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Abstrak: Penelitian ini berfokus pada gambaran perempuan dalam sinetron India 

“Anandhi” di AnTV melalui pemeran utamanya, Anandhi. Tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan perempuan, terutama gambaran perempuan dalam 

kehidupan rumah tangga. Menjadi menarik untuk melihat sosok perempuan dalam 

penelitian ini, karena pemeran utama yang seharusnya diunggulkan justru 

digambarkan dengan konstruksi patriarki yang ekstrim. Sinetron India dipilih 

karena negara ini merupakan penganut budaya patriarki yang sangat kental 

melalui tradisi-tradisinya. Selain itu baru kali ini peneliti menemukan media di 

televisi yang berani mengangkat isu pernikahan dini dengan berbagai macam 

kendala perempuan lainnya melalui sinetron yang ditayangkan secara prime time. 

Sehingga muncul gambaran perempuan yang menjadi korban dari tradisi hingga 

menempati posisi yang tidak diperhitungkan. Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimanakah gambaran perempuan dalam budaya patriarki melalui 

pemeran utama Anandhi dalam sinetron India “Anandhi” di AnTV dengan 

menggunakan metode semiotika John Fiske dan pendekatan kualitatif serta tipe 

penelitian deskriptif. Berdasarkan analisis, temuan yang didapatkan oleh peneliti 

adalah perempuan digambarkan sebagai korban dari konstruksi masyarakat – 

dalam hal ini berkaitan erat dengan agama dan tradisi yang begitu kental di India. 

Perempuan seakan tak memiliki otoritas sendiri dengan tubuhnya, karena sudah 

dibatasi melalu penampilan. Lalu konstruksi peran sebagai „perempuan‟ juga 

dianggap sebagai kodrat sehingga harus dipenuhi. Akibatnya perempuan menjadi 

tersisihkan dan selalu kalah dengan dominasi maskulin yang lekat dengan laki-

laki yang berakibat pada eksploitasi hingga kekerasan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perempuan masih digambarkan dalam ideologi dominan patriarki. 
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PENDAHULUAN 

Perempuan memang selalu 

menjadi bahasan yang menarik untuk 

diperbincangkan, apalagi jika 

membahas tentang kesetaraan gender. 

Pergulatan wacana yang selalu 

mempertentangkan keberadaan 

perempuan dalam struktur sosial seolah 

tak pernah mereda. Eksploitasi, 



marginalisasi, hingga penindasan 

terhadap perempuan merupakan 

kesatuan dari sistem politik, ekonomi, 

dan budaya yang memiliki pengaruh 

besar hampir di seluruh dunia dalam 

aspek kehidupan manusia (Saadawi, 

2011).  Banyak perbincangan 

menyebutkan bahwa perempuan 

cenderung dirugikan dalam struktur 

budaya yang berkembang. Perempuan 

selalu digambarkan sebagai simbol 

keanggunan, kelembutan, atau segala 

sesuatu yang bergerak lamban, bahkan 

berhenti (AJI Indonesia, 2012). Hal ini 

memunculkan konsep lemah, terpuruk, 

tertindas, dan sebagainya yang 

terlanjur diterima dan melekat oleh 

sebagian besar masyarakat kita yang 

menjadikan perempuan sebagai 

“objek”. Termasuk dalam urusan 

seksual sekalipun. Menurut 

Suryakusuma, laki-laki menganggap 

perempuan sebagai wahana seksualitas 

yang menjadikannya sebagai subjek 

untuk „mengendalikan‟ atau „memakai‟ 

perempuan sebagai objek 

(Suryakusuma, 1991). Sehingga 

perempuan dianggap sebagai 

subordinat dari sebuah system dan 

laki-laki berada di posisi dominan. 

Bias gender yang terjadi 

mengakibatkan berbagai fenomena 

gender di masyarakat menurut Relawati 

(2011: 9-10), seperti (1) Fenomena 

kecenderungan budaya patriarki dalam 

masyarakat. (2) Selain itu muncul pula 

fenomena beban kerja yang berlebihan, 

seperti beban pekerjaan dalam 

mengurus rumah, melayani suami, 

mendidik anak. (3) Adapula fenomena 

stereotipe feminin dan maskulin yang 

lebih memberikan perhatian kepada 

pelabelan perempuan. Biasanya 

perempuan dibebankan oleh label 

feminin, dimana perempuan harus 

berperilaku dan berututur kata lembut, 

dan masih banyak lagi.  

