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ABSTRAK 

Femicide merupakan permasalahan serius karena memberikan ancaman tersendiri bagi 
kelangsungan hidup kaum perempuan di dunia. Secara umum, femicide adalah pembunuhan 
yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan dengan kebencian laki-laki 
pada gender perempuan. Femicide dengan tingkat intensitas yang tinggi terjadi di kawasan 
Amerika Latin, terutama di negara Honduras dan El Salvador. Sebagai organisasi yang 
mengurusi masalah hak asasi manusia di kawasan Amerika Latin, Inter-American Commission 
on Human Rights (IACHR) memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam mengawasi dan 
mencarikan solusi bagi negara-negara anggotanya dalam menyelesaikan masalah yang 
sedang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan informasi spesifik mengenai 
femicide sebagai isu dalam feminisme, serta menganalisis peran strategi sistem Transnational 
Advocacy Network (TAN) yang dapat digunakan sebagai solusi terhadap kasus femicide. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengacu pada penggunaan 
strategi sistem TAN berupa information politics, symbolic politics, dan leverage politics. Hasil 
penelitian menyatakan ternyata strategi IACHR tidak efektif dalam merespon femicide yang 
terjadi Honduras dan El Salvador karena proses monitoring yang dilakukan IACHR belum 
memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi kasus femicide. Oleh sebab itu, 
rekomendasi penggunaan strategi sistem TAN dapat diimplementasikan IACHR sebagai 
strategi pendukung dalam memperkuat gerakan anti femicide di Honduras dan El Salvador. 

Kata-kata kunci: Feminisme, Femicide, Honduras, El Salvador, Inter-American Commission 
on Human Rights, Transnational Advocacy Network 

Femicide is a serious problem because it provides a threat to the survival of women in the world. 
Generally, femicide is a murder committed by men against women relating to male hatred in 
women's gender. Femicide with a high level of intensity occurs in Latin America, especially in 
Honduras and El Salvador. As an organization that deals with human rights issues in Latin 
America, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has the authority and 
responsibility to oversee and seek solutions for its member states in solving the problems at 
hand. This study aims to explain detailed information about femicide as an issue in feminism, 
as well as to analyze the role of Transnational Advocacy Network (TAN) system strategy that 
can be used as a solution to femicide cases. The research using the qualitative method with 
reference to the use of the TAN system strategy in the form of information politics, symbolic 
politics, and leverage politics. The results stated that the IACHR strategy was not effective in 
responding to the femicide in Honduras and El Salvador because the IACHR monitoring process 
has not had a significant impact in reducing femicide cases. Therefore, the recommendation of 
using TAN system strategy can be implemented by IACHR as a supporting strategy to 
strengthen the anti-femicide movement in Honduras and El Salvador. 
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Selama kurun waktu 2000-an, femicide menjadi suatu fenomena sosial yang menarik 
perhatian masyarakat internasional, terutama bagi kaum feminis yang sangat concern 
terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan masalah-masalah 
perempuan. Femicide menjadi sebuah isu yang menarik dan perlu disebarluaskan karena isu 
femicide ini tidak hanya berhubungan dengan nasib para perempuan yang menjadi objek 
kekerasan dan pembunuhan, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan para 
perempuan dalam melestarikan populasi umat manusia di masa yang akan datang. 
Walaupun media lokal dan internasional sekalipun sangat jarang meliput tentang fenomena 
femicide, tetapi femicide benar-benar nyata terjadi dan tidak dapat dikatakan hanya sebagai 
sebuah isu biasa.  

Istilah femicide pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan bernama Diana Russell. Dalam situs 
pribadinya, Diana menyatakan bahwa istilah femicide diperkenalkan ke hadapan masyarakat 
luas di era modern pada saat dirinya melakukan uji coba mengenai kejahatan tentang 
kebencian terhadap kaum perempuan dalam pengadilan internasional kejahatan terhadap 
perempuan di Belgia tahun 1976. Diana sebagai orang pertama yang menemukan istilah 
femicide mengakui melakukan beberapa kali redefinisi tentang femicide. Pada tahun 1992, 
ketika istilah femicide belum begitu dikenal secara luas, bersama dengan Jill Radford, Diana 
Russell dalam bukunya “Femicide: The Politics of Women Killing”, mendefinisikan femicide 
sebagai kejahatan karena rasa benci terhadap wanita (misogyny) dimana pria melakukan 
pembunuhan terhadap kaum wanita. Pada tahun 2001, Diana kembali melakukan redefinisi 
istilah femicide dalam bukunya yang berjudul “Femicide in Global Perspectives”, sebagai 
pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena mereka perempuan (Dianarussell.com 2012) 

Wilayah yang dikenal dengan tingkat femicide tertinggi di dunia saat ini berada di zona 
Amerika Latin. Bukti dari tingginya tingkat femicide di kawasan Amerika Latin dapat dilihat 
dari laporan oleh berbagai pihak. Menurut sebuah laporan tahun 2012 oleh organisasi Small 
Arms Survey, lebih dari separuh dari 25 negara dengan tingkat bunuh diri sangat tinggi 
berada di wilayah Amerika Latin. Wakil Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Kyung 
Kang menyatakan bahwa pada tahun 2011, 647 wanita terbunuh di El Salvador, 375 di 
Guatemala, dan femicide dianggap sebagai penyebab utama kedua kematian wanita usia 
subur di Honduras. Kang menambahkan bahwa tingkat impunitas kejahatan femicide 
diperkirakan mencapai 77 persen di El Salvador dan Honduras (UN Women 2013) Pada 
faktanya, El Savador merupakan negara dengan pembunuhan terhadap perempuan tertinggi 
di dunia. Namun, dengan undang-undang yang melarang femicide, negara ini termasuk yang 
paling baru untuk bergabung dalam menghadapi kekerasan semacam ini di Amerika Tengah 
bersama dengan Meksiko, Guatemala dan Nikaragua (Small Arms Survey 2012). 

