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BAB III 

PERAN GABRIELA WOMEN’S PARTY MELALUI JALUR 

INTRA PARLEMEN 

 

3.1 Induksi Wacana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina 

dalam Partai dan Parlemen 

Kekerasan terhadap perempuan di Filipina masih belum menjadi perhatian 

yang serius diantara kalangan legislator di parlemen dan dilingkungan partai 

politik. Hal ini dapat dilihat dari kurang adanya aturan perundang-undangan yang 

benar-benar melindungi hak-hak dan mengakomodir kepentingan perempuan 

Filipina. Oleh sebab itu, ditengah-tengah masyarakat semakin marak terjadi 

tindakan kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Kondisi ini 

yang kemudian diperjuangkan oleh GABRIELA Women’s Party (GWP) melalui 

jalur intra parlemen. 

Pada tahun 2001, GWP memutuskan untuk turut serta dalam 

penyelenggaraan pemilu, tetapi dengan di bawah payung Partai Bayan Muna. Hal 

ini karena, pada saat itu GWP masih belum menjadi partai yang mandiri dan baru 

berdiri, sehingga belum mempunyai posisi tawar yang memadai secara politik. 

Langkah ini diambil oleh GWP dengan dilatarbelakangi oleh dua hal, yakni 

pertama, untuk mempelajari dan sekaligus mengambil pengalaman di arena politik 

elektoral, dan kedua, untuk mengkonsolidasikan blok progressif, dimana 

dilakukannya proses konsolidasi wacana atau isu di dalamnya, yaitu dengan 
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memasukkan isu perempuan di dalam partai politik lainnya.88 Berhasilnya GWP 

ikut dalam Pemilu di bawah naungan Partai Bayan Muna juga menandakan 

kemampuan komunikasi politik GWP untuk mendapatkan mitra koalisi di 

parlemen yang sejalan dengan kepentingan GWP, yakni memperjuangkan hak-hak 

perempuan Filipina.89 

Pada ruang parlemen, terlebih sejak menjadi sebuah partai politik yang 

mandiri pada tahun 2004, GWP semakin intensif untuk memperjuangkan Undang-

Undang yang membela kaum perempuan, seperti UU Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak, Magna Carta of Women dan lain-lain. Di sisi lain, GWP 

memblokir atau tidak menyetujui aturan perundang-undangan yang merugikan 

kaum perempuan dan kaum yang termarginalkan. Hasil keterlibatan GWP dalam 

parlemen ini terlihat dengan berlakunya UU Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak pada tahun 2004, dan Magna Carta of Women pada tahun 2009. Dua 

aturan perundang-undangan ini menjadi instrumen hukum yang penting dalam 

konteks memerangi kekerasan terhadap perempuan di Filipina.90 

Keterlibatan GWP dalam politik adalah untuk menampilkan politik yang 

berbeda dari gaya berpolitik tradisional yang terkenal korup, patriarkis, pro-elit, 

                                                             
88 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  (27/08/2018. 12:20 WIB) 
89 Sara Souad Lundgren and Vaida Petrosiute,  Women’s Political Representation In The 

Philippines, Kandidatuppsats Offentling Forvaltning, Vol. 16 (Autumn 2016), Swedia: Hogskolan 
I Boras, hal. 13 
90 Gabriela Women's Party, diakses dalam 

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=GABRIELA+Women%27s+Party (23/07/2018. 

13:47 WIB) 

 

http://www.ipedr.com/vol5/no2/71-H10189.pdf
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=GABRIELA+Women%27s+Party
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dan feodal. GWP ingin memperlihatkan kepada rakyat bentuk politik yang lain, 

yaitu partisipatif, transparan, pro-rakyat, nasionalis, dan demokratik. Keterlibatan 

GWP dalam politik elektoral membuka peluang untuk perjuangan parlementer 

guna memenangkan UU yang membela hak-hak kaum termarginalkan, termasuk 

perempuan.91 

Selama terlibat dalam proses legislasi, ada banyak hal yang sudah dicapai 

oleh GABRIELA Women’s Party (GWP). Hal tersebut terjadi karena GWP 

mempunyai track record yang bagus sebagai sebuah gerakan sosial atau gerakan 

perempuan yang anti diktator. Selain itu, gerakan ini juga banyak dikenal oleh 

masyarakat luas. Dengan basisnya sebagai organisasi perempuan dan memiliki 

jaringan yang luas dari dalam dan luar partai, juga menjadi salah satu capaian 

GWP. GWP sendiri tidak hanya membatasi isu perempuan, tetapi juga 

menggunakan people issues karena menurut GWP semua isu adalah isu 

perempuan. Hal inilah yang kemudian membuat GWP mudah diterima dan tidak 

menjadi eksklusif.92 

Beberapa alasan mengapa GWP hadir dan bergerak pada ranah politik, 

salah satunya adalah untuk merumuskan undang-undang yang dapat mengatasi 

kebutuhan dan kepentingan perempuan melalui reformasi kebijakan, menciptakan 

standar melalui pembuatan hukum. Selain itu, juga melawan ideologi kelompok 

elit yang dominan dan politik yang korup, yang pro orang kaya, macho, patriarkal, 

                                                             
91 Sara Souad Lundgren and Vaida Petrosiute. Op.Cit. 
92 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/ (15/09/2018. 15:18) 

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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feodal serta berkontribusi untuk pengembangan dan penguatan gerakan 

perempuan.93 

 Selama berada di dalam parlemen, beberapa kebijakan yang berhasil 

dikawal GWP, di antaranya Undang-Undang Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak (Anti-Violence Against Women and Children Act (R.A. 

9262)), Undang-Undang Pengadilan dan Kesejahteraan Anak (Juvenile Justice 

and Welfare Act of 2006 (R.A. 9344)), Undang-Undang Anti Perdagangan 

Manusia (Anti-Trafficking in Persons Act (R.A. 9208)), Magna Carta of Women 

(R.A. 9710), Rent Control Act of 2009 (R.A. 9653), Overseas Absentee Voting 

Act (R.A. 9189), Public Attorney’s Office Act (R.A. 9406), Philippine Nursing 

Act (R.A. 9173), Anti-Torture Law (R.A. 9745).94 

 Tidak mudah bagi GWP untuk menyalurkan gagasan akan pentingnya 

mengakomodir hak-hak  perempuan dan menaruh perhatian yang serius terhadap 

tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan di Filipina pada lingkungan 

parlemen dan juga dalam kalangan partai-partai politik. Hal ini karena, seperti 

yang telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, parlemen di Filipina masih 

sangat didominasi oleh elit yang korup, pro orang kaya, macho, patriarkal, dan 

bahkan feodal. Beberapa perwakilan perempuan yang ada di parlemen hanya 

merupakan perpanjangan tangan dari elite politik sebelumnya yang kebanyakan di 

                                                             
93 Denny Ade Putra, 2008, GABRIELA: Transformasi Gerakan Perempuan Filipina, diakses 

dalam https://www.google.com/url?Felisa.ugm.ac.id pada tanggal 19 Mei pukul 18.15 WIB 
94 Buletin Perempuan Bergerak, Agenda Baru Politik Perempuan, diakses dalam 

www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2013_edisi2.pdf pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 14.20 

WIB 

https://www.google.com/url?Felisa.ugm.ac.id
http://www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2013_edisi2.pdf
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dominasi oleh laki-laki, dimana Filipina masih menganut sistem dinasti dalam 

perpolitikannya. 

