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Abstract 

 

Film is one of mass media communication that can embed symbolic meaning. There are 

many films that shows issues and social reality in the society. One of the feminism theme film is 

Lipstick Under My Burkha. This film represents women's social life in Bhopal, India. The 

characters in this Indian film fight for their rights and their freedom as women that live in the 

patriarch society. 

This research focuses on the Roland Barthes analysis of two orders of signification which 

goes through three stages, denotation, connotation, and myth. The methodology in this study is 

qualitative with a descriptive approach. Primary data sources are taken from audio and visual 

objects of the research. Whilst, secondary data sources were obtained from various literatures 

regarding the study of semiotic theory and feminism. Data analysis was carried out by 

researcher through three stages, observation, presentation of data, and drawing conclusions. 

The findings of this study are Leela, Rehana, Shireen, and Buaji struggle to be free from the 

confines of their respective households, culture, and social life. This Indian film shows the 

gender gap that can be identified through four factors, access, participation, control, and 

benefits. The division of gender roles in this film is seen when women are always positioned in 

domestic, feminine, reproductive, and subordinate roles. This film can be classified into liberal 

and radical feminism. 
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Pendahuluan 

 Perkembangan zaman yang kian moderen, serta kemajuan teknologi yang berkembang 

dengan pesat mendorong keingintahuan masyarakat akan informasi. Saat ini, media massa tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di seluruh dunia. Berbagai fenomena serta realitas 

sosial di penjuru dunia dapat dengan mudah diakses serta disaksikan dengan bantuan media. 

Hadirnya media membentuk pandangan politik, sikap sosial, serta memberikan bahan-bahan 

yang kemudian digunakan untuk membangun identitas pribadi. Melalui media, khalayak dapat 

memahami sebuah peristiwa dengan kacamata tertentu. Film sering dipandang sebagai media 

komunikasi yang sangat efektif dalam menyebarluaskan gagasan. Sebuah film dapat berpotensi 

untuk memengaruhi khalayak. Melalui film, sineas dapat merekam berbagai realitas sosial yang 

kemudian ditayangkan di layar lebar. Sebuah film dapat menciptakan sebuah refleksi dan juga 

realitas, salah satunya yang dapat direpresentasikan adalah feminisme dan stereotip.   

 Pembahasan mengenai perempuan seperti tak ada habisnya. Perempuan memiliki steorotip 

negatif di kalangan masyarakat. Tak jarang perempuan dianggap sebagai alat seksualitas, sumber 

masalah, tak berdaya, membutuhkan perlindungan, dan juga korban kekerasan. Perempuan acap 

kali dicap sebagai istilah “dapur, sumur, dan kasur”, terutama pada masyarakat yang masih 

menganut sistem patriarki seperti kebanyakan Negara di Asia. Meski jaman sudah berubah, 

kerap kali terjadi perbudakan kepada kaum wanita. Mengutip Fitalaya dalam buku karya Ansori 

berjudul “Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita” 

bahwa kesetaraan gender belum dapat sepenuhnya diwujudkan karena masih banyak praktek 

diskriminasi terselubung atau ketidaksetaraan tindakan terhadap peran gender, baik di sektor 

domestik maupun publik yang menimpa perempuan (Ansori, 1997:26).  

Feminisme merupakan suatu gerakan yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan 

kesetaraan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan ingin membebaskan diri 

dari stereotip, hegemoni, kekerasan, serta dominasi dari kaum laki-laki. Hal tersebut karena 

perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan. 

Ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan inilah yang disuarakan oleh gerakan 

feminisme di seluruh dunia melalui berbagai media. Menurut Pranjaya, pandangan masyarakat 



mengenai perempuan sebagian besar juga terbentuk oleh apa yang selama ini digambarkan oleh 

media massa, terutama sinema atau film (Pranjaya, 1992:19). 

Berbeda dengan film India kebanyakan yang menampilkan tarian dan musik, peneliti 

menemukan satu film yang sangat menarik untuk diteliti dengan judul Lipstick Under My 

Burkha. Film fenomenal yang ditolak ditayangkan di negaranya sendiri ini berkisah mengenai 

empat orang tokoh wanita moderen dengan latar kehidupan yang berbeda. Film yang berdurasi 

150 menit ini banyak menampilkan adegan menarik yang erat kaitannya dengan steorotip 

perempuan dan feminisme. Film ini menunjukan keempat perempuan yang terkungkung dalam 

realitas sosial di India. Keempat tokoh memiliki kehidupan sehari-hari yang jauh bertentangan 

dengan nuraninya. Rehena Abidi, mahasiswi muslim yang berjuang dengan identitas budaya dan 

mimpinya sebagai penyanyi; Leela, ahli kecantikan yang dijodohkan dan dipaksa menikah; 

Shireen, ibu rumah tangga dengan suami yang represif dan memutuskan untuk bekerja secara 

diam-diam; serta Usha Buaji, janda berusia 55 tahun yang menemukan gairahnya kembali 

melalui saluran telfon genggam.  