 

Perempuan dalam Media massa 

Media massa memiliki peranan 

penting dalam penyebaran informasi. 

Media membentuk opini masyarakat 

mengenai budaya, sosial, dan ekonomi. 

Hal inilah yang menyebabkan 

masyarakat percaya dengan apapun 

yang ditampilkan media, karena 

dianggap sebagai suatu kebenaran. 

Sehingga media massa dapat 

memberikan pola pikir tersendiri dan 

mengkonstruksi kehidupan sosial, yang 

akhirnya dapat mengubah sikap, 

persepsi, dan perilaku masyarakat (AJI 

Indonesia, 2012). Padahal sebenarnya 

media mengambil peristiwa yang 

dianggap benar sehingga hal tersebut 

bukanlah hal yang mutlak karena ia 

hanya representasi. Namun 

representasi ini cenderung 



mencerminkan gambaran dominan 

yang ada di dalam masyarakat. Dalam 

wacana mengenai perempuan, media 

kerap kali mengangkat isu-isu 

perempuan mengenai kekerasan yang 

menimpanya, pekerjaan-pekerjaan 

sebagai seorang ibu yang sudah 

menjadi kodrat, atau ketertindasan 

yang dianggap sebagai hal yang wajar 

untuk perempuan.  

Melalui media konstruksi 

sosial yang muncul terhadap 

perempuan digambarkan dalam 

wilayah domestik begitu melekat di 

masyarakat. Iklan misalnya, 

pengaruhnya tak bisa dianggap remeh 

dalam kehidupan sosial karena iklan 

dapat mendefinisikan dan mem-

framing wacana yang dikonstruk 

tersebut kemudian dimasukkan 

kedalam semua jenis media yang 

dikonsumsi masyarakat (Goffman, 

1979). Seolah meng-amin-i fenomena 

di atas, dan menambah massa yang 

percaya dan menganut fenomena 

tersebut. Menurut Thamrin Tamagola 

(1990) dalam Handoyo, saat ia meneliti 

mengenai perempuan dalam iklan di 

majalah wanita, perempuan 

digambarkan dengan citra 5P, yaitu 

citra pilar (pengelola rumah tangga), 

citra pinggan (berkaitan dengan 

dapur), citra peraduan (berhubungan 

dengan seks), citra pigura (berkaitan 

dengan kecantikan dan pemikat), serta 

citra pergaulan (dalam urusan publik 

hanya digambarkan sebagai 

pendamping di lingkungan kerja). 

Salah satu media masa yang 

membantu menyebarkan konstruksi ini 

adalah televisi. Sama halnya dengan 

penggambaran perempuan di media 

massa yang lain, televisi juga 

memproyeksikan hal yang sama. Salah 

satu alternatif hiburan dalam televisi 

yang memiliki banyak peminat adalah 

sinetron. Sinetron merupakan film 

layar lebar, namun dibuat berseri untuk 

ditayangkan di televisi. Menurut 

Labib, selain menjadi kajian yang 

menarik untuk ditonton, sinetron juga 

menjadi bahan diskusi bagi para ibu di 

kelompok arisan, antar tetangga,  antar 

anggota keluarga, dan sebagainya. 

Nilai-nilai di dalam sinetron pun 

bahkan menjadi rujukan bagi perilaku 

penggemarnya (Labib dalam Kurniasih 

2006). Tak jarang, sinetron juga akan 

membuat resah para pengikutnya jika 

tertinggal satu episode saja. Dalam 

penayangannya pun sinetron selalu 

mengangkat cerita mengenai 

perempuan sebagai makhluk yang 

menyedihkan hidupnya dengan 

berbagai masalah yang ada. 

