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BAB II 

MASALAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI 

FILIPINA DAN GAMBARAN GABRIELA WOMEN’S PARTY 

 

2.1 Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina 

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang 

terjadi di negara-negara dunia yang tidak pernah berujung. Begitupula di Filipina, 

Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kasus kekerasan 

seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan Filipina 

senantiasa terjadi bahkan meningkat dengan cepat dan memberikan pengaruh 

yang cukup besar terhadap fisik maupun psikis korban.35   

Kekerasan seksual terhadap perempuan seolah menjadi sebuah 

keniscayaan yang harus dialami oleh perempuan Filipina. Hal tersebut terjadi 

karena Filipina salah satu negara dengan budaya patriarki (dominasi laki – laki) 

yang sangat kuat. Budaya patriarki memiliki sebuah keyakinan teguh bahwa laki-

laki memiliki otoritas untuk mengontrol dan mendominasi perempuan, perempuan 

tidak lebih kuat dari laki – laki, bahwa perempuan merupakan jenis kelamin kedua 

yang bukan menjadi elemen penting dalam tatanan masyarakat. Budaya patriarki 

justru memandang  perempuan sebagai sebuah objek yang bisa dengan mudah 

ditaklukkan dan dikuasai serta diperlakukan sesuai kehendak laki-laki.36 

                                                           
35 Racidon P. Bernarte, et al, Violence Against Women in the Philippines, Asia Pacific Journal of 

Multidisciplinary Research (APJMR), Vol. 6, No. 1 (Autumn 2018), Manila: Polytechnic 

University of the Philippines, hal. 117. 
36 Ivan Illich, 2007, Matinya Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 97 
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Namun demikian, berdasarkan catatan sejarah perkembangan sistem sosial 

budaya masyarakat Filipina, budaya patriarki tersebut belum ada dan diterapkan 

dalam masyarakat pada periode sebelum penjajahan bangsa Spanyol. Sebelum 

adanya kolonialisme Spanyol pada abad ke 16, perempuan Filipina mempunyai 

hak dan kedudukan yang egaliter dengan kaum laki-laki. Bahkan, kaum 

perempuan dipandang kuat dan mampu berkuasa. Menurut Alzona (1934), 

sebelum adanya kolonialisme Spanyol, perempuan Filipina dapat menikmati hak-

hak mereka seperti diperlakukan setara oleh suaminya dan saling menghormati 

dalam keluarga, tidak harus mengikuti nama suami mereka, suami selalu 

memberikan informasi dan berkonsultasi mengenai pekerjaan dan permasalahan 

ekonomi keluarga, dapat menceraikan suami jika diperlakukan sewenang-wenang 

dan mengalami penganiayaan, dan dapat memangku jabatan sebagai pemimpin 

dalam pemerintahan.37 

Budaya patriarki di Filipina dibawa oleh kolonialisme Spanyol yang 

menjajah Filipina sejak abad 16 Masehi sampai sekitar abad 19 Masehi. Bangsa 

Spanyol menggunakan ajaran Katolik Roma sebagai instrumen dalam melakukan 

penjajahan terhadap Filipina. Ajaran Katolik Roma berpusat dan didominasi oleh 

laki-laki dan memandang bahwa gender dan seksualitas adalah sesuatu yang 

berkaitan dengan nasib biologis seseorang. Ajaran ini kemudian membawa 

                                                           
37 Rodrigo Abenes, The Genealogy of Male Domination in Philippines, diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/327139304_Genealogy_of_Male_Domination_in_the_P
hilippines (16/01/2019. 23:07 WIB) 

https://www.researchgate.net/publication/327139304_Genealogy_of_Male_Domination_in_the_Philippines
https://www.researchgate.net/publication/327139304_Genealogy_of_Male_Domination_in_the_Philippines
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masyarakat Filipina ke dalam struktur sosial baru dan sekaligus mengubah sistem 

sosial Filipina menjadi sistem patriarchal.38 

Hingga sampai saat ini, budaya patriarki masih mengakar di tengah 

masyarakat Filipina. Hal ini ditandai salah satunya dengan kondisi sosial, politik, 

budaya dan ekonomi di Filipina yang cenderung didominasi oleh laki-laki. 

Dominasi ini kemudian pada kenyataannya memunculkan berbagai tindakan 

kekerasan terhadap perempuan serta senantiasa melanggengkan berbagai bentuk 

kekerasan tersebut, salah satunya adalah kekerasan seksual, dimana hal itu terjadi 

karena sistem sosial dan budaya yang begitu didominasi kuat oleh laki-laki.39 

Kekerasan seksual yang dialami perempuan Filipina tidak hanya karena 

persoalan pemaksaan seksual saja, namun juga karena adanya kekuasaan yang 

timpang antara perempuan dan laki-laki serta karena adanya kehendak untuk  

menaklukkan. Kekerasan seksual yang terjadi di Filipina merupakan salah satu 

permasalahan sosial yang menjadi ‘momok’ bagi setiap perempuan, hal tersebut 

karena dimanapun perempuan berada maka ia akan selalu dipenuhi dengan rasa 

khawatir, takut, dan merasa tidak aman dari kemungkinan terjadinya tindakan 

kekerasan seksual yang menimpa mereka.40 Ambil contoh, Kepolisian Nasional 

Filipina mendokumentasikan adanya 7881 kasus kekerasan seksual terhadap 

perempuan berupa pemerkosaan yang terjadi dari tahun 1997 hingga 2003. 

                                                           
38 Ibid. 
39 Myra Flor A. Rafal, Indigenous Women in the Philippines and its Combat to Injustice: A 

Channel for Women’s Reinforcement Operation, Journal of International Conference on Social 

Science and Humanity, Vol. 5, No. 2 (Autumn 2011), Singapore: IACSIT Press, Hal.324 
40 Philipphine Commission on Women, Barangay VAW Desk Handbook (English), 2012, diakses 

dalam 

http://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/Brgy.VAW%20Handbook_English%20Final%20Cove
r%20and%20Texts.pdf (07/04/2018. 07:50 WIB) 

http://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/Brgy.VAW%20Handbook_English%20Final%20Cover%20and%20Texts.pdf
http://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/Brgy.VAW%20Handbook_English%20Final%20Cover%20and%20Texts.pdf
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Rinciannya yaitu, tahun 1997 sebanyak 832 kasus, tahun 1998 sebanyak 1089 

kasus, tahun 1999 sebanyak 1203 kasus, tahun 2000 sebanyak 1363 kasus, tahun 

2001 sebanyak 1214 kasus, tahun 2002 sebanyak 1063, dan tahun 2003 terdiri dari 

1117 kasus.41 

Berdasarkan fenomena tersebut, menunjukkan bahwa kasus kekerasan 

seksual berupa pemerkosaan yang menimpa perempuan Filipina menggambarkan 

jumlah yang tidak sedikit. Perempuan menjadi semakin tersudutkan karena 

adanya kondisi yang sedemikian rupa ditempat mereka hidup. Kondisi tersebut 

sangat tidak berpihak kepada perempuan, sehingga semakin meningkatkan 

kemudahan untuk melakukan penyerangan terhadap perempuan atas dasar 

kekerasan berbasis gender atau kekerasan yang terjadi karena sesorang tersebut 

bertubuh perempuan yang dianggap lemah, dan hal yang demikian memunculkan 

banyaknya kekerasan dengan korban perempuan.42 

Potret kekerasan seksual terhadap perempuan Filipina dapat digambarkan 

secara umum yaitu berupa kekerasan seksual seperti, pemerkosaan termasuk 

percobaan pemerkosaan dan pemerkosaan sedarah, pelecehan seksual yang 

meliputi pelecehan seksual secara verbal seperti godaan/rayuan/pernyataan berbau 

seksualitas dan non verbal seperti halnya tindakan mesum. Kekerasan seksual 

yang dialami perempuan Filipina terjadi tidak hanya pada ranah publik, namun 

juga terjadi pada ranah domestik/keluarga. Baik kekerasan seksual yang terjadi 

                                                           
41 A Deeper Look At Violence Against Women (VAW): The Philippine Case, 2000, diakses dalam 

http://www.monitor.upeace.org/pdf/Violence%20Against%20Women%20in%20the%20Philippine

