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Abstract 

 This study aims to find out how women's emancipation messages are 

communicated through visual symbols in a street photography genre photo 

collection book with the banal aesthetic approach, Erik Prasetya's Women on Street 

in 2018. This book illustrates the reality of the existence of women in public spaces, 

especially in the streets of Jakarta with all the dynamics that occur. 

 The research methodology used in this research is descriptive qualitative 

with a semiotic analysis approach. The type of data used is primary data type: data 

obtained from photographs in the book Women on Street. Eight photos taken from 

the eight segments of this book are analyzed the meaning of denotation, connotation 

and mythology based on Roland Barthes's semiotic analysis procedures. This study 

also presents the connection between the meaning of the results of the visual symbol 

analysis with the issue of women's emancipation. 

 The results of this study conclude that photography is an effective medium 

for conveying messages consisting of visual information containing symbols that 

contain certain meanings. The message regarding women's empowerment is that 

women have obtained the right to choose and determine their own destiny, and have 

the same opportunities as men in competing in the economic, social, cultural and 

political fields. Women empowerment is not achieved easily, women often get 

obstacles and disturbances, whether physically or socially. 

 

Keywords: Semiotics, Street Photography, Banal Aesthethic, Women    

Empowerment 
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Pendahuluan 

Wanita pada masa sekarang memiliki ruang lebih untuk berekspresi 

menunjukkan eksistensinya. Wanita bisa bertindak tanpa ada yang mengatur atau 

mengekang mereka dalam beraktivitas. Seakan tidak ada keraguan dari para wanita 

memilih jalan hidup mereka sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari pilihan pekerjaan, 

dandanan, pakaian, tas serta sepatu yang dipakai, cara mereka bergaul dengan 

individu lain, cara mereka mengatasi kebosanan dan kesendirian di ruang publik 

dan lain-lain.  

Bukan sebuah kebetulan jika saat ini banyak dijumpai para wanita bebas 

beraktivitas di ruang publik khususnya nampak di jalanan. Hal ini senada dengan 

dengan pernyataan dalam sebuah jurnal berjudul Kesetaraan Gender dan 

Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam karya Zainal Abidin, disebutkan 

bahwa munculnya fenomena kebangkitan wanita dunia dipelopori oleh munculnya 

berbagai kajian mengenai gender, munculnya trend wanita karier, wanita profesi, 

wanita perkerja.1 Sehingga mau tak mau sebagai wanita yang berkecimpung di 

ranah publik harus ‘turun’ ke jalan untuk mewujudkan semangat kemandirian dan 

kebebasan yang mereka inginkan. Hal ini pulalah yang menyebabkan wanita lebih 

sering muncul di ruang publik. 

Sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan wanita saat ini yakni 

emansipasi. Menurut KBBI, emansipasi diartikan sebagai pembebasan dari 

perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan dalam 

masyarakat. Salah satu tokoh yang menginisiasi adanya emansipasi wanita di 

Indonesia adalah R.A. Kartini (1879-1904) pada masa kolonial Belanda. Makna 

konsepsi emansipasi wanita dalam pemikiran R.A. Kartini adalah menginginkan 

kebebasan dan kemandirian. Bebas dan mandiri dalam bidang pendidikan dan 

kehidupan berumah tangga. Kartini ingin perempuan mendapatkan pendidikan di 

bangku sekolah serta menolak pernikahan poligami.2 

                                                             
1 Zainal Abidin, “Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam”, 

TARBAWIYAH, Vol. 12, No. 01 (Januari-Juni, 2015), hal 9.   
2 Citra Mustikawati, “Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi 

Wanita Dalam Pemikiran R.A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang”, Jurnal Kajian 

Komunikasi, Volume 3, No. 11, (Juni 2015), hal. 65-70. 
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Pemaknaan emansipasi wanita setelah masa R.A. Kartini pada masa sekarang 

memiliki perkembangan makna atau arti. Makna emansipasi adalah perjuangan 

kaum wanita demi memperoleh hak untuk memilih dan menentukan nasib sendiri. 

Maka emansipasi juga diproyeksi pada upaya melepaskan diri dari kungkungan 

mitos, ideologi dan tradisi yang irasional dan sarat tabu kepada pengembaraan 

rasionalitas manusia dalam menata kehidupannya.3 

Penggambaran emansipasi wanita pada zaman modern dengan banjir informasi 

seperti saat ini, banyak ditampilkan dalam bentuk foto. Foto tersebut dimuat di 

media cetak seperti koran, majalah, buletin dll. Bentuk foto tersebut bisa berupa 

foto liputan tentang suatu peristiwa atau bahkan iklan dengan model seorang 

wanita. Wanita selalu menarik untuk dijadikan sebuah objek foto, terlepas foto 

tersebut bernilai berita atau foto komersil.  