Demam Sinetron India di Indonesia 



Sejak tahun 2014 demam India 

kembali melanda Indonesia, seperti 

yang dilansir oleh portal online 

Kapanlagi, hal ini bermula dari drama 

India Mahabharata yang ditayangkan 

di AnTv (Adhityo, 2014). Meski pada 

tahun 

TV yang dimiliki oleh 

Aburizal Bakrie ini selama tiga tahun 

terakhir dikenal kuat dengan tayangan 

serial Indianya. Bahkan dalam 

penayangannya AnTv dapat 

menyajikan sinetron India berturut-

turut dan hampir seharian, seperti 

Lonceng Cinta, Mohabbatein, Uttaran, 

Geet, Anandhi, Gophi, dan sebagainya.  

Salah satu sinetron India yang 

mengikuti kesuksesan Uttaran di 

Indonesia adalah Anandhi. Sinetron 

yang berjudul asli Balika Vadhu ini 

dinyatakan sebagai sinetron India 

dengan episode terbanyak, yakni 2500 

episode dengan tiga season. Ramainya 

perbincangan media soal pemeran 

utama Anandhi saat remaja yaitu 

Pratyusha Banerjee yang bunuh diri, 

justru membuat penayangannya di 

Indonesia semakin naik. Berdasarkan 

data estimasi Upper Middle Senin, 9 

Januari 2017, Anandhi masuk dalam 

jajaran sepuluh besar rating tertinggi 

dominasi TV di Indonesia yakni 

menempati posisi ke lima.  Pada Jumat 

1 April lalu, yakni betepatan dengan 

meninggalnya pemain utamanya, serial 

terpanjang di India setalah Uttaran ini 

sukses meraup TVR sebanyak 2,4 poin 

dengan diikuti poin share sebesar 17,1 

persen. (Eky, 2016). 

 

Anandhi sebagai Gambaran 

Perempuan dalam Budaya 

Patriarki 

Walaupun berlatar belakang 

India, namun penggambaran pemeran 

Ánandhi sebagai perempuan dalam 

sinetron Anandhi memliki kriteria yang 

sama seperti halnya perempuan dalam 

sinetron yang ada di Indonesia. 

Perempuan digambarkan dalam 

representasi femininitas yang dominan, 

sehingga konsepsi patriarki 

membungkusnya (Mulyono – Santoso, 

2006). Meskipun peran dalam sinetron 

selalu didominasi oleh perempuan, 

namun peran yang dilakoni dalam 

sientron tersebut tidak demikian. 

Perempuan cenderung diekspoloitasi, 

digambarkan dengan sedikit profesi, 

dan direpresentasikan dengan 

stereotype tradisional yang cenderung 

merendahkan posisi perempuan 

dihadapan laki- laki (Indriastuti dalam 

Antaranews, 2007). 

Anandhi merupakan sinetron 

yang bercerita tentang pernikahan 

anak. Sinetron ini berkisah tentang 

pengantin anak bernama Anandhi, 



yang menikah dengan seorang anak 

laki-laki yang sama-sama muda yang 

bernama Jagdish. Oleh karena itu, 

gadis itu tidak dapat memiliki masa 

kecil yang menyenangkan dan terikat 

oleh kebiasaan mertuanya. Anandhi 

dilarang bersekolah dan bermain 

bersama teman sebayanya. Justru ia 

dipaksa untuk melakukan berbagai 

macam pekerjaan rumah tangga seperti 

memasak, mengurus suami, menjahit, 

dan masih banyak lagi. Peraturan ini 

diperintah oleh orangtua hingga nenek 

Jagdish. Perlakuan tersebut 

membuatnya merasa diperlakukan 

dengan tidak adil.  

Sinetron yang ditulis oleh 

Purnendu Shekhar ini sebenarnya 

berangkat dari realitas yang ada. Sang 

peneliti sendiri pun melihat keadaan ini 

pada ibunya yang menikah saat usia 15 

tahun dan ayahnya berusia 23 tahun. 

Menurutnya, perkawinan anak adalah 

kejahatan sosial yang sangat 

memprihatinkan. Perkawinan anak 

merupakan isu penting, namun tidak 

ada yang membahasnya. Dia mengutip 

tokoh pemerintah dan berkata bahwa 

hampir enam juta pernikahan anak 

terjadi setiap tahun, bahkan sekarang 

pun masih, namun hanya 

ketidaktahuan kita yang diketahui. 