Representasi feminisme dalam film India berjudul Lipstick Under My Burkha terlihat dari 

keempat tokoh yang gigih dalam memperjuangkan mimpi dengan caranya masing-masing. 

Representasi dalam hal  ini memperlihatkan proses dimana arti yang diproduksi menggunakan 

bahasa, kemudian dipertukarkan antar anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan tertentu. 

Menurut Hall representasi merupakan tindakan menghadirkan atau menggambarkan sesuatu baik 

peristiwa, orang, maupun objek lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda 

atau simbol (Hall, 1997:28). Film Lipstick Under My Burkha memiliki unsur yang erat kaitannya 

dengan Ilmu Komunikasi, Tayangan berupa film banyak menyajikan alur cerita yang terispirasi 

dari kehidupan sehari-hari. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa film merupakan potrek 

kehidupan di dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Irawanto, film merekam realitas 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kemudian diproyeksikan ke atas layar 

(Irawanto, 2003:27). Beberapa adegan atau scene menunjukan keempat tokoh yang terkungkung 

dalam sistem patriarki. Tanda-tanda yang terdapat pada film India ini dapat dikaji lebih jauh 

menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. 

Metode analisis yang dipopulerkan oleh Barthes digunakan untuk memaknai tanda-tanda 

yang terdapat pada film Lipstick Under My Burkha. Semiotika menurut Sobur adalah suatu ilmu 

atau metode analisis untuk mengkaji tanda (Sobur, 2003:15). Tradisi semiotik terdiri atas 



sekumpulan teori bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, 

perasaan dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri (Littlejohn, 2009:53). Pada analisis semiotika 

Barthes menggunakan dua tingkat penandaan yakni denotasi dan juga konotasi. Tingkat 

penandaan denotasi menjelasakan tanda-tanda dan makna yang tampak, sementara konotasi 

menunjukan makna yang bersifat implisit atau tersembunyi. 

Film Lipstick Under My Burkha sarat akan steorotip dan pesan feminisme. Pada film ini 

sangat diperlihatkan wanita sebagai sosok yang bekerja pada ranah domestik. Konsep peran 

perempuan dalam film ini sama dengan realitas yang kebanyak terjadi di dunia nyataPerempuan 

di India mengalami ketidakadilan dalam ranah budaya maupun ranah agama. Pada ranah budaya 

di India, diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena tradisi patriarki dan stratifikasi 

masyarakat yang didasarkan pada kasta (Oktaviani dan Setiawati, 2017:118). Negara Indonesia 

dan India menganut budaya patriarki yang cukup kental. Hal tersebut menjadikan kaum laki-laki 

jauh lebih superior dan dominan dibandingakn kaum perempuan. Berdasarkan paparan di atas, 

peneliti melakukan penelitian pada film Lipstick Under My Burkha karena mengangkat realitas 

yang terjadi kepada perempuan, bertema perempuan, serta dimainkan oleh perempuan sebagai 

tokoh utamanya. Selain itu peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai steorotip dan 

representasi feminisme melalui tanda-tanda atau semiotika yang ditampilkan dalam film Lipstick 

Under My Burkha. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana representasi feminisme dalam film Lipstick Under My Burkha? 

Kajian Pustaka 

Komunikasi Massa 

Komunikasi massa memiliki fungsi utama yakni memberikan berbagai informasi serta 

hiburan kepada khalayak. Menurut DeFleur dan Dennis (1985) dalam buku Komunikasi Massa 

karya Halik, komunikasi massa diartikan sebagai proses komunikasi yang ditandai oleh 

penggunaan media bagi komunikatornya untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan terus-

menerus diciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar 

dan berbeda-beda melalui berbagai cara (Halik, 2013:6). Komunikaksi massa memungkinkan 



pesan tersebar luas yang dapat dijangkau oleh khalayak yang heterogen. Berikut beberapa 

karakteristik komunikasi massa: 

1.1 Sifat Komunikan 

Pesan dalam komunikasi massa ditujukan untuk khalayak yang heterogen, berjumlah 

banyak, serta anonim. Sifat anonim komunikasi massa memiliki arti komunikator tidak 

mengenal secara langsung khalayak penerima pesan. 

1.2 Sifat Media Massa 

   Media massa memiliki sifat yang cepat dan juga serentak. Sifat media massa yang cepat atau 

rapid artinya pesan yang disampaikan oleh komunikator untuk khalayak dalam waktu yang 

cepat dan singkat. 

