
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini berfokus pada Subordinasi Perempuan dalam Film Series 

Love for Sale. Melihat realita yang ada saat ini, dimana masyarakat hidup dalam 

ketidaksadaran yang dibentuk dari konstruksi sosial budaya. Menurut Gulo (2019, 

p. 19) perempuan mengalami ketertindasan dalam budaya patriarki sesungguhnya 

karena konstruksi sosial yang membuatnya dinomorduakan, dianggap sebagai 

kaum lemah dan rendah berdasarkan label kodrat. Dasar adanya ketidakadilan 

dalam masyarakat berawal dari budaya patriarki dimana laki – laki dipandang lebih 

tinggi dalam kelas sosial sedangkan perempuan adalah kepemilikannya, 

pelayannya dan pelengkapnya. Munculnya ketidakadilan gender ini diakibatkan 

oleh kebudayaan masyarakat yang menganggap ini adalah hal yang wajar.  

Film Love for Sale merupakan film yang berkesinambungan, film 

pertamanya diperankan oleh Gading Marten sebagai Richard Achmad dan Della 

Dartyan sebagai Arini Kusuma. Sedangkan untuk series yang kedua kehadiran 

Adipati Dolken mengisi sosok Ican yang juga akan menjadi lawan main Della 

Dartyan yang kali ini menjadi Arini Chaniago. Film ini pun dimeriahkan oleh 

keikutsertaan artis senior Ratna Riantiarno (Rosmaida), lalu ada Ariyo Wahab 

(Ndoy), Bastian Steel (Buncun) dan lain – lain. 

Hal yang peneliti sadari dari film Love for Sale yang mana sebenarnya film 

ini bukan film drama romantis biasa yang dilihat dari tokoh utamanya yaitu Richard 
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dan Ican. Melainkan bercerita tentang Arini. Dalam kedua film tersebut Arini 

memang ditampilkan dengan identitas yang sedikit berbeda, akan tetapi tetap dalam 

karakter yang sama. Arini ditampilkan ibarat air yang selalu mengikuti wadahnya. 

Hal ini membuat peneliti sadar bahwa film Love for Sale sebenarnya tentang 

perempuan, yang mana ia harus seperti air yang selalu mengikuti wadahnya yaitu 

laki – laki. Pada cerita ditampilkan beberapa perempuan ditransaksikan jasanya 

untuk menemani laki – laki. Hal ini yang peneliti sebut bukan film drama romantis 

biasa, karena film ini sebenarnya terfokus pada sosok perempuannya. 

Gambar I.1 

Perempuan sebagai objek transaksi. 

 

 

Sumber: (Dokumentasi Peneliti) 

 

Berkaitan dengan adegan itu memberikan makna pada apa yang 

ditransaksikan tersebut sebagai objek. Hal ini merupakan salah satu dugaan awal 
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peneliti dimana film ini menempatkan perempuan pada tatanan kedua kehidupan 

sosial, yang mana laki – laki dapat memandang perempuan sebagai apa saja dan 

dianggap tidak penting. Istilah subordinasi perempuan diartikan sebagai sikap 

menomorduakan perempuan. Menurut Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti 

(2006) dalam Syafe’i (2015, p. 146) Penomorduaan terjadi karena segala sesuatu 

dipandang dari sudut pandang laki-laki. Artinya, menempatkan laki – laki sebagai 

nomor satu atau lebih penting daripada perempuan. Akibatnya peran perempuan 

dipinggirkan dan laki – laki dapat memandang perempuan sebagai apapun termasuk 

sebagai objek. 

Film yang merupakan media massa untuk menyampaikan informasi tidak 

luput dari adanya budaya yang dianut dari sang sutradara atau pembuat film itu 

sendiri. Menurut Syafe’i, (2015, p. 151) kekerasan maupun tindakan yang 

merendahkan perempuan dipicu oleh berbagai faktor, antara lain adalah faktor 

budaya patriarki, ekonomi, gender, lingkungan, kuasa yang timpang, dan role 

modelling (perilaku hasil meniru) misalnya pengaruh media massa terutama televisi 

yang banyak menayangkan hal – hal yang berbau kekerasan sehingga timbul 

kecenderungan untuk meniru, dan meningkatkan perilaku tersebut di masyarakat 

khususnya pada kaum perempuan. Penyebab utama terjadinya subordinasi terhadap 

perempuan dapat dilihat adanya ketimpangan kekuasaan antara laki – laki dan 

perempuan. Bahkan seorang yang sudah berkeluarga terutama laki – laki dapat 

menganggap bahwa perempuan adalah hak milik lewat perkawinan, sehingga laki 

– laki boleh berbuat apa saja terhadap perempuan yang menjadi istrinya tanpa ada 

larangan dari siapapun.  
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Pada kehidupan sosial dan terlebih lagi dalam budaya ketimpangan, 

asimetris dan subordinatif terhadap perempuan sangat tampak jelas. Kondisi seperti 

itu menyebabkan proses marjinalisasi terhadap perempuan akan sering terjadi 

ketika perempuan telah kehilangan otonomi atas dirinya (Rokhimah, 2014, p. 133). 