Salah satu karya foto tentang wanita adalah Women on Street atau Perempuan 

di Jalan karya Erik Prasetya. Buku ini menyajikan rekaman oleh seorang fotografer 

peletak standar street photography Indonesia, Erik Prasetya selama kurang lebih 5 

tahun. Women on Street disusun selama kurun waktu 2012-2017 dengan latar 

tempat di Jakarta. Konsisten diambil khususnya di ruas jalan Sudirman-Thamrin, 

yang merupakan kawasan pusat bisnis di Jakarta. Penggambaran wanita dalam buku 

ini merupakan sebuah hal yang nyata, menyajikan realitas, bukan sebuah sandiwara 

tersusun. Terdiri dari 100 foto yang terbagi dalam 8 segmen.  

Sebagaimana terlihat dalam foto-foto buku Women on Street yang mengandung 

rekonstruksi sosial, yakni suatu karya foto merekonstruksi apa yang ada di 

sekitarnya, apa yang menjadi realitas sosial di masyarakat. Realitas sosial tersebut 

direkam dan disajikan dalam bentuk foto dan kemudian dipublikasikan dalam buku 

kumpulan foto. Women on Street menurut Ayu Utami dalam kata pengantar buku 

ini adalah catatan visual dan antropologis terhadap lima tahun Jakarta (2012-2017) 

yang memberi wajah pada para wanitanya, memberi mereka cukup keleluasaan 

meski tekanan halus masih terlihat disana sini.4 Sehingga foto-foto dalam buku ini 

                                                             
3 Sudijono Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif”, Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang. 2005. 
4 Ibid., hal 7. 
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bisa disebut sebagai refleksi dunia nyata yakni refleksi kehidupan para wanita di 

jalanan Jakarta demi mewujudkan semangat emansipasi.   

Berdasarkan uraian tersebut dan dengan asumsi bahwa foto-foto dalam buku 

Women on Street terdapat simbol-simbol dan tanda-tanda yang membentuk sebuah 

sistem makna. Dalam hal ini analisis semiotika digunakan untuk mengungkapkan 

simbol dan tanda makna emansipasi wanita khususnya di jalanan Ibukota Jakarta. 

Serta bagaimanakah bentuk dan macam kehadiran wanita di jalanan yang 

ditampilkan dalam sebuah buku kumpulan foto. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengetahui serta mengeksplorasi lambang-lambang visual mengenai makna 

emansipasi wanita dalam buku karya Erik Prasetya ini. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana pesan-pesan emansipasi wanita dikomunikasikan melalui foto-foto 

yang terdapat dalam buku Women on Street karya Erik Prasetya tahun 2018? 

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan-pesan emansipasi 

wanita dikomunikasikan melalui foto-foto yang terdapat dalam buku Women on 

Street karya Erik Prasetya tahun 2018. 

Tinjauan Pustaka 

1. Fotografi 

Dalam berkomunikasi, setiap manusia membutuhkan bahasa sebagai sarana 

menyampaikan simbol dan makna yang kemudian dipahami oleh komunikan. 

Begitu pula sebuah foto memiliki posisi yang sama dengan bahasa, yaitu sebagai 

sarana untuk menyampaikan simbol dan makna. Seorang penulis merangkai kata 

agar pesan diterima oleh khalayak, begitupun seorang fotografer menggunakan 

foto sebagai bahasa untuk menyampaikan pesan. 

Foto adalah suatu pesan yang dibentuk oleh sumber emisi, saluran, transmisi 

dan titik resepsi. Struktur foto bukanlah sebuah struktur yang terisolasi, karena 

selalu berada dalam komunikasi dengan struktur yang lain, yakni teks, judul, 

keterangan yang selalu mengiringi foto.5 

                                                             
5 Seno Gumira Ajidarma, Kisah Mata  (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hal. 27. 
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Sebuah foto akan lebih bernilai salah satunya dilihat dari sejauh mana foto 

itu dapat menggugah perhatian dari khalayak, bukam hanya kelompok 

masyarakat yang bersangkutan namun juga masyarakat umum. Fotografi 

menjadi salah satu media visual untuk merekam, mengabadikan atau 

menceritakan peristiwa, foto bisa membuat orang bersedih, bergembira, tertawa-

tawa atau bahkan bingung. Oleh karena itu, foto adalah salah satu cara 

berkomunikasi. 

2. Estetika Banal 

John Dewey sebagai filsuf abad 20 mungkin memiliki perlakuan terdalam 

dari pengalaman estetis. Bagi John Dewey, estetika adalah suatu hal yang 

berkaitan dengan pengalaman, tetapi tidak semua pengalaman bersifat estetis. 

Pengalaman estetis bercirikan suatu minat yang intens, yang berasal dari 

kepuasan dan pengalaman.6 Sedangkan banal dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sebuah kata sifat yang berarti kasar; biasa sekali.  