Secara umum, pada taraf regional masyarakat di kawasan Amerika Latin memiliki dua 
mekanisme untuk melindungi hak-hak perempuan yaitu melalui Inter-American Human 
Rights System and the Commission and Court’s recommendations and rulings dan Inter-
American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against 
Women (Evidence and lesson from Latin America 2017). Kedua mekanisme tersebut 
merupakan bagian dari program kerja yang dilakukan oleh lembaga bernama Inter-
American Commission on Human Rights (IACHR). 

IACHR sendiri merupakan lembaga otonom yang dibawahi oleh Organization of American 
States (OAS). IACHR dibentuk oleh organisasi OAS pada tahun 1959 dan memiliki kantor 
pusat di Washington D.C., Amerika Serikat pada tahun 1979, OAS bekerjasama dengan badan 
pengadilan hak asasi manusia negara-negara intra-Amerika atau Inter-American Court of 
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Human Rights, menerapkan sistem yang disebut dengan Inter-American system for the 
protection of Human Rights (Website IACHR, 2017). Salah satu program kerja IACHR secara 
khusus mengangkat tentang isu femicide. Hal tersebut dapat dilihat melalui deklarasi 
terhadap isu femicide yang dikeluarkan oleh IACHR yang diwakili oleh anak organisasinya 
yakni Inter-American Commission of Women (IACW 2008).  

IACHR membahas secara khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan pada 
tahun 1994 dalam konvensi Belem do Para. Pada konvensi Belem do Para yang penamaannya 
disesuaikan dengan nama kota di Brazil tempat diselenggarakannya konvensi tersebut, 
terdapat pembahasan yang mendalam mengenai definisi-definisi instrumental mengenai 
bentuk-bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan baik secara fisik, seksual, maupun 
psikologis dan juga acuan-acuan yang mendukung terbentuknya hak-hak perempuan untuk 
bebas dari segala bentuk kekerasan maupun bentuk tindakan diskriminasi. Puncaknya, 
negara-negara anggota sepakat untuk melarang dan mengutuk segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan dengan cara melakukan penyelidikan, mengadili, dan menghukum 
para pelaku kekerasan. 

Pada tahun 2004, IACW mendirikan lembaga pengawasan bernama MESECVI untuk 
menindaklanjuti mekanisme konvensi Belem do Para (IACW 2018). MESECVI adalah 
metodologi evaluasi multilateral yang sistematis dan permanen yang didasarkan pada 
pertukaran dan kerjasama teknis antara Negara Pihak dengan Konvensi dan Komite Ahli 
(MESCEVI 2018). MESECVI menganalisis kemajuan dalam pelaksanaan Konvensi Belem do 
Para oleh pihak negara, serta mengamati tantangan secara terus-menerus terkait respon 
negara terhadap kekerasan terhadap perempuan. Melalui hubungan dari IACW dan 
MESECVI akan menunjukan pengunaan strategi sistem Transnational Advocacy Network. 
Pasalnya dalam memperluas pengaruh, dukungan, dan kekuatan, IACW bekerjasama dengan 
berbagai pihak seperti negara, NGO, dan masyarakat untuk bersama memperjuangkan hak 
asasi perempuan agar terbebas dari ancaman kekerasan, termasuk didalamnya tindakan 
femicide. 

Kondisi Femicide di Honduras dan El Salvador 

Menurut data dari Centro de Derechos de Mujeres, Red Nacional de Defensoras de Derechos 
Humanos de Honduras, Foro de Mujeres por la Vida, dan JASS-Honduras y Centro de 
Estudios de la Mujer yang semuanya merupakan organisasi lembaga di Honduras, dalam 
laporannya pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2013 
femicide di Honduras dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Mayoritas perempuan 
Honduras tinggal di area perkotaan. Di tahun 2012, tiga dari lima pembunuhan terhadap 
perempuan terjadi di wilayah kota, sementara pada tahun 2013, 40% dari total pembunuhan 
terhadap perempuan terfokus di dua kota, yaitu San Pedro Sula dan Central District, (2) 
Remaja perempuan menempati persentase sebanyak 43-49% dari seluruh jumlah 
perempuan yang dibunuh pertahunnya dan usia paling berpengaruh sebagai korban berada 
pada rentang usia 20 sampai dengan 24 tahun, (3) Lebih dari 70% pembunuhan 
menggunakan senjata api, (4) Laki-laki merupakan tersangka utama yang ditunjukkan dalam 
70% kasus, dan didentifikasi bahwa mayoritas tersangka adalah laki-laki. Sementara 
tersangka perempuan memiliki persentase sebanyak 1.6%. Sedangkan jenis kelamin 
tersangka yang lain tidak diketahui, (5) Korban hilang seringkali terjadi. Dalam 40.4% kasus 
femicide yang terjadi pada tahun 2012, lokasi dan pelaku pembunuhan tidak diketahui 
dengan jelas keberadaannya. Dengan demikian, tersirat bahwa para korban (perempuan, 
anak perempuan, dan remaja perempuan) dari mana pun mereka berada, ditahan atas 
keinginan pelaku, kemungkinan mengalami pelecehan dan penyiksaan seksual, dan 
kemudian dibunuh serta ditinggalkan di tempat umum, (6) Impunitas merajalela. Tingkat 
rata-rata impunitas dalam enam tahun terakhir (2007-2013) adalah 93.5% dan yang tersisa 
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setidaknya 2.500 perempuan tidak mendapatkan keadilan apapun selama periode tersebut 
(Feminist Organization Reports, 2014). 