Sehingga motif Shekhar membuat 

sinetron ini pada dasarnya adalah agar 

masyarakat berfikir tentang masalah ini 

dan menciptakan kesadaran tentang 

kejahatan pernikahan anak (IANS, 

2008). Hal ini menunjukkan bahwa 

penulis sinetron Anandhi atau Balika 

Vadhu ini memiliki pendapat mengenai 

perempuan dengan segala bentuk 

diskriminasi hingga eksploitasi akibat 

dari penganut sistem budaya patriarki 

di negaranya. Sehingga, selain 

banyaknya penonton dari sinetron ini, 

hal ini jugalah yang menjadi 

ketertarikan peneliti untuk memilih 

sinetron India Anandhi agar diteliti 

lebih lanjut. 

 

India Negara Penganut Budaya 

Patrarki 

India merupakan salah satu negara 

yang memiliki banyak persoalan 

mengenai perempuan dan kesenjangan 

gender. Di negara ini budaya patrarki 

sangat kental ditambah dengan 

pembagian kelas dalam kasta. 

Kesenjangan ini berakibat pada 

banyaknya diskriminasi terhadap 

perempuan-perempuan di India. 

Menurut sebuah studi 

internasional tahun 2011 oleh 

Thompson-Reuters Foundation, selain 

Afghanistan yang menjadi urutan 

pertama, India adalah negara nomor 

empat yang paling berbahaya bagi 

wanita karena tingginya female 



foeticide dan sex trafficking (BBC, 

2011). Studi yang melibatkan 213 ahli 

dari berbagai negara tersebut 

menyebutkan bahwa rangking negara-

negara berdasar enam kategori yaitu 

ancaman kesehatan, kekerasan 

seksual, kekerasan non-seksual, 

praktek-praktek berbahaya dalam 

budaya, tradisi dan/atau agama, 

keterbatasan akses terhadap sumber 

ekonomi dan perdagangan manusia. 

Menurut United Nation 

Population Fund, sekitar 117 juta anak 

wanita diperkirakan “hilang” di Asia 

dan Eropa Timur akibat dari sex 

selection yang berakibat female  

foeticide (UNFPA, 2017). Preferensi 

anak mengakibatkan perempuan 

dinilai rendah di beberapa komunitas 

yang dapat mencerminkan praktik dan 

tradisi yang diskriminatif (UNFPA, 

2017). 

India adalah salah satu negara 

dengan angka pernikahan dini terbesar 

di dunia. Pernikahan di bawah umur 

dalam negara ini terjadi di hampir 

semua negara bagian dan sudah 

menjadi hal yang lumrah. Pada tahun 

2016, menurut data yang dilansir 

harian Times of India dari hasil sensus 

2011 dan pemeintah setempat, 12. 105 

anak berumur 10 sampai 14 tahun 

diidentifikasi bercerai dan sebesar 

53,67 persen adalah janda anak-anak. 

(Kompas, 2016). Kasus paling tinggi 

terjadi di negara bagian Gujarat, 

Maharashtra, Uttar Pradesh, Benggala 

Barat, Bihar, dan Rajastan.  

Menurut data yang dirilis oleh 

Daily Mirror, dalam sepuluh tahun terjadi 

penurunan angka perkawinan anak sebesar 

25 juta orang (Dunia Punya Cerita Trans 

TV, 2018). Berkurangnya angka tersebut, 

karena di negara India telah melakukan 

pelarangan terhadap warganya yang akan 

melakukan pernikahan dini. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menemukan 

makna yang terdapat dalam sinetron dan 

dijelaskan melalui pendekatan kualitatif 

dengan cara mendeskripsikan fenomena 

yang ada dalam sinetron Anandhi. Metode 

akan dilakukan dengan merepresentasikan 

pemain Anandhi sebagai gambaran 

perempuan dalam budaya patriarki dengan 

menggunakan data selain bilangan, melalui 

gambaran fisik yang ditandai dengan 

atribut Anandhi, ekspresi wajah, kegiatan 

Anandhi, dan lain-lain. Peneliti 

mengunakan penelitian semiotik versi 

John Fiske yang digunakan untuk mencari 

makna dari tanda-tanda serta menganalisis 

objek kultural dan ideologi yang terdapat 

pada sinetron  Anandhi di AnTv. Ada tiga 

proses yang terjadi dalam representasi 



yakni level realitas, level representasi, dan 

level ideologi. 