Pada intinya, estetika banal adalah pendekatan fotografi terutama dalam 

genre street photography. Estetika banal merupakan sebuah alternatif dalam 

memandang sebuah keindahan forografi. Berbeda dengan keindahan salon foto, 

estetika banal mencoba menghadirkan keindahan dari sesuatu yang biasa-biasa 

saja atau sehari-hari. 

3. Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes dianggap sebagai ahli semiotika modern dan model 

semiotikanya banyak menjadi acuan penelitian di bidang fotografi baik fashion, 

iklan, maupun foto jurnalistik. Roland Barthes menggunakan konsep tentang 

denotasi dan konotasi untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan makna sebagai 

kunci dari analisisnya. Berikut penjelasan secara singkat mengenai konsep 

denotasi dan konotasi menurut Roland Barthes: 

1. Makna denotasi  

Makna denotasi adalah makna tingkat pertama yang bersifat objektif yaitu 

dengan mengaitkan secara langsung antara lambang dengan realitas atau 

                                                             
6 David. E. W. Fenner, Introducing Aesthetics  (Wesport CT: Praeger, 2003), hal. 11. 
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gejala yang ditunjuk. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan 

hubungan antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan 

makna eksplisit, langsung dan pasti. Makna ini bersifat objektif, dikatakan 

objektif karena makna denotasi ini bersifat umum. 

2. Makna konotasi 

Makna konotasi adalah makna tingkat kedua yang bersifat subjektif yaitu 

dengan mengacu pada nilai-nilai budaya. Konotasi fotografi memiliki 

prosedur yang baginya konotasi, pengenaan makna kedua pada pesan 

fotografi yang tepat.7 Terjadi beberapa tahap berbeda yang merupakan bagian 

dari proses panjang produksi foto (pemilihan, tindakan teknis, framing, 

layout) dan memperlihatkan pada akhirnya suatu proses pengkodean analog 

fotografis.8  

Mitos adalah cara penandaan (signification) sebuah bentuk. Pertama kita 

harus mendeskripsikannya sebagai sebuah bentuk. Dalam kerangka Barthes, 

konotasi identik dengan ideologi, yang biasa disebutnya sebagai “mitos”, dan 

berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-

nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu.9  

4. Emansipasi Wanita 

Makna emansipasi atau sering disebut sebagai pemberdayaan wanita adalah 

perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak untuk memilih dan menentukan 

nasib sendiri. Maka emansipasi juga diproyeksi pada upaya melepaskan diri dari 

kungkungan mitos, ideologi dan tradisi yang irasional dan sarat tabu kepada 

pengembaraan rasionalitas manusia dalam menata kehidupannya.10 Dari 

pengertian tersebut dapat diambil kata kunci, yaitu “mengambil keputusan sesuai 

dengan kemauannya sendiri”, begitu juga kebebasan akses wanita terhadap 

sumber daya ekonomi, sosial, budaya dan politik. 

                                                             
7 Roland Barthes, Imaji, Musik, Teks, terj. Agustinus Hartono (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), cet. 1, 

hal. 20 
8 Roland Barthes, Ibid., hal. 6. 
9 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Penerbit Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 71. 
10 Sudijono Sastroatmojo, Op.Cit.,   
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Emansipasi atau pemberdayaan bukan sebuah cita-cita sesaat atau tanpa visi 

yang pasti. Maksud dan tujuan adanya emansipasi atau pemberdayaan wanita 

hubungannya dengan pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas wanita 

dalam rangka menciptakan keserasian hak-hak asasi dan keadilan sosial bagi 

perempuan dan laki-laki, serta alasan efisiensi ekonomi dalam pembangunan 

berkelanjutan.11  

Dijelaskan pula bahwa pendekatan pemberdayaan (empowerment) yang 

digunakan saat ini berpusat pada ikhtiar penghapusan subordinasi perempuan. 

Subordinasi mempunyai konotasi yang lebih luas dan sekaligus juga lebih kabur 

tentang sebab-sebab munculnya kondisi tersebut. Walau demikian, tidak bisa 

disangkal bahwa pembagian kerja seksual telah dianggap sebagai suatu variabel 

pokok dalam analisis sbuordinasi perempuan.12 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

analisa semiologi komunikasi. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode 

interpretatif kualitatif. Interpretatif berarti mencari makna, berusaha memahami 

dengan perspektif individu yaitu kemampuan peneliti dalam memahami masalah 

yang akan diteliti, terutama referensi terhadap berbagai fenomena empiris yang 

relevan dengan apa yang menjadi subjek studi menjadi tumpuan utama dalam 

penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi 

dokumen. Dokumen sekaligus subjek dalam penelitian ini adalah foto-foto pada 

buku “Women on Street” karya Erik Prasetya terbitan KPG (Kepustakaan Populer 

Gramedia) Jakarta yang terbit pada Agustus 2018. Reduksi data dilakukan untuk 

memilah keseluruhan foto dalam buku ini menjadi 8 korpus yang mengandung 

makna emansipasi wanita, untuk kemudian dianalisis menggunakan model 

semiotika Roland Barthes.  