1.3 Sifat Pesan 

 Pesan yang disampaikan oleh media massa bukan untuk kelompok-kelompok tertentu, 

namun untuk khalayakak umum. Sifat media massa lainnya adalah sejenak.  

1.4 Sifat Komunikator 

Media massa masuk ke dalam lembaga organisasi. Oleh sebab itu, komunikator dalam media 

massa terlembagakan.  

1.5 Proses Komunikasi Massa 

Kegiatan komunikasi dapat berlangsung dengan baik apabila memiliki tiga komponen 

penting, yaitu terdapat komunikator, komunikan, dan juga pesan. 

1.6 Efek Komunikasi Massa 

Efek komunikasi massa dapat dilihat ketika terjadi perubahan pada individu maupun 

khalayak setelah mengonsumsi pesan dari media massa. Efek komunikasi yakni kognitif, 

afektif, dan konatif. 

Film 

Film atau yang sering disebut dengan sinema merupakan hiburan populer berbentuk 

gambar yang hidup. Film menurut Halik secara harfiah merupakan cinemathographie yang 

berasal dari cinema + tho atau phytos yang berarti cahaya + graphie atau grhap yang berarti 

tulisan gambar atau citra (Halik, 2013:119). Secara singkat, film merupakan sebuah lukisan 

gerak dengan menggunakan cahaya yang ditangkap oleh kamera. Film dapat dikategorikan 

menjadi dua jenis, yaitu film cerita pendek dan film cerita panjang. Perbedaan antara kedua film 

tersebut yang paling mudah dilihat adalah durasinya. Elemen yang menjadi dasar dalam 



pembuatan sebuah film adalah scene, blocking, setting, lighting, dan audio. Sementara unsur 

audio visual pada film terbagi atas unsur sinematik dan unsur naratif. Unsur sinematik dapat 

diartikan sebagai cara penggarapan sebuah film. Mengutip Pratista, unsur naratif adalah suatu 

rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terikat oleh logika sebab akibat yang 

terjadi dalam suatu ruang dan waktu (Pratista, 2008:33). 

Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Dewasa ini, komunikasi massa menggunakan saluran yang disebut media massa untuk 

menyebarkan informasi kepada khalayak. Salah satu media komunikasi massa yang banyak 

digunakan sebagai alat hiburan, pendidikan, bahkan propaganda adalah film. Selain alat hiburan, 

film bertujuan untuk memberikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sang pembuat film. 

Melalui film, seorang komunikan dapat menjangkau berbagai segmen sosial. Semua jenis dan 

genre pada film memiliki pendekatan yang tentunya berbeda-beda. Namun, semua film memiliki 

satu tujuan yang sama, yakni menarik perhatian khalayak luas terhadap pesan-pesan yang 

dikandung. Sebuah film dapat berpotensi untuk mempengaruhi khalayak luas. Film dapat 

mempengaruhi khalayak melalui pesan (message) yang terdapat dalam rangkaian adegan.. Pesan 

melalui film bergantung dengan misi dari film tersebut. Pesan-pesan tersebut disampaikan 

melalu cerita yang dibawa oleh film dan dapat terangkum dalam bentuk genre film (drama, 

action, romance, horror, dan lain-lain).  

Film sebagai salah satu media komunikasi massa dapat menjadi media sosialisasi. Sifat 

film yang berupa audio visual dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh. Banyak kritik 

yang muncul terhadap perspektif bahwa film dibuat berdasarkan potret atau realitas yang terjadi 

di tengah masyarakat. Film dibuat dengan merekam realitas yang berkembang di kalangan 

masyarakat, lalu diproyeksikan ke dalam layar lebar.  Saat ini film digunakan tidak hanya 

sebagai media yang merefleksikan sebuah realitas, namun juga dapat membentuk realitas yang 

baru.  

 

Representasi 

Representasi berhubungan dengan makna, tanda, dan konsep yang dapat berubah-ubah. 

Menurut Fiske dalam buku Cultural and Communication Studies Sebuah Pengantar Paling 

Komprehensif, representasi diartikan sebagai suatu proses adanya realitas yang disampaikan 

dalam komunikasi, kata-kata, bunyi, citra, atau kombinasinya (Fiske, 2004:282). Konsep 



representasi kerap kali digunakan sebagai penggambaran antara realitas dengan teks media. Teks 

media dapat dimaknai sebagai hal yang dikonstruksikan agar dapat diekspresikan. Makna 

diproduksi dan dipertukarkan antar anggota masyarakat dalam suatu kebudayaan melalui 

representasi. Sistem representasi terdiri atas dua komponen, yaitu konsep dalam bahasa serta 

pikiran. Mengutip jurnal The Messenger, penjelasan produksi makna hingga penggunaannya 

dalam konstruksi sosial, Hall memetakannya menjadi tiga teori representasi (Aprinta, 2011:17). 