Peristiwa besar terkait kasus femicide terjadi di Honduras di tahun 2014. Jose Maria 
Alvarado, gadis berusia 19 tahun yang merupakan Miss Honduras 2014 menjadi korban dari 
kejahatan femicide. Tubuh Maria ditemukan seminggu setelah Maria dinyatakan menghilang 
dalam keadaan terbakar di dekat sungai sekitar 240 mil dari ibukota Honduras, Tegucigalpa 
(The Christian Science Monitor 2014). Jose Maria Alvardo bukan merupakan korban satu-
satunya saat pembunuhan terjadi. Ketika dilakukan investigasi di tempat kejadian perkara, 
selain tubuh Maria ditemukan pula tubuh perempuan lainnya yang diketahui adalah saudara 
perempuan dari Jose Maria Alvarado, Sofia Trinidad Alvarado yang berusia 23 tahun (ABC 
News 2017). Pelaku pembunuhan dua saudara tersebut adalah Plutarco Antonio Ruiz, laki-
laki berusia 34 tahun yang merupakan kekasih dari saudara perempuan Jose Maria Alvarado, 
Sofia. Menurut pernyataan investigator yang dikutip dari newsweek.com, motif 
pembunuhan yang dilakukan oleh Ruiz adalah rasa cemburu setelah melihat kekasihnya, 
Sofia menari dengan laki-laki lain di sebuah pesta (Newsweek.com 2017). Masih dari sumber 
yang sama, dijelaskan bahwa awalnya Ruiz menembak kekasihnya dan kemudian ikut 
menembak Maria yang saat itu hadir bersama saudara perempuannya pada pesta tersebut. 
Diketahui Ruiz menembak Sofia sebanyak delapan kali dan Maria sebanyak 16 kali. 

Kondisi femicide di El Salvador tidak jauh berbeda dengan yang terjadi Honduras. Baik 
Honduras dan El Salvador termasuk negara dengan kasus femicide tertinggi di kawasan 
Amerika Latin. Seperti yang penulis sempat jelaskan dalam latar belakang, El Salvador 
menempati posisi pertama sebagai negara dengan angka rata-rata pembunuhan terhadap 
perempuan yang sangat tinggi, dengan skala perbandingan per 100.000 populasi perempuan 
di antara 25 negara lain di seluruh dunia di tahun 2004-2009. 

Tingginya angka femicide di El Salvador memunculkan reaksi tersendiri dari lembaga 
transnasional seperti PBB. UN Women sebagai agen khusus dari PBB yang mengurusi 
masalah perempuan dan kesetaraan gender di tahun 2011 mengeluarkan legislasi yang 
bernama Law for a Life Free of Violence against Women. Legislasi yang dibuat oleh UN 
Women tersebut bertujuan sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan tingkat tinggi 
terhadap perempuan. Law for a Life Free of Violence against Women (atau Ley Especial para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres dalam Bahasa Spanyol) berisi 61 artikel yang 
didalamnya membahas tentang penegakan hak-hak perempuan melalui kebijakan tentang 
deteksi dan pencegahan kekerasan, bantuan perlindungan terhadap korban, dan langkah-
langkah konkrit untuk melindungi perempuan. Selain itu legislasi dari UN Women mengatur 
tentang hukuman bagi pelaku yang tertangkap membunuh dan melakukan kekerasan 
terhadap perempuan. Hukuman yang diberikan berupa penjara 20-35 tahun dan denda 
sebesar 2-25 kali lipat upah minimum bulanan nasional. Law for Life Free of Violence 
against Women mulai diberlakukan pada tahun 2012 (UN Women 2011). 