                                                             
11 Ibid., hal. 1. 
12 Ratna Saptari, Brigitte Holzner, Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar 

Studi Perempuan (Jakarta: PT Pustaka Anem Kosong Anem, 1997), hal. 23. 
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Teknik analisis Roland Barthes meliputi pemilihan foto yang secara teknis 

baik, serta memiliki simbol dan tanda emansipasi wanita; menarik makna denotatif 

yang mencakup semuat tanda verbal maupun nonverbal yang bersifat langsung dan 

pasti; menarik makna konotatif yang bersifat eksplisit, tidak langsung dan tidak 

pasti, makna ini terbuka terhadap berbagai kemungkinan; menarik mitos, yakni 

bagaimana kebudayaan memahami beberapa aspek tentang realitas yang ada 

khususnya dalam konteks emansipasi wanita. 

Dalam rangka menjamin terjadinya validitas data, penelitian ini 

menggunakan pendekatan triangulasi data. Triangulasi yang akan dipakai dalam 

penelitian ini yakni triangulasi sumber, yakni membandingkan atau mengecek 

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang 

berbeda. 

Sajian dan Analisis Data 

Women on Street adalah sebuah buku fotografi yang diterbitkan oleh 

Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), buku ini adalah buku lanjutan dari “Jakarta 

Estetika Banal” Erik Prasetya yang terbit pada tahun 2010. “Jakarta Estetika Banal” 

adalah hasil karya Erik Prasetya selama 20 tahun mengenai Jakarta tepatnya 

mengabadikan tentang Kota Jakarta khususnya di ruas Jalan Sudirman-Thamrin 

dengan pendekatan teori yang diciptakan oleh Erik Prasetya yaitu Estetika Banal.  

Berikut adalah korpus dan analisis yang terdapat dalam penelitian ini: 

Korpus 1 

 

a) Tahap Denotasi 

Seorang wanita dengan jaket berwarna merah membawa tas berwarna 

hitam berjalan di trotoar depan sebuah halte. Arah wanita berparka merah 

ini berbeda dengan kebanyakan objek yang lain, berlawanan dengan 
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pengendara motor, kerumunan pejalan kaki di trotoar, dan pejalan kaki 

yang memasuki halte. 

b) Tahap Konotasi 

Kedudukan wanita tidak berbeda dengan pria. Mereka berhak beraktivitas 

di ruang publik untuk belajar, bekerja, berkarir, berkarya serta apapun 

dilakukan wanita tanpa ada yang mengekang. Menurut Leatrice Eisman, 

seorang konsultan warna dan penulis buku More Alive with Color dalam 

artikel Kompas.com berjudul Psikologi dan Arti Warna, warna merah 

memiliki arti kuat, berani, percaya diri dan gairah.13 

c) Mitos 

Jika kita mengingat sebuah cerita rakyat Eropa klasik karya Brothers 

Grimm berjudul “Little Red Riding Hood”, sebuah cerita rakyat yang 

menceritakan seorang gadis kecil berkerudung merah memasuki hutan, 

demi satu tujuan yaitu sampai ke rumah neneknya. Dalam gelapnya hutan 

belantara, banyak bahaya dan rintangan yang menghadang si gadis 

berkerudung merah, tetapi semua itu tetap dilalui dan dijalani olehnya 

hingga berhasil ke tempat tujuan.14 

Korpus 2 

 

a) Tahap Denotasi 

Beberapa wanita dengan pakaian sopan dan rapi tampak sedang berdiri di 

tepi jalan. Tas, ponsel dan earphone menjadi pelengkap asesoris yang 

                                                             
13 “Psikologi dan Arti Warna”, 

https://nasional.kompas.com/read/2008/10/09/15551015/Psikologi.dan.Arti.Warna, (diakses pada 

4 Agustus 2019). 
14 American Literature, “Little Red Riding Hood”, https://americanliterature.com/childrens-

stories/little-red-riding-hood (diakses pada 23 Oktober 2019).  
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mereka bawa. Subjek pria maupun wanita berdiri sejajar, berurutan, sama 

tinggi, sama rata, semuat tampak mengantri dengan tertib, tidak ada 

satupun subjek yang berdiri lebih tinggi satu sama lain. 