 Hal demikian, menjadi tantangan tersendiri bagi GWP untuk 

menginduksikan atau menstimulasikan wacana mengenai kekerasan terhadap 

perempuan dalam parlemen di Filipina. Maka, langkah yang ditempuh GWP 

adalah sebisa mungkin mengkonsolidasikan wacana kekerasan terhadap 

perempuan ini dengan partai-partai lainnya di parlemen. Hal ini karena di 

parlemen sangat minim sekali partai yang memiliki cita-cita atau platform yang 

sama dalam memandang hak-hak perempuan. Koalisi yang telah terbangun sejak 

awal dengan Partai Bayan Muna menjadi modal bagi GWP untuk memperluas 

cakupan mitra koalisinya. Selain itu, dengan cukup banyaknya legislator 

perempuan di Filipina juga menjadi celah yang digunakan oleh GWP untuk 

menyalurkan gagasan mengenai kekerasan terhadap perempuan ini. Dengan 

menggunakan pendekatan “sesama perempuan”, GWP mencoba menginduksikan 

wacana kepada para legislator perempuan tersebut mengenai pentingnya menaruh 

perhatian yang serius terhadap kekerasan pada perempuan yang angkanya sangat 

tinggi di Filipina.  

Upaya ini tentu juga dibarengi dengan langkah-langkah yang diambil oleh 

GWP di luar parlemen berupa advokasi dan edukasi terhadap masyarakat. 

Langkah di luar parlemen ini juga akan membuat masalah kekerasan perempuan 

menjadi sebuah isu atau permasalahan yang berkembang dan menjadi perhatian 

dalam masyarakat. Kondisi ini tentu juga akan mendorong iklim di dalam 
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parlemen untuk juga membahas permasalahan ini dan berupaya untuk mencari 

solusinya. Aspek ini nantinya akan lebih lanjut dibahas pada bab selanjutnya.  

Pada penelitian ini, akan lebih difokuskan untuk membahas mengenai 

Undang-Undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (R.A. 9262) 

serta Magna Carta of Women (R.A. 9710). Kedua peraturan ini diambil karena 

merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan terhadap 

perempuan pada ranah publik ataupun pada ranah domestik di Filipina. Pada dua 

undang-undang tersebut juga termuat aturan tentang kekerasan seksual yang 

menimpa kaum perempuan. Sebelum adanya dua UU tersebut, peraturan 

perundang-undangan di Filipina yang berpihak kepada kaum perempuan masih 

sangat minim. Kalaupun ada, peraturan tersebut masih belum dapat menjadi solusi 

bagi permasalahan yang dialami perempuan Filipina, dimana poin-poin yang ada 

di dalam peraturan tersebut masih belum dapat mengakomodir kepentingan dan 

kebutuhan perempuan.95 

R.A. 9262 disahkan pada tahun 2004, dimana perjuangan untuk 

merumuskannya sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2001 saat GWP masuk 

didalam parlemen dibawah bendera Partai Bayan Muna. Sementara di sisi lain, 

Magna Carta of Women (R.A. 9710) merupakan peraturan yang terbilang baru 

berlaku di Filipina, dimana GWP juga turut menjadi partai yang mendorong 

lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan terhadap perempuan 

ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai R.A. 9262 dan R.A. 9710 akan dibahas ke 

dalam beberapa subbab sebagai berikut 

                                                             
95 Myra Flor A. Rafal. Op.Cit 
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3.1.1 Inisiasi Pembuatan Undang – Undang 

A. Undang – Undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

(R.A 9262) 

Undang-Undang Republik No. 9262 atau dikenal juga sebagai UU Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ditetapkan dan ditandatangani oleh 

mantan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo pada 2 Maret 2004. UU ini mengakui 

kebutuhan untuk melindungi keluarga dan anggotanya khususnya perempuan dan 

anak-anak dari kekerasan dan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan 

pribadi mereka.96 

Berdasarkan RA 9262 ini, yang dikatakan kekerasan terhadap perempuan 

adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap seorang perempuan yang merupakan istrinya atau mantan istrinya atau 

terhadap seorang perempuan yang memiliki hubungan khusus atau hubungan 

pacaran, atau terhadap perempuan yang dia memiliki anak dari perempuan 

tersebut, atau terhadap anaknya yang lahir secara sah atau tidak sah, dengan atau 

tanpa ikatan keluarga, yang mengakibatkan atau kemungkinan akan 

mengakibatkan kerusakan fisik, seksual, psikologis atau penderitaan, atau 

kekerasan ekonomi atau termasuk ancaman tindakan semacamnya, penyerangan, 

paksaan, pelecehan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang.97  

                                                             
96 Republic of the Philipphine. House Of Representatives. Diakses dalam 

http://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_16/HB02265.pdf (20/09/2018. 20:19) 
97 Republic Act No. 9262: An Act Defining Violence Against Women And Their Children, 

Providing For Protective Measures For Victims, Prescribing Penalties Therefore, And For Other 

Purposes. Section 3. 

http://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_16/HB02265.pdf
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Pada UU ini juga mengklasifikasikan kekerasan perempuan menjadi 4 

kategori, yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan 

kekerasan ekonomi. Cakupan dari R.A. 9262 adalah menyasar tindak kekerasan 

terhadap perempuan yang terjadi dalam ranah domestik atau privat, atau bisa juga 

dikatakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga/keluarga. 

Sementara yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut R.A 9262 

pada Section 3 B yaitu “Kekerasan seksual mengacu pada tindakan yang bersifat 

seksual, yang dilakukan terhadap seorang perempuan atau anaknya. Kekerasan 

seksual ini antara lain:98 

a) Pemerkosaan, pelecehan seksual, tindakan mesum, memperlakukan 

seorang perempuan atau seorang anak  sebagai objek seksual, membuat 

pernyataan yang merendahkan dan bernada seksual, secara fisik 

menyerang bagian seksual tubuh korban, memaksa korban untuk 

menonton pertunjukan mesum atau tidak senonoh. Memaksa perempuan 

atau seorang anak untuk melakukan tindakan tidak senonoh dan atau 

membuat film porno, memaksa istri dan selingkuhan/kekasih untuk tinggal 

dirumah yang sama atau tidur bersama pada ruangan yang sama dengan 

pelaku. 

b) Tindakan yang menyebabkan atau berusaha menyebabkan korban terlibat 

dalam aktivitas seksual apa pun dengan paksaan, ancaman kekerasan, baik 

ancaman secara fisik atau ancaman bahaya lainnya. 

c) Melacurkan perempuan atau anak. 

                                                             
98 Republic Act No. 9262. Op. Cit 
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Kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan semena-mena terhadap 

perempuan yang terjadi dalam suatu hubungan merupakan salah satu perhatian 

utama dari GWP. Hal ini karena angka kekerasan terhadap perempuan dalam 

rumah tangga menunjukkan angka yang tidak sedikit. Ambil contoh, terhitung 

dari Januari 2002 sampai Agustus 2005, 61% (532 kasus) dari 872 kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh GWP merupakan kekerasan 

yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Angka ini didukung oleh statistik 

dari Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) dan Polisi 

Nasional Filipina (PNP) dimana 47% kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

diterima dari tahun 2001-2004 adalah berupa kekerasan dalam rumah tangga.99  

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, GWP telah mengambil 

peran penting dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ini dengan 

membawa isu kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan masalah pribadi, 

menjadi masalah yang harus dibawa dan dibahas secara publik. Upaya tersebut 

membuahkan hasil dengan disahkannya R.A 9262 sebagai undang-undang yang 

anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Filipina. Dengan disahkannya UU 

ini, GWP yang telah berkecimpung di dalam parlemen sejak tahun 2001 dibawah 

bendera Partai Bayan Muna, turut mempunyai andil besar dalam memberikan 

perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, meskipun masih 

ada kesulitan dalam pengimplementasiannya. Hal ini karena masih adanya 

sensitivitas gender pada kalangan penegak hukum dari tingkat desa hingga tingkat 

kepolisian. Hal ini juga yang melatarbelakangi GWP menjangkau eksekutif lokal 

                                                             
99 The Fight Against Violence On Women In The Philippines: The Gabriela Experience, diakses 

dalam http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf (22/09/2018. 20:30) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf
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untuk melakukan dialog dan kegiatan bersama dalam rangka mempopulerkan 

hukum ini.100 Langkah GWP ini akan dibahas pada bab selanjutnya. 