El Salvador sempat mengalami fase rendah dalam hal jumlah kasus femicide pada tahun 
2012, setelah diterapkannya legislasi Law for Life Free of Violence against Women oleh UN 
Women dan terjadi gencatan senjata antar geng. Dikutip dari Insight Crime, angka 
pembunuhan di Honduras yang pada tahun 2011 mencapai 72 orang per 100.000 jiwa, 
berkurang menjadi 36 orang per 100.000 jiwa (Dudley 2013). Gencatan senjata antar geng 
yang semula dianggap sebagai solusi alternatif untuk meredam tingginya angka pembunuhan 
di El Salvador tidak berjalan dengan lancar. Pada tahun 2014, pemerintahan baru 
mengumumkan bahwa para pemimpin geng yang ditahan di penjara tidak lagi menerima 
keuntungan dari genjatan senjata. Secara tidak langsung, pernyataan pemerintah tersebut 
meningkatkan kohesi antar geng. Secara tidak sengaja pemerintah Honduras mengakui 
secara resmi bahwa kelompok geng merupakan bagian entitas sosial dari negara Honduras. 
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Dengan demikian, gencatan senjata antar geng pun berakhir dan angka kriminalitas kembali 
meningkat dengan skala jangka panjang hingga saat ini (WHO 2016). Secara umum, 
Honduras dan El Salvador sama-sama memiliki masalah yang berkaitan dengan kelompok 
geng dan mengakibatkan tingginya tingkat kekerasan serta pembunuhan yang sewaktu-
waktu dapat mengancam keselamatan hidup kaum perempuan. Selain faktor kelompok geng, 
perempuan juga tidak lepas dari sebuah sistem di dalam tatanan masyarakat yang menjadi 
ancaman nyata, mendasar dan harus dihadapi oleh banyak perempuan, yaitu budaya 
patriarki. Di kawasan Amerika Latin, budaya patriarki memiliki istilah yang disebut dengan 
machismo. Menurut kamus Merriam Webster, machismo didefinisikan sebagai suatu 
kebanggaan terhadap sisi maskulinitas yang dimiliki (Merriam Webster 2018). Seperti yang 
diketahui bersama, maskulinitas identik dengan laki-laki. Stigma machismo yang 
berkembang di masyarakat Amerika Latin adalah terdapat anggapan bahwa perempuan 
merupakan hak milik dari laki-laki sehingga harus bersedia menerima segala perlakuan yang 
sesuai dengan keinginan laki-laki (La Via Campesina 2014). Berdasarkan stigma yang 
mengakar di masyarakat, tindakan impunitas yang merajalela, lingkungan yang keras dan 
tingkat kriminalitas yang tinggi, Perempuan-perempuan di Amerika Latin menjadi pihak 
yang sangat rentan menjadi korban kekerasan bahkan sebagai korban jiwa. Isu femicide 
kemudian tidak sebatas menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Honduras dan El 
Salvador semata, melainkan menjadi masalah bersama dan harus ditangani oleh banyak 
pihak. 

Peran IACHR dalam Menanggapi Isu Femicide 

Secara harafiah, IACHR telah memberikan penjelasan yang cukup spesifik mengenai 
kekerasan terhadap perempuan melalui konvensi Belem do Para. Dalam isi konvensi 
tersebut, dijelaskan dua poin penting yang mendefinisikan pemahaman tentang kekerasan 
terhadap perempuan. Poin pertama menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan 
harus dipahami sebagai segala tindakan berdasarkan jenis kelamin, yang menyebabkan 
kematian atau gangguan secara fisik, seksual dan psikologis atau penderitaan terhadap 
perempuan baik yang dilakukan di ruang publik atau secara pribadi. Sementara poin kedua 
menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai kekerasan yang 
meliputi kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dan dapat terjadi di dalam keluarga, unit 
domestik, atau dalam hubungan interpersonal yang lain. IACHR melalui pertemuan keempat 
konvensi Belem do Para juga memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota 
dalam menindaklanjuti fenomena femicide. Terdapat lima rekomendasi yang diberikan 
IACHR terkait femicide yaitu: (1) negara seharusnya bertindak tegas terhadap pelaku 
femicide dan tidak menggangap apa yang dilakukan oleh pelaku femicide sebagai “keinginan 
seseorang untuk melakukan tindak kejahatan” semata; (2) negara  sebaiknya 
memberlakukan undang-undang atau memperkuat legislasi yang berkaitan dengan 
pemberdayaan perempuan dan hak-hak kebebasan perempuan, sehingga perempuan yang 
mengalami kekerasan dan ancaman dapat menemukan cara yang efektif dan efisien untuk 
mengakhiri hubungan yang membahayakan sekaligus melindungi diri mereka sendiri; (3) 
negara ikut terlibat dalam menjaga keselamatan kehidupan pribadi warga negaranya dan 
juga melindungi warga negara perempuan dari ancaman perilaku kekerasan, sesuai dengan 
kebijakan keamanan publik yang berlaku; (4) negara seharusnya menjamin peningkatan dan 
penguatan akses keadilan terhadap perempuan, mengembangkan sistem investigasi kriminal 
dan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan termasuk menyediakan 
ahli forensik dan proses pengadilan untuk menghapuskan tindakan impunitas bagi pelaku 
kekerasan serta memberi sanksi terhadap pejabat publik yang tidak melakukan proses 
pengadilan; (5) negara dihimbau untuk mengembangkan dan memanfaatkan bank data, 
penelitian-penelitian, dan statistik yang memungkinkan guna mengukur besaran masalah 
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femicide yang terjadi di dalam negara dan mengawasi kemajuan dan kemunduran negara 
dalam menanggulangi kasus femicide (IACW 2008,8). 