Teori tersebut yakni pendekatan reflektif, pendekatan intensional, dan pendekatan konstruksi. 

Pendekatan reflektif beranggapan bahwa bahasa memiliki fungsi sebagai cermin. Pendekatan 

intensional menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan suatu hal sesuai dengan cara 

pandang. Sistem representasi dalam pendekatan konstruksi adalah gambar, cahaya pada foto, 

suara, atau dapat berupa coretan-coretan. Cara pandang dan pola pikir yang dimiliki oleh setiap 

individu bahkan kelompok berbeda, maka menghasilkan pemaknaan yang juga berbeda. Hasil 

dari representasi dibangun serta dikonstruksikan sehingga dapat menjadi proses penandaan atau 

praktik yang membuat sesuatu menjadi makna. 

Feminisme 

Feminisme merupakan suatu gerakan yang menuntut kesamaan hak perempuan. Pada 

kesehariannya, gerakan feminisme kerap disalah artikan sebagai tuntutan emansipasi perempuan. 

Gerakan feminisme mengacu pada gerakan sosial (social movement) yang tidak hanya 

disuarakan oleh kaum perempuan, namun juga oleh kaum laki-laki. Gerakan feminisme 

bertujuan untuk meningkatkan peran serta kedudukan antara kaum perempuan dan kaum laki-

laki agar lebih adil. Kaum feminis menandai hak-hak perempuan yang terbatas dalam bidang 

sosial. Gerakan feminisme di India berkembang dalam tiga tahap. Tahap pertama gerakan 

feminisme adalah saat pemerintah kolonial Inggris menentang ajaran Hindu di India yakni 

praktik Sati yang dinilai sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Tahap kedua gerakan 

feminisme di India dimulai pada tahun 1915 oleh Mahatma Gandhi. Terdapat beberapa teori 

feminisme yang lahir dari berbagai perspektif yaitu feminisme liberal, marxis, radikal, sosialis, 

eksistensialis, psikoanalisis, postmodern, dan ekofeminisme.  

Semiotika 

Secara etiomologis, istilah semiotika berasal dari kata berbahasa Yunani “semeion” yang 

artinya tanda. Istilah semiologi banyak digunakan oleh ilmuwan Amerika, sementara semiotika 

digunakan oleh ilmuwan Eropa. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda-



tanda. Dalam keseharian, semiotika melibatkan tanda-tanda visual dan verbal berupa bahasa, 

gambar, kode, objek, suara, sinyal, dan lain sebagainya. Suatu makna terdiri dari tiga elemen 

penting, yakni tanda; interpretan, dan objek. Makna yang diwakili oleh tanda akan muncul jika 

ketiga elemen makna berinteraksi satu sama lain dalam benak seseorang.  

Film merupakan kajian yang relevan dengan analisa semiotika. Sebab film dibuat 

menggunakan berbagai macam tanda. Sistem tanda dalam sebuah film berfungsi untuk mencapai 

efek atau tujuan yang diharapkan. Berbeda dengan bidang fotografi, rangakain gambar dalam 

suatu film daoat menciptakan sistem penandaan dan imaji. Film India berjudul Lipstick Under 

My Burkha memiliki unsur-unsur berupa teks dan gambar yang mempermudah penelitian ini. 

Unsur teks dan gambar dalam film mengandung representasi feminisme yang menjadi acuan 

peneliti dalam mengintpretasikan semiotika. 

 

Semiotika Roland Barthes 

Perancis. Semiotika atau semiologi adalah suatu cara manusia dalam memaknai hal-hal 

(things). Dalam analisa semiotika, memaknai (to signify) sesuatu hal tidak dapat dicampur 

dengan mengkomunikasikannya (to communicate). Barthes membuat gagasan bernama order of 

signification yaitu sebuah pemikiran yang menekankan interaksi antara pengalaman personal dan 

kulturan penggunanya dengan teks. ada signifikasi tahap awal menghubungkan signifier  dengan 

signified di dalam suatu tanda terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya dengan denotasi 

dan konotasi. Denotasi ialah makna yang paling nyata dalam sebuah tanda atau makna yang 

tampak. Sementara konotasi merupakan makna yang tidak pasti dan tidak langsung. . Selain 

konotasi dan denotasi, Barthes melihat makna yang tingkatannya lebih dalam. Makna-makna 

tersebut berkaitan dengan mitos. Mitos didefinisikan sebagai suatu kebudayaan yang 

menjelaskan aspek-aspek tentang realitas, gejala alam, manusia dan dewa, serta produk-produk 

kelas sosial mengenai hidup dan mati.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian dengan judul “Representasi Feminisme dalam Film Lipstick Under My Burkha” 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif  menurut Creswell dalam buku 