Selain itu, R.A 9262 juga memberi perempuan dan anak-anak hak untuk 

mengajukan perintah perlindungan. Perintah perlindungan adalah perintah yang 

dikeluarkan untuk tujuan mencegah tindak kekerasan lebih lanjut terhadap 

perempuan atau anaknya dan memberikan bantuan lain yang diperlukan. Perintah 

perlindungan ini bertujuan melindungi korban dari kerusakan lebih lanjut, 

meminimalkan gangguan pada korban dalam kehidupan sehari-hari dan 

memfasilitasi kesempatan dan kemampuan korban untuk secara mandiri 

mendapatkan kembali kendali atas hidupnya.101  

B. Magna Carta of Women (R.A. 9710) 

Sebagaimana Undang-undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Anak, Magna Carta of Women juga merupakan sebuah peraturan perundang-

undangan yang menjamin dan melindungi hak-hak dasar perempuan di Filipina. 

Magna Carta of Women atau dikenal juga dengan Republic Act (R.A.) 9710 

adalah aturan hukum yang berusaha menghapus kekerasan dan diskriminasi 

terhadap perempuan dengan mengakui, melindungi, memenuhi dan 

memprioritaskan hak-hak perempuan Filipina. Dengan kata lain, Magna Carta of 

                                                             
100 Gabriela reviews Implementation of violence vs. women, children law diakses dalam 

http://www.pna.gov.ph/articles/1035298 (22/09/2018. 20:34) 
101 Ibid. 

http://www.pna.gov.ph/articles/1035298
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Women juga merupakan aturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak 

perempuan di semua bidang masyarakat.102  

Setelah mendekam selama lebih dari 10 tahun dalam tiga kongres berbeda, 

Magna Carta of Women atau Republic Act 9710, ditandatangani menjadi Undang-

undang oleh Presiden Gloria Macapagal-Arroyo pada tanggal 14 Agustus 2009, 

dan mulai berlaku pada 15 September 2009. Magna Carta of Women adalah 

Undang-undang yang sangat penting untuk memajukan keadilan dan hak asasi 

perempuan di Filipina. Perjalanannya menandai tonggak sejarah Filipina dan 

status perempuan Filipina. Magna Carta of Women terdiri dari kerangka hak 

untuk perempuan yang mengacu langsung pada hukum internasional.103  

Adanya Undang-undang ini menetapkan kewajiban hukum bagi 

Pemerintah Filipina untuk melindungi dan memprioritaskan hak asasi perempuan 

dan mengadopsi definisi perlindungan perempuan dalam Konvensi tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Hak-

hak ini mencakup semua hak dalam Konstitusi Filipina dan hak-hak yang diakui 

di bawah instrumen internasional yang ditandatangani dan disahkan oleh 

Pemerintah Filipina. Adapun poin-poin mengenai perlindungan perempuan dan 

                                                             
102 Teresita Sylvia M. Salud, Philippine Magna Carta Of Women: The “Bill Of Rights” Of Filipino 

Women, diakses dalam http://www.oecd.org/dev/poverty/44847597.pdf (23/09/2018. 21:32) 
103 Philippines Must Act on Magna Carta of Women, diakses dalam 

https://www.reproductiverights.org/feature/philippines-must-act-on-magna-carta-of-women 

(23/09/2018. 21:36) 

http://www.oecd.org/dev/poverty/44847597.pdf
https://www.reproductiverights.org/feature/philippines-must-act-on-magna-carta-of-women
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penjaminan hak-hak perempuan yang tertuang dalam Magna Carta of Women ini 

antara lain104: 

1. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh 

Negara 

2. Perlindungan dan keamanan di saat bencana, bencana dan krisis lainnya 

3. Partisipasi dan representasi 

4. Perlakuan yang sama di hadapan hukum 

5. Akses yang setara dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan 

dalam pendidikan, beasiswa dan pelatihan 

6. Non-diskriminasi dalam pekerjaan di bidang militer, polisi, dan layanan 

serupa lainnya 

7. Penggambaran non-Diskriminatif dan non-melecehkan perempuan di 

media dan film 

8. Layanan kesehatan dan informasi kesehatan dan pendidikan yang 

komprehensif 

9. Hak yang sama dalam semua hal yang berkaitan dengan pernikahan dan 

hubungan keluarga 

Selain menjamin hak-hak substantif, Magna Carta dengan jelas 

menetapkan tugas pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka 

mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dalam jangka waktu 

tertentu. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah Filipina harus memastikan 

kesetaraan substantif laki-laki dan perempuan dan mengamanatkan Negara untuk 

mengambil langkah-langkah untuk meninjau, mengubah atau mencabut undang-

undang yang diskriminatif terhadap perempuan dalam waktu tiga tahun sejak 

                                                             
104 Teresita Sylvia M. Salud. Op. Cit 
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Undang-Undang ini mulai berlaku.105 Sebagaimana termaktub pada Bab 1 bagian 

2 Magna Carta of Women yang berbunyi: “... Negara menyadari bahwa 

kesetaraan laki-laki dan perempuan memerlukan penghapusan struktur dan praktik 

yang tidak setara yang melanggengkan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Untuk 

mewujudkan ini, Negara akan berusaha mengembangkan rencana, kebijakan, 

program, tindakan, dan mekanisme untuk mengatasi diskriminasi dan 

ketidaksetaraan dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya perempuan 

dan laki-laki.”106 

Selain itu, penjelasan mengenai kekerasan seksual yang tercantum dalam  

Magna Carta of Women dijelaskan pada Bab II bagian 3 point J107 berikut ini: 

Kekerasan terhadap perempuan mengacu pada setiap tindakan kekerasan berbasis 

gender yang menghasilkan, atau mungkin mengakibatkan, cedera fisik, seksual 

atau psikologis atau penderitaan kepada perempuan, termasuk juga didalamnya 

berupa pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang terhadap kebebasan, baik 

itu yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Bentuk kekerasan 

tersebut antara lain mencakup: 

1) Kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi yang terjadi dalam 

keluarga, yakni berupa pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak-anak 

perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan mahar, 

                                                             
105 In the Passage of Magna Carta of Women into Law, diakses dalam 

http://bulatlat.com/main/2009/08/15/in-the-passage-of-magna-carta-of-women-into-law-rep-liza-

maza-lauds-filipino-women/ (23/09/2018. 21:50) 
106 Anne Ednalyn de la Cruz, More Gaps Than Gains? Anti Women Portrayals Practices Continue 

Despite Magna Carta Of Women, diakses dalam http://bulatlat.com/main/2014/10/15/more-gaps-

than-gains-anti-women-portrayals-practices-continue-despite-magna-carta-of-women/ 

(23/09/2018. 21:50) 
107 Republic Act 9710: An Act Providing For The Magna Carta Of Women. 

http://bulatlat.com/main/2009/08/15/in-the-passage-of-magna-carta-of-women-into-law-rep-liza-maza-lauds-filipino-women/
http://bulatlat.com/main/2009/08/15/in-the-passage-of-magna-carta-of-women-into-law-rep-liza-maza-lauds-filipino-women/
http://bulatlat.com/main/2014/10/15/more-gaps-than-gains-anti-women-portrayals-practices-continue-despite-magna-carta-of-women/
http://bulatlat.com/main/2014/10/15/more-gaps-than-gains-anti-women-portrayals-practices-continue-despite-magna-carta-of-women/
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pemerkosaan dalam perkawinan dan praktik-praktik tradisional lainnya 

yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan non-pasangan dan kekerasan 

terkait eksploitasi 

2) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat 

umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual dan intimidasi di tempat 

kerja, di lembaga pendidikan dan ditempat lain, perdagangan perempaun 

dan prostitusi; dan 

3) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh 

Negara, dimanapun itu terjadi. 