b) Tahap Konotasi 

Semua tanda tersebut menunjukkan para wanita yang bekerja sebagai 

pegawai kantoran atau bekerja di ranah publik. Keberadaan mereka 

memberi makna bahwa sebagai wanita mereka telah bebas memilih 

pekerjaan yang mereka cita-citakan. Hal ini tampak dari komposisi statis 

yakni komposisi yang mayoritas menggunakan garis horizontal dan garis 

vertikal. Secara teori, garis horizontal dan vertikal bersifat menenangkan.15 

Secara tak langsung menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki hak 

yang sama. Masker, selendang menunjukkan betapa kondisi udara Jakarta 

tak ramah bagi para manusianya.  

c) Mitos 

Kualitas udara Kota Jakarta menurut survey yang dilakukan oleh 

AirVisuals, situs penyedia data kualitas udara, indeks kualitas udara 

Jakarta ada di angka 154 pada bulan Agustus 2019 yang berarti sangat 

tidak sehat. Jakarta menduduki peringkat 3 kota dengan tingkat polusi 

tertinggi di dunia setelah Dubai dan Teheran.16 Hal inilah yang 

menyebabkan para wanita memakai masker ataupun selendang.  

Korpus 3 

 

 

                                                             
15 Pakar Komunikasi, “15 Komposisi dalam Sinematografi-Pengertian dan Penjelasannya”, 

https://pakarkomunikasi.com/komposisi-dalam-sinematografi (diakses pada 23 Oktober 2019). 
16 “Air Quality and Pollution City Ranking”, https://www.airvisual.com/world-air-quality-ranking 

(diakses pada 4 Agustus 2019). 

https://pakarkomunikasi.com/komposisi-dalam-sinematografi
https://www.airvisual.com/world-air-quality-ranking
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a) Tahap Denotasi 

Seorang wanita terlihat melangkah pasti dan mantap sambil tersenyum 

dengan kepala menengok kebelakang. Pada bagian tengah frame terdapat 

papan iklan dengan gambar kaki jenjang wanita memakai high heels biru, 

satu kaki terangkat dengan kaki yang lain tetap menapak. Dibelakangnya 

terdapat ilustrasi burung flamingo berwarna pink dan burung enggang 

serta pohon-pohon pisang berwarna hijau. Pada sisi kanan frame tampak 

seorang polisi berjaga dengan membawa anjing.  

b) Tahap Konotasi 

Pada foto ini, wanita diibaratkan burung flamingo yang memiliki sifat 

adaptif tinggi. Burung ini sangat populer karena penampilannya yang 

cantik dan anggun. Wanita modern perkotaan berusaha menyerupai 

penggambaran flamengo, unik memesona bak model. Burung ini memiliki 

kelebihan lain yaitu mudah beradaptasi.17 Polisi berjaga memberi arti 

bahwa wanita memiliki prioritas lebih untuk bisa bersolek secantik 

flamengo tanpa harus khawatir mendapat gangguan dari lingkungan 

sekitar. 

c) Mitos 

Penampilan diri (grooming) merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Penampilan menarik mencerminkan kepribadian 

seseorang, serta memberikan kesan yang positif bagi orang lain.18 Dalam 

hal ini, wanita tak mengalami sedikitpun subordinasi, bahkan wanita 

mendapat semacam keistimewaan dari lingkungan sekitar. Dengan adanya 

prioritas kenyamanan dan keamanan terhadap wanita, mereka bisa lebih 

percaya diri dalam bersolek dan berdandan menunjukkan eksistensinya di 

ruang publik. Meskipun pada akhirnya penyediaan prioritas tersebut demi 

kepentingan modal. 

                                                             
17 Supriyadi. “Karakteristik Burung Flamingo dan Keunikan yang Dimilikinya”, 

https://www.jalaksuren.net/karakteristik-burung-flamingo/ (diakses pada 4 Agustus 2019). 
18 Value Consult, “Business Etiquette & Professional Grooming”, 

https://valueconsulttraining.com/managerial-training/business-etiquette-professional-grooming/, 

(diakses pada 23 Oktober 2019). 

https://www.jalaksuren.net/karakteristik-burung-flamingo/
https://valueconsulttraining.com/managerial-training/business-etiquette-professional-grooming/
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Korpus 4 

 

a) Tahap Denotasi 

Para pria di sekeliling wanita tersebut seakan tertarik dengan wanita 

berbaju merah. Semua mata memandang wanita yang  sedang lewat di 

depan mereka. Ada yang tersenyum menggoda, ada yang cuek. Namun 

dari semua ekspresi yang ada, tatap mata mereka secara jelas menatap ke 

berbagai bagian tubuh dari wanita ini.  