Ketimpangan ini terepresentasikan ketika Arini dalam film ditransaksikan ibarat 

barang yang dapat memenuhi kepuasan laki – laki.  

Menurut Hall (2003, p. 15) representasi merupakan pembentukan yang 

dihadirkan berdasarkan kode – kode, konvensi – konvensi, dan ideologi dari 

kebudayaan. Film merupakan hasil representasi, dengan begitu tidak terlepas dari 

representasi yang dihadirkan dalam film series Love for Sale, masyarakat Indonesia 

masih mengartikan bahwa gender merupakan suatu yang alamiah dan tidak bisa 

berubah atau bergeser. Sejatinya, yang disebut kodrat merupakan apa yang memang 

terlahir secara biologis ada di tubuh manusia yang dapat dibuktikan dengan ilmu 

pengetahuan dan memang menjadi suatu pembeda alamiah. Sedangkan gender 

merupakan perilaku ataupun peran yang dikonstruksi oleh masyarakat yang 

menjadi sebuah budaya (Fakih, 2013, p. 8).  
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Gambar I.2 

Poster Love for Sale 1 & 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Gina, 2020) 

Hal yang unik berkaitan dengan film ini adalah ternyata di Indonesia sendiri 

memang benar adanya jasa penyewaan pacar. Seperti yang dikutip dari Arifin 

(2015), tujuh mahasiswi telah bersedia dan terlibat dalam bisnis jasa pacar sewaan 

ini. Sebetulnya bisnis jasa pacar sewaan ini tergolong kontroversial karena rentan 

dengan dunia trafficking, namun bisnis ini semakin cemerlang dengan berjalannya 

waktu, banyak pelanggan tampaknya juga menggemari inovasi ini.  

Ada pula website yang peneliti temukan dalam kaitannya menyewakan 

seorang pacar untuk menemani setiap kliennya. Harga yang ditawarkan juga 

bervariasi sesuai yang tertera dalam gambar dibawah (gambar I.3). Sesuatu yang 

seakan sudah biasa dan wajar ini tidak terlepas dari konstruksi sosial yang sudah 

tertanam dalam budaya sosial kita.  

 

https://www.imdb.com/title/tt8065796/
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Gambar I.3 

Jasa sewa pacar 

 

Sumber: (Pedagangnusantara.net, 2020) 

Pada program “kunjungan film” yang dilakukan Lokadata.id di akun 

youtubenya, Della Dartyan sebagai pemeran Arini pada film Love for Sale 

mengakui adanya hal yang wajar apabila tokoh Arini memang betul ada di dunia 

nyata, terkhusus Indonesia. Problematika dalam film tersebut sangat kental dan 

berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang.  

Ketertarikan peneliti untuk meneliti fenomena ini adalah karena adanya 

dugaan awal bahwa film ini mensubordinasikan perempuan dalam 

representasiannya, dengan kata lain film ini tidak ramah untuk perempuan. Menurut 

Prasanti dan Indriani (2016, p. 3) budaya merupakan kebiasaan dari suatu 

masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri dari setiap kelompok. Budaya 

terkonstruksi oleh sekumpulan individu yang saling terjaring membentuk 

masyarakat melalui kebiasaan, praktik, tradisi yang turun – temurun dilanggengkan 

pada generasi berikutnya. Budaya dapat mengatur cara berpikir seseorang, sehingga 
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apa yang menjadi pola pikir seseorang secara tidak disadari hal tersebut adalah 

cerminan dan konstruksi oleh budaya yang dianut.  

Buku Sapiens, milik Harari (2019, p. 177) menjelaskan bahwa manusia 

secara biologis dibedakan menjadi jantan (male) dan betina (female) hal ini disebut 

jenis kelamin. Namun laki – laki (man) dan perempuan (woman) adalah kategori 

sosial dan bentukan budaya yang disebut sebagai gender. Kebanyakan hukum, 

norma, hak dan kewajiban yang mendefinisikan kelaki – lakian dan keperempuanan 

atau dengan kata lain gender, lebih mencerminkan imajinasi manusia ketimbang 

realitas biologis. Maka besar keinginan peneliti untuk mengkaji hal ini, karena 

apabila kewajaran yang sudah tertanam dan menjadi sesuatu bentuk normalisasi 

akan berdampak lebih buruk untuk perempuan di masa yang akan datang.  