Selain itu, melalui Magna Carta of Women ini lembaga pemerintah yang 

melaksanakan perlindungan dan penjaminan hak-hak perempuan di Filipina 

diperkuat. Undang-undang ini mengganti nama Komisi Nasional tentang Peran 

Perempuan Filipina (NCRFW) menjadi Komisi Perempuan Filipina (PCW) 

dengan otoritas dan cakupan yang lebih kuat dan lebih luas. Hal ini tentu akan 

membuat perlindungan terhadap perempuan dapat lebih terjamin dan terawasi.108 

Magna Carta of Women dirumuskan oleh Komisi Nasional tentang Peran 

Perempuan Filipina bersama dengan kelompok-kelompok perempuan dan juga 

dengan partai politik perempuan yang ada di parlemen. GWP merupakan salah 

satu partai politik perempuan yang terlibat dalam proses perumusannya dimana 

GWP menempatkan representatornya di Parlemen, Liza Maza dan Luzviminda 

Ilagan sebagai anggota komite konferensi bikameral untuk Magna Carta of 

                                                             
108 Magna Carta of Women With Implementing Rules, diakses dalam 

https://www.pcup.gov.ph/images/pdf/RA_9710_MAGNA_CARTA_FOR_WOMEN_With_IMPL

EMENTING_RULES.pdf (22/09/2018. 22:00) 

https://www.pcup.gov.ph/images/pdf/RA_9710_MAGNA_CARTA_FOR_WOMEN_With_IMPLEMENTING_RULES.pdf
https://www.pcup.gov.ph/images/pdf/RA_9710_MAGNA_CARTA_FOR_WOMEN_With_IMPLEMENTING_RULES.pdf
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Women. Bagi GWP, disahkannya Magna Carta of Women sebagai Undang-

undang yang berlaku di Filipina merupakan sebuah pintu gerbang untuk 

mengatasi segala keresahan yang dirasakan perempuan di Filipina yang sering 

mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tindakan kekerasan. Menurut GWP, 

Magna Carta of Women menetapkan standar tentang bagaimana perempuan harus 

diperlakukan dan menyediakan mekanisme yang memungkinkan bagi 

diberlakukannya Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan 

(CEDAW) di Filipina. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan hak-hak 

perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.109 

Menurut GWP, dengan diberlakukannya Magna Carta of Women 

mengakomodir beberapa poin penting. Adapun poin-poin penting tersebut 

adalah110: 

a) Menunjuk Komisi Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Pengawas 

Gender dan Pembangunan untuk memastikan pengarusutamaan dan 

perlindungan hak-hak asasi perempuan; 

b) Memastikan pelatihan wajib tentang hak asasi manusia dan kepekaan 

gender kepada semua personil pemerintah yang terlibat dalam 

perlindungan dan pembelaan perempuan terhadap kekerasan berbasis 

gender; 

c) Melembagakan mekanisme tindakan afirmatif sehingga “perempuan 

dapat berpartisipasi secara berarti dalam perumusan, implementasi dan 

evaluasi kebijakan, rencana, dan program untuk pembangunan 

nasional, regional, dan lokal”. Jumlah perempuan di posisi tingkat 

                                                             
109 Jam Sisante, Arroyo Signs Magna Carta of Women, diakses dalam 

http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/169783/arroyo-signs-magna-carta-of-

women/story/ (22/09/2018. 19:14) 
110 Ibid. 

http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/169783/arroyo-signs-magna-carta-of-women/story/
http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/169783/arroyo-signs-magna-carta-of-women/story/
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ketiga di pemerintahan harus ditingkatkan untuk mencapai 

keseimbangan gender lima puluh lima puluh (50-50) dalam lima tahun 

ke depan, sementara komposisi perempuan di semua tingkat 

perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program akan setidaknya 

empat puluh persen (40%); 

d) Memastikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan 

memastikan bahwa Negara akan mengambil langkah-langkah untuk 

meninjau dan bila perlu, mengubah dan/atau mencabut undang-undang 

yang ada yang diskriminatif terhadap perempuan dalam tiga (3) tahun 

dari efektifitas diberlakukannya Magna Carta; 

e) Menyediakan akses yang setara dan penghapusan diskriminasi dalam 

pendidikan, beasiswa, dan pelatihan. Dengan demikian, "pengusiran, 

tidak masuk kembali, melarang pendaftaran, dan diskriminasi lain 

yang terkait siswa perempuan dan fakultas karena kehamilan di luar 

nikah harus dilarang;" 

f) Mendorong Unit Pemerintah Daerah (LGU) untuk mengembangkan 

dan menyampaikan kode Gender dan Pembangunan (GAD) 

berdasarkan isu-isu gender dan permasalahan di daerah masing-masing 

berdasarkan konsultasi dengan konstituen perempuan mereka. 

Namun demikian, bagi GWP, meskipun undang-undang ini menandai 

langkah signifikan dalam memajukan hak-hak perempuan di Filipina, seluruh 

masyarakat harus tetap waspada dalam membela dan menjunjung hak-hak 

perempuan dalam semua aspek. Oleh karena itu, GWP juga tetap melanjutkan 

perjuangan untuk mendapatkan keadilan bagi ribuan perempuan yang menjadi 

korban kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah 

pemerintahan yang berkuasa.111 

                                                             
111 In the passage of Magna Carta of Women Into Law. Op. Cit.  
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3.2 Kontrol Terhadap Pelaksanaan Undang-undang 

Penetapan UU Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (R.A. 

9262) dan Magna Carta of Women (R.A. 9710) di Filipina hanya merupakan 

sebuah langkah awal untuk memajukan dan menjamin hak-hak dasar perempuan 

serta melindungi para perempuan Filipina dari segala tindakan kekerasan yang 

dilakukan sewenang-wenang. Perlu dilakukan langkah selanjutnya yaitu 

mengawal pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam pemerintahan dan 

masyarakat. Penetapan tanpa pelaksanaan UU yang baik dan konsisten tentu 

merupakan sebuah omong kosong belaka.  

Pada konteks diatas, GWP juga turut mengambil peran mengawal 

pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut. Salah satu langkah kontrol yang 

diambil GWP adalah menyampaikan masukan dan kritik terhadap eksekutif 

pemerintahan melalui perwakilan mereka di parlemen terkait penjaminan dan 

perlindungan hak-hak perempuan setelah berlakunya kedua undang-undang 

tersebut. Pelaksanaan dari undang-undang yang harapannya dapat melindungi 

perempuan, pada kenyataannya masih belum optimal. Beberapa kasus bahkan 

melibatkan tokoh publik dan pihak swasta yang seharusnya juga turut aktif dalam 

melindungi hak-hak kaum perempuan. Misalnya kasus yang terjadi pada tahun 

2013, dimana terdapat sebuah acara televisi yang justru melontarkan lelucon 

dengan meremehkan tindakan pemerkosaan. Kemudian, pada tahun 2014 sebuah 



88 
 

brand pakaian lokal terbesar mengadakan peragaan busana yang menampilkan 

perempuan-perempuan yang sedang mengalami pelecehan seksual.112 

Beberapa contoh kasus diatas menunjukkan bahwa implementasi undang-

undang yang ramah terhadap perempuan belum berjalan dengan semestinya. Atas 

kasus yang terjadi tersebut, GWP melalui perwakilan mereka, yaitu Emmi de 

Jesus dan Luz Ilagan pernah mengajukan resolusi di Dewan Perwakilan Rakyat 

yaitu mendesak Komite Perempuan dan Kesetaraan Gender dan Komite 

Kesejahteraan Anak-anak untuk bersama-sama menyelidiki program dan lembaga 

pemerintah yang memantau dan menegakkan pelanggaran undang-undang yang 

melindungi perempuan dan anak-anak yang dilakukan oleh pihak swasta seperti 

media, pusat perbelanjaan dan penyelenggara acara publik.113  

Sementara itu, dalam mandat Magna Carta of Women, Komisi Perempuan 

Filipina (PCW) adalah lembaga utama negara mengenai perempuan dan 

permasalahan kesetaraan gender, dan Komisi Hak Asasi Manusia, Ombudsman 

Gender Negara, adalah dua lembaga utama yang ditugaskan untuk mengambil 

peran utama dalam mengawasi penerapan hukum. Menurut GWP, lembaga-

lembaga inilah yang sejatinya merupakan lembaga Negara yang menjadi ujung 

tombak pengimplementasian undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan 