b) Tahap Konotasi 

Menurut penelitian dari Universitas California di Los Angeles, mata 

mampu berbicara melebihi kata, itulah mengapa mata kita mempunyai 

peran yang cukup besar dalam berkomunikasi.19 Masih dalam artikel yang 

sama, saat mata 80% menatap langsung ke arah seseorang, ini menandakan 

ketertarikan secara seksual, ditambah dengan pupil mata membesar yang 

berarti menunjukkan ketertarikan yang kuat. Para pria yang berada dalam 

foto tersebut menunjukkan ketertarikan secara seksual pada wanita yang 

berjalan di tengah-tengah mereka, ditunjukkan dengan tatapan mereka 

yang terpusat pada seluruh tubuh wanita berbaju merah. 

c) Mitos 

Keberadaan wanita di ruang publik dalam rangka memperjuangkan 

emansipasi serta pemberdayaan wanita, memiliki banyak resiko dan 

hambatan. Senada dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 

2017 dalam korpus 1 mengenai kekerasan terhadap wanita, dalam 

                                                             
19 Dian Safitri, “5 Cara Membaca Body Language Seseorang”, 

https://kinibisa.com/artikel/detail/komunikasi/subdetail/body-language/read/5-cara-membaca-

body-language-seseorang, (diakses pada 24 Oktober 2019 ). 

https://kinibisa.com/artikel/detail/komunikasi/subdetail/body-language/read/5-cara-membaca-body-language-seseorang
https://kinibisa.com/artikel/detail/komunikasi/subdetail/body-language/read/5-cara-membaca-body-language-seseorang
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penelitian lain disebutkan bahwa 3 dari 5 wanita di Indonesia mengalami 

pelecehan seksual di ruang publik. Survei ini dilakukan oleh Koalisi Ruang 

Publik Aman, dan melibatkan 62.224 responden di seluruh Indonesia pada 

tahun 2018.20 Dalam hal ini tatapan menggoda juga termasuk dalam 

kategori pelecehan seksual. 

Korpus 5 

 

 

a) Tahap Denotasi 

Seorang wanita sedang membelai punggung pria di sampingnya di tengah 

keramaian sebuah stasiun kereta Manggarai. Wanita tersebut membawa 

setangkai bunga mawar merah dengan daun hijau yang kontras. 

b) Tahap Konotasi 

Masyarakat tradisional Nusantara mengenal bunga sebagai bagian dari 

sesaji dan ritual. Namun kini, bunga sebagai ungkapan tanda kasih sayang 

telah menjadi sebuah hal yang umum di Jakarta. Bunga merupakan sebuah 

gaya ungkapan cinta pada hari-hari khusus misalnya Valentine atau tahun 

baru dimulai sejak tahun 1980-an di Bandung.21 Bunga merupakan 

ungkapan cinta untuk masyarakat modern. 

c) Mitos 

Mengutip sedikit ungkapan mengenai simbol mawar dalam sebuah artikel 

yakni “In tarot, the rose is considered a symbol of balance. The beauty of 

this flower expresses promise, hope, and new beginnings. It is contrasted 

                                                             
20 Shafira Amalia, “Survei: 3 dari 5 Perempuan di Indonesia Alami Pelecehan Seksual di Ruang 

Publik”, https://magdalene.co/story/survei-3-dari-5-perempuan-di-indonesia-alami-pelecehan-

seksual-di-ruang-publik (diakses pada 4 Agustus 2019). 
21 Erik Prasetya, Op.Cit., hal 163. 

https://magdalene.co/story/survei-3-dari-5-perempuan-di-indonesia-alami-pelecehan-seksual-di-ruang-publik
https://magdalene.co/story/survei-3-dari-5-perempuan-di-indonesia-alami-pelecehan-seksual-di-ruang-publik
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by thorns symbolizing defense, loss and thaoughtlessness.”22 Kurang lebih 

artinya dalam tarot, mawar dianggap sebagai simbol keseimbangan.  

Dalam hal kasih sayang, keseimbangan merupakan syarat penting. Tidak 

adanya dominasi antara satu dengan yang lain, baik pria maupun wanita. 

Wanita dan pria memiliki porsi masing-masing dan saling membutuhkan 

satu sama lain. Keduanya setara dan tidak ada yang lebih mendominasi 

satu dibanding yang lain. 

Korpus 6 

 

a) Tahap Denotasi 

Subjek dalam foto ini adalah seorang pria dan wanita yang berpapasan di 

samping pembangunan infrastruktur jalan di Jakarta. Wanita dalam foto 

ini berbaju rapi dan membawa dua tas di kedua tangannya. Sedangkan pria 

di depannya berkemeja kotak-kotak, menggendong seorang anak kecil di 

pelukannya dan tas punggung biru di punggungnya.  

b) Tahap Konotasi 

Keduanya memunculkan juxtaposition, sang wanita bekerja dan pria 

mengurus anak. Juxtaposition diartikan sebagai penjajaran dua subjek atau 

objek berbeda yang tidak memiliki keterkatian satu sama lain namun 

disatukan dalam satu frame.  

