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ABSTRACT

Perempuan poskolonial di India menghadapi permasalahan pelik
dikarenakan  tingginya aktifitas skin bleaching pada masyarakat yang  tidak
mempunyai warna kulit putih (coloured atau non-white). Hal ini
menunjukkan adanya preferensi dan penghargaan yang lebih tinggi terhadap
kulit putih (Colorism), yang tidak hanya dicerminkan dalam pandangan
masyarakatnya, tetapi juga embedded dan reinforced dalam struktur sistem
hirarki sosialnyaMelalui analisis Double colonization/oppression dan
Internalized Oppression diketahui bahwa tingginya aktifitas skin bleaching
merupakan akibat dari adanya double oppression yang diinternalisasi secara
meluas oleh masyarakat poskolonial India, sehingga turut mengubah struktur
sosial ekonomi India. Selain itu, munculnya colorism dan adanya aktivitas
skin bleaching di India merupakan hasil interaksi gabungan dari faktor
endogeneous dinamika sistem patriarki masyarakat India dan faktor
exogenous  kolonialisasi Inggris dan diperkuat oleh adanya globalisasi.

Kata-kata kunci: Perempuan India, Patriarki, Skin bleaching, Double
Oppression, white supremacy, Internalized Oppression, Colorism, Stratifikasi
sosial.

Postcolonial Indian women now faced with a complicated problem of high
color bleaching activities by the nonwhite women. This research examined that
there are some tendencies to prefer White or lighter skin color over black or
darker one or colorism. These were not only showed in Indian people general
view but also embedded and reinforced in their social hierarchy structure As
the result of Double oppression and Internalized oppression analysis, it was
found that pervalence of colorism and skin bleaching was the result of widened
and prolonged oppression and further internalized by people in India for
centuries, therefore affected their postcolonial behavior (endogenous factor),
including embedded in their social economical structure. Another finding of
this writing also found that Globalization was also related as one of the
exogenous enforcing factor of those phenomenon.  

Keyword: India Women, Patriarchy, Skin Bleaching, Double oppression,
white supremacy, internalized oppression, colorism, Social stratification 
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Adanya fenomena global 20 tahun terakhir yaitu Skin bleaching
merupakan fenomena yang walaupun telah lama ada, tetapi baru
menjadi suatu isu yang penting untuk dibahas ketika aktivitas tersebut
dilakukan oleh hampir sebagian masyarakat dunia ketiga yang memiliki
kulit berwarna, dan memiliki sejarah kolonial Eropa atau hubungan
dekat dengan Amerika Serikat yang menunjukkan adanya hubungan
erat antara skin bleaching dan sejarah penjajahan atau kolonialisasi.

Aktivitas pemutihan kulit menurut WHO (World Health Organization)
secara umum dilakukan oleh masyarakat di Asia dan Afrika Tengah
mempunyai potensi efek samping yang serius dan fatal. Penggunaan
Produk-produk Skin bleaching ini walaupun mempunyai kemungkinan
membahayakan bagi tubuh, masih banyak dilakukan dan mengalami
peningkatan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu ukuran kekuatan
keinginan atau preferensi dari penggunanya, yang dalam hal ini adalah
masyarakat kulit berwarna di negara dunia ketiga,untuk memiliki kulit
yang putih atau cerah daripada warna kulit asli (native), yang 
merupakan salah satu bentuk persepsi tentang hirarki warna kulit atau
adanya colorism yang erat hubungannya dengan sejarah kolonialisasi
dan penindasan.

Tingginya penggunaan produk pemutih kulit di dunia ditunjukkan
dengan meningkatnya jumlah jenis dan juga penjualan produk - produk
tersebut. Joanne memaparkan pada tahun 2005, terdapat 62 produk
pemutih kulit baru yang dikeluarkan dipasar Asia Pasifik, dimana
hingga 2009 bertambah hingga rata-rata 56 produk baru lain. Montajula
Suvattanadilok  mengatakan bahwa berdasarkan Analisis Industri
Global, produk pemutih atau pencerah kulit mengalami peningkatan
penjualan dari waktu ke waktu dalam pasar kosmetik global. Pada tahun
2012, produk ini meningkat sebanyak 2 milliar penjualan di pasar
Asia-Pasifik. Amina Mire  juga menambahkan, di pasar dunia produk
pemutih kulit tahun 2009 mempunyai nilai sebesar US$18 Milliar, yang
dipasarkan khususnya pada perempuan dengan kulit berwarna (women
of color) di Asia Pasifik, walaupun penggunaannya dilakukan oleh baik
perempuan dan pria, akan tetapi perempuan secara umum mempunyai
tingkat penggunaan yang lebih tinggi dari laki-laki. Penjualan atau
promosi tentang kulit putih ini telah dipasarkan di Asia sejak 10-20
tahun terakhir dengan  Market Share pada produk tersebut semakin
meningkat khususnya  produk dari Jepang dan China pada 5-10 tahun
terakhir. 

India merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk pemutih atau
pencerah kulit didunia dengan estimasi 60-65% dari penduduk
perempuannya menggunakan produk pemutih atau pencerah kulit,
dengan konsumen terbesar adalah perempuan berumur 16-35 tahun.
Setiap thaun lebih dari 250 ton krim pemutih dikonsumsi oleh
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masyarakat India, dan pada 2010 AC Nielsen mengatakan bahwa
penjualan krim pemutih mencapai AS$432 juta, dan pada 2012 menjadi
AS$ 634 juta. Produk pemutih atau pencerah kulit di India masuk dalam
kategori FMCG (Fast Moving Consumer Goods) dalam Personal Care
Products, yang berdasarkan data pada Market Survey di India mengenai
sektor tersebut, menunjukkan bahwa produk pemutih atau pencerah
mempunyai porsi yang cukup besar sebanyak 56% atau Rs 11.75 Milliar
dari total keseluruhan sektor perawatan kulit yang mempunyai nilai
Rs.21 Milliar (Lihat Gambar 1 ). 

Pentingnya pembahasan mengenai hubungan antara poskolonialisme
dan penggunaan produk pemutih atau pencerah kulit untuk merubah
warna kulit, merupakan pembahasan yang penting, dimana menurut
Jemma Pierre Pemutihan kulit atau segala tindakan yang menjunjung
whiteness seharusnya dimasukkan dalam pembahasan mengenai
struktur global karena adanya perbedaan dan kekuasaan atau sebagai
bentuk Hirarki dunia dalam ras, ideologi whiteness sebagai sebuah
power yang mempengaruhi kondisi Sosial politik bahkan sampai ke area
yang kecil atau detail dalam kehidupan masyarakat dunia. Memutihkan
atau mencerahkan warna kulit sebagai fenomena yang global,
menunjukkan bahwa masih terdapat isu mengenai diskriminasi warna

Gambar 1 Besar Market Share dari Skin Bleaching Product di India 2008
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kulit (Colorism), hal ini berhubungan erat dengan penjajahan masa
kolonial dan perbudakan atau oppression masa lalu.

Memutihkan atau mencerahkan warna kulit sebagai fenomena yang
global, menunjukkan bahwa masih terdapat isu mengenai diskriminasi
warna kulit (Colorism), hal ini berhubungan erat dengan penjajahan
masa kolonial dan perbudakan atau oppression masa lalu. Oleh karena
itu penelitian ini bertujuan melihat latar belakang kondisi sejarah dan
bagaimana hal tersebut mendorong adanya aktivitas penggunaan
pemutih kulit (Skin bleaching) yang terjadi di masyarakat khususnya
perempuan dunia ketiga, yang dalam hal ini difokuskandi India.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini umumnya
menggunakan kerangka pemikiran poskolonial feminis dengan konsep
double colonization atau Double Oppression untuk menjelaskan
fenomena yang dialami oleh perempuan dunia ketiga. Feminisme
dibawah kerangka poskolonialisme menganggap bahwa patriarki dan
imperialisme merupakan bentuk dominasi dan penindasan
(Oppression) yang sama terhadap pihak yang lebih lemah terutama
perempuan . Konsep double colonization atau double oppression ini
dialami oleh perempuan negara kolonial yang mempunyai identitas
tidak berkulit putih (non-white) atau colored women, sehingga dalam
sistem patriarki ditindas karena posisinya sebagai perempuan (being
women) dan ditindas dalam sistem kolonial karena bukan merupakan
kulit putih (being non-white) atau merupakan bagian dari negara yang
dikoloni (colonized people). 

Sistem Patriarki tradisional India yang dipengaruhi oleh agama
dan adat budayanya membentuk masyarakat dengan sistem stratifikasi
sosial yang kuat sehingga muncul kelas-kelas dan simbol dan karakter
pembedaannya masing-masing yang nantinya mempengaruhi
bagaimana penilaian terhadap kecantikana akan kulit putih bertahan
dalam masayarakatnya secara khusus. Berubahnya kondisi sejarah
masyarakat patriarki India berdampak terhadap posisi perempuan
dalam masyarakat India karena mempengaruhi struktur dan nilai sosial
pada saat itu. Perubahan tersebut akan menjelaskan bagaimana bentuk
stratifikasi sosial dalam sistem patriarki masyarakat India yang
mempengaruhi bagaimana perempuan dipandang, diperlakukan,
dikontrol dan ditindas, baik dalam masyarakat India awal pre-kolonial,
kolonial, dan poskolonial. Sehingga pada dasarnya pembahasan pada
bab ini akan meliputi 3 hal yaitu bentuk sistem patriarki, kondisi
perempuan India, dan juga adanya tendensi terhadap kulit putih atau
cerah.Perubahan dari ketiga masa tersebut kemudian akan dapat
menjelaskan bagaimana proses sejarah patriarki memiliki hubungan
erat dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat poskolonial India
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khususnya perempuan sehingga memiliki tendensi pada kulit putih atau
colorism.

Sistem patriarki Di India disimbolkan dengan menunjukkan secara
implisit  bahwa posisi perempuan lebih inferior dari laki-laki melalui
aktivitas atau ritual-ritual, budaya dan adat yang ada. Posisi dan peran
perempuan di India mengalami penurunan dan bentuk oppression dari
sistem patriarki adalah ketika hak-hak politis mereka dicabut,
munculnya child marriage, adanya anggapan pada saat itu dimana
keberadaan anak perempuaan dianggap sebagai sumber
ketidakberuntungan atau misery, tidak diijinkan mereka untuk
mempelajari Vedas dan ikut serta dalam ritual agama . Perempuan juga
disamakan sebagai bagian dari properti dalam Epics, smritis, Puranas,
yang dapat ditukarkan dengan properti lain, yang merupakan ciri ciri
dari sistem kepemilikan pribadi atau private property dari sistem
patriarki. Hukum Brahmanical juga mengatakan adanya larangan
kepemilikan atas properti apapun bagi perempuan kecuali beberapa
barang yang didapatkan ketika menikah. Adanya larangan untuk
menikah kembali bagi perempuan janda, dan adanya pandangan dan
perlakuan sosial yang buruk bagi janda. 

Adanya budaya sati, child marriage, Dowry system, Parda, Devdasidan
dipandang sebagai alat untuk menjaga kemurnian (purity) dari kasta
mereka dengan sistem endogamyuntuk mempertahankan suksesi
patrinial dan juga ketakutan bangsa Arya karena jumlah mereka yang
kecil akan berasimilasi dengan populasi lokal dan kehilangan identitas
mereka yang superior. Ritual dan adat tersebut pada umumnya
merupakan bentuk dari subordinasi dan oppression sistem patriarki
kasta terhadap perempuan tradisional India.  Walaupun terdapat
penghargaan terhadap warna putih daripada hitam pada masa tersebut,
akan tetapi belum cukup krusial untuk menunjukkan ada
kecenderungan pada pemilihan kulit putih atau whiteness secara rasial
per se, karena masyarakat India pada masa itu lebih cenderung
dipersatukan oleh agama yang mengedepankan purity daripada ras.
Akan tetapi bisa dikatakan pada zaman tersebut telah ada bentuk
stratifikasi sosial yaitu kasta yang memberikan privilege terhadap
kelompok masyarakat tertentu yaitu bangsa pendatang Indo-Aryan dan
mereka berusaha membatasai privilege tersebut dengan metode-metode
adat atau aturan agama seperti endogamy, sati, dsb. Akan tetapi hal
diatas menunjukkan bahwa sistem patriarki di India sangat memiliki
pengaruh tentang status dan peran perempuan termasuk dalam
mengkonstruksi nilai apa yang paling dihargai oleh masyarakat pada
masa itu, yang menguntungkan dan menunjukkan maskulinitas laki-laki
India termasuk pada standar perempuan sebagai property.
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Preferensi terhadap kulit putih sendiri lebih banyak ditekankan dan
diperjelas dengan masuknya Inggris ke India diawali sekitar abad ke 17 ,
yang bertahan selama hampir 200 tahun mempengaruhi adanya double
colonization terhadap perempuan India. Hal ini dikarenakan masuknya
kolonial Inggris  yang membawa  sistem  White Supremacy sebagai
bagian dari ideologi dan sistemnya  dalam melakukan eksploitasi dan
penindasan di sebuah wilayah, bangsa, dan masyarakat non-white yang
didasarkan pada kepemilikan kulit putih, terang atau memiliki
keturunan Eropa. White supremacy merupakan sebuah ideologi yang
meligitimasi adanya kolonialisasi Eropa terhadap bangsa non-white,
karena konstruksi mereka terhadap perbedaan rasial biologis dimana
kolonial Eropa yang berkulit putih lebih superior dari colonized
non-white yang lebih inferior. Sebagai suatu sistem dan ideologi untuk
mempertahankan dan memperkuat posisi kolonial Eropa, keberadaan
white supremacy memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat,
termasuk masyarakat non-white yang dikoloni melalui cara mereka
berfikir, merasakan, berperilaku, atau beraktifitas, sehingga
menguntungkan secara ekonomi, politik dan sosial bagi kulit putih. Hal
ini kemudian berdampak pada misi civilizing mereka, sehingga juga
turut membawa nilai-nilai supremasi kulit putih seperti keuntungan dan
standar ideal kecantikan pada perempuan.. Hal inilah yang kemudian
menjadi faktor pendorong Double colonization perempuan India dari
kolonialisasi Inggris, dimana kemudian pemaksaan sistem dan ideologi
white supremacy merubah pandangan perempuan India atas adanya
superioritas kolonial Inggris  yang berkulit putih dan turut serta
menegakkan, mempertahankan serta menerima hal tersebut. 

Selain itu kedatangan kolonial Inggris yang civilized  salah satunya
adalah dengan menyebarkan nilai-nilai, ide, budaya yang mereka bawa
sebagai pihak yang superior (Civilizing Mission).  Hal ini berhubungan
erat dengan adanya teori Darwin dalam survival of the fittest dimana
masyarakat kolonial Inggris mempercayai bahwa bangsa Eropa dalam
hal ini Kolonial Inggris berkulit putih merupakan makhluk yang paling
fittest setelah selesksi alam di dunia dan mereka memiliki kewajiban
untuk menyebarkan ide, nilai, budaya mereka ke orang-orang yang
terbelakang atau inferior. Hal ini didukung juga oleh Rudyard Kipling
dalam tulisannya tahun 1899 yang berjudul The Whites Man’s Burden
sebagai bentuk pandangan kolonial eropa dalam hal ini Inggris terhadap
masyarakat yang dianggap inferior lain. The Whites Man’s Burden
merupakan bentuk dari adanya ideologi White Supremacy dari Inggris
dimana merupakan bentuk legitimasi dari adanya eksploitasi dan
pendindasan terhadap wilayah, bangsa dan masyarakat yang tidak
berkulit putih oleh mereka yang berkulit putih atau memiliki keturunan
Eropa. Konstruksi dari white supremacy ini dilakukan dalam banyak
segi dari kehidupan, termasuk dalam kebiasaan, pendidikan dan nilai
budaya Kolonial Inggris. Salah satu bentuk paling umum
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mempertahankan dan menyebarkan white supremacy adalah melalui
Christianity yang membenarkan adanya whiteness merupakan simbol
kebaikan the light, moralitas dimana Blackness mencerminkan sesuatu
yang gelap,terkutuk dan amoral dan jahat (Manichaeism). Selain itu
juga kolonial Inggris menjunjung adanya Rasisme, obsesi terhadap
kebersihan dan juga turut membawa komoditas mereka sebagai bentuk
simbol pengetahuan dan superioritas budaya mereka, dalam hal ini
termasuk Toiletries. Hal ini yang kemudian nantinya menjadi awal dari
masuknya komoditas-komoditas Inggris ke India pada masyarakat
Poskolonial termasuk Skin Bleaching Prosuct sebagi bentuk dari
commodity racism.

Sehingga dapat dikatakan untuk menjelaskan tentang faktor yang
menyebabkan kulit putih atau terang lebih disukai oleh masyarakat di
India, double colonization dapat menjelaskan mengenai bagaimana
sejarah patriarki sebagai faktor endogenous dan kolonialisasi Inggris
sebagai faktor exogenous membentuk pemikiran mengenai kecantikan
perempuan di India. Akan tetapi konsep double colonization ini tidak
menjelaskan secara langsung bagaimana faktor sejarah baik kolonisasi
patriarki dan kolonialisasi Inggris, menjadi faktor pendorong aktivitas
skin bleaching. Akan tetapi konsep ini lebih menjelaskan faktor yang
menyebabkan pandangan, pemikiran, perspektif masyarakat India
sehingga lebih menghargai, memilih, dan memandang kulit putih atau
terang lebih cantik atau superior dibandingkan warna kulit aslinya,
sehingga nantinya menjadi motivasi adanya perilaku skin bleaching.

Hal ini dapat dilengkapai dengan menggunakan konsep dari pemikiran
Postkolonial lain juga menyatakan bahwa pengalaman tertindas dalam
jangka waktu yang lama dan secara turun-temurun dapat
mengakibatkan individu menginternalisasikan inferioritas yang mereka
dapatkan dari penjajahan. Poskolonialisme berbicara tidak hanya
mengenai kondisi negara dan masyarakat koloni setelah kolonialisasi
berakhir tetapi juga membicarakan mengenai proses dan dampak yang
ditinggalkan oleh kolonialisasi atau karena adanya dekolonialisasi baik
dalam segi sosial, budaya, ekonomi dan politik . Hal ini dapat dijelaskan
melalui konsep Internalized Oppression yang menggabungkan
bagaimana tindakan penindasan dari kolonial dapat mengubah
psikologi bangsa yang dijajah sehingga mengubah pemikiran,
tindakan,perilaku, serta kondisi fisik dan mental pihak yang dijajah.

Kolonialisasi yang terinternalisasi secara bertahap menurut fase kolonial
Fanon mempunyai dampak yang besar terhadap psikologis dari pihak
yang dijajah. Pencemaran dan ketidakadilan secara berkelanjutan yang
dialami oleh masyarakat terjajah biasanya mengakibatkan kepada
timbulnya self-doubt, kebingungan terhadap identitas, dan perasaan
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inferior. Memmi menambahkan bahkan seringkali masyarakat terjajah
akan mempercayai bahwa inferioritas adalah identitas asli mereka.
Dimana Freire melanjutkan bahwa identitas yang inferior tersebut
nantinya akan menimbulkan keinginan untuk menghilangkan identitas
diri mereka tersebut dan berusaha untuk mejadi sama atau lebih seperti
para kolonialnya yang lebih superior. Keinginan untuk mendapatkan
penampilan atau kulit yang putih atau lebih terang merupakan salah
satu bentuk penindasan yang diinternalisasikan atau internalized
oppression, dimana David berusaha melihat fenomena skin bleaching
sebagai akibat dari faktor sejarah dan kondisi sosiopolitik kontemporer,
bukan dari segi individual. Hal inilah yang kemudian membentuk
perilaku colorism pada masyarakat India. Colorism diartikan sebagai
menilai atau berprasangka (prejudice) berdasarkan hirarki tingkat
terang atau putihnya warna kulit, yang biasanya dilakukan oleh
masyarakat dalam (intra) ras tertentu. 

Konsep ini kemudian dapat menjelaskan dan melengkapi konsep double
oppression/colonization dengan menjelaskan bagaimana penghargaan
mereka terhadap kulit putih  diwujudkan dalam tindakan skin bleaching
sebagai implemntasi real akibat dari internalized oppression.
Internalized oprression menjelaskan proses psikologis perilaku
colorism yang  menjelma kedalam aktivitas skin bleaching dalam
lingkungan masyarakat poskolonial sekarang. Konsep ini dapat
menjelaskan proses berubahnya pemikiran atau ide tentang kulit putih
atau terang menjadi suatu aktivitas yaitu skin bleaching, serta juga
dapat menjelaskan eksistensinya pada masyarakat poskolonial masa
kini.
Colorism sendiri pertama kali muncul dalam tulisan Alice Walker yang
diartikan sebagai perlakuan yang merugikan (prejudicial) atau istimewa
(preferential) terhadap individu tertentu dalam ras yang sama
berdasarkan warna kulitnya. Menurut Verna Keith, Imani Franklin, dan
Nakano GlennColorism pada intinya didefinisikan sebagai adanya
perlakuan istimewa (Privilege) atau khusus terhadap warna kulit yang
lebih terang daripada warna kulit yang lebih gelap berdasarkan hirarki
gradasi warna kulit yang biasanya terjadi dalam kelompok intrarasial
dan interrasial tertentu. Sejarah dari munculnya colorism erat
hubungannya dengan adanya dengan sikap rasisme kolonial dalam
perdagangan dan dalam memperlakukan slave African American serta
dalam pembagian pekerjaan mereka. Buruh diambil secara paksa dari
tempat tinggal mereka dan didistribusikan ke negara lain yang
merupakan daerah kekuasaan kolonial, yang melalui warna kulit mereka
merupakan salah satu bentuk penanda identifikasi mereka sebagai
individu yang dapat dimanfaatkan tenaganya oleh kolonial yang berkulit
putih. Paham rasisme kolonial kulit putih kemudian membuat mereka
merasa lebih superior dari mereka yang berkulit gelap, dimana asosiasi
negatif menjadi identik dengan kuilit gelap memudahkan warna kulit
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sebagai instrumen subjugasi Afrika kolonial. Dalam perdagangan buruh,
mereka yang memiliki keturunan Eropa atau berkulit lebih terang lebih
mempunyai harga yang lebih tinggi dari keturunan asli yang tidak
berkulit putih. Dalam pembagaian pekerjaan buruh yang kulitnya lebih
terang, akan lebih dipilih sebagai pelayan rumah atau pelayan pribadi
karena lebih dipandang menarik secara estetika (aesthetically
appealing) dan dianggap lebih superior dalam menangani pekerjaannya
dari buruh yang lain dengan kulit lebih gelap. Sehingga buruh dengan
kulit yang lebih terang, memiliki kemungkinan untuk mendapatkan
posisi domestik, skill, makanan dan pakaian yang lebih baik,
kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, dan diperlakukan lebih baik
oleh majikannya. Pada masyarakat India yang colorism status sosial
khususnya perempuan menjadi banyak bergantung pada warna kulitnya
sebagai bentuk sumberdaya atau aset. Hal inilah yang kemudian
membuat masyarakat India dengan sistem Pigmentocracy.
Pigmentocracy merupakan terminologi yang menunjukkan adanya
masyarakat yang menentukan kekayaan dan status sosial berdasarkan
warna kulit. Terdapat banyak macam pigmentocracy dalam masyarakat
dunia dengan karakteristik masing-masing, akan tetapi secara umum
mereka lebih menghargai individu dengan warna kulit yang terang atau
cerah.

Kecenderungan colorism masyarakat India menurut Imani Franklin
telah tampak dan mengakar sejak anak-anak, yang diungkapkan dalam
observasinya pada 2010 di sebuah sekolah di Tamil Nadu, dimana 29
murid berumur 10-17 tahun, 24-nya memilih kulit yang lebih terang
atau putih. Signifikansi warna kulit juga kemudian tampak pada hasil
penelitian lain yang membuktikan di India sebelum diatur dan dilarang
dalam undang-undang tahun 1961, Mas Kawin atau mahar (Dowry)
yang diberikan kepada calon suami dari pihak calon istri akan lebih
besar atau lebih banyak jika calon Istri tidak mempunyai kulit yang
terang atau putih. Selain itu juga adanya kecenderungan memilih kulit
yang lebih terang dan putih, serta pentingnya karakter tersebut dalam
iklan perjodohan (Matrimonial Ads) yang dilakukan oleh Hindustan
Times yang mengatakan bahwa 2.8% pria dan 13.5% perempuan
menyertakan warna kulitnya yang putih atau terang dalam iklan
tersebut. Menunjukkan adanya tradisi India yang memberikan privilege
atau keistimewaan pada individu yang berkulit terang atau putih dan
juga mempromosikan prejudice berdasarkan warna kulit.
Motivasi dari adanya kecenderungan pada kulit putih atau cerah yang
ditunjukkan masyarakat India, dijelaskan oleh Imani mengatakan, kaum
perempuan melakukannya tidak hanya untuk kecantikan tetapi juga
sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan sosial dan ekonomi atau
sebagai bentuk social capital. Keuntungan ini dapat berupa
mempermudah persaingan dalam mencari pekerjaan yang
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mengedepankan penampilan fisik, serta prospek masa depan dalam hal
pernikahan dengan laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi
hingga terjadinya mobilisasi status sosial. Robinson juga mengatakan
bahwa dari penelitiannya tentang skin bleaching tujuan dari
dilakukannya hal tersebut adalah; pertama, merupakan indikator status
sosial dan social capital di masyarakat. Kedua, memiliki kulit yang putih
atau cerah tidak hanya dianggap lebih cantik tetapi juga merupakan aset
individu. Ketiga, kulit yang lebih cerah dan putih mempunyai efek
terhadapdiri sendiri (self-image), dan juga popularitas dalam peers,
courtship, pernikahan, rumah tangga, ekonomi, pendidikan, dan juga
kesehatan. Keempat, secara umum mempunyai kulit yang lebih putih
atau cerah meningkatkan kesempatan hidup (life chances) dan
privilege. 

Adanya keuntungan baik secara sosial ataupun ekonomi yang
didapatkan karena kepemilikan kulit putih atau cerah, tidak hanya
berada dalam taraf perspektif masyarakat tetapi juga ada dalam tatanan
struktural institusi sosial ekonomi masyarakatnya. Hal ini merupakan
hasil dari interaksi proses sejarah masyarakat India, dimana standar
kecantikannya tidak saja dipengaruhi oleh standar western akan tetapi
juga berinteraksi dengan nilai budaya lokal India dalam
implementasinya. Standar kulit putih tersebut menjadi bentuk dari aset
bagi perempuan India untuk melakukan mobilitas sosial dalam
masyarakat patriarkinya. Perempuan India tampak masih bergantung
pada peran laki-laki dalam melakukan mobilitas sosial, serta masih
digunakannya kecantikan dalam hal ini warna kulit sebagai karakter dan
objektifikasi yang menentukan nilai perempuan.Whitenessas a
commodity atau social capital menurut Cheryl Harris merupakan
sebuah komoditas, aset properti, dan bukti dari usaha dari masyarakat
non kulit putih untuk pass sebagai kulit putih dan mendapatkan
privilege eksklusif yang sama. Slavery dan kolonialisme mendukung
adanya konstruksi whiteness sebagai property karena melambangkan
mastership, superioritas. Pada perkembangannya dalam masa
poskolonial mereka dengan kulit gelap kemudian menerima bahwa
standar kecantikan dan aset dalam kehidupan sosial adalah dengan
menjadi lebih putih, menyebabkan desire of whiteness dan berusaha
untuk mendapatkan hal tersebut melalui skin-bleaching.

Bentuk dari Colorism dalam tulisan ini fokus pada adanya Skin
bleaching.  Sebagai bentuk nyata dari adanya Colorism, skin bleaching
merupakan manifestasi colorism kedalam sebuah aktivitas atau kegiatan
yang nyata. Skin bleachingdalam tulisan ini didefinisikan mengikuti
definisi Blay, Charles dan Amina Mire sebagai tindakan yang disengaja
untuk mengubah warna kulit alami seseorang menjadi relatif atau
substantif menjadi berwarna lebih terang melalui penggunaan bahan
kimia pemutih kulit baik dalam bentuk krim, pill, sabun, ataupun lotion.
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Atau definisi yang lebih ilmiah oleh Imani Franklin dimana mengatakan
bahwa Skin bleachingadalah penggunaan produk dermatologis,
kosmetik, atau produk Degpimentation rumahan yang mencegah
produksi melanin dan atau menghapus lapisan atas dari epidermis.
Dalam Kerangka pemikiran poskolonial feminis, skin bleaching dapat
dikatakan sebagai bentuk dari bargain kaum perempuan terhadap
penindasan yang didapatkan dari kaum yang dominan. Deniz Kandiyoti
menyatakan terdapat bentuk patriarchial bargain untuk menjelaskan
adanya strategi perempuan yang berada dalam penindasan sistem
patriaki untuk memaksimalkan keamanan atau mengoptimlakan pilihan
hidup mereka. Perempuan merespon atas dominasi laki-laki secara
berbeda dimana hal tersebut bergantung pada kesempatan yang
ditwarkan dalam sistem patriarki tersebut. Respon tersebut dapat
berupa kolaborasi, dimana perempuan menjadi guardian dari nilai adat
dan budaya patriarki tersebut, atau dapat juga dalam bentuk perilaku
tertentu yang dapat menguntungkan tanpa memunculkan konflik, baik
secara pasif maupun aktif. Dimana perempuan India, baik dalam
periode dominasi patriarki tradisional, kolonial maupun poskolonial,
melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai bentuk bargain mereka
agar posisi mereka didentifikasi oleh pihak dominan dan sekaligus
mencerminkan penerimaan atas kondisi mereka. Sehingga perempuan
poskolonial India dalam sistem patriarki poskolonial yang cenderung
colorism berusaha melakukan bargain melalui strategi skin bleaching
sehingga dapat diidentifikasi oleh sistem dominan tersebut dan
mendapatkan keuntungan tertentu.  

Skin bleaching sering disamakan dengan aktifitas Tanning yaitu
menggelapkan warna kulit baik secara alami maupun dengan bantuan
kimia atau mesin. Akan tetapi kedua hal ini merupakan hal yang
berbeda, dimana skin bleaching memiliki arti yang lebih dalam dan
lebih merupakan bentuk aktifitas yang melalui proses kompleks
interaksi antara sejarah, kelas sosial, posisi perempuan serta juga
adanya globalisasi. Sedangkan Tanning lebih merupakan simbol leisure,
dan salah satu bentuk aktifitas temporer yang muncul pada kalangan
kulit putih. Lois Banner menjelaskan dalam tulisannya mengenai
munculnya Tanning merupakan tren yang diawali oleh ikon fashion
Coco Chanel tahun 1920andianggap sebagai bentuk leisure activities
seperti olahraga dan sensual beach behavior, serta juga bagaimana
mereka memandang pale skin merupakan mereka yang bekerja indoor
di pabrik, bukan mereka yang bersenang-senang atau memiliki waktu
dan sumber daya untuk melakukan aktivitas leisure seperti Tanning.
Tan skin merupakan tanda dari leisure not labor.  Ditambahkan oleh
Ayu Saraswati yang meneliti tentang warna kulit di Indonesia dan AS,
juga mengatakan bahwa tanning lebih merupakan hal yang
berhubungan dengan postmodern playfullness, menunjukkan



Era Brilliana Largis

1078 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 3

temporaritas keinginan untuk mengubah warna kulit,tidak secara
permanen. Adanya segi playfullness sebagai bentuk aksesori fashion,
merupakan bentuk perhiasan (adornment) yang dapat dipakai atau
dilepas dengan mudah, kemampuan mereka untuk mengontrol gradasi
warna kulit mereka. Tanning tidak menandakan adanya keinginan