Terdapat penelitian yang sudah dilakukan oleh Irawan (2014, p. 5) 

memberikan hasil bahwa perkembangan industri perfilman dunia belum banyak 

merubah stereotip atau pandangan buruk tentang perempuan. Ditambah pula 

penelitian dari Kartika (2015, p. 17) mendapat kesimpulan bahwa pengetahuan 

tentang gender di Indonesia masih minim. Terutama hal ini didasari pada pihak laki 

– laki yang masih banyak belum setuju dengan adanya gerakan kesetaraan dan 

keadilan gender. Kesetaraan dianggap masih tabu, sehingga hal ini dikhawatirkan 

akan adanya diskriminasi laki – laki terhadap perempuan yang berlangsung 

semakin lama. Berkaitan dengan itu program mengenai sosialisasi pandangan dan 

gerakan kesetaraan gender harus segera dilakukan dengan tepat, sehingga semua 

pihak bisa menerima dan tidak terjadi salah persepsi. Untuk itu penggunaan media 
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dirasa memiliki campur tangan yang besar dan efektif untuk memberikan edukasi 

mengenai ini.  

Harapan dari adanya penelitian ini supaya membuka perspektif lain dari 

film. Karena semua yang direpresentasikan dalam film merupakan sesuatu bentuk 

konstruksi. Adegan yang ditampilkan dalam film harus selalu dipertanyakan ulang. 

Konstruksi yang secara tidak sadar direpresentasikan akan merugikan pihak 

tertentu. Adanya pandangan atau cerminan yang kurang baik akan berdampak 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Rahmawati (2019, pp. 2–4) sudah 

seharusnya media merepresentasikan apa yang ada dan terjadi dalam masyarakat. 

Keanekaragaman masyarakat berhak digambarkan secara proporsional dalam 

media, hal itu dikarenakan tidak terlepas dari adanya potensi dapat mempengaruhi 

bagaimana masyarakat berpikir tentang gender. Media dan pembentukan gender 

saling tali – menali. Media memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk cara 

berpikir, termasuk cara masyarakat untuk mengidentifikasi gender. Sehingga 

dengan begitu menurut Bungin (2015, p. 13) apabila suatu individu memiliki makna 

terhadap sesuatu, artinya ia mengkonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksinya 

dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu dengan membagikan kepada 

subjektivitas individu lain sehingga akhirnya masuk dalam institusi sosial 

kehidupan yang ruang lingkupnya lebih besar dan semakin besar. Salah satu contoh 

produk konstruksi sosial yang telah tumbuh ditengah masyarakat, yaitu adanya 

kesepakatan bersama apabila tubuh ideal seorang perempuan adalah langsing. 

Sehingga ia lebih mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat daripada 

perempuan yang memiliki tubuh gemuk. Perempuan yang memiliki tubuh gemuk 
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secara tidak langsung akan tersingkir. Hal itu tidak menyenangkan dan 

menyebabkan perempuan harus tetap berusaha langsing (Melliana, 2013, p. 47). 

Peneliti menemukan beberapa film yang mengangkat tema serupa dengan 

film series Love for Sale, berikut merupakan penjabaran peneliti mengenai film 

yang mengangkat tema atau terdapat unsur teman kencan dalam filmnnya: 

Dari beberapa film serupa yang peneliti temukan, kurang menunjukan 

adanya subordinasi pada perempuan. Film “Kapan Kawin?” yang dirilis pada 2015 

lalu menampilkan sosok perempuan karir yang mandiri menjabat sebagai general 

manager di hotel bintang lima. Petinggi hotel ini menyebut dirinya sebagai jomblo 

berkualitas, lantaran terfokus pada karirnya yang sukses, seakan ia tidak 

membutuhkan pendamping hidup. Sisi lain dari sosok perempuan yang menjadi 

pemeran utama selalu dapat mengambil keputusan secara mandiri, sehingga 

berhasil mengatur jalannya cerita dalam film. Beberapa adegan menampilkan 

perempuan memiliki sifat maskulin yaitu menyetir mobil, memimpin, dan tegas. 

Film “Kapan Kawin?” tidak menunjukan adanya subordinasi terhadap perempuan, 

sehingga film ini dapat dikatakan memiliki porsi yang seimbang pada kedua gender.  

Berlanjut pada perbandingan berikutnya yang dirilis pada 2015 film “3 

Dara” mengangkat isu perempuan dan diceritakan dari sudut pandang perempuan. 