Metode Penelitian Kualitatif, merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna 

yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang duanggap berasal dari masalah sosial atau 



kemanusiaan (Kusumastuti & Khoiron, 2019:2). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, dimana studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci 

mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam studi lapangan (Mardalis, 

1995:24). Objek dalam penelitian ini adalah keempat tokoh utama dalam film dan dipilih karena 

memiliki kisah kehidupan yang berbeda namun memiliki sebuah kesamaan, yakni ingin terbebas 

dari kungkungan dan steorotip. Peneliti akan melakukan capturing pada adegan atau scene yang 

menunjukan representasi melalui tanda verbal dan non verbal. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi,dan studi pustaka. Sementara teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis semiotika milik Roland Barthes yaitu sistem konotasi, 

denotasi, dan mitos. Tahapan ini berguna untuk menunjukkan representasi feminisme dalam film 

Lipstick Under My Burkha, dengan cara memilah dan mencermati setiap adegan dari keempat 

tokoh utama ke dalam kategori tanda. 

Pembahasan 

A.  Sinopsis Film 

Film berjudul Lipstick Under My Burkha menceritakan tentang empat orang wanita 

India yang terbelenggu dan terjebak di lingkungan  patriarkis. Meski mempunyai latar 

kehidupan yang berbeda, keempat wanita tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yakni 

mencari sedikit kebebasan. Usha Parmar, seorang janda tua di sebuah lingkungan kecil di 

Bhopal lambat laun mulai melupakan namanya. Ia sudah terbiasa dipanggil dengan sebutan 

“Buaji”. Usha cukup sering menatap potret masa kejayaannya, masa dimana ia masih muda. 

Usha memiliki sebuah rahasia kecil, yakni gemar membaca novel fiksi pulp erotis.  

Berbanding terbalik dengan Usha, Rehana adalah seorang mahasiswa baru di sebuah 

perguruan tinggi di India. Seperti Usha, Rehana juga tinggal di lingkungan yang sama. 

Hidup bersama keluarga yang religius, setiap harinya Rehana harus mengenakan burkha. 

Kehidupannya di rumah dan di kampus berbeda. Saat di kampus, ia memutuskan untuk 

melepas burkha-nya dan mengejar mimpinya sebagai penyanyi pop. 

Leela, seorang wanita muda yang memiliki salon kecantikan memiliki suatu 

keinginan. Keinginannya tersebut adalah pergi keliling dunia dengan kekasih rahasianya 

yang berprofesi sebagai fotografer. Keinginannya tersebut bertentangan dengan kehendak 

ibunya. Tanpa Leela ketahui, ibunya telah menjodohkannya dengan seorang laki-laki lain.  



Gambar 1 Shireen Menanyakan Gaji Suaminya 

Kehidupan yang tidak menyenangkan juga menimpa Shireen. Shireen adalah seorang 

ibu muda yang memiliki tiga anak. Suaminya mendominasi secara seksual, melarang 

penggunanaan alat kontrasepsi, serta kerap melakukan kekerasan. Pada waktu senggang, 

secara diam-diam Shireen bekerja sebagai sales woman untuk membantu perekonomian 

keluarganya. Para keempat tokoh memiliki kesamaan, yaitu mereka mempunyai rahasia 

tersendiri untuk mendapatkan kebebasan dalam hidupnya sebagai seorang wanita. 

 

B. Sajian Data dan Analisis Data 

 

 

 

 

 

Scene 6 diawali dengan adegan Shireen dan suaminya saat sedang berhubungan badan, 

Shireen mengatakan bahwa sewa rumah mereka telah jatuh tempo. Tanpa mau dibantu, 

suaminya berkata bahwa ia tidak usah ikut campur soal masalah ekonomi. Suaminya 

merendahkan Shireen dengan berkata permasalah uang adalah hal yang rumit. Perempuan 

selalu ditempatkan pada posisi subordinat atau kelas dua dalam masyarakat dan kehidupan 

berumah tangga. Posisi kaum laki-laki dalam budaya patriarki yang superior membuat 

anggapan bahwa perempuan tidak seharusnya bekerja dan memikirkan harta, cukup 

memikirkan urusan rumah tangga. Shireen dalam scene ini ingin ikut dalam urusan ekonomi 

rumah tangganya. Shireen menuntut kesetaraan (equality) dalam rumah tangganya. Terlihat 

faktor kesenjangan gender yakni partisipasi.Rahim sebagai suaminya tidak ingin Shireen 

berpartisipasi dalam urusan ekonomi keluarganya. Pada sisi lain seperti pemikiran aliran 

feminis radikal, patriarki merupakan sumber penindasan yang merupakan sistem hierarki 

seksual. Kaum laki-laki dalam hal ini adalah Rahim sebagai suami Shireen memiliki sifat 

superior dan privillage secara ekonomi.  