PEMBAHASAN 

Femininitas dan Kekuasaan Terhadap 

Perempuan 

 Kecantikan dan femininitas dalam 

perempuan merupakan hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari budaya patriarki. 

Femininitas secara umum merujuk pada 

masyarakat yang mengidealisasikan 

perempuan. Ada berbagai wacana yang 

mencipatkan aturan untuk perempuan. 

Namun idealisasi perempuan berbeda-beda 

bergantung pada bagaimana konstruksi 

sosial diciptakan sesuai dengan konteks 

sosial dan politik. Itulah mengapa ideal 

untuk „menjadi perempuan cantik‟ akan 

berbeda di setiap negara. Tetapi ada pula 

femininitas global yang mengkonstruk 

kecantikan dengan standar masyarakat 

global. Dalam hal ini menurut Cronin 

dalam Aquarin, perempuan juga dimediasi 

oleh wacana ke-Eropaan untuk menandai 

globalitas yang dikenal dengan feminitas 

global (Prabasmoro, 2006).  

Konstruksi femininitas 

berhubungan erat dengan kekuasaan yang 

mendefinisikan bagaimana perempuan 

diterjemahkan dalam suatu negara melalui 

sikap dan perilakunya. Hal ini 

menunjukkan bahwa femininitas 

merupakan suatu diskursus dominasi 

kekuasaan yang dipegang negara atau laki-

laki dalam mengatur tubuh perempuan 

agar menjadi patuh dan mencapai suatu 

keidealan. Aturan tubuh tentu 

berhubungan dengan pengendalian tubuh, 

sehingga dalam hal ini perempuan melalui 

tubuhnya tidak bisa bebas melakukan apa 

saja sesuai keinginannya. Ini merupakan 

bentuk kekuatan patrialkal dalam 

mengendalikan perempuan melalui 

praktik-praktik femininitas demi 

menghasilkan tubuh perempuan bersikap 

dan berperilaku feminin (Bartky, 1997). 

Bartky juga mengatakan praktik 

femininitas ini terbagi atas tiga praktik 

yaitu; 1) Praktik tentang tubuh ideal 

berdasarkan mode pada kurun waktu yang 

ditentukan, 2) Gestur tubuh dan berbagai 

gerakan perempuan dalam kehidupan 

sehari-hari, dan 3) Penampilan perempuan 

dengan kecantikannya. 

Tubuh perempuan bukanlah bagian 

private mereka, melainkan hasil dari 

campur tangan orang luar melalui 

konstruksi sosial. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa femininitas 

merupakan bentuk pendisiplinan tubuh 

agar terbiasa dan patuh untuk “menjadi 

perempuan”. Ini merupakan salah satu 

bentuk pengendalian patrarkal terhadap 

perempuan melalui praktik kekuasaan yang 

dipegang oleh laki-laki. Agama juga 

dijadikan wujud kontrol dari patriaki untuk 



mengendalikan tubuh perempuan seperti 

dalam hal berpakaian, bersikap, dan 

berperilaku. Selain itu tubuh perempuan 

yang kreatif dan dianggap indah oleh laki-

laki dijadikan objek  sebagai daya tarik 

erotik yang bisa menimbulkan hasrat 

seksual, bahkan media juga menjadikan 

tubuh perempuan sebagai alat persuasif 

untuk menjual berbagai komoditi seperti 

sabun, hingga yang tidak memiliki 

kaitannya dengan perempuan seperti mobil, 

barang-barang olahraga, dan lain 

sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa 

perempuan selalu mendapatkan tekanan 

dari aturan yang diciptakan, dan tidak bisa 

lepas sebagai obyek serta citranya sebagai 

“ibu dan istri” 