di Filipina.114 

                                                             
112 Anne Ednalyn de la Cruz. Op. Cit. 
113 Ibid. 
114 Jam Sisante. Op. Cit.  
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Selain berupa pernyataan kritik secara langsung kepada pemerintah 

melalui perwakilan di parlemen, langkah lain yang diambil oleh GWP untuk 

mengontrol pelaksanaan undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan di 

Filipina adalah berupa merilis pernyataan sikap dan pandangan mereka terhadap 

fenomena kekerasan dan diskriminasi yang terjadi melalui media cetak dan media 

online yang mereka miliki secara independent. Hal ini GWP lakukan dalam 

kapasitas mereka sebagai sebuah partai politik perempuan yang sekaligus juga 

merupakan organisasi pergerakan perempuan di Filipina. 

Sebagai contoh, pada tahun 2014, GWP pernah mengeluarkan pernyataan 

sikap dan pandangan mereka terhadap fenomena diskriminasi dan kekerasan 

terhadap perempuan yang terus terjadi. Pada saat itu, melalui juru bicaranya Joms 

Salvador, GWP berpandangan bahwa fenomena kekerasan seksual terhadap 

perempuan yang masih terus terjadi antara lain karena badan-badan pemerintah 

yang ditunjuk oleh Negara untuk mengatasi masalah ini pada kenyataannya masih 

memiliki batasan-batasan kewenangan untuk menjatuhi hukuman bagi para pelaku 

kekerasan seksual terhadap perempuan. Artinya, lembaga-lembaga pemerintah 

tersebut hanya diberi wewenang untuk menyelidiki, mengawasi dan memberikan 

rekomendasi atas hasil investigasi yang mereka lakukan, tanpa diberi kewenangan 

yang memadai untuk turut serta dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku 

atas tindakan kekerasan seksual yang mereka lakukan. Selain itu, undang-undang 

yang ada pada kenyataannya masih memiliki celah hukum yang dapat 
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dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap 

perempuan.115 

3.3 Dampak Politik GABRIELA Women’s Party Melalui Jalur Intra 

Parlemen 

Perhatian serius yang diberikan GWP mengenai permasalahan sosial 

masyarakat dan khususnya tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan di 

Filipina cukup menarik simpati dari masyarakat. Konsistensi GWP terlihat dari 

peran dan upaya yang mereka lakukan di dalam parlemen untuk memperjuangkan 

hak-hak kaum terpinggirkan khususnya perempuan. GWP juga masih cukup 

konsisten memperjuangkan cita-cita GABRIELA, sebuah organisasi gerakan 

perempuan yang menjadi cikal bakal dibentuknya GWP. Jejaring yang telah 

dibangun oleh GABRIELA sebagai sebuah koalisi gerakan perempuan yang telah 

terbentuk sejak tahun 1984, menjadi modal penting bagi GWP untuk dapat 

menghimpun massa yang besar. Namun, tetap saja secara politik GWP masih 

merupakan pendatang baru yang harus berhadapan dengan bangunan politik yang 

telah terbangun sebelumnya. 

GWP baru resmi mendaftarkan diri dan masuk menjadi partai peserta 

pemilu secara mandiri pada tahun 2004. Pada saat itu, GWP mendapatkan nomor 

urut 7 dari 66 partai yang ada dan mendapatkan 1 kursi Kongres ke-13. Sebuah 

pencapaian yang baik bagi sebuah partai politik baru yang ingin turut serta dalam 

                                                             
115 In the Passage of Magna Carta of Women into Law, diakses dalam 

http://bulatlat.com/main/2009/08/15/in-the-passage-of-magna-carta-of-women-into-law-rep-liza-

maza-lauds-filipino-women/ (23/09/2018. 19:50) 

http://bulatlat.com/main/2009/08/15/in-the-passage-of-magna-carta-of-women-into-law-rep-liza-maza-lauds-filipino-women/
http://bulatlat.com/main/2009/08/15/in-the-passage-of-magna-carta-of-women-into-law-rep-liza-maza-lauds-filipino-women/
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mengatasi masalah perempuan di Filipina. Adanya perwakilan GWP di parlemen 

juga menjadi langkah awal agar gagasan untuk memajukan dan melindungi hak-

hak perempuan dapat semakin terdengar dari dalam parlemen, sehingga dengan 

begitu hak-hak perempuan yang semakin terpinggirkan dapat lebih diakomodir 

oleh pemerintah.116 

Pada tahun 2007, GWP kemudian naik ke posisi 4 dan berhasil 

memperoleh 2 kursi di Kongres ke-14. Pada pemilu 2010, GWP kembali berhasil 

memenangkan 2 kursi di Kongres ke-15. Pada tahun 2013 posisi GWP naik ke 

nomor urut 3. Partai ini diwakili oleh perempuan-perempuan Filipina dan saat ini 

memiliki lebih dari 100.000 anggota secara nasional dari 15 wilayah di Filipina 

dan negara lainnya. GWP terdiri dari lebih dari 200 kelompok perempuan di 

Filipina, serta memiliki afiliasi dengan Amerika Serikat pada jaringan 

GABRIELA USA atau GabNET, yang didirikan pada tahun 1989.117 Adapun 

jumlah suara dan kursi di parlemen yang diperoleh GWP dari tahun 2004-2016 

tergambar dalam tabel berikut 

 

 

 

 

 

                                                             
116 Gabriela Women’s Party, dikutip dalam, 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf diakses pada tanggal 19 Mei 

2016 
117 Ibid. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf
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Tabel 3.1 

Perolehan Jumlah Kursi dan Suara GWP Pada Pemilu 2004-2016 

 

Pemilu Suara Persentase Kursi 
Perwakilan di 

Parlemen 

2004 

(Kongres 13) 

464.586 3,65% 1 Liza Maza 

2007 

(Kongres 14) 

621.171 3,89% 2 Luzviminda Ilagan, 

Liza Maza 

2010 

(Kongres 15) 

1.001.421 3,31% 2 Luzviminda Ilagan, 

Emerenciana de Jesus 

2013 

(Kongres 16) 

713.492 2,60% 2 Luzviminda Ilagan, 

Emerenciana de Jesus 

2016 

(Kongres 17) 

1.367.795 4,22% 2 Emerenciana de Jesus, 

Ariene Brosas 

  Sumber: www.gabrielawomensparty.net 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perolehan suara yang didapatkan 

oleh GWP dalam 5 Kongres terakhir, terhitung dari tahun 2004-2016. Secara 

umum, perolehan suara yang didapatkan oleh GWP menunjukkan kenaikan yang 

cukup signifikan, dari mendapat 464.586 suara pada tahun 2004, menjadi 

1.367.795 suara pada tahun 2016. Perolehan suara ini menunjukkan bahwa GWP 

secara politik telah mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat Filipina. 