Gambar 2 Rehana Berdemo di Kampus 

Gambar 3 Rahim Menolak Menggunakan Kondom 

 

 

 

 

 

Scene 8 memperlihatkan Rehana yang ikut berdemo di kampusnya. Rehana diwawancarai 

oleh pers mahasiswa. Kalimat demi kalimat ia lontarkan di depan kamera. Kalimat yang 

biasanya tidak dapat ia lontarkan di depan orang tuanya. Rehana mengawali kalimatnya dengan 

berkata “Tidak ada habisnya aturan dalam kehidupan anak perempuan”. Rehana secara 

menggebu-gebu melontarkan berbagai kalimat berisi tuntutan terhadap hak kaum perempuan 

salah satunya adalah hak menggunakan jeans. Terdapat banyak aturan dalam menggunakan 

pakaian bagi seorang wanita. Seperti di beberapa tempat di India, wanita dilarang mengenakan 

celana jins Alasannya adalah budaya patriarki dan misoginis yang telah mendarah daging.  Pada 

korpus ini terlihat faktor kesenjangan gender yakni akses dan kontrol. Perempuan di beberapa 

daerah di India tidak diberikan akses untuk mengenakan jins seperti yang sedang 

dipermasalahkan oleh Rehana di kampusnya. Sementara kontrol atau wewenang pengambilan 

keputusan berada di tangan pihak berwenang dan petinggi di kampus Rehana.     

 

Scene 9 memperlihatkan 

Shireen yang meminta suaminya untuk mengenakan kondom. Shireen meminta suaminya 

menggunakan kondom saat berhubungan badan karena organ intimnya infeksi. Penyebabnya 

adalah terlalu banyak aborsi yang tentu saja tidak diketahui suaminya. Shireen terpaksa 

menghadapi konsekuensinya sendiri. Suaminya sebagai kepala rumah tangga memiliki peran 



Gambar 4 Leela Menolak Pernikahannya Dengan 

Manoj 

yang mendominasi kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, Shireen tidak dapat berbuat 

apa-apa setelah suaminya menolak mengenakan kondom. Pada adegan itu, sebenarnya 

Shireen tidak memberikan persetujuan atau izin (consent) sehingga dapat dikategorikan 

sebagai kekerasan seksual. Marginalisasi wanita dan laki-laki yang disebabkan oleh sistem 

patriarki di India membentuk kekerasan seksual pada wanita di India menjadi wajar (Mareta, 

2017). Aliran feminisme radikal menggambarkan perempuan ditindas melalui penindasan 

yang paling mendasar yaitu oleh sistem patriarki. Perempuan perlu mengubah masyarakat 

yang berstruktu patriarki agar terbebas dari penindasan (Ollenburger dan Moore, 1996 :27). 

Pada korpus dalam scene 9, dapat dilihat adanya faktor kesenjangan gender yaitu, kontrol. 

Sebagai seorang perempuan, Shireen tidak memiliki kontrol atas dirinya dan suaminya. 

Semua kontrol dan kuasa berada di tangan suaminya.    

 

Scene 13 

memperlihatkan 

Leela yang tidak ingin menikah paksa dengan Manoj mendatangi ibunya di sebuah kelas 

seni. Ibunya menolak dan tetap menyuruh Leela untuk menikahi Manoj. Ibunya tidak mau 

Leela memiliki nasib yang sama dengannya. Menurut penulis, ibunya dapat berkata 

demikian sebagai salah satu bentuk kasih sayang namun dengan cara yang salah karena 

terlalu memaksakan kehendaknya sendiri. Negara India terkenal akan praktik perjodohan 

dan pernikahan paksa. Salah satu alasan perjodohan dan pernikahan paksa adalah faktor 

ekonomi, sistem patriarki yang kuat, dan kasta. Pada korpus ini terlihat faktor kesenjangan 

gender. Faktor kesenjangan gender dalam korpus ini adalah kontrol. Leela sebagai wanita 

dewasa tidak memiliki kontrol akan kehidupannya sendiri. Leela dipaksa menikah oleh 

ibunya, padahal ia telah memiliki kekasih.  Faktor kesenjangan gender dapat dilihat dari 

adegan Ibu Leela yang memaksa Leela menikah demi mendapatkan rumah dan uang.    



Gambar 6 Rahim Memberikan Pelajaran Kepada Istrinya 

 

 

Scene 

17 memperlihatkan adegan dimana Rehana yang telah ketahuan mencuri oleh ayahnya hanya 

dapat terdiam dan tidak dapat mengatakan apapun. Ayahnya sangat marah kepadanya. 

