutwalk-black-women_b_980215.html (19/02/2017, 
12:54 WIB).
67 Ibid.

http://www.huffingtonpost.com/susan-brison/slutwalk-black-women_b_980215.html