Keberadaan GWP sebagai sebuah partai politik perempuan di parlemen 

menunjukkan bahwa perempuan Filipina juga mampu bersaing dan beradu 

gagasan secara politik. Perempuan tidak selamanya harus berkutat dengan 

kegiatan domestik, seperti mengerjakan kegiatan rumah tangga (Kasur, Dapur, 

Sumur). Keberadaan GWP di sisi lain juga membuat kedudukan perempuan dalam 

http://www.gabrielawomensparty.net/
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ranah politik terutama pemerintahan semakin dipertimbangkan. Hal ini terbukti 

dengan adanya 87 perwakilan perempuan yang menduduki parlemen pada tahun 

2016, dan sebanyak 3.580 pejabat perempuan yang menduduki jabatan pada 

pemerintahan Filipina.118 

Cukup banyaknya perwakilan perempuan di parlemen idealnya menjadi 

modal yang penting bagi GWP untuk memasukkan atau menstimulasikan wacana 

mengenai pentingnya menaruh perhatian serius terhadap kekerasan yang dialami 

perempuan Filipina ke dalam parlemen. Secara politik, posisi ini juga akan 

semakin menguatkan posisi tawar GWP sebagai sebuah partai politik perempuan. 

Namun demikian, pada realitanya, keberadaan perwakilan perempuan yang cukup 

banyak tersebut justru menjadi batu sandungan bagi GWP untuk mewujudkan 

cita-cita memajukan dan melindungi perempuan Filipina melalui penerapan aturan 

perundang-undangan. Kendala GWP dalam mensejahterakan perempuan dari sisi 

keberadaan perwakilan perempuan ini akan lebih lanjut dibahas dalam bagian 

selanjutnya. 

Partisipasi GWP di dalam parlemen Filipina juga mampu memunculkan 

peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hak-hak perempuan. 

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian 3.1 diatas, GWP mampu 

menginduksikan wacana mengenai pentingnya aturan perundang-undangan yang 

pro terhadap perempuan. Induksi wacana ini berdampak pada lahirnya R.A. 9262 

dan R.A. 9710 yang merupakan dua instrumen hukum yang sangat penting dalam 

                                                             
118 Sara Souad Lundgren, Women’s Political Representation In the Philippines, diakses dalam 

https://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092399/FULLTEXT01.pdf (17/09/2018. 10:50) 

https://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092399/FULLTEXT01.pdf
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penegakkan hak-hak perempuan di Filipina. Kedua UU ini, terutama Magna Carta 

of Women, selain dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam melawan 

tindakan kekerasan terhadap perempuan, juga dapat digunakan sebagai landasan 

hukum bagi terjaminnya hak-hak perempuan Filipina, termasuk juga hak-hak 

politik seperti partisipasi dan representasi dalam dunia politik atau pemerintahan. 

3.4 Kendala Politik GABRIELA Women’s Party Melalui Jalur Intra 

Parlemen 

 Bukan hal yang mudah bagi sebuah gerakan perempuan masuk kedalam 

politik praktis. Ada banyak sekali kendala dan tantangan yang dihadapi oleh 

GABRIELA Women’s Party didunia politik, seperti kekurangan dana, adanya 

resistensi dan represi dari pemerintah, serta ketatnya persaingan dengan politisi-

politisi lain dari partai politik besar, yang mana kebanyakan dari mereka 

merupakan anggota dari dinasti politik (politik keluarga). Misalnya saja, dua 

Presiden perempuan Filipina, Corazon Aquino dan Macapagal Arroyo, adalah 

pelanjut kekuasaan suami dan ayah mereka. Namun dari semua kendala tersebut, 

yang menjadi kendala utama dari GWP adalah resistensi dan represi yang 

dilakukan pemerintah kepada GWP.   

Sebagai sebuah partai politik yang sangat kritis, progresif dan begitu 

lantang dalam menyuarakan ketidakadilan, GWP menjadi salah satu pihak oposisi  

yang seringkali mendapat resistensi dan represi dari pemerintah. Tak jarang dari 

anggota GWP harus mengalami berbagai macam tindakan kekerasan, 

ketidakadilan, dan bahkan hingga pembunuhan. Sejak dari status GWP yang 
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masih menjadi partai yang belum mandiri, hingga statusnya yang sudah menjadi 

sebuah partai mandiri, tak jarang GWP mendapatkan resistensi dan represi dari 

pemerintah. Sekitar tahun 2000-2004, terdapat kasus kekerasan terhadap GWP 

yaitu seorang anggota GWP ditikam dan ditembak mati didepan keempat 

anaknya. Anggota lain bersama dengan suaminya dan anak perempuan berusia 8 

tahun dibantai di dalam rumah mereka sendiri ketika mereka sedang tidur. 

Seorang anggota dan suaminya diculik pagi-pagi buta dan kemudian ditemukan 

tewas beberapa meter dari rumahnya.119 

Bahkan, Pemerintah Filipina dibawah kepemimpinan Gloria Macapagal 

Arroyo pernah mengeluarkan Kebijakan Nasional terhadap organisasi rakyat yang 

sah tetapi dianggap/dituduh sebagai front dari Partai Komunis Filipina dan 

Tentara Rakyat Baru. Kebohongan semacam ini telah digunakan berulang kali 

oleh pemerintah dalam upayanya untuk menghambat dan menghancurkan 

pergerakan GWP serta organisasi-organisasi anggotanya yang secara militan 

memperjuangkan hak-hak dan kelayakan nasib perempuan dan menentang 

kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada perempuan pada khususnya, 

dan masyarakat pada umumnya.120 

Kebijakan Nasional pemerintah tersebut digunakan oleh militer untuk 

membenarkan melakukan kejahatan dan kekejaman kepada GWP. Untuk melawan 

hal ini, GWP pun telah mendokumentasikan jumlah kasus yang begitu meningkat 

mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap perempuan-

                                                             
119 Gains and Gaps in Magna Carta of Women, diakses dalam http://tucp.org.ph/2009/09/gains-

and-gaps-in-magna-carta-of-women/ (20/09/2018. 11:50) 
120 Ibid. 

http://tucp.org.ph/2009/09/gains-and-gaps-in-magna-carta-of-women/
http://tucp.org.ph/2009/09/gains-and-gaps-in-magna-carta-of-women/
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perempuan progresif dan keluarga mereka. Militerisasi yang dilakukan oleh 

pemerintahan yang berkuasa memunculkan berbagai macam kekerasan seperti 

kekerasan seksual dan kekerasan fisik kepada perempuan serta anak-anak. GWP 

mengungkapkan sikap mereka bahwa Presiden Filipina saat itu, yakni Gloria 

Macapagal Arroyo, sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Filipina harus 

bertanggung jawab atas serangan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang 

sebenarnya tidak bersalah. Arroyo sebagai pemerintah Filipina, sebagai seorang 

perempuan dan juga sebagai seorang ibu harus bertanggung jawab atas anak-anak 

yatim piatu yang ibunya menjadi korban atas kekejaman pemerintahannya.121 

Gambar 3.1 

Aksi Pembelaan Terhadap Korban Persekusi Politik Rezim Arroyo yang 

Salah Satunya Merupakan Perwakilan GWP 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

 http://www.gabrielawomensparty.net/lawandresourcesonwomen?page=135 
 

Dalam kasus lain, banyak pengurus dan aktivis GWP menjadi korban 

pembunuhan politik. Liza Maza (Ketua Umum GWP yang pertama) dan 5 

anggota kongres lainnya pernah ditangkap secara illegal karena tudingan terlibat 

                                                             
121 End redbaiting and attacks against GABRIELA! Denounce the Arroyo government's militarist 

policies!. Diakses dalam http://gabriela_p.tripod.com/ (17/09/2018. 11:23) 

http://www.gabrielawomensparty.net/lawandresourcesonwomen?page=135
http://gabriela_p.tripod.com/
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dalam pemberontakan yang sama sekali tidak pernah mereka lakukan. Sementara 

pemimpin perempuan dari kalangan komunitas, khususnya mereka yang 

mengkritik kaum elit dan menawarkan agenda reformasi politik, maka akan 

menjadi target kekerasan, intimidasi, persekusi dan berbagai bentuk penganiayaan 

politik lainnya.122 

Selain tindakan intimidasi, persekusi, kekerasan, dan penganiayaan politik, 

hal yang menjadi kendala GWP dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap 

perempuan melalui jalur parlemen adalah sistem dinasti politik yang masih dianut 

di Filipina. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa 

tingkat perwakilan perempuan di parlemen Filipina sudah dapat dikatakan 

mengalami kemajuan secara kuantitas, dimana hingga tahun 2016 setidaknya telah 

ada 87 perempuan yang duduk di kursi parlemen. Asumsinya, semakin banyak 

perempuan di parlemen, akan membuat semakin banyak pula yang akan 

memperjuangkan hak-hak perempuan. 