Sesampainya di rumah, Rehana mendengan obrolan ayah dan ibunya. Ayahnya terdengar 

marah sambil mengatakan Rehana tidak boleh melanjutkan pendidikannya dan menikah 

saja. Rehana yang mendengar setiap kalimat yang diucapkan ayahnya tersebut hanya dapat 

sedih, diam, dan menahan tangis. Rehana hanya dapat menahan tangisnya karena ia tidak 

akan bisa melanjutkan studinya di kampus, dipaksa untuk menikah di umur yang masih 

muda, dan kebebasannya terenggut. Padahal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta dididik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 

(Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 3). Dalam kata lain pendidikan dapat 

mendidik baik perempuan maupun laki-laki perihal pengendalian diri, akhlak, bahkan 

pendidikan agama. Hal ini sejalan dengan perjuangan feminisme liberal yang menuntut 

persamaan hak perempuan dnegan laki-laki dalam berbagai bidang, diantaranya dalam 

bidang pendidikan, politik dan hukum. Pada adegan di atas juga terlihat faktor kesenjangan 

gender antara Rehana dan ayahnya. Faktor kesenjangan gender dalam adegan ini berupa 

akses dan control. Faktor akses yaitu ayah Rehana melarangnya untuk melanjutkan 

pendidikan yang lebih lanjut. Sementara dalam faktor kontrol, ayah Rehana memegang 

kuasa penuh atas kehidupan putrinya tersebut. Ayah Rehana akan mencoba untuk 

menikahkan Rehana, meskipun Rehana tidak mau.   

 

Gambar 5 Rehana Menjadi Perempuan yang Terkungkung 



Gambar 7 Keempat tokoh Menjadi Perempuan yang 

Terkungkung 

Scene 18 mempelihatkan malam setelah Shireen mendapat pekerjaan sebagai sales 

trainer, Rahim memaksanya untuk berhubungan intim. Shireen nampak menolaknya. 

Mereka berdua bertengkar hebat karena mempermasalahkan pekerjaan Shireen sebagai 

sales. Shireen terus menerus menolak Rahim tetapi tidak berdaya. Rahim terlihat sangat 

marah karena merasa telah dibohongi oleh istrinya. Sementara Shireen merasa marah karena 

ia tidak diperbolehkan untuk bekerja dan membantu perekonomian suaminya yang kini tidak 

memiliki pekerjaan itu. Suami dalam keluarga mendapatkan posisi yang mendominasi. 

Terlebih dalam kebudayaan yang menganut sistem patriarki. Suami memiliki hak untuk 

mengatur segalanya terutama permasalah ekonomi. Perempuan dilarang untuk ikut campur 

dalam ranah publik seperti dilarang untuk bekerja di luar rumah. Sejalan dengan konsep 

feminisme radikal dimana menurut paham ini penindasan kaum perempuan berawal dari 

dominasi seksualitas. Pelecehan dan kekerasan seksual juga terjadi karena adanya budaya 

patriarki. Menurut Siegel, sistem patriarki berkembang dari pandangan bahwa pekerjaan 

laki-laki lebih bernilai daripada pekerjaan perempuan sehingga laki-laki lebih utama dari 

permpuan (Siegel, 2011:212). Perempuan dalam rumah tangga kerap menjadi korban 

kekerasan seksual. Seperti halnya yang terjadi kepada Shireen. Shireen merupakan korban 

kekerasan seksual yakni marital rape. Marital rape menurut Samsudin  adalah kekerasan 

seksual kepada istri berupa pemaksaan untk melakukan senggama, pemaksaan dalam selera 

seksual, dan pemaksaan seksual tanpa memperlihatkan kepuasan istri/perempuan (Samsudin, 

2010:341-342). Pada korpus ini terlihat dua faktor kesenjangan gender yaitu kontrol dan 

partisipasi. Pada faktor kontrol, Rahim memiliki wewenang penuh untuk mengambil 

keputusan. Keputusan Rahim adalah melarang Shireen untuk bekerja menjadi sales. Shireen 

dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri di rumah. Shireen tidak 

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kehidupan 

rumah tangganya. Shireen terpaksa menuruti seluruh perintah suaminya. 

 

 



Scene 19 Buaji terlihat sedih dan syok setelah diusir dari kediamannya sendiri. 