s.pdf (07/04/2018. 09.02 WIB) 
42 Agenda Baru Politik Perempuan, diakses dalam http://www.mitrainti.org/?q=node/604 
(07/04/2018, 11.20 WIB) 

http://www.monitor.upeace.org/pdf/Violence%20Against%20Women%20in%20the%20Philippines.pdf
http://www.monitor.upeace.org/pdf/Violence%20Against%20Women%20in%20the%20Philippines.pdf
http://www.mitrainti.org/?q=node/604
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pada ranah publik ataupun pada ranah domestik, dimana dari bentuk-bentuk 

kekerasan seksual tersebut juga menyebabkan berbagai macam cedera fisik hingga 

gangguan psikologis yang dialami perempuan Filipina.43 

Gambar 2.1 

Perempuan Filipina Sedang Melakukan Unjuk Rasa Menentang 

Kekerasan Seksual yang Sangat Kronis di Filipina 

 

 

 

 

      

 

       Sumber: http://ipaglaban2.rssing.com/chan-6737483/all_p9.html 

 

2.2 Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina 

 Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah permasalahan yang sangat 

kompleks dan mengakar di Filipina. Perempuan Filipina kurang mendapatkan hak 

dan keadilan sebagai seorang manusia dan warga negara. Berbagai bentuk 

kekerasan seksual kerapkali terjadi dan menimpa perempuan Filipina, dimana 

kekerasan seksual tersebut didukung dengan adanya budaya patriarki (dominasi 

laki-laki) dan berdasarkan kekerasan berbasis gender yang sangat kuat di Filipina. 

Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina akan 

                                                           
43 UNFPA, All About Violence Against Women, diakses dalam 

http://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/all%20about%20VAW.pdf (08/04/2018. 09:11 WIB) 

http://ipaglaban2.rssing.com/chan-6737483/all_p9.html
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dikelompokkan kedalam kekerasan seksual yang terjadi pada ranah publik dan 

kekerasan seksual yang terjadi pada ranah domestik, yang meliputi: 

2.2.1 Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Ranah Publik  

Dalam kehidupan di masyarakat atau pada ruang publik, kekerasan seksual 

dialami oleh perempuan dengan jumlah kasus yang lebih banyak daripada 

kekerasan seksual yang terjadi pada ranah domestik. Perempuan merupakan 

kelompok paling rentan untuk menjadi korban dari kekerasan seksual, karena 

semua perempuan dapat menjadi korban pelecehan seksual terutama di ruang 

publik, apapun busana yang mereka kenakan dan pada waktu kapanpun. Hal 

tersebut terjadi karena sebagai kelompok yang dianggap sebagai objek seksualitas, 

perempuan sangat mungkin menjadi korban kekerasan seksual dalam ragam 

situasi di ruang publik. Disamping itu, hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya 

pandangan bahwa laki-laki merupakan manusia kuat dan perempuan adalah 

manusia lemah.44  

Selain itu, terdapat pula budaya patriarki (dominasi laki-laki) yang sangat 

kental terjadi dimasyarakat Filipina, sehingga membuat laki-laki merasa memiliki 

kuasa, kekuatan, dan kehendak untuk menaklukkan, sehingga membuat laki-laki 

dengan mudah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan yang 

dianggapnya sebagai manusia lemah dan sebagai objek seksual. Bentuk-bentuk 

dari kekerasan seksual yang dialami perempuan Filipina dalam ranah publik yaitu  

 

                                                           
44 Sri Djoharwinarlien, 2012, Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis, 
Yogyakarta: Center for Politics and Government Fisipol UGM, hal. 68. 
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A. Pemerkosaan 

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang 

tidak hanya menjadi masalah hukum nasional suatu negara, melainkan juga 

merupakan masalah hukum semua negara di dunia ataupun dapat dikatakan 

sebagai permasalahan global. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan 

kenyataan yang sering kali terjadi didalam kehidupan masyarakat perempuan 

Filipina, salah satunya berupa pemerkosaan.  

Kasus pemerkosaan yang sering menimpa perempuan Filipina 

menunjukkan angka yang tidak sedikit. Berdasarkan data dari Kepolisian Nasional 

Filipina menunjukkan untuk angka pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2004-

2016 di Filipina dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Grafik 2.1 berikut 

Tabel 2.1 

Angka Pemerkosaan Terhadap Perempuan di Filipina Tahun 2004- 2016 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.191 1.075 844 984 1.015 937 1.310 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1.033 1.286 1.576 2.645 2.758 1.179 17.833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Philippine National Police – Women and Children Protection Center 

(WCPC) 
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Grafik 2.1 

Angka Pemerkosaan Terhadap Perempuan di Filipina Tahun 2004- 2016 

 

   Sumber: Philippine National Police – Women and Children Protection Center    

 

 

Melihat angka dari kasus pemerkosaan tersebut menunjukkan bahwa 

keadilan dan keamanan bagi perempuan sebagai warga negara dan sebagai 

seorang manusia sangat jauh. Dimana dalam rentang tahun 2004-2016 

pemerkosaan yang terjadi terhadap perempuan rata-rata menyentuh angka 1000 

kasus lebih, bahkan pada tahun 2015 hampir mencapai 3000 kasus, yakni 

sebanyak 2758 kasus.  

Hal tersebut terjadi salah satunya karena kasus pemerkosaan yang terjadi 

tidak mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius dari negara atau 

pemerintah. Selain itu, kuatnya budaya tutup mata yang terjadi di Filipina, dimana 

masyarakat menganggap pemerkosaan adalah masalah pribadi dan justru 
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menyalahkan perempuan yang sebenarnya adalah korban, membuat banyaknya 

kasus pemerkosaan tidak muncul ke permukaan.45  

Data yang tercatat pada Kepolisian Nasional Filipina tersebut belum 

mencakup kasus pemerkosaan secara menyeluruh, karena di Filipina juga masih  

terdapat budaya bungkam, dimana para korban pemerkosaan enggan untuk 

melaporkan kepada polisi atas apa yang mereka alami. Salah satu alasan kuat 

mengapa korban memilih bungkam, karena adanya ketakutan akan sanksi moral 

yang diterima yaitu dikucilkan dan disudutkan oleh lingkungan sosialnya, karena 

pola pikir yang terbentuk ditengah-tengah masyarakat justru korban pemerkosaan 

menjadi pihak yang disalahkan.46  

Pemerkosaan yang kerapkali dialami oleh perempuan Filipina seakan 

menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan untuk dijadikan sebagai objek dari 

tindakan sewenang-wenang, salah satunya yaitu tindakan pemaksaan secara 

seksual/pemerkosaan. Kuatnya budaya patriarki (dominasi laki-laki) yang 

memiliki kehendak pribadi untuk menaklukkan dan menguasai yang ada di 

Filipina semakin membuat posisi perempuan semakin rentan. Terutama saat dia 

sedang berada di ruang-ruang publik atau ketika sedang berada di lingkungan 

                                                           
45Perempuan, anak-anak terjebak dalam siklus kekerasan, 2016, diakses dalam 

http://indonesia.ucanews.com/2016/03/07/perempuan-anak-anak-terjebak-dalam-siklus-kekerasan/ 

(17/04/2018. 12:45 WIB) 
46 Clarissa C. David. dkk, Rising To The Challenge of Eliminating All Forms of Violence Against 

Women and Girl, Philippine Institute for Development Studies, diakses dalam 

https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/PUBLICATIONS/pidspn1725.pdf (17/04/2018. 15.27 WIB) 

http://indonesia.ucanews.com/2016/03/07/perempuan-anak-anak-terjebak-dalam-siklus-kekerasan/
https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/PUBLICATIONS/pidspn1725.pdf
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masyarakat umum, perempuan kurang mendapatkan kenyamanan dan keamanan 

dari kemungkinan terjadinya tindakan pemerkosaan terhadap dirinya.47  

Misalnya, kasus pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2008 di sebuah 

universitas di Filipina, yakni Polytechnic University of the Philippines. 