Namun demikian, yang menjadi catatan dan perlu diperhatikan adalah, 

mayoritas dari legislator perempuan tersebut adalah penerus dari keluarga mereka 

yang merupakan elit politik sebelumnya, dimana kebanyakan terdiri dari ayah, 

suami atau saudara laki-laki mereka. Terlebih bahwa para legislator perempuan 

tersebut berangkat dari partai sayap kanan yang mendukung pemerintah dan juga 

elit-elit politik lain yang terlebih dahulu berkuasa. Representator perempuan 

tersebut tidak dapat mengambil sikap politik secara mandiri, karena harus 

                                                             
122 Persecution Geared to Keep Gabriela Out of 2010: Gabriela Women’s Party Poised to Defend 

Leaders, Members, Women, Against State Attacks diakses dalam 

https://gabrielanews.wordpress.com/page/1/ (17/09/2018. 11:45) 

https://gabrielanews.wordpress.com/2008/11/13/persecution-geared-to-keep-gabriela-out-of-2010-gabriela-womens-party-poised-to-defend-leaders-members-women-against-state-attacks/
https://gabrielanews.wordpress.com/2008/11/13/persecution-geared-to-keep-gabriela-out-of-2010-gabriela-womens-party-poised-to-defend-leaders-members-women-against-state-attacks/
https://gabrielanews.wordpress.com/page/1/
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tergantung dari lingkungan dinastinya. Hal ini menyebabkan isu-isu progresif 

seperti melawan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan mengakomodir hak-

hak kaum perempuan yang semakin terpinggirkan menjadi semakin sulit untuk 

diwujudkan. 

Lebih lanjut, menurut Arlene Brosas, seorang legislator perempuan 

Filipina dan merupakan anggota GWP, menekankan bahwa biasanya perwakilan 

perempuan yang memiliki keluarga laki-laki dalam parlemen sebelumnya, 

ditempatkan hanya untuk mempertahankan kekuasaan mereka, tetapi tidak ada 

perubahan nyata yang mereka lakukan. Meskipun, pada saat yang sama ada juga 

perempuan yang terjun ke politik atau parlemen untuk memperjuangkan hak-hak 

perempuan. Brosas mencontohkan bahwa dalam Kongres ke-17, 29% diantaranya 

adalah perempuan, tetapi menurutnya hanya ada 1% yang benar-benar 

menunjukkan kapasitas dan orientasi mereka dalam memperjuangkan hak-hak 

perempuan.123  

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang anggota parlemen 

Filipina, Romero Federico "Miro" Saenz Quimbo. Dia menyatakan bahwa 

keterlibatan perempuan di parlemen atau dalam ranah politik disebabkan oleh 

budaya politik Filipina yang masih sangat berorientasi pada keluarga. Artinya, 

melanjutkan tampuk kekuasaan anggota keluarga yang sebelumnya telah menjadi 

elit politik atau legislator. Budaya ini membuat perempuan lebih mudah 

mendapatkan akses untuk menembus parlemen atau dunia politik, karena ada 

banyak daerah di Filipina yang didominasi oleh klan tertentu. Oleh karena itu, 

                                                             
123 Sara Souad Lundgren. Op. Cit. 
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peluang untuk karier politik sangat sulit untuk diakses oleh orang-orang yang 

bukan anggota atau terhubung dengan keluarga politik.124  

Menurut Brosas, Filipina memiliki jumlah legislator perempuan tertinggi 

dalam parlemen dalam sejarah negara mereka. Tetapi, menurutnya, 8 dari 10 

perempuan dipilih karena klan mereka, yang berarti bahwa para perempuan 

tersebut sebenarnya belum siap terjun ke dunia politik. Hal ini karena, partisipasi 

politik mereka itu bukan merupakan tindakan mereka sendiri atau inisiatif sendiri, 

mereka hanya masuk ke parlemen karena menganggap bahwa mereka adalah 

bagian dari klan politik, misalnya ayah, suami atau saudara mereka. Klan politik 

tersebut mereka gunakan untuk memiliki posisi tertentu dalam parlemen atau 

pemerintahan.125 

Selain harus berhadapan dengan sistem dinasti politik di parlemen dan 

mengalami tindakan represif dari rezim yang berkuasa, terutama pada rezim 

Arroyo, GWP juga harus berhadapan dengan kelompok-kelompok elit politik dan 

pejabat Negara dalam upayanya memajukan dan melindungi hak-hak perempuan 

di Filipina. Tantangan ini tergambarkan pada kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang melibatkan salah seorang elit politik Filipina pada tahun 2009. 

Pada saat itu, seorang perempuan bernama Rachel Tiongson mengalami perlakuan 

kekerasan seksual dan fisik dari mantan mitra tinggalnya Luis Chavit Singson, 

yang merupakan seorang Wakil Penasihat Keamanan Nasional Filipina. 

Meskipun, telah melakukan tindakan kekerasan, Luis Chavit Singson tidak 

                                                             
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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ditangani dan diadili secara serius oleh pemerintah yang berwenang. Bahkan, 

menurut GWP, penanganan pihak Istana Filipina atas kasus ini sangat lemah.126 

Penanganan yang lemah dari pihak Istana ini tentu sangat bertentangan 

dengan Undang-Undang Republik 9262 atau UU Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak, serta melanggar ketentuan yang ada di dalam Magna Carta 

of Women. Sikap Istana pada saat itu justru seolah membiarkan masalah tersebut 

dengan mengeluarkan pernyataan bahwa kasus yang dialami oleh Singson 

merupakan masalah privat, karena tidak bersentuhan langsung dengan 

pekerjaannya di pemerintahan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Singson 

untuk menyelesaikan kasus ini. Jika yang bersangkutan ingin mengundurkan diri 

atau mengambil cuti dari jabatannya, pihak Istana mempersilahkan. Padahal, 

dengan aturan perundang-undangan yang ada pihak pemerintah bisa langsung 

menghukum Singson dengan sanksi pidana dan juga sanksi administratif atas 

jabatannya dengan berupa pemecatan. Bagi GWP, ini jelas bertentangan dengan 

aturan Magna Carta of Women pada Bab 3, Bagian 5, yang mengatakan bahwa 

negara sebagai pengemban tugas utama harus melindungi perempuan dari 

diskriminasi dan dari pelanggaran hak-hak mereka.127 

Deskripsi beberapa kasus diatas mengenai adanya intimidasi, persekusi 

atau penganiayaan politik, sikap yang lemah dari pihak pemerintah atas tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh elit atau pejabat Negara, dan juga sistem dinasti 

politik yang telah mengakar, menunujukkan bahwa rezim pemerintahan Filipina 

                                                             
126 Gains and Gaps in Magna Carta of Women. Op. Cit.  
127 Ibid. 
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sangat memiliki andil besar sebagai penghalang bagi tegaknya aturan-aturan yang 

pro terhadap hak-hak kaum perempuan, dimana hal ini setidaknya dapat terlihat 

dari dua rezim yang berkuasa, rezim Arroyo dan rezim Beniqno Aquino III. 