Pada artikel keempat Konvensi Belem do Para, terdapat penjelasan bahwa setiap perempuan 
berhak dalam mendapatkan pengakuan, kesenangan, kebebasan, serta perlindungan hak 
asasi yang diwujudkan dalam instrumen hak asasi manusia di tingkat regional dan 
internasional. Hak-hak yang berhak didapatkan oleh perempuan menurut Konvensi Belem 
do Para yakni, (1) hak untuk dihargai; (2) hak untuk dihargai dalam hal berupa fisik, mental, 
serta integritas moral yang dimiliki oleh perempuan; (3) hak untuk mendapatkan kebebasan 
personal dan rasa aman; (4) hak dalam mendapatkan martabat yang dihormati dan jaminan 
keluarga yang terlindungi; (5) hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan 
hukum; (6) hak untuk mendapatkan pengadilan yang cepat, sederhana dan kompeten untuk 
melindungi perempuan dari tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hak asasi 
perempuan; (7) hak untuk bersosialisasi secara bebas; (8) hak kebebasan dalam mengakui 
agama dan keyakinan yang dianut sesuai hukum; dan (9) hak untuk memiliki akses yang 
sama untuk mendapatkan layanan publik, ikut ambil bagian dalam urusan masyarakat, 
termasuk hak untuk dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan (Convention Belem do 
Para Chapter II Artikel 4). 

Jika artikel keempat membahas mengenai hak-hak yang pantas didapatkan perempuan 
selama hidupnya, maka pada artikel keenam diberikan penjelasan yang berkaitan dengan 
kekerasan terhadap perempuan. Dalam artikel tersebut disampaikan bahwa setiap 
perempuan harus bebas dari segala bentuk diskriminasi. Selain itu, disampaikan juga bahwa 
perempuan memiliki hak untuk dihargai, mendapatkan pendidikan, bebas dari pola perilaku 
streotip, dan bebas dari praktik sosial budaya berdasarkan konsep inferioritas dan 
subordinasi (Chapter IV Artikel 10, 11, 12). 

Negara-negara anggota IACHR sebenarnya sudah diberikan aturan tentang 
mempromosikan, menjaga, memfasilitasi, dan menghargai hak-hak warga negara 
perempuan mereka yang tercantum dalam artikel tujuh dan delapan konvensi (Chapter III 
Artikel 7 dan 8) tetapi masih saja banyak negara yang kurang disiplin dalam menjalankan 
regulasi-regulasi yang telah dibuat. Tindakan-tindakan seperti impunitas, pemerintah yang 
kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku, atau pengawasan yang tidak 
maksimal dari aparatur negara masih sering terjadi. Bahkan, pada tahun 2012, pemerintah 
Guatemala mendapatkan teguran dari IACHR dan dihimbau untuk lebih menciptakan 
lingkungan yang kondusif dan lebih memperhatikan secara khusus kasus-kasus yang 
berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Praktis, Guetamala menjadi perhatian 
internasional karena pemerintahan Guatemala dinilai kurang efektif dalam merespon isu-isu 
kekerasan terhadap perempuan (Musalo and Bookey 2013). 

IACW Sebagai Agen yang Mengimplementasikan Strategi Sistem TAN dalam 
Memperkuat Gerakan Anti Femicide di Honduras dan El Salvador 

Tidak seperti IACHR yang mengurusi isu hak asasi manusia di berbagai aspek dan tingkatan, 
Inter American Commision on Women (IACW) merupakan organisasi khusus yang 
mengurusi tentang jaminan hak asasi perempuan di Amerika Latin. Setelah menandatangani 
kesepakatan kerjasama dengan OAS di tahun 1978, IACW secara resmi mendapatkan otoritas 
teknis dalam mendukung OAS terkait upayanya dalam mendukung pemenuhan kesetaraan 
hak asasi manusia di kawasan Amerika Latin (IACW 2018). Dalam operasionalisasinya, 
IACW memiliki fungsi sebagai berikut: (1) mendukung negara anggota untuk mematuhi 
komitmen mengenai hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, termasuk penerapan 
instrumen dan ketentuan-ketentuan yang diadopsi oleh Konferensi Intra Amerika, Majelis 
Umum Negara-Negara Amerika, The Summits of the Americas, dan Majelis Delegasi IACW; 
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(2) mendukung upaya negara-negara anggota untuk mempromosikan akses, partisipasi, 
representasi, kepemimpinan dan pengaruh perempuan secara penuh dan setara di bidang 
sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; (3) mempromosikan partisipasi dan 
kepemimpinan perempuan dalam perencanaan dan implementasi program kebijakan publik; 
(4) menyarankan organisasi dalam segala hal yang terkait dengan hak-hak perempuan dan 
kesetaraan gender; (5) berkolaborasi dengan negara anggota, organisasi internasional 
lainnya, kelompok masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta untuk mendukung hak-hak 
perempuan dan kesetaraan gender di seluruh dunia; (6) melaksanakan laporan tahunan 
kepada Majelis Umum tentang kinerja IACW, termasuk aspek-aspek yang relevan dari status 
perempuan di seluruh dunia, kemajuan yang dibuat dalam hal hak asasi perempuan 
perempuan, kesetaraan gender dan kesetaraan dan pada isu-isu spesifik yang menjadi 
perhatian di bidang-bidang yang berurusan dengan perempuan, dan untuk meningkatkan 
rekomendasi konkrit kepada negara-negara anggota; (7) berkontribusi pada pengembangan 
yurisprudensi internasional dan Intra Amerika tentang hak asasi dan kesetaraan gender; (8) 
memelihara formulasi dan adopsi instrumen Intra Amerika untuk memberikan pemahaman 
tentang posisi perempuan sebagai pemegang hak asasi dan agen demokrasi; (9) 
mempromosikan pengadopsian tindakan hukum yang diperlukan untuk menghapuskan 
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (IACW 2018). Dalam merealisasikan upaya 
pemenuhan hak asasi perempuan dalam menindaklanjuti kekerasan yang dialami oleh 
perempuan, IACW terkait kegiatannya terfokus pada beberapa aspek penting seperti 
memimpin dialog yang partisipatif dan inklusif tentang kebijakan untuk mendukung hak-
hak perempuan, memperkuat kapasitas dalam melakukan pemantauan secara terpadu atas 
pelaksanaan hak-hak perempuan, mendukung implementasi penuh dari Konvensi Belem do 
Para dan memperkuat monitoring di tingkat nasional, serta mempromosikan pendekatan 
antar budaya terhadap hak-hak perempuan dalam konteks pemerintahan yang demokratis 
(IACW 2018). 