Perempuan  dalam Ranah Domestik 

dan Subordinasi 

Permasalahan perempuan dalam 

sektor publik selalu menjadi isu penting, 

karena dalam sejarahnya kaum perempuan 

masih dipandang belum imbang. Di tengah 

masyarakat yang seharusnya sudah 

moderen dan demokratis, masih banyak 

bahkan belum menganggap perempuan 

berperan penting untuk memenuhi bangku 

di sektor publik. Hal ini tentu karena faktor 

budaya yang masih dipegang erat oleh 

masyarakat. Justifikasi pembagian kerja 

berdasarkan gender, mengarahkan 

perempuan untuk terlibat dalam ranah 

domestik dan reproduksi saja. Sektor 

publik tentu saja didominasi oleh para laki-

laki dengan kepemimpinan laki-laki atas 

perempuan. Haviland (1988) menyebutkan 

bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis 

kelamin ini, selain aspek biologis sebagai 

bentuk pertimbangan, ternyata 

perkembangan tradisi yang dianut oleh 

suatu suku bangsa juga harus dipandang. 

 Justifikasi pembagian kerja ini 

membuat perempuan selalu berada di 

posisi kedua yang biasanya hanya 

dijadikan pengganti atau the second sex. 

Hal ini karena pembagian kerja perempuan 

yang dianggap bertanggung jawab atas 

urusan domestik tidak mendapatkan 

penghargaan yang sama dengan peran 

publik. Perempuan masih disematkan 

dengan stereotip tradisional yang 

menganggapnya lemah, sensitif, dan 

sebagainya. Sehingga terjadi segmentasi 

yang menempatkan posisi laki-laki 

menjadi dominan dan perempuan berada 

pada posisi sebaliknya. 

Sudah menjadi pelabelan dan opini 

yang dibentuk masyarakat terhadap 

perempuan, bahwa kaum ini lebih dominan 

dalam berperan di rumah yaitu wilayah 

domestik. Kiprahnya dalam sektor ini 

dianggap sebagai hal yang dititahkan – 

tentu agama sebagai landasannya. Ideologi 

familialisme menyebabkan perempuan 

terbatas sebagai istri dan ibu, sehingga 

memperjelas betapa pentingnya menjadi 



“ratu” rumah tangga. Menjadi ratu disini 

artinya mengelola segala urusan rumah 

tangga mulai dari pekerjaan rumah, 

mendidik anak, hingga mengurus suami. 

Namun menjadi ratu bukan berarti ia 

memiliki kuasa, karena itu hanya dimiliki 

suami sebagai raja. Walaupun perempuan 

sebagai pengelola, namun pengambilan 

keputusan tetap berada di tangan laki-laki. 

Perempuan yang sadar akan 

ketidakadilan gender yang menimpa 

mereka ini kemudian bisa membuat 

mereka keluar dari penjara domestik 

menuju ke publik. Tapi tetap saja dominasi 

dan kontrol laki-laki masih berkuasa, 

sehingga posisi perempuan masih 

tersubordinasi. Keterlibatannya dalam 

publik bukan berarti haknya diperhatikan. 

Sebagai tenaga kerja, posisi perempuan 

masih belum diperhitungkan karena 

terkendala dengan beban perannya yang 

tak bisa lepas dalam domestik. Gaji yang 

rendah serta syarat-syarat khusus dalam 

dunia kerja yang membatasi perempuan 

adalah buktinya. Hal ini membuat 

perempuan susah untuk berkembang 

karena terbatas dengan “kodrat”nya 

sebagai perempuan, sehingga tidak 

diberikan kesempatan untuk mencari apa 

yang sebenarnya mereka inginkan. 

Kekerasan Terhadap Perempuan 

 Masalah kekerasan terhadap 

perempuan seolah tidak ada habisnya. 

Kesenjangan gender menjadi penyebab 

dari masalah ini. Kekerasan tidak hanya 

melulu karena fisik saja, namun secara 

psikis perempuan juga dapat menerima 

kekerasan. Sayangnya, kejadian ini tidak 

hanya terjadi di luar lingkungan, namun 

rumah yang seharusnya menjadi tempat 

berlindung paling aman nyatanya juga 

masih rawan akan kekerasan yang 

menimpa perempuan. Hal ini menjadi 

mengerikan karena nyatanya pelaku 

kekerasan berasal dari keluarga yang 

seharusnya menjadi orang yang bisa 

dipercaya. Bahkan beberapa kasus justru 

menyalahkan perempuan sebagai korban 

atau victim blaming.  