Pemerkosaan itu terjadi di dalam kampus dan melibatkan mahasiswa yang sedang 

menempuh studi di universitas tersebut. Kasus ini menunjukkan posisi perempuan 

di Filipina yang sangat rentan ketika berada di ruang publik, yang bahkan dalam 

lingkup institusi pendidikan yang dikenal sangat disiplin, ketat dengan peraturan, 

serta dipenuhi dengan orang-orang yang berpendidikan, kasus pemerkosaan juga 

dapat terjadi.48 

B. Pelecehan Seksual 

Pelecehan seksual merupakan perilaku, tindakan, ataupun perhatian yang 

bersifat seksual dan tidak diinginkan serta tidak dikehendaki oleh seseorang yang 

menerima pelecehan, dan pelecehan tersebut sifatnya menganggu dan membuat 

tidak nyaman bagi diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual yang terjadi dapat 

digolongkan kedalam dua bentuk, yaitu pelecehan seksual secara verbal seperti 

godaan/rayuan/pernyataan yang berbau dan mengarah kepada seksualitas atau 

                                                           
47 A Deeper Look At Violence Against Women (VAW): The Philippine Case, 2000, diakses dalam 

http://www.monitor.upeace.org/pdf/Violence%20Against%20Women%20in%20the%20Philippine

s.pdf (18/04/2018. 19:27 WIB) 
48Masinop, Masusing Imbestigasyon Sa Kasong Gang Rape Sa Pup, Gender Desks Sa Mga 

Campus Iginiit Ng Gabriela, diakses dalam https://gabrielanews.wordpress.com/page/7/ 
(18/04/2018. 20:43 WIB) 

http://www.monitor.upeace.org/pdf/Violence%20Against%20Women%20in%20the%20Philippines.pdf
http://www.monitor.upeace.org/pdf/Violence%20Against%20Women%20in%20the%20Philippines.pdf
https://gabrielanews.wordpress.com/2008/07/07/masinop-masusing-imbestigasyon-sa-kasong-gang-rape-sa-pup-gender-desks-sa-mga-campus-iginiit-ng-gabriela/
https://gabrielanews.wordpress.com/2008/07/07/masinop-masusing-imbestigasyon-sa-kasong-gang-rape-sa-pup-gender-desks-sa-mga-campus-iginiit-ng-gabriela/
https://gabrielanews.wordpress.com/page/7/
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pernyataan seksis, dan pelecehan seksual non verbal seperti halnya tindakan 

mesum atau perilaku yang berkonotasi seksual.49 

Pelecehan seksual baik secara verbal ataupun non verbal senantiasa 

dialami oleh perempuan Filipina pada ruang-ruang publik atau pada lingkungan 

masyarakat umum. Data yang tercatat pada Kepolisian Nasional Filipina 

menunjukkan angka pelecehan seksual yang dialami perempuan baik secara 

verbal ataupun non verbal pada tahun 2016 menunjukkan jumlah yang yang tidak 

sedikit, yaitu sebanyak 1045 kasus atau 28,49%.50 Sementara itu, angka dari 

pelecehan seksual yang dialami perempuan Filipina dalam rentang waktu tahun 

2004 – 2016 akan diuraikan pada tabel 2.2 dan grafik 2.2 berikut ini 

Tabel 2.2 

Angka Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina  

Tahun 2004 – 2016 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

695 592 449 434 482 558 853 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

703 772 1.239 1.974 2.217 1.045 12.013 

 

 

                                                           
49 N.K. Endah Triwijati dan Savy Amira, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Universitas 

Surabaya dan Women’s Crisis Center, diakses dalam 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf 

(19/04/2018. 16:15 WIB) 
50 Princesita Gutierrez Timonera, The Prevalence of Violence Against Women in the Philippines,  

 Iligan Medical Center College, diakses dalam 

https://wc2018.ipsa.org/events/congress/wc2018/paper/prevalence-violence-against-women-

philippines (19/04/2018. 19:50 WIB) 

Sumber: Philippine National Police – Women and Children Protection  Center 

(WCPC) 

 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf
https://wc2018.ipsa.org/events/congress/wc2018/paper/prevalence-violence-against-women-philippines
https://wc2018.ipsa.org/events/congress/wc2018/paper/prevalence-violence-against-women-philippines


49 
 

Grafik 2.2 

Angka Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina  

Tahun 2004 – 2016 

 Sumber: Philippine National Police – Women and Children Protection Center  

 

Angka tersebut menunjukkan fakta bahwa pelecehan seksual yang dialami 

perempuan Filipina di lingkungan masyarakat masih sangat sering terjadi dan 

seolah menjadi hal lumrah. Pada rentang tahun 2004-2007 memang menunjukkan 

tren penurunan angka pelecehan seksual, meskipun masih dalam jumlah kasus 

yang cukup besar, yakni sebanyak 695 kasus pada 2004, menurun menjadi 434 

kasus pada 2007. Namun, setelah tahun 2007, yaitu pada tahun 2008-2016, jumlah 

kasus pelecehan seksual yang terjadi menunjukkan adanya fluktuasi, dimana lebih 

cenderung mengalami kenaikan daripada penurunan jumlah kasus. 

Pada konteks pelecehan seksual yang dialami perempuan Filipina, 

Gabriela Women’s Party (GWP), setelah terjun langsung kepada masyarakat, 

memberikan pernyataan bahwa tidak semua perempuan Filipina yang mengalami 

pelecehan seksual tersebut mau melaporkan tindakan yang mereka alami kepada 
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Kepolisian Filipina, kebanyakan dari perempuan tersebut memilih bungkam dan 

mencoba untuk mengatasi persoalannya sendiri. Namun, ada pula perempuan dari 

korban pelecehan seksual tersebut juga meminta bantuan kepada GWP untuk 

mengatasi masalah pelecehan yang menimpanya. Berdasarkan kondisi tersebut, 

dimana banyaknya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual memilih 

bungkam, angka pelecehan seksual yang tercatat di Kepolisian Nasional Filipina 

tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan tindakan pelecehan seksual yang 

dialami oleh perempuan di Filipina.51    

Pelecehan seksual yang terjadi di ranah publik, juga kerapkali terjadi di 

lingkungan kerja. Para pekerja perempuan seringkali berada pada situasi yang 

sangat rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Misalnya kasus 

pelecehan seksual yang terjadi pada pekerja perempuan yang terjadi di salah satu 

pabrik sepatu di Filipina, Bleustar Manufacturing Incorporated. Para pekerja 

perempuan di pabrik tersebut mendapat perlakuan berupa tindakan mesum dari 

pemilik pabrik, yaitu dengan menyuruh para pekerja perempuan mengantri di 

depan gerbang pabrik dan kemudian satu persatu menemui pemilik pabrik tersebut 

untuk menciumnya. Selain itu, pemilik pabrik tersebut juga pernah memanggil 

para pekerja perempuannya ke ruang kerja, lalu memperlakukan mereka dengan 

                                                           
51Violence Against Women: Sex, Power, Abuse, diakses dalam 

https://www.rappler.com/newsbreak/fast-facts/197631-united-nations-special-rapporteurs-role-
tasks (20/04/2018. 10:40 WIB) 

https://www.rappler.com/newsbreak/fast-facts/197631-united-nations-special-rapporteurs-role-tasks
https://www.rappler.com/newsbreak/fast-facts/197631-united-nations-special-rapporteurs-role-tasks
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sewenang-wenang. Perlakuan itu dilakukan secara terus menerus selama kurang 

lebih 10 tahun lamanya, terhitung dari rentang tahun 1998-2008.52 

Para pekerja tersebut tidak berdaya karena mendapatkan ancaman 

kehilangan pekerjaan ketika mereka melawan tindakan tersebut. 