IACW memiliki pola kerja yang menunjukan penggunaan strategi sistem TAN. Hal tersebut 
terlihat ketika IACW melakukan pendelegasian kerja dengan membentuk MESECVI. 
Konvensi Belem do Para yang berjalan dari tahun 1994 hingga sekarang memerlukan 
pengawasan dan evaluasi secara rutin sehingga dapat diimplementasikan oleh negara 
anggota secara maksimal. Secara umum, MESCEVI menjalankan fungsinya melalui dua 
tahapan yang berbeda yakni tahapan evaluasi multilateral dan tahapan pengawasan secara 
berkelanjutan (MESECVI 2018). Prosedur tahapan evaluasi multilateral meliputi: (1) Komisi 
Ahli menyiapkan dan menyebarkan kuesioner tentang tindakan yang diambil oleh pihak 
negara untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan; (2) Negara Anggota menjawab 
kuisioner yang berfungsi sebagai dasar laporan nasional; (3) Komite Ahli mengevaluasi 
tanggapan dari negara dan mengeluarkan serangkaian rekomendasi untuk memperkuat 
pelaksanaan konvensi dalam hal melengkapi laporan nasional; (4) hasil dan rekomendasi ini 
kemudian dikonsolidasikan ke dalam laporan internasional. Sedangkan pada tahap 
pengawasan lanjutan Komisi Ahli mengidentifikasi dan mengedarkan serangkaian indikator 
kemajuan untuk mengukur pelaksanaan Konvensi dan menyebarkannya ke pihak negara. 
Kemudian pihak negara menginformasikan tentang kepatuhan mereka terkait indikator-
indikator tersebut dan selanjutnya konsolidasi laporan tindak lanjut dicetak. MESCEVI 
sebagai lembaga yang mendapat rekomendasi dari IACW kemudian menjalankan fungsinya 
dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak. Masing-masing pihak memiliki tugas dan 
fungsinya masing-masing dalam memantau penerapan konvensi Belem do Para. Kerjasama 
yang dilakukan oleh MESCEVI dalam mengawasi pengimplementasian melibatkan pihak-
pihak seperti: (1) 32 Negara Anggota yang meratifikasi konvensi Belem do Para (MESCEVI 
2018); Komite Ahli yang terdiri dari pakar-pakar independen yang ditunjuk oleh masing-
masing negara anggota dan melayani MESCEVI secara personal (MESCEVI 2018); 
Masyarakat sipil yang diwakili oleh berbagai organisasi non-pemerintah yang misi dan 
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tujuannya adalah untuk mempromosikan, membela, dan melindungi hak-hak perempuan 
(MESCEVI 2018); dan Sekretariat Teknis yang berfungsi untuk mengelola strategi dan 
mekanisme dari Konvensi Belem do Para (MESCEVI 2018). 

Bagan 1. Kerangka Kerja Operasional IACW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Inter American Commission of Women 

Pada bagan 4.1., terdapat rancangan kerangka kerja operasional dari IACW yang 
menunjukkan pola kerja dari sistem TAN. IACW sendiri mengakui Konvensi Belem do Para 
sebagai mandat secara politis dan operasional dari pihak IACW. Sedangkan IACW dan 
MESCAVI menjalankan rencana strategi sesuai tiga pilar yang difokuskan oleh OAS sambil 
tetap menjalankan program kerja tiga tahunannya untuk mencapai tujuan operasionalnya 
sekaligus mendapatkan pendaan tetap dari OAS sebagai aktor yang memiliki power yang 
lebih besar. Selain melalui MESCEVI, IACW juga bekerjasama dengan IMPOWR. 
International Models Project for Women’s Rights (IMPOWR) adalah lembaga inisiatif 
inovatif untuk membangun basis data penelitian kolaboratif global tentang hak-hak 
perempuan di bawah hukum. Database yang dapat dideteksi oleh IMPOWR tentang 
perkembangan hukum yang mempengaruhi kesetaraan gender berfungsi sebagai sumber 
daya yang unik untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip di seluruh dunia yang 
mendasari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination atau CEDAW 
(IMPOWR 2018). Partisipasi proyek kerjasama oleh IACW terhadap IMPOWR ditunjukkan 
dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan database yang ada tentang 
proyek, inisiatif, data, praktik atau informasi lain tentang reformasi hukum kesetaraan 
gender, mengidentifikasi subjek dan tenaga ahli lokal yang dapat menyumbangkan informasi 
berguna ke database IMPOWR, dan mengidentifikasi serta mengatur relawan penelitian lain 
untuk melakukan penelitian dan entri data untuk kebutuhan database IMPOWR (IMPOWR 
2018). 