Rehana, Leela, dan Shireen yang khawatir membantu Buaji. Buaji mengambil potongan 

novelnya dan menyuruh Rehana untuk membaca tiga lembar terakhir. Raut muka Buaji 

berubah setelah mendengar potongan-potongan novel tersebut. Buaji menunjukkan tampang 

serius dan secercah harapan muncul. Buaji berkata bahwa novel tersebut memberikan 

keberanian pada kaum perempuan untuk bermimpi. Mereka tertawa sambil 

menyembunyikan kesedihan. Leela; Shireen; Buaji; dan Rehana menyadari bahwa mereka 

adalah perempuan yang terkungkung oleh budaya dan kehidupan sosial. Perempuan sebagai 

masyarakat kelas dua di dalam kehidupan bermasyarakat, dimana perempuan acap kali 

direndahkan. Seperti halnya yang dirasakan oleh keempat tokoh di film Lipstick Under My 

Burkha. Mereka berempat direndahkan dengan cara yang berbeda. Rehana terkekang oleh 

agama dan pemikiran orang tuanya yang masih kolot. Leela dipaksa menikah dengan orang 

yang tidak dia cintai demi uang. Shireen merupakan korban kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh suaminya dan Buaji yang dianggap sebelah mata setelah berhubungan 

dengan istruktur atau pelatih renangnya akhirnya diusir dari kediamannya sendiri. 

Masyarakat yang menganut sistem patriarki selalu menganggap bahwa kedudukan kaum 

perempuan di bawah laki-laki. Hal itu yang membuat kaum feminisme memperjuangkan hak 

perempuan agar memilki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam segala bidang seprti 

sosial, ekonomi, dan politik. Seperti laki-laki, perempuan juga dapat bermimpi. Perempuan 

dapat memiliki kedudukan yang setara di kehidupan masyarakat seperti kaum laki-laki. Pada 

adegan terakhir ini terlihat faktor-faktor kesenjangan sosial yakni akses, partisipasi, kontrol, 

dan manfaat. Kaum perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh 

pendidikan seperti Rehana yang pada akhirnya tidak boleh melanjutkan pendidikannya oleh 

ayahnya. Kaum perempuan yang kelak akan menikah banyak yang tidak ikut andil dalam 

pengambilan keputusan seperti Leela yang hanya dapat menuruti segala keputusan calon 

suaminya. Banyak kaum perempuan juga tidak memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri, 

seperti Shireen yang terpaksa meminum pil kb karena terlalu sering hamil dan suaminya 

tidah mau tahu akan kondisinya. Serta dalam faktor kesenjangan gender manfaat, keputusan 

yang diambil oleh pihak tertentu tidak memberikan manfaat yang adil dan setara bagi kaum 

perempuan dan kaum laki-laki. Seperti halnya Buaji yang ketahuan melakukan phone sex 

dengan pelatih renang, pada akhirnya diusir oleh beberapa orang yang tinggal di Hawai 



Manzil secara sepihak. Pengusiran oleh beberapa laki-laki tersebut tentunya tidak 

menguntungkan Buaji sebagai seorang perempuan. 

Kesimpulan  

Penelitian ini berusaha meneliti representasi feminisme yang ada di dalam korpus film 

Lipstick Under My Burkha.  Pada film ini, pesan komunikasi berupa representasi feminisme 

disampaikan melalui tanda-tanda yang tersurat dan juga tersirat. Peneliti dalam memahami 

pemaknaan pada film India ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang melihat 

makna denotasi, konotasi, serta mitos. Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data yang 

sebelumnya telah dilakukan terhadap, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai 

berikut: 

1. Film Lipstick Under My Burkha mengangkat isu-isu sosial yang kerap terjadi di India. Film  

ini juga menggambarkan bagaimana sulitnya perjuangan kaum perempuan di India dalam 

memperjuangkan kebebasan dan hak-haknya. Film ini memperlihatkan keempat tokoh 

utama yang berjuang demi terbebas dari kungkungan rumah tangga, budaya, dan 

kehidupan sosialnya masing-masing. 

2. Film Lipstick Under My Burkha juga memperlihatkan kesenjangan gender antara kaum 

perempuan dan kaum laki-laki di India. Pembagian peran gender dalam film ini terlihat 

ketika kaum perempuan diposisikan pada peran domestik, pencari nafkah tambahan, 

feminim, peran reproduktif, dan subordinat. Sementara kaum laki-laki diposisikan pada 

peran maskulin, pencari nafkah utama, peran publik, dan superior. Kesenjangan gender 

dalam film ini dapat diidentifikasi melalui empat faktor yaitu akses, partisipasi, kontrol, 

serta manfaat yang terlihat dalam korpus.  

3. Film Lipstick Under My Burkha diklasifikasikan ke dalam feminisme liberal. Analisnya 

mengarah kepada kerangka kerja penganut feminisme liberal dimana setiap individu 

memiliki kesempatan dan hak yang sama, termasuk di dalamnya kaum perempuan.Film ini 

juga diklasifikasikan ke dalam feminisme radikal. Aliran feminisme radikal menganggap 

patriarki merupakan sumber penindasan  dimana kaum laki-laki memiliki kekuasaan yang 

superior. Objek utama dalam penindasan kaum laki-laki adalah tubuh perempuan. 
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