Ketidakberdayaan mereka dikarenakan ketakutan akan dipecat dari pekerjaannya, 

sedangkan kondisi perekonomian mereka berada digaris kemiskinan yang cukup 

parah. Di sisi lain, mereka sebenarnya telah melaporkan tindakan tersebut kepada 

manajemen perusahaan, tetapi tetap tidak dihiraukan, dan justru pihak manajemen 

meminta para pekerja yang mendapatkan perlakuan tersebut untuk melupakannya. 

Hal ini menunjukkan ketidakberadaan hukum dan perhatian serius mengenai 

pelecehan seksual.53 

2.2.2 Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Ranah Domestik 

Sama halnya dengan kekerasan seksual pada ranah publik, kekerasan 

seksual pada ranah domestik juga menjadi ‘momok’ bagi perempuan Filipina. 

Pada ranah domestik atau yang dapat diartikan sebagai rumah tangga/keluarga 

juga seringkali terjadi berbagai tindakan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan 

yang dilakukan oleh kerabat atau anggota keluarga.54 

Tindakan kekerasan terhadap perempuan/istri dalam rumah tangga 

merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan 

                                                           
52Molestation of Bluestar Workers Prods Immediate Passage of Anti-Sexual Harassment 

Amendments, diakses dalam https://gabrielanews.wordpress.com/page/5/ (20/04/2018. 15:02 WIB) 
53 Ibid, 
54 Violence Against Women (VAW) diakses dalam http://www.pcw.gov.ph/focus-areas/violence-
against-women (20/04/2018. 20:50 WIB) 

https://gabrielanews.wordpress.com/page/5/
http://www.pcw.gov.ph/focus-areas/violence-against-women
http://www.pcw.gov.ph/focus-areas/violence-against-women
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dan hal tersebut terjadi dibalik pintu tertutup. Tindak kekerasan seksual terhadap 

perempuan dalam ranah domestik terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa 

budaya dalam masyarakat yang mendominasi adalah budaya patriarki, dimana 

terdapat pandangan jika laki-laki adalah superior dan perempuan inferior, 

sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai, mengontrol, dan menaklukkan 

perempuan. Di samping itu, disebabkan pula oleh kekerasan berbasis gender, 

dimana terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotip gender yang 

tersosialisasi begitu lama, dimana perempuan dianggap lemah sedangkan laki-laki 

dianggap jauh lebih kuat. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sciortino 

dan Smyth (1997), bahwa menguasai atau melakukan tindakan kekerasan seksual 

terhadap perempuan sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-

laki terhadap perempuan.55    

Kekerasan seksual terhadap perempuan berkaitan erat dengan hubungan 

kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki atau dikenal sebagai 

kekerasan berbasis gender. Norma dan tradisi masyarakat mendikte orang untuk 

berpikir bahwa laki-laki adalah pemimpin, penyedia, pembuat keputusan, pemilik 

kuasa, manusia tangguh dan kuat, serta mengambil peran yang dominan dalam 

masyarakat ataupun dalam keluarga. Sementara perempuan dikonstruksikan 

sebagai pendukung yang berada dibelakang laki-laki, manusia lemah, objek 

seksual, tidak memiliki kuasa sehingga tidak diberi hak dalam pengambilan 

                                                           
55 Rosalia Sciortino and Ines Smyth, The Denial of Domestic Violence on Java, Journal Fur 
Entwicklungspolitik:JEP, Vol. 13, No. 3 (Autumn 1997), Jerman: RsearchGate, Hlm. 300  
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keputusan, serta sebatas diberi peran bawahan dalam masyarakat ataupun dalam 

keluarga.56 

Persepsi ini mengarah kepada laki-laki yang lebih berkuasa atas 

perempuan, dan merasa memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan 

memperlakukan perempuan sesuai kehendaknya. Adanya pola pikir dan persepsi 

tersebut, melahirkan berbagai macam tindakan sewenang-wenang dalam bentuk 

kekerasan terhadap perempuan.57 Salah satunya kekerasan seksual berupa 

pemerkosaan, sebagai bentuk dan ekspresi laki-laki dalam persepsinya memiliki 

kuasa dan kekuatan atas perempuan yang dipandang sebagai objek seksual. Fakta 

demikian sangat menjamur pada lingkungan domestik atau keluarga, namun juga 

sangat membabi buta pada lingkungan masyarakat umum. Oleh sebab itu, baik 

pada ranah domestik ataupun pada ranah publik, perempuan mengalami pelecehan 

seksual berupa pemerkosaan.  

Kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap perempuan yang terjadi 

pada ranah domestik/keluarga menorehkan jumlah yang tidak sedikit. Pada tahun 

2016, di Kepolisian Nasional Filipina tercatat sebanyak 76 kasus pemerkosaan 

terhadap perempuan yang terlapor. Tindakan pemerkosaan tersebut dilakukan oleh 

ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara laki-laki, dan kakek.58 Lebih lanjut, 

angka pemerkosaan yang terjadi pada ranah domestik pada tahun 2004 – 2016 

dapat dilihat pada tabel 2.3 dan pada grafik 2.3 dibawah ini   

                                                           
56 Irwan Abdullah, 1997, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal. 10  
57 Ibid, hal. 11 
58 Racidon P. Bernarte, et al, Violence Against Women in the Philippines, Asia Pacific Journal of 

Multidisciplinary Research (APJMR), Vol. 6, No. 1 (Autumn 2018), Manila: Polytechnic 
University of the Philippines, hal. 117. 
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Tabel 2.3 

Angka  Pemerkosaan Pada Ranah Domestik di Filipina Tahun 2004 – 2016 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

38 46 26 22 28 27 19 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

23 33 26 36 47 76 447 

Sumber: Philippine National Police – Women and Children Protection Center  

 

 

Grafik 2.3 

Angka  Pemerkosaan Pada Ranah Domestik di Filipina Tahun 2004 – 2016 

Sumber: Philippine National Police – Women and Children Protection Center  

 

2.2.3 Dampak Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran 

Hak Asasi Manusia. Sebab, kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi ketika 

hak asasi perempuan dilanggar, seperti ketika perempuan mengalami tindakan 

pemerkosaan, percobaan pemerkosaan serta pelecehan seksual baik verbal 

ataupun non verbal, dimana dari tindakan-tindakan kekerasan seksual tersebut 
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dapat mengakibatkan korban terluka secara fisik dan juga akan terluka secara 

psikologis. Penyiksaan fisik, mental dan emosional yang diderita perempuan 

sebagai akibat dari kekerasan seksual  memiliki dampak yang luar biasa terhadap 

baik kesehatan jasmani, kesehatan psikologis, ataupun kesejahteraan perempuan.59 

Begitupula dengan yang dialami oleh perempuan Filipina yang menjadi korban 

dari kekerasan seksual. Banyak perempuan korban kekerasan seksual di Filipina 

mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang berat, sehingga hal tersebut 

sangat berpengaruh bagi mereka dalam menjalankan kehidupannya. Berikut 

uraian mengenai dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan 

Filipina, yaitu meliputi cedera fisik dan gangguan psikologis. 