Analisis Kerangka Kerja Sistem TAN dalam Memperkuat Gerakan Anti Femicide di 
Honduras dan El Salvador 

IACHR sebenarnya sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan semestinya sebagai 
organisasi kawasan yang concern terhadap masalah hak asasi manusia yang dialami oleh 
negara anggotanya. IACHR dalam hal ini melakukan praktik monitoring, yang menurut Keck 
and Sikkink merupakan strategi untuk memastikan akuntabilitas data melalui pernyataan 
publik, legislasi atau undang-undang, dan sistem yang sesuai dengan standar internasional 
(Keck and Sikkink, 1998, 24). Tetapi, menurut penulis aktivitas observasi dan rekomendasi 
yang dilakukan oleh IACHR belum cukup dalam menekan dan mengurangi kejahatan 
femicide di Honduras dan El Salvador, yang telah diketahui memiliki intensitas yang sanggat 
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tinggi. Oleh sebab itu penulis menawarkan strategi sistem TAN yang dapat digunakan 
IACHR sebagai solusi alternatif dalam memperkuat gerakan anti femicide di Honduras dan 
El Salvador. 

Strategi information politics menjadi strategi pertama yang dapat diaplikasikan terkait 
upaya untuk menekan dan mengurangi tingginya angka femicide di Honduras dan El 
Salvador. Pihak media menjadi aktor yang memegang peranan penting dalam menjalankan 
strategi information politics. Bahkan IACHR sendiri tidak memungkiri bahwa media 
meegang peranan dalam mendidik warga negara tentang bagaimana beretika di masyarakat, 
mempromosikan kesamaan dan kesetaraan (equality and equity) terhadap gender, dan 
berkontribusi pada pemberantasan perilaku kekerasan terhadap perempuan (IACW 2018, 9). 
Langkah awal yang dilakukan untuk mendukung realisasi strategi information politics 
adalah framing. Framing terhadap isu femicide diantaranya dapat diwujudkan dengan 
publikasi berbagai informasi yang berhubungan dengan femicide. Framing femicide yang 
diberikan media kepada masyarakat dapat disajikan dalam bentuk konten audio, visual, atau 
audio visual yang meliputi: (1) penjelasan secara umum mengenai femicide; (2) edukasi 
dalam mengidentifikasi potensi femicide; (3) bahaya dan dampak femicide terhadap 
individu; (4) upaya pencegahan dini dalam melawan femicide; (5) prosedur pelaporan 
korban yang mengalami ancaman kekerasan femicide; hingga (6) informasi tentang kontak 
pihak-pihak yang dapat dihubungi jika seseorang mengalami tindak kekerasan dan 
diskriminasi berpotensi femicide. 

Setelah mengimplementasikan strategi information politics, tahapan selanjutnya adalah 
menerapkan strategi symbolic politics. Symbolic politics menjadi strategi yang tepat untuk 
melawan symbolic violence yang terjadi di Honduras dan El Salvador. Menurut Pierre 
Bourdieu, symbolic violence mengacu pada penghinaan secara internal dan legitimasi 
terhadap nilai-nilai ketidaksetaraan seperti seksisme dan rasisme untuk menggambarkan 
derajat kekuasaan kelas atau golongan tertentu (Bourdieu 2004). Implementasi symbolic 
politics dapat diaplikasikan dengan menciptakan karya seni dan sastra. Karya seni dan sastra 
merupakan soft approachment yang sederhana dalam hal berekspresi dan berkreasi. Aksi 
simbolik melalui karya seni dan sastra seperti menciptakan musik, lagu-lagu, lukisan, mural, 
puisi, hingga seni pertunjukan akan lebih efektif dan mengena dibandingkan dengan aksi-
aksi simbolik yang cenderung bersifat ekstrim. Melalui karya seni dan sastra sebagai bentuk 
perlawanan terhadap kejahatan femicide, baik pesan, nilai, dan informasi yang ingin 
disampaikan terkait femicide relatif dapat dinikmati dan diterima dengan mudah oleh 
siapapun di masyarakat. 

Walaupun aksi simbolik berupa karya seni dan sastra memiliki nilai yang lebih universal, 
gerakan sosial tetap menjadi metode instan dalam menarik atensi publik. Dalam hal ini, 
penulis menawarkan satu konsep gerakan sosial yang dapat dilakukan dalam rangka 
mengimplementasikan strategi symbolic politics. Konsep gerakan sosial yang penulis 
tawarkan bertajuk “Se Un Hombre” (Be A Man). Dalam kegiatan Se Un Hombre, perempuan 
dalam satu hari tertentu berpenampilan layaknya seorang laki-laki dan turut serta membantu 
laki-laki dalam melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Konsep dari 
gerakan Se Un Hombre secara tersirat melambangkan perlawanan terkait status perempuan 
yang selalu dipandang negatif sebagai sosok yang lemah dan rendah oleh masyarakat 
Honduras dan El Salvador. Gerakan Se Un Hombre kemudian dapat memunculkan 
pertanyaan besar di masyarakat: “Haruskah perempuan terlebih dahulu menjadi laki-laki, 
sehingga kemudian hak asasinya sebagai manusia baru akan diakui dan dihargai?”. 