c) Mitos 

Paradigma yang berkembang saat ini memberikan fleksibilitas yang lebih 

tinggi pada wanita untuk memilih peran yang ingin dijalani, termasuk 

                                                             
22 Mike, “Rose Tattoo Symbolism”, http://undergroundinkcny.com/tattoo-symbolism/flower-tattoo-

symbolism/rose-tattoo-symbolism/ (diakses pada 13 Agustus 2019). 

http://undergroundinkcny.com/tattoo-symbolism/flower-tattoo-symbolism/rose-tattoo-symbolism/
http://undergroundinkcny.com/tattoo-symbolism/flower-tattoo-symbolism/rose-tattoo-symbolism/


15 

 

menjadi wanita karir.23 Dengan adanya wanita yang berkecimpung dalam 

sektor ekonomi, hal ini berguna untuk membantu keuangan rumah tangga, 

tidak bergantung kepada suami, menghindari stress dan kejenuhan sebagai 

ibu rumah tangga. Foto ini bermakna bahwa keadaan rumah tangga 

sekarang ini tak terlalu memusingkan siapa yang bekerja mencari nafkah 

dan siapa yang mengurus anak. 

Korpus 7 

 

a) Tahap Denotasi 

Subjek utama dalam korpus ini adalah seorang wanita yang sedang 

mengganti sepatu hak tinggi dengan sepatu sol datar di pinggir jalan raya 

saat petang hari. Dilihat dari pakaian yang dia kenakan, wanita ini 

merupakan pegawai kantoran yang baru saja pulang dari kantor. Pakaian 

wanita pegawai kantoran umumnya rapi dan semi formal bahkan 

berpakaian formal. 

b) Tahap Konotasi 

Wanita yang berada di jalanan harus pandai-pandai menjaga antara citra 

perusahaan yang diwakilinya dengan kenyamanan pribadinya. Sehingga 

banyak para wanita pekerja kantoran membawa tas berisi sepatu cadangan 

yang lebih nyaman dipakai di jalanan. Satu tas berisi perlengkapan pribadi, 

tas lainnya bisa berisi dokumen-dokumen pekerjaan kantor dan lain lagi 

untuk sekedar membawa barang lain semacam sepatu atau makanan.24 

Fashion terkadang tidak terlalu memperhatikan kenyamanan. 

                                                             
23 Jennie Yuwono, “Sumur, Dapur, Kasur dan Lembur – Tentang Perempuan dan Pekerjaan”, 

https://medium.com/kolektif-agora/sumur-dapur-kasur-dan-lembur-38272d844fa6 (diakses pada 23 

Oktober 2019). 
24 Erik Prasetya, Op.Cit., hal 166. 

https://medium.com/kolektif-agora/sumur-dapur-kasur-dan-lembur-38272d844fa6
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c) Mitos 

Bagi para pekerja wanita, penampilan menarik merupakan cerminan citra 

diri. Citra diri adalah suatu gambaran, cerminan, pandangan dan bayangan 

yang dimiliki oleh seseorang mengenai dirinya sendiri. Dimana citra diri 

tersebut sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan pola tingkah lakunya 

dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan lingkungan 

sekitar.25 Seluruh karyawan atau pegawai kantoran seperti wanita dalam 

foto ini terikat pada peraturan perusahaan untuk selalu tampil rapi dan 

profesional.     

Korpus 8 

 

 

a) Tahap Denotasi 

Subjek utama dalam foto ini adalah dua orang wanita dengan kesamaan 

gaya berpakaian dan aksesori yang dipakai. Keduanya memakai baju apik, 

tas jinjing di tangan kanan, handphone di tangan kiri dan earphone putih 

terpasang di telinga. Di belakang wanita berbaju putih, seorang pria 

memakai kaos dan menggendong tas ransel, tanpa membawa handphone 

ataupun earphone layaknya dua wanita tadi. Wanita membutuhkan 

handphone untuk mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitar. 

b) Tahap Konotasi 

Seperti dikatakan oleh Fiske dalam bukunya berjudul Cultural and 

Communication Studies bahwa sebuah kolong jembatan layang 

                                                             
25 Januar Rohman dan Akhmad Baidun, “Pengaruh Citra Diri (Self Image) dan Konformitas 

Terhadap Perilaku Compulsive Buying Pada Remaja”, Tazkiya Journal of Psychology, Vol. 18, No. 