A. Cedera Fisik 

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Filipina seringkali 

menimbulkan dampak yang merugikan yaitu berupa cedera fisik. Perempuan yang 

mengalami kekerasan seksual terutama berupa pemerkosaan, memiliki 

kecenderungan untuk mengalami trauma fisik, seperti kehamilan yang tidak 

diinginkan, mengalami infeksi menular seksual (sifilis, gonore, bahkan HIV-

AIDS), perlukaan/trauma daerah vagina, serta cedera fisik pada tubuh yang 

lainnya. Cedera fisik lainnya dalam artian disebabkan karena adanya 

penganiayaan yang dilakukan pelaku pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan 

sebuah tindakan pemaksaan secara seksual karena korban tidak menghendaki 

adanya hubungan seksual, selain itu pemerkosaan merupakan adanya kehendak 

untuk menaklukkan dan menguasai seseorang dengan kekuatan, sehingga demi 

                                                           
59 Fathul Djannah, dkk, 2002, Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: LKiS, hal. 31 
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untuk dapat melampiaskan hasrat seksualnya dan demi keberhasilan tindakan 

pemerkosaan dan penaklukkannya, secara otomatis pelaku akan dengan mudah 

melakukan penganiayaan serta penyiksaan kepada korban seperti pemukulan, 

penamparan, penjambakan, pencekikan, dan tindakan kekerasan fisik lainnya.60  

Tidak hanya itu, perempuan yang mengalami percobaan pemerkosaan juga 

memiliki kecenderungan untuk mengalami cedera fisik, karena percobaan 

pemerkosaan pun sama halnya dengan tindakan pemerkosaan yaitu memaksakan 

kehendak untuk berhubungan seksual. Selain dari tindakan pemerkosaan ataupun 

percobaan pemerkosaan yang dapat mengakibatkan cedera fisik, pelecehan 

seksual non verbal berupa tindakan mesumpun juga dapat mengakibatkan cedera 

fisik meskipun kasus yang terjadi tidak sebanyak cedera fisik yang diakibatkan 

oleh pemerkosaan.  Oleh sebab itu, suatu keniscayaan jika kekerasan seksual 

terhadap perempuan juga dapat mengakibatkan cedera fisik bagi perempuan. 

Stereotip budaya yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual 

membuat kekerasan seksual  rentan terjadi kepada perempuan dalam segala usia 

hingga menyebabkan cedera fisik yang berat bahkan dapat berujung kematian.61  

Berdasarkan data yang terdapat pada Kepolisian Nasional Filipina, tercatat 

sebanyak 29.825 kasus cedera fisik akibat kekerasan seksual terhitung dari tahun 

2004-2016. Data tersebut mencakup dampak cedera fisik akibat dari kekerasan 

                                                           
60 Kathleen C. Basile.PhD, 2014, Sexual Violence Surveillance, Centers for Disease Control and 

Prevention Georgia, diakses dalam 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/sv_surveillance_definitionsl-2009-a.pdf (27/04/2018. 

07:30 WIB) 
61 The Fight Against Violence On Women In The Philippines: The GABRIELA Experience, diakses 

dalam http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf  (27/04/2018. 13:15 
WIB) 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/sv_surveillance_definitionsl-2009-a.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf
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seksual berupa tindakan mesum, pemerkosaan, ataupun percobaan pemerkosaan 

baik yang terjadi pada ranah domestik ataupun pada ranah publik, dimana 

kekerasan seksual yang terjadi pada kedua ranah tersebut sama-sama 

menimbulkan dampak cedera fisik terhadap korban, mulai dari cedera fisik ringan 

hingga cedera fisik yang berat.62 Sementara itu, rincian data kasus cedera fisik 

akibat dari kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2004 – 2016 akan diuraikan 

pada tabel 2.4 berikut ini 

Tabel 2.4 

Angka Cidera Fisik Akibat dari Kekerasan Seksual Tahun 2004 – 2016 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3.553 2.335 1.892 1.505 1.307 1.498 2.018 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1.588 1.744 3.564 7.727 922 172 29.825 

 Sumber: Philippine National Police – Women and Children Protection Center 

 

 

Gambar 2.2 

Salah Satu Korban yang Mengalami Cedera Fisik Akibat Kekerasan Seksual 

 

 

 

 

 

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_women_in_the_Philippines 
 

                                                           
62 Racidon P. Bernarte. Op. Cit, Hal.117 

https://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_women_in_the_Philippines
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B. Gangguan Psikologis 

 Gangguan psikologis akan selalu dialami oleh perempuan yang menjadi 

korban dari kekerasan seksual, baik itu kekerasan seksual dalam taraf yang berat 

maupun pada taraf yang ringan. Namun demikian, gangguang psikologis akan  

tetap dialami oleh korban meskipun sebatas mengalami kekerasan seksual dalam 

taraf ringan, seperti mengalami trauma dan menciptakan rasa parno (paranoid). 

Meskipun demikian, besar atau kecil dampak psikologis yang dialami korban, hal 

itu akan tetap menjadi pengaruh yang buruk bagi kondisi psikologis korban. 

Perempuan yang mengalami tindakan kekerasan seksual akan sangat 

dimungkinkan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, gejala 

psikosomatis, paranoid, gangguan pada selera makan, disfungsi seksual, trauma, 

hypoactive sexual desire disorder, dan lain-lain yang bahkan dapat mengarah pada 

gangguan kejiwaan dan upaya bunuh diri.63 

Kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat membuat korban tidak 

lagi memiliki semangat hidup normal, menghancurkan kepercayaan diri korban, 

sehingga membuat korban tidak bisa dengan baik mengoptimalkan potensi dan 

kesempatan yang ada pada dirinya. Hal tersebut dapat menjadi hambatan dan 

perusak bagi terciptanya masa depan perempuan yang lebih baik. Korban 

kekerasan seksual akan mengalami banyak tekanan baik dari luar maupun dari 

dalam dirinya. Secara sosial korban mendapat tekanan moral dari luar dirinya, 

baik keluarga ataupun masyarakat yang tidak mendukung dan cenderung 

                                                           
63 Sexual Violence, Chapter 6, diakses dalam 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf 
(28/04/2018. 09:25 WIB) 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf
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menyalahkan korban dan lebih terkesan menutup mata atas kesalahan pelaku. Hal 

tersebut semakin membuat korban kekerasan seksual terutama pemerkosaan akan 

mendapatkan tekanan yang sangat besar bagi psikologinya.64 

Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya kejahatan, tetapi juga 

merupakan pelanggaran berat atas hak asasi manusia, karena kekerasan seksual 

yang terjadi tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan reproduksi 

perempuan, namun terutama juga akan mengakibatkan gangguan mental dan 

emosi korban. Departemen Kesehatan Filipina mengatakan jika kekerasan seksual 

yang dialami perempuan membatasi perkembangan perempuan dan membatasi 

kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial, sehingga akan 

mengakibatkan menurunnya produktivitas perempuan karena mereka tidak dapat 

berpartisipasi dalam ruang-ruang publik, seperti bersekolah atau bekerja. 