Aktivis feminis Amerika Serikat 

Charlotte Bunch mengimbau rekonsiderasi 

untuk mengakui bahwa masalah 

perempuan mengenai kekerasan terhadap 

perempuan merupakan hak-hak asasi 

manusia. Baginya rumah tangga adalah 

tempat paling berbahaya untuk perempuan 

karena didalamnya sering terjadi praktik 

penganiayaan terutama diskriminasi 

seksual (Bunch dalam Matsui, 2002: 81). 

Namun kekerasan yang dialami perempuan 

dalam rumah tangga seringkali dianggap 

biasa karena dipandang sebagai hal yang 

bersifat pribadi dalam urusan rumah 

tangga. Apalagi negara yang menganut 



sistem patriarki memandang dominasi laki-

laki atas perempuan merupakan hal yang 

wajar, sehingga jika kekuasaan tersebut 

digunakan secara berlebihan dianggap 

bukan masalah yang besar dan bisa 

dimaklumi. 

Dalam sub bab ini kita akan 

membahas kekerasan yang menimpa 

perempuanmelalu pemeran Anandhi, 

karena karakternya yang selalu dekat 

dengan kekerasan dalam rumah tangga, 

baik secara psikis hingga kekerasan 

seksual. Kekerasan terhadap perempuan 

India memang selalu mendapatkan 

perhatian. Hal ini karena kekerasan 

terhadap perempuan di negara ini 

meningkat sebesar 18 persen, parahnya 

kasus perkosaan pun juga meningkat 

hingga 32 persen pada tahun 2014 (API 

Kartini, 2015). Ini masih bentuk kekerasan 

fisik, belum lagi dampak psikis seperti 

akibat dari  kasus perceraian, kekerasan 

dalam sektor domestik, dan lain 

sebagainya. 

PENUTUP 

 Berdasarkan rumusan masalah 

penelitian yaitu, bagaimana gambaran 

perempuan dalam budaya patriarki oleh 

pemeran Anandhi dalam sinetron India 

“Anandhi” di AnTV ditemukan sebuah 

kesimpulan melalui metode analisis John 

Fiske dengan tiga levelnya yakni level 

realitas, level representasi, dan level 

ideologi, bahwa perempuan dalam sinetron 

ini digambarkan sebagai korban dari 

ketidakadilan gender akibat dari penerapan 

sistem patriarki. Perempuan diatur dengan 

berbagai macam batasan peran, perilaku, 

penampilan, hingga seksualitasnya yang 

dikonstruk sendiri oleh budaya dan 

masyarakatnya.  

Tayangan media justru 

memperparah hal ini. Dengan perannya 

yang cukup memengaruhi, media dalam  

hal ini sinetron malah melanggengkan 

ideologi patriarki. Kecenderungan 

masyarakat yang menyukai adegan 

perempuan protagonis tertindas yang 

merangsang emosi, dimanfaatkan oleh 

media dalam industri kreatif untuk 

memperoleh keuntungan. Dengan peminat 

yang banyak serta rating tinggi, durasi 

sinertron diperpanjang dengan jalan cerita 

yang monoton seperti Anandhi. 

Dalam sinetron ini peneliti juga 

menemukan adanya perlawanan 

perempuan terhadap budaya patriarki 

melalui pemeran Anandhi. Terdapat 

gerakan feminis di dalamnya, sehingga 

peneliti menyarankan peneliti selanjutnya 

untuk menganalisis perlawanan ini. 

Namun ternyata hal tersebut bukanlah 

happy ending. Ideologi sutradara yang 

ingin menyadarkan masyarakat tentang isu 

pernikahan dini, justru dimanfaatkan lagi 



ceritanya dalam season selanjutnya, 

sehingga ideologi tersebut tak lagi penting 

karena keuntungan yang utama. 
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