Leverage Politics menjadi strategi selanjutnya dari rangkaian strategi yang terdapat di dalam 
sistem TAN. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, leverage politics berkaitan dengan proses 
lobi dan negosiasi terhadap aktor dengan kekuatan yang lebih besar, dan dapat berkontribusi 
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mendukung pemenuhan sumber daya berupa materi yang dibutuhkan, untuk menjalankan 
strategi yang telah direncanakan sebelumnya. IACHR dalam hal ini dapat memberikan 
rekomendasi aktor-aktor kuat di sektor bisnis dan keuangan kepada organisasi-organisasi 
pembela HAM di Honduras dan El Salvador sebagai target operasi leverage politics. 
Rekomendasi langsung dari IACHR akan meningkatkan probabilitas kesuksesan dalam 
pengoperasian strategi leverage politics. Dengan demikian, kesuksesan implementasi 
leverage politics menjadi modal penting bagi IACHR untuk memperkuat gerakan anti 
femicide di Honduras dan El Salvador menjadi lebih maksimal. 

Simpulan 

Femicide tidak hanya menjadi isu kekerasan terhadap gender, tetapi juga dapat digolongkan 
sebagai sebuah kejahatan terhadap perempuan. Femicide di Honduras dan El Salvador 
menjadi bukti bahwa kejahatan terhadap perempuan benar-benar terjadi. Selain budaya 
machismo yang kuat, kondisi femicide semakin diperburuk dengan negara yang bersikap 
tidak tegas terhadap kasus femicide. Negara memang tidak membunuh perempuan secara 
langsung, tetapi hal-hal seperti impunitas, penegakan hukum yang lemah, kriminalitas yang 
dibiarkan merajalela, kekerasan simbolik dan terstruktur yang dilakukan pihak aparatur 
negara, dan minimnya negara dalam memfasilitasi perlindungan terhadap perempuan 
menunjukan bahwa secara tersirat negara tidak benar-benar serius dalam menjamin 
kebebasan hak asasi perempuan dengan sengaja “memelihara” femicide di Honduras dan El 
Salvador. 

Dalam penelitian ini, penulis memiliki pernyataan bahwa Strategi Transnational Advocacy 
Network (TAN) yang diimplementasikan oleh Inter American Commission on Human Rights 
tidak efektif dalam pelaksanaanya karena penerapan sistem TAN tidak dapat digeneralisasi, 
sekalipun dihadapkan pada masalah yang sama dan negara yang berada di satu kawasan yang 
sama. Generalisasi penerapan sistem akan berdampak terhadap strategi yang tidak berjalan 
secara optimal. Dapat dilihat bahwa intensitas femicide di Honduras dan El Salvador yang 
sangat tinggi diperparah dengan negara yang lemah dalam menjalankan regulasi dan 
menerapkan legislasi hukum terhadap kasus femicide. Pemerintahan di kedua negara juga 
turut serta meningkatkan potensi femicide dengan melakukan normalisasi pada kasus 
femicide dan menjadikan femicide terlihat seperti kasus-kasus kekerasan terhadap 
perempuan pada umumnya. Disamping itu, IACHR merespon femicide di Honduras dan El 
Salvador dengan melakukan generalisasi konvensi Belem do Para yang disusul dengan 
rekomendasi-rekomendasi bersifat formal agar negara dapat lebih memperkuat penegakan 
dan perlindungan hukum, dan juga memastikan negara dalam melindungi hak asasi manusia 
yang dimiliki warga negaranya. Berdasarkan kondisi tersebut penulis menyatakan bahwa 
respon IACHR terkait upayanya dalam memperkuat gerakan anti femicide di Honduras dan 
El Salvador berjalan dengan tidak efektif. Pasalnya, himbauan serta kritik yang diberikan 
kepada Honduras maupun El Salvador mengenai femicide tidak akan berdampak signifikan 
dalam mengubah kondisi femicide di kedua negara tersebut, kecuali Honduras dan El 
Salvador benar-benar mengindahkan dan mengaplikasikan sistem penegakan dan 
perlindungan hukum dengan benar dan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh IACHR. 
IACHR tidak bisa secara mandiri menghadapi kondisi femicide di Honduras dan El Salvador 
yang sudah berada dalam posisi yang kritis. Oleh sebab itu, IACHR memerlukan strategi 
khusus yang didalamnya melibatkan aktor-aktor lain, sehingga IACHR mendapatkan 
kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk merealisasikan upaya IACHR memperkuat 
gerakan anti femicide di Honduras dan El Salvador, yakni dengan cara 
mengimplementasikan strategi sistem TAN. Selain itu, IACHR seharusnya melakukan 
pengawasan ekstra terkait implementasi konvensi Belem do Para di Honduras dan El 
Salvador, mengingat penerapan sistem secara umum tidak akan efektif dalam menghadapi 
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femicide di Honduras dan El Salvador yang secara tidak langsung didukung oleh negara 
melalui kekerasan terstruktur. 
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