Kekerasan seksual terutama pemerkosaan yang dialami oleh perempuan 

menjadikan para korban merasa terasingkan dan terkucilkan untuk bersosialisasi 

dengan masyarakat luas. Sehingga dengan begitu, perempuan yang menjadi 

korban kekerasan seksual juga akan kehilangan harapan hidup yang layak, 

kehilangan pendidikannya, hingga kehilangan pekerjaannya.65 

                                                           
64 Sexual Violence Surveillance : Uniform Definitions And Recommended Data Elements diakses 
dalam https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/sv_surveillance_definitionsl-2009-a.pdf 

(28/04/2018. 11:30 WIB) 
65 Violence against women: Sex, Power, Abuse, diakses dalam 

https://www.rappler.com/newsbreak/fast-facts/197631-united-nations-special-rapporteurs-role-

tasks (28/04/2018. 15:30 WIB) 

 

 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/sv_surveillance_definitionsl-2009-a.pdf
https://www.rappler.com/newsbreak/fast-facts/197631-united-nations-special-rapporteurs-role-tasks
https://www.rappler.com/newsbreak/fast-facts/197631-united-nations-special-rapporteurs-role-tasks
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Gangguan psikologis juga selalu menyertai korban kekerasan seksual yang 

terjadi di Filipina, dimana perempuan mengalami kekerasan seksual maka disaat 

itu pula korban akan mengalami guncangan pada psikologisnya, terutama 

kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang telah membawa dampak sangat 

buruk bagi psikologis korban. Mereka yang menjadi korban dari tindakan 

pemerkosaan kecenderungan mengalami berbagai macam gangguan psikologis, 

seperti menarik diri dari lingkungan sosialnya, menjadi pendiam dan bersikap 

dingin, hingga merasa enggan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tak jarang 

juga para korban pemerkosaan yang terjadi di Filipina akan mengalami 

disorientasi seksual atau menjadi seorang lesbian, dimana mereka merasa trauma 

dan sangat membenci laki-laki, pada akhirnya mereka hanya merasa nyaman dan 

aman dengan sesama perempuan.66  

Disamping itu, selain menjadi seorang lesbian, trauma psikis yang dialami 

perempuan korban pemerkosaan membuat ia mengalami gangguan psikologis lain 

yaitu tidak memiliki gairah untuk hidup berumah tangga, pada akhirnya 

perempuan Filipina yang mejadi korban pemerkosaan lebih memilih untuk 

melajang seumur hidupnya. Selain itu, trauma yang berkepanjangan juga 

kerapkali dialami oleh korban pemerkosaan maupun pelecehan seksual, dimana 

mereka selalu merasa tidak aman, was-was, merasa parno dan penuh dengan 

kekawatiran untuk hidup dilingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut 

seringkali membuat perempuan korban pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di 

                                                           
66 Philipphine National Police: Investigation and Police Service, diakses dalam 

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Police_Standards_Assmt_Tool_Phil_2008.pdf 
(29/04/2018. 11:30 WIB) 

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Police_Standards_Assmt_Tool_Phil_2008.pdf
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Filipina memilih untuk berhenti dari aktivias keseharian mereka seperti 

bersekolah ataupun bekerja.67 

Banyak pula kasus pemerkosaan di Filipina yang pada akhirnya membuat 

sang korban mengalami sakit jiwa dan bahkan bunuh diri, hal tersebut terjadi 

karena korban mendapat banyak tekanan baik dari lingkungan masyarakat ataupun 

tekanan dari dalam dirinya. Seringkali korban seperti ini dikucilkan dan dicemooh 

bahkan dijauhi oleh orang-orang dilingkungan masyarakat tempat ia hidup, 

korban dianggap sebagai manusia hina dan kotor. Adanya anggapan seperti ini 

dari masyarakat, pada akhirnya juga membuat korban merasakan dan berpikiran 

hal yang serupa, bahwa dirinya sebagai manusia hina, dimana kehormatannya 

telah drenggut paksa sehingga tidak memiliki masa depan dan harapan hidup yang 

layak. Pemikiran dan perasaan seperti ini yang terus menerus dirasakan korban 

sehingga membuat korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi berat, 

yang berakibat sakit jiwa serta keinginan untuk mengakhiri hidupnya.68   

Berdasarkan uraian mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Filipina 

yang begitu kronis dan dalam jumlah yang besar beserta dampak negatifnya, hal 

inilah yang menjadi salah satu alasan bagi GABRIELA Women’s Party (GWP) 

untuk terlibat dan berada di barisan terdepan dalam memerangi kasus kekerasan 

seksual yang menimpa perempuan Filipina. GWP sebagai sebuah partai politik 

yang berawal dari tataran grassroot selalu memiliki tekad untuk mengabdi kepada 

masyarakat Filipina, salah satunya dengan berjuang dan selalu mengupayakan 

                                                           
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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kelayakan nasib bagi perempuan Filipina. Gambaran umum mengenai GWP akan 

diuraikan pada point-point selanjutnya yang meliputi sejarah terbentuknya, profil, 

dan perkembangan dari GWP. 

2.3 Gambaran Umum GABRIELA Women’s Party 

2.3.1 Sejarah Terbentuknya GABRIELA Women’s Party (GWP) 

Kemunculan GABRIELA Women’s Party di Filipina berangkat dari 

koalisi gerakan perempuan yang bernama GABRIELA (General Assembly 

Binding Women for Reform, Integrity, Equality, Leadership, and Action). Berlatar 

belakang adanya diktator kepemimpinan, kemudian kelompok perempuan di 

Filipina mulai bergerak untuk melawan sistem yang ada dan yang tidak pernah 

mempedulikan kelompok marginal, termasuk perempuan di dalamnya.69  

Pada 28 April tahun 1984, didorong oleh perlawanan terhadap 

kediktatoran Ferdinand Marcos dan kebutuhan untuk perubahan, baik secara 

ekonomi maupun politik, perempuan dari semua lapisan masyarakat (pekerja, 

petani, kaum miskin kota, kelas menengah, artis, tokoh agama, dan lain-lain) 

bersama-sama mendirikan sebuah koalisi perempuan nasional.70 GABRIELA, 

demikian nama koalisi tersebut. GABRIELA  saat itu terdiri atas 42 organisasi 

dan 50.000 orang anggota yang berasal dari perempuan urban dan berpendidikan, 

                                                           
69 Our Declaration Of Principles, diakses dalam http://www.gabrielawomensparty.net/content/our-

declaration-principles (06/05/2018. 09:35 WIB) 
70 Denny Ade Putra, 2008, GABRIELA: Transformasi Gerakan Perempuan Filipina, diakses 
dalam https://www.google.com/url?Felisa.ugm.ac.id (06/05/2018. 12:05 WIB) 

http://www.gabrielawomensparty.net/content/our-declaration-principles
http://www.gabrielawomensparty.net/content/our-declaration-principles
https://www.google.com/url?Felisa.ugm.ac.id
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namun kini telah memiliki sebuah aliansi basis grassroots nasional  dari 250 

organisasi, kelembagaan, dan program-program.71 

Ditengah-tengah ketidaksetaraan dan berbagai persoalan sosial yang telah 

meluas, GABRIELA bertujuan untuk mensintesis isu-isu pembebasan nasional, 

emansipasi perempuan dan kemiskinan. Nama GABRIELA sendiri diambil untuk 

menghormati “Gabriela Silang”, seorang tokoh feminis dan aktivis perempuan 

Filipina yang memimpin pemberontakan melawan Spanyol pada pertengahan 

abad 18. Seiring dengan perkembangan gerakan yang dilakukan, GABRIELA 

tidak hanya menaruh perhatian pada aspek-aspek sosial, namun mereka juga 

melebarkan sayapnya pada aspek politik praktis. Pelebaran gerakan ini ditandai 

dengan ditetapkannya GABRIELA sebagai sebuah partai politik pada 28 Oktober 

2000 dengan nama GABRIELA Women’s Party (GWP).72 

Gambar 2.3 

Gabriela Silang, Tokoh Feminis dan Aktivis Perempuan Filipina, yang 

Namanya di Abadikan Menjadi Nama Gerakan Perempuan Filipina yaitu 

GABRIELA 

 

 

 

 

 Sumber: https://alchetron.com/Gabriela-Silang 

                                                           
71 Women in Politics and Governance in the Philippines: The Gabriela Women’s Party Experience 

diakses dalam http://www.kalyanamitra.or.id/en/2013/05/women-in-politics-and-governance-in-

the-philippines-the-gabriela-womens-party-experience/ (08/05/2018. 15:25 WIB) 
72 Our Declaration Principles. Op. Cit. 

http://www.kalyanamitra.or.id/en/2013/05/women-in-politics-and-governance-in-the-philippines-the-gabriela-womens-party-experience/
http://www.kalyanamitra.or.id/en/2013/05/women-in-politics-and-governance-in-the-philippines-the-gabriela-womens-party-experience/
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Pembentukan partai ini berangkat dari kesadaran para anggota 

GABRIELA bahwa dengan kondisi politik Filipina yang dikuasai oleh rezim yang 

cenderung otoriter, tentu tidak cukup ketika ingin memperjuangkan hak-hak dan 

mengatasi berbagai macam persoalan kaum perempuan dan masyarakat sipil 

lainnya dengan hanya melalui jalur di luar sistem yang ada, seperti advokasi dan 

kampanye terhadap masyarakat. Perlu adanya sebuah organisasi politik yang juga 

dapat memperjuangkan hak-hak tersebut dari dalam sistem politik. Di tengah 

keinginan tersebut, selain juga karena terdapat peluang demokrasi yang terbuka di 

Filipina, GABRIELA mentransformasikan gerakannya menjadi mesin politik 

baru, dengan membentuk sebuah partai politik perempuan, yakni GABRIELA 

Women’s Party (GWP).73 

2.3.2 Profil GABRIELA Women’s Party 

GABRIELA Women’s Party (GWP) adalah kelompok sektoral yang 

mendedikasikan dirinya untuk mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan 

perempuan Filipina yang terpinggirkan dan kurang terwakili melalui partisipasi 

dalam sistem pemilu negara dan sistem pemerintahan. GWP berusaha untuk 

memanfaatkan potensi, inisiatif, keterampilan dan kepemimpinan perempuan 

terpinggirkan melalui pemberdayaan, keadilan dan kesetaraan.74  

GWP berangkat dari sebuah koalisi gerakan perempuan di Filipina 

bernama GABRIELA yang salah satu tujuan dibentuknya karena adanya 

kedikatoran rezim yang berkuasa pada saat itu, yang tidak pernah memiliki 
                                                           
73 Ibid. 
74 Mahesa Danu, Partai GABRIELA dan Gerakan Politik Perempuan Filipina, diakses dalam 

http://www.berdikarionline.com/partai-gabriela-dan-gerakan-politik-perempuan-philipina/ 
(10/05/2018. 09.30 WIB) 

http://www.berdikarionline.com/partai-gabriela-dan-gerakan-politik-perempuan-philipina/
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kepedulian terhadap kaum perempuan, serta kronis dan menjamurnya kasus-kasus 

kekerasan terhadap perempuan Filipina. Sebagaimana pada awal berdirinya 

GABRIELA sebagai sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-hak kaum 

perempuan dan masyarakat luas, GWP juga memiliki tujuan yang sama dalam 

pembentukannya. Tujuan dibentuknya GWP adalah untuk memajukan HAM dan 

kepentingan perempuan, anak, buruh, pegawai, petani, nelayan, buruh migran, 

orang miskin, kaum muda, masyarakat adat, melalui undang-undang, kebijakan, 

kampanye, advokasi di dalam dan di luar Kongres atau Pemerintahan.75 

Struktur GABRIELA Women’s Party (GWP) terdiri dari Ketua Umum, 

Sekretaris Jenderal, dan beberapa Departemen. Saat ini GWP diketuai oleh Liza 

Maza, dan Luzviminda Ilagan sebagai sekretaris jenderal. Sementara Departemen-

departemen yang ada dalam GWP antara lain, Departemen Kampanye, 

Departemen Informasi Publik, Departemen Hak dan Pelayanan Perempuan, 

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Perempuan, Departemen Hubungan 

Internasional, serta Departemen Administrasi dan Keuangan. Selain itu, GWP 

memiliki slogan Babae, bata, bayan… Tuloy ang laban! yang artinya Perempuan, 

anak-anak, dan bangsa…. Perjuangan belum usai!. Posisi GWP dalam sistem 

politik cenderung pada posisi sayap kiri yang artinya berkomitmen untuk 

melawan segala bentuk kemapanan rezim dengan memperjuangkan hak-hak 

perempuan dan masyarakat sipil lainnya.76 

                                                           
75 Liza Maza, Women in Politics and Governance in the Philippines: The Gabriela Women’s Party 

Experience, diakses dalam http://www.kalyanamitra.or.id/en/2013/05/women-in-politics-and-

governance-in-the-philippines-the-gabriela-womens-party-experience/ (12/05/2018. 11:25 WIB) 
76 GABRIELA’s Departments, dikutip dari http://gabriela_p.tripod.com/1-orgprofile/depts.html 
(12/05/2018. 14:42 WIB) 

http://www.kalyanamitra.or.id/en/2013/05/women-in-politics-and-governance-in-the-philippines-the-gabriela-womens-party-experience/
http://www.kalyanamitra.or.id/en/2013/05/women-in-politics-and-governance-in-the-philippines-the-gabriela-womens-party-experience/
http://gabriela_p.tripod.com/1-orgprofile/depts.html
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Gambar 2.4 

Logo dan Representator GABRIELA Women’s Party 

 

 

 

 

 

 

     
  
 

 Sumber: http://ipaglaban2.rssing.com/chan-6737483/all_p7.html 

 

2.3.3 Perkembangan GABRIELA Women’s Party 

Sebelum menjadi sebuah partai politik, GABRIELA Women’s Party 

(GWP) merupakan sebuah koalisi gerakan perempuan di Filipina yang diberi 

nama GABRIELA. Pada awal gerakannya, GABRIELA berkembang sebagai 

gerakan sosial yang mengangkat isu-isu perempuan antara lain ketidakadilan, 

berbagai kekerasan yang dialami perempuan, diskriminasi, eksploitasi dan lain-

lain. Berbagai permasalahan yang terjadi terhadap perempuan Filipina tersebut 

yang kemudian menjadi dasar dari berkembangnya perjuangan GABRIELA, salah 

satunya perjuangan untuk adanya kesetaraan hak, kesejahteraan, dan keamanan 

bagi kaum perempuan baik di ranah publik hingga masalah perempuan pada ranah 
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domestik.77 Pada perkembangannya,  GABRIELA tidak hanya menyentuh ranah 

tradisional kaum perempuan saja, melainkan berkembang seiring adanya isu-isu 

lain yang juga secara tidak langsung berhubungan dengan kehidupan perempuan. 