Rezim Arroyo yang berkuasa dari tahun 2001-2010 menunjukkan 

kediktatorannya dengan terus melakukan upaya intimidatif terhadap kelompok-

kelompok progresif seperti GWP yang memperjuangkan hak-hak perempuan 

Filipina, meskipun di sisi lain Arroyo sendiri merupakan bagian dari perempuan. 

Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa meskipun Pemimpin Negara seorang 

perempuan, belum tentu ia akan menaruh keberpihakan kepada kaum perempuan. 

Oleh sebab itu, jenis kelamin seorang pemimpin bukanlah suatu jaminan akan 

keberpihakannya, diatas itu semua ada hal yang jauh lebih penting, yaitu 

bagaimana seorang Pemimpin Negara apapun jenis kelaminnya mampu berpihak 

kepada rakyat, terutama keberpihakan untuk menyelesaikan persoalan kaum 

perempuan yang begitu pelik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang ramah 

terhadap perempuan dan mampu memberikan keadilan yang nyata. 

Kepemimpinan Arroyo yang diktator tersebut dilakukan untuk melindungi 

kekuasaannya dari segala macam gangguan. Amannya lingkungan kekuasaan dari 

gangguan tentu akan membuat semakin langgengnya kekuasaan para elit dan 

perilaku korup para pejabat Negara. Dengan kata lain, kepentingan rakyat menjadi 

kepentingan kedua setelah kepentingan para elit.128 

                                                             
128 End Redbaiting and Attacks Against GABRIELA! Denounce the Arroyo government's 

militarist policies! Op. Cit. 
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Sementara itu, meskipun bukan merupakan pemimpin yang diktator, 

Beniqno Aquino III yang memimpin Filipina dari tahun 2010-2016 seolah masih 

belum dapat mengatasi permasalahan perempuan atau belum menaruh perhatian 

yang serius pada isu-isu perempuan. Perempuan Filipina masih menjadi objek 

kekerasan, terutama kekerasan seksual, baik itu pada ranah publik maupun 

domestik. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya kasus kekerasan seksual yang 

terjadi pada tahun 2013 dan 2014, sebagaimana dijabarkan pada subbab 3.2 diatas. 

Bahkan, angka kekerasan seksual pada tahun 2015 menjadi angka tertinggi dalam 

rentang tahun 2004-2016. Aquino memang tidak menggunakan upaya-upaya 

intimidatif seperti yang dilakukan rezim Arroyo untuk membungkam kelompok-

kelompok progresif. Kepemimpinan Aquino bahkan dapat dikatakan sebagai 

rezim yang lebih terbuka dan demokratis dibandingkan dengan rezim Arroyo. 

Rezim Aquino bahkan secara terang-terangan ingin menghapuskan perilaku korup 

para pejabat Negara yang menjangkiti pada rezim Arroyo.129  

Namun demikian, Aquino masih belum dapat menghapus sistem dinasti 

politik di dalam pemerintahannya, sehingga hal ini berdampak pula pada sulitnya 

untuk menegakkan pelaksanaan aturan perundang-undangan yang mengakomodir 

hak-hak perempuan. UU pro perempuan yang tak kunjung ditegakkan 

pelaksanaannya juga akan berakibat pada semakin mengakarnya budaya patriarki 

dan kekerasan berbasis gender di dalam masyarakat, yang notabene menjadi 

sebab-sebab utama terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina. 

                                                             
129 Harapan Baru Filipina, Noynoy Dikukuhkan sebagai Presiden, diakses dalam 

https://www.dw.com/id/harapan-baru-filipina-noynoy-dikukuhkan-sebagai-presiden/a-5745212 

(19/09/18 08:30) 

https://www.dw.com/id/harapan-baru-filipina-noynoy-dikukuhkan-sebagai-presiden/a-5745212
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Beberapa penjelasan diatas menunjukkan bahwa meskipun Filipina telah 

memiliki aturan perundang-undangan yang mengakomodir hak-hak perempuan, 

GWP sebagai partai politik perempuan di dalam parlemen tetap saja menghadapi 

berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan cita-cita 

memajukan dan melindungi hak-hak perempuan di Filipina. Kendala yang 

dihadapi bahkan tidak main-main, dapat berupa pembunuhan, intimidasi politik, 

dan penganiayaan politik dimana rezim mempropagandakan tuduhan palsu atas 

GWP.130 Kendala dari aspek politik ini tentu dapat menghambat gerak dari GWP 

untuk dapat mengekspresikan gagasannya tentang memajukan hak-hak perempuan 

dan melawan tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam parlemen. Secara 

spesifik, hal ini tentu juga akan berdampak pada tingkat kekerasan yang dialami 

perempuan di Filipina. Dengan minimnya perhatian dari lembaga pemerintah atau 

lembaga politik yang ada di parlemen mengenai hak-hak perempuan, maka tingkat 

kekerasan perempuan juga akan semakin terus terjadi di dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

                                                             
130 Partai Gabriela Dan Gerakan Politik Perempuan Filipina, diakses dalam 

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

(19/09/18 11:35) 

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


104 
 

Inisiasi Pembuatan Undang-undang 

 UU Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak (R.A 9262) 

 Magna Carta of Women (R.A 9710)  

Peran GABRIELA Women’s Party Melalui Jalur Intra 

Parlemen 

Induksi Wacana Kekerasan Terhadap 

Perempuan di Filipina dalam Partai dan 

Parlemen 

 Mengkonsolidasikan wacana kekerasan 

terhadap perempuan dengan partai-partai 

lainnya didalam Parlemen. 

 Berupaya membangun dan memperluas 

cakupan mitra koalisi dengan parpol lain 

didalam parlemen. 

 Menstimulasikan wacana kepada para 

legislator perempuan. 

 

Kontrol Terhadap Pelaksanaan Undang-

undang 

 Menyampaikan masukan dan kritik 

secara langsung terhadap eksekutif 
pemerintahan melalui perwakilan GWP 

di Parlemen. 

 Merilis pernyataan sikap dan pandangan 

terhadap fenomena kekerasan dan 

diskriminasi yang terjadi terhadap 

perempuan melalui media cetak dan 

media online yang mereka miliki secara 

independen. 

 Berinisiatif mengevaluasi pelaksanaan 

aturan perundang-undangan yang ada 

dan mengirimkan rekomendasi atas 
nama partai berupa surat pengajuan 

revisi UU kepada eksekutif 

pemerintahan. 

Dampak Politik GABRIELA Women’s 

Party Melalui Jalur Intra Parlemen 

 Mendapatkan simpati dan dukungan 

politik dari masyarakat Filipina dengan 

mendapatkan perolehan suara yang 

meningkat dengan cukup signifikan. 

 Kedudukan perempuan dalam ranah 

politik, terutama pemerintahan semakin 

dipertimbangkan. 

 Menguatkan posisi tawar GWP sebagai 
partai politik perempuan. Posisi ini 

dapat mempermudah GWP untuk 

memperjuangkan kelayakan nasib bagi 

perempuan. 

Kendala Politik GABRIELA Women’s 

Party Melalui Jalur Parlemen 

 Mendapatkan tindakan intimidasi, 

kekerasan, penganiayaan politik, dan 

bahkan pembunuhan. 

 Sistem dinasti politik yang masih dianut 

di Filipina, dimana legislator perempuan 

masih jauh dari ekspektasi untuk 

memperjuangkan hak-hak perempuan. 

 Pemerintah/lembaga berwenang masih 
berpihak kpd kelompok” elit politik dan 

pejabat negara dalam menegakkan R.A 

9262 dan R.A 9710. 

Bagan 3.1 

Kerangka Pemikiran 

Peran GABRIELA Women’s Party Melalui Jalur Intra Parlemen 

 

 