2 (Oktober 2013), hal. 286. 
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merupakan sebuah metonimi  area masalah tak terperlihara di jantung kota 

besar.26 Metonimi adalah suatu bagian realitas yang menunjukkan 

keseluruhan realitas.27 Area kolong jembatan seakan menjadi tempat yang 

rawan terjadi kejahatan, pelecehan dan ketidakteraturan. Wanita 

membutuhkan handphone untuk mengisolasi diri dan menghindari 

komentar usil dan tak senonoh orang-orang di pinggi jalan. Sedangkan 

para pria dalam foto tampak lebih santai, karena sangat jarang mereka 

mengalami verbal bullying layaknya wanita. 

c) Mitos 

Mitos yang beredar di masyarakat saat ini mengenai catcalling hanya 

terjadi pada wanita yang berpakaian mini dan berparas cantik. Namun hal 

tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, seperti dijelaskan dalam 

artikel berjudul “Mitos Seputar Catcalling dan Pelecehan Seksual”, hasil 

penelitian Mahardhika pada buruh KBN Cakung menyebut bahwa 56,5 

persen dari mereka mengalami pelecehan, padahal mereka memakai 

seragam celana panjang dan tidak memakai kosmetik.28  

Kesimpulan 

Fotografi merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan yang 

terdiri dari informasi visual berisi simbol-simbol yang mengandung makna tertentu. 

Pesan-pesan emansipasi wanita dikomunikasikan melalui foto yang kemudian 

dapat diinterpretasikan melalui tahap denotasi, konotasi dan mitos. Dari hasil 

analisis menggunakan metode Roland Barthes diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Wanita di masa sekarang khususnya tahun 2012-2017 saat pengambilan foto 

ini dilakukan, mereka telah memperoleh hak memilih dan menentukan nasib 

sendiri. Secara umum wanita memiliki akses yang sama dengan pria atas kebebasan 

terhadap pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, politik dan budaya. 

                                                             
26 John Fiske. Op.Cit., hal. 147. 
27 Ibid., hal. 131. 
28 Koran Sindo, “Mitos Seputar CatCalling dan Pelecehan Seksual”, 

https://lifestyle.sindonews.com/read/1426412/166/mitos-seputar-catcalling-dan-pelecehan-seksual-

1564803607, (diakses pada 16 Oktober 2019). 

https://lifestyle.sindonews.com/read/1426412/166/mitos-seputar-catcalling-dan-pelecehan-seksual-1564803607
https://lifestyle.sindonews.com/read/1426412/166/mitos-seputar-catcalling-dan-pelecehan-seksual-1564803607
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2. Meski dapat dikatakan telah mendapat kebebasan memilih dan menentukan 

nasib sendiri, bukan berarti emansipasi tersebut dicapai dengan mudah. Wanita 

mengalami berbagai macam halangan dan rintangan dalam memperjuangkan 

emansipasi atau pemberdayaan mereka. Contohnya kondisi jalan yang tak ramah 

bagi wanita, asap, debu, polusi kesemrawutan lalu lintas. Hal lain yang lebih 

memprihatinkan adalah wanita masih kerap menjadi korban pelecehan baik verbal 

maupun non verbal. 

3. Wanita kerap mendapat prioritas kenyamanan dan keamanan di ruang 

publik, sebagai alasan agar mereka bisa lebih percaya diri dalam bersolek dan 

berdandan menunjukkan eksistensinya. Meskipun pada akhirnya penyediaan 

prioritas tersebut demi kepentingan modal. Contohnya nyata terjadi pada pusat-

pusat perbelanjaan, yang mempekerjakan satuan pengamanan untuk mencegah 

terjadinya berbagai tindak kejahatan. Sayang sekali keteraturan tersebut hanya 

terjadi di tempat-tempat yang memiliki satuan pengamanan, dan belum terjadi di 

seluruh ruas jalan di Ibukota. 

4. Wanita tak lagi hidup dalam ranah domestik yang berkutat dalam urusan 

privat. Kini para wanita berhak berpartisipasi dalam ranah publik. bermakna bahwa 

keadaan rumah tangga sekarang ini tak terlalu memusingkan siapa yang bekerja 

mencari nafkah dan siapa yang mengurus anak. Bukan sebuah hal yang tabu jika 

pria mengasuh anak, bukan hal tabu pula wanita bekerja di luar rumah. Wanita 

sebagai bagian penting dari masyarakat mendapat perlakuan yang sama persis 

dengan pria. Baik dalam urusan ekonomi, sosial, politik dan budaya. 

5. Wanita dan pria memiliki porsi masing-masing dan saling membutuhkan 

satu sama lain. Keduanya setara dan tidak ada yang lebih mendominasi. Hanya yang 

membedakan adalah fungsi masing-masing, wanita diciptakan untuk menjalankan 

fungsinya sebagai wanita, begitu juga pria. Maka keserasian gender kemudian 

menjadi cita-cita bersama warga negara Indonesia. Keserasian gender adalah 

menempatkan pria dan wanita menurut porsi masing-masing. Baik dalam hak 

maupun kewajiban. Dengan keserasian dan adanya keterikatan antara satu dan yang 

lain maka akan tercipta keharmonisan. 
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