Perempuan dalam film ini lebih tampil sebagai sosok yang ideal dan realistis. Film 

ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat 

bahwa sejatinya perempuan tidak sepatutnya direndahkan karena itu perbuatan 
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tercela. Edukasi yang dibungkus dengan komedi ini berusaha untuk menyadarkan 

masyarakat bahwa laki – laki dan perempuan memiliki kesetaraan.  

Film Indonesia lainnya dengan judul “From London to Bali” menceritakan 

laki – laki yang bekerja menjadi seorang escort atau teman kencan, demi bertemu 

pacarnya yang menempuh pendidikan di Kota London, maka hal ini tidak 

merepresentasikan subordinasi pada perempuan. Menampilkan sosok perempuan 

yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi menyatakan bahwa perempuan juga 

layak menempuh pendidikan untuk masa depan. Pada kasus subordinasi masyarakat 

sering beranggapan bahwa pendidikan untuk kaum perempuan adalah nomor sekian 

dan tidak dirasa penting. Melalui film ini, masyarakat terbantu mematahkan 

anggapan tersebut. 

Selanjutnya film yang diperankan oleh Gading Marten didalamnya yaitu 

“Temen Kondangan” dapat dikatakan tidak terdapat unsur yang merendahkan 

perempuan. Film ini sebetulnya mengangkat latar belakang masalah yang sama 

dengan “Love for Sale”, tetapi pembuat cerita film “Temen Kondangan” memilih 

solusi lain untuk menyelesaikan masalahnya tanpa adanya diskriminasi gender. 

Pemeran utama dalam film ini iyalah perempuan lajang seorang selebriti terkenal 

yang bekerja mencari nafkah sendiri. Terlihat ada kemandirian dan tidak tergantung 

oleh laki – laki. Bahkan ketika sang pemeran utama menghubungi teman 

sewaannya tidak ada kesan objektifikasi atau perlakuan yang bersifat merendahkan 

salah satu gender. Kesan yang diberikan adalah meminta bantuan dan tidak 

diceritakan ada negosiasi biaya. Dapat disimpulkan bahwa film “Temen 

Kondangan” tidak merepresentasikan adanya subordinasi pada perempuan.  
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Melalui perbandingan film tersebut peneliti cenderung memilih film Love 

for Sale 1 & 2 sebagai subjek penelitian. Pemilihan tersebut dikarenakan adanya 

beberapa adegan yang mensubordinasikan perempuan, seperti mengibaratkan 

perempuan sebagai objek, adanya tindakan komodifikasi, hingga sikap – sikap yang 

melecehkan perempuan. Diskriminasi seperti itu terlihat ketika adegan film 

menunjukan beberapa foto perempuan dalam katalog aplikasi Love.inc. adanya 

konotasi bahwa perempuan adalah aset untuk ditukarkan ketika ekonomi sulit juga 

terlihat dalam film ini. Salah satu adegan dalam film Love for Sale yang kedua 

tampak seorang laki – laki mencoba menggoda perempuan berpakaian busana 

muslim memberikan arti adanya pelecehan terhadap perempuan.  

Populernya film ini di masyarakat Indonesia juga menjadi alasan yang kuat 

untuk diteliti. Dikutip dari Shaidra (2018) dalam sepekan film Love for Sale berhasil 

meraih tiga penghargaan bergengsi. Penghargaan naskah terbaik pada 4 Desember 

2018. Selang dua hari yaitu tanggal 6 Desember 2018 Gading Marten mendapatkan 

anugerah aktor pilihan Tempo. Tiga hari berikutnya pemeran Richard, yaitu Gading 

Marten mendapatkan piala Citra sebagai aktor terbaik di ajang Festival Film 

Indonesia. Pada website imdb.com menunjukan skor penilaian 7,4/10 untuk film 

pertama dan 6,9/10 untuk film kedua Love for Sale. Film garapan rumah produksi 

Visinema ini menunjukan respon yang positif di masyarakat, maka tidak terlalu 

berlebihan apabila peneliti menyebut film ini populer di masyarakat Indonesia. 

Respon positif dari penonton membuat munculnya episode kedua dari film Love for 

Sale. Ada pula alasan pendukung peneliti memilih film Series Love for Sale sebagai 

subjek penelitian. Andi Boediman selaku Managing Partner Ideosource Film Fund 
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(IFF) mengatakan, bahwa genre film yang paling diminati masyarakat Indonesia 

adalah komedi yakni sebesar 55% dan disusul di urutan kedua degan genre drama 

dengan angka 41% dikutip dari Hasibuan (2018). Mengingat aliran film series love 

for sale merupakan gabungan antara drama, komedi, dan romantis.  