Gerakan ini merupakan salah satu contoh nyata bahwa feminisme merupakan 

sebuah gerakan transformasi sosial dimana arah gerakannya tidak hanya 

berorientasi pada perjuangan perempuan saja, namun juga akan menciptakan 

struktur kehidupan yang baru dan lebih baik.78 

GABRIELA berkembang menjadi jaringan nasional organisasi akar 

rumput yang fokus dengan isu hak asasi manusia, kekerasan, kemiskinan, 

globalisasi, militerisme, kesehatan, trafficking, dan isu lainnya yang 

mempengaruhi kehidupan perempuan. Perkembangan itu terjadi tentunya dengan 

adanya kekuatan dalam memobilisator masa yang dilakukan oleh GABRIELA 

dengan menggunakan strategi independent, gender integrated, dan koalisi gender 

pararel.79 Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh GABRIELA sebagai 

sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan hak – hak yang berhubungan 

secara langsung maupun tidak langsung dengan perempuan, terbentur dengan 

sistem negara yang dikuasai oleh kaum elit. Ditambah lagi pada kancah 

perpolitikan masih dikuasai oleh kaum laki-laki dan kalangan berduit. Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih sangat kental terjadi di arena politik. Wajah 

                                                           
77 The Fight Against Violence On Women In The Philippines: The GABRIELA Experience, diakses 

dalam http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf (14/05/2018. 10:45 

WIB) 
78Judy M. Taguiwalo, Women’s Resistance and Struggles: Asserting our Rights to Land, 

Resources and Livelihood, diakses dalam http://www.panap.net/sites/default/files/womens-

resistance-booklet3.pdf (14/05/2018. 13:30 WIB) 
79 GABRIELA Women’s Party, diakses dalam 
http://en.wikipilipinas.org/index.php/Gabriela_Women's_Party (14/05/2018. 18.35 WIB) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf
http://www.panap.net/sites/default/files/womens-resistance-booklet3.pdf
http://www.panap.net/sites/default/files/womens-resistance-booklet3.pdf
http://en.wikipilipinas.org/index.php/Gabriela_Women's_Party
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politik menjadi sangat maskulin dan bengis terhadap masyarakat. Perempuan dan 

kelompok marginal lainnya makin terpinggirkan dari ranah perpolitikan.80 

Selain itu, politik yang masih didominasi oleh kelompok-kelompok elite 

tersebut memiliki kekuasaan yang didikte oleh orang-orang asing yang cukup 

berpengaruh pada kelompok elite. Walaupun  pemerintahan Marcos sudah selesai 

dan sistem pemerintahannya sudah berubah menjadi demokratis, tetapi tetap saja 

yang terjadi adalah demokrasi elit. Terjadi tekanan terhadap HAM dan kaum 

miskin serta kepentingan masyarakat tidak dipedulikan dan kepentingan 

perempuan dimarjinalkan. Kelompok perempuan marjinal tidak mempunyai 

tempat dalam situasi politik seperti ini.81 

Pada aspek politik, GABRIELA juga mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, dimana gerakan mereka tidak hanya dilakukan pada aspek-aspek 

sosial, namun mereka melebarkan sayapnya pada aspek politik praktis. Pelebaran 

gerakan ini ditandai dengan ditetapkannya GABRIELA sebagai sebuah partai 

politik pada tahun 2000 dengan nama GABRIELA Women’s Party (GWP).82 Di 

tengah peluang demokrasi yang terbuka di Filipina, GABRIELA 

mentransformasikan gerakannya menjadi mesin politik baru, dengan membentuk 

sebuah partai politik perempuan. Kaya dengan pengalaman dan telah berada pada 

garis depan gerakan perempuan di Filipina lebih dari 30 tahun keberadaannya, 

                                                           
80 Judy M. Taguiwalo, Women’s Resistance and Struggles: Asserting our Rights to Land, 

Resources and Livelihood, diakses dalam http://www.panap.net/sites/default/files/womens-

resistance-booklet3.pdf (17/05/2018. 12:15 WIB) 
81 Myra Flor A. Rafal, Indigenous Women in the Philippines and its Combat to Injustice: 

A Channel for Women’s Reinforcement Operation, diakses dalam 

http://www.ipedr.com/vol5/no2/71-H10189.pdf  (17/05/2018. 15:20 WIB) 
82 Buletin Perempuan Bergerak, Agenda Baru Politik Perempuan, diakses dalam 
www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2013_edisi2.pdf (17/05/2018. 19:30 WIB) 

http://www.panap.net/sites/default/files/womens-resistance-booklet3.pdf
http://www.panap.net/sites/default/files/womens-resistance-booklet3.pdf
http://www.ipedr.com/vol5/no2/71-H10189.pdf
http://www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2013_edisi2.pdf
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menjadi modal bagi GABRIELA untuk mendirikan sebuah partai politik yang 

berangkat dari isu-isu perempuan yang selama ini mereka perjuangkan.83  

 Pada awal terbentuknya (2000), GWP bukan merupakan partai yang 

mandiri, namun masih berada dibawah payung partai yang sudah lama ada yaitu 

Partai Bayan Muna. GWP bergabung dengan Partai Bayan Muna pada tahun 

2001. Dalam proses bergabung ini juga terjadi proses konsolidasi wacana atau isu 

di dalamnya, yaitu bagaimana memasukkan isu perempuan di dalam partai 

lainnya. Hingga akhirnya, pada kongres ke 12, Partai Bayan Muna mendapatkan 3 

kursi termasuk GWP didalamnya. Pada periode ini, GWP mengusung Liza Maza 

untuk duduk diparlemen dibawah Partai Bayan Muna.84 

GWP mendaftarkan diri secara resmi sebagai partai yang mandiri dan 

masuk menjadi partai peserta pemilu pada tahun 2004. Posisi GWP sebagai partai 

terus meningkat dari tahun ke tahun dengan selalu mendapatkan kursi pada setiap 

kongres, hingga namanya menjadi patut untuk di perhitungkan dalam arena 

perpolitikan di Filipina. Selama terlibat dalam proses legislasi, banyak prestasi 

yang sudah dicapai oleh GWP.85 

GWP sendiri tidak membatasi hanya pada isu perempuan, tetapi juga 

menggunakan people issues, karena GWP menganggap bahwa semua isu adalah 

isu perempuan. Namun, yang menjadi perhatian khusus GWP adalah menangani 

                                                           
83 GABRIELA: Her Story, diakses dalam  http://www.gabrielawomensparty.net/content/her-story 

(17/05/2018. 20:50 WIB) 
84 Mahesa Danu, Partai GABRIELA dan Gerakan Politik Perempuan Filipina, diakses dalam 

http://www.berdikarionline.com/partai-gabriela-dan-gerakan-politik-perempuan-philipina/ 

(17/05/2018. 22:15 WIB) 
85 Buletin Perempuan Bergerak, Agenda Baru Politik Perempuan, diakses dalam 
www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2013_edisi2.pdf (20/05/2018, 08:30 WIB) 

http://www.gabrielawomensparty.net/content/her-story
http://www.berdikarionline.com/partai-gabriela-dan-gerakan-politik-perempuan-philipina/
http://www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2013_edisi2.pdf
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permasalahan ketimpangan sosial dan kekerasan terhadap perempuan yang terus 

menerus terjadi dan selalu menjadi ancaman bagi perempuan di tengah-tengah 

masyarakat. Dalam perjalanannya, parpol ini berkompetisi dengan parpol lainnya 

di Filipina untuk ikut pemilu. Saat ini, beberapa kader mereka sudah menduduki 

kursi senat salah satunya adalah Liza Maza, Liza telah dua kali menjadi anggota 

Kongres. Sebagai legislator perempuan, Liza merupakan salah satu penulis dan 

sponsor kebijakan-kebijakan yang pernah di lahirkan, seperti UU Anti 

Perdagangan Manusia (2003) dan UU Anti kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, UU Pengadilan Anak, serta Magna Carta of Women (2009).86 

Selain itu, GWP juga dapat lebih leluasa menyuarakan kepentingan politik 

perempuan, dimana akan sangat sulit disuarakan apabila melalui parpol umum 

yang masih bersifat maskulin. Isu-isu perempuan secara khas dapat mereka 

perjuangkan di parlemen melalui kebijakan-kebijakan, dan mendorong 

pemerintahan Filipina untuk menciptakan kebijakan yang pro terhadap 

perempuan. GWP juga memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan parpol 

lainnya, sehingga membuat GWP menjadi partai politik yang cukup progresif 

pada kancah perpolitikan Filipina serta menambah kepercayaan masyarakat luas 

di Filipina untuk mendukung mereka, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

perolehan suara pemilu GWP.87  

 

                                                           
86 Myra Flor A. Rafal .Op. Cit.  
87 Buletin Perempuan Bergerak. Op.Cit 