Berangkat dari sebuah pertanyaan bagaimana representasi perempuan 

dalam Film Series Love for Sale, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana perempuan direpresentasikan 

dalam film series Love for Sale. Peneliti menemukan beberapa penelitian serupa 

mengenai representasi perempuan. Seperti yang telah dilakukan oleh Jaya (2014), 

Siswati (2014), Yusriana & Zulfiningrum (2016), Diani & Syarif (2017), Wibowo 

(2019). Beragam penelitian yang telah dilakukan diatas meliputi tentang bagaimana 

perempuan direpresentasikan dalam media massa. Peneliti juga menemukan 

penelitian serupa yang memiliki subjek yang sama dengan judul “The Richard’s 

Masculinity in Film Love for Sale“ dengan nama peneliti Ramadhana dan Utami 

(2020). Semua penelitian yang telah disebut diatas menggunakan metode semiotika. 

Pembeda dalam penelitian kali ini terletak pada subjek dan objek yang akan diteliti, 

terkecuali penelitian milik Ramadhana dan Utami. Akan tetapi penelitian yang telah 

dilakukan pada tahun 2020 tersebut terfokus pada maskulinitas dari tokoh Richard 

dan hanya meneliti film pertama saja dari Love for Sale. Sedangkan fokus penelitian 

kali ini adalah subordinasi perempuan dalam film Love for Sale pertama dan kedua. 

Sehubungan dengan itu peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

dan menggunakan metode analisis semiotika milik Roland Barthes. 
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Ada pula penelitian yang telah dilakukan dan peneliti kutip sebagai data 

pendukung pada penelitian kali ini, seperti milik Watie (2010), Rokhimah (2014), 

Syafe’i (2015), lalu nama peneliti Irawan (2014) juga turut mendukung data pada 

penelitian ini. Keempat penelitian tersebut apabila digabungkan untuk menjadi 

narasi kesimpulan maka dapat dikatakan bahwa, media saat ini memang telah 

menyajikan banyak hal yang positif tentang perempuan, akan tetapi masih ada 

konten yang memposisikan perempuan pada kelas sosial nomor dua setelah laki – 

laki. Gender yang merupakan hasil dari rekayasa sosial menghalangi kemerdekaan 

perempuan, karenanya bias tersebut harus segera dihapuskan, sehingga perempuan 

mendapatkan kesejahteraan dan terlepas dari subordinasi. Salah satu cara 

mewujudkan itu dengan adanya campur tangan media yang menjadi cerminan pola 

pikir masyarakat terhadap perempuan.  

Alasan perlunya melakukan penelitian dengan judul “Subordinasi 

Perempuan dalam Film Series Love for Sale” adalah agar memberikan kehidupan 

yang lebih baik kepada perempuan. Bertambahnya penelitian seperti ini memiliki 

harapan supaya hasil dari kajian – kajian ini dapat menggerakan perubahan terhadap 

representasi media yang mesih sempit terhadap perempuan. 
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I.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana subordinasi perempuan dalam Film Series Love for Sale 1 & 

2?” 

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perempuan 

disubordinasikan dalam film series love for sale 1 & 2.  

I.4. Batasan Penelitian 

Agar terhindar dari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka 

akan adanya batasan masalah berdasarkan susunan yang peneliti tetapkan. Peneliti 

akan berfokus pada film series Love for Sale episode satu dan dua sebagai subjek 

penelitian. Adapula objek yang peneliti fokuskan yaitu, representasi subordinasi 

perempuan dalam film series Love for Sale satu dan dua. Pembahasan ini akan 

menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Hal itu peneliti susun 

supaya penelitian yang dilakukan akan lebih terfokus. 

I.5. Manfaat Penelitian 

I.5.1. Manfaat Akademis 

Peneliti berharap kajian ini dapat menjadi informasi untuk kemajuan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi terlebih dalam kajian 

representasi perempuan.  
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I.5.2. Manfaat Praktis 

Harapan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan 

untuk masyarakat bagaimana representasi perempuan, bagaimana bentuk 

komunikasinya, dan bagaimana cara sutradara menampilkan perempuan dalam film 

tersebut. Diharapkan juga penelitian ini menambah pengetahuan dalam dunia film 

bahwa sesungguhnya banyak representasi perempuan dalam film masih kurang 

ramah khususnya kepada perempuan. Bertambahnya penelitian seperti ini supaya 

hasil dari kajian – kajian ini dapat menggerakan perubahan terhadap representasi 

media yang masih sempit terhadap perempuan. 

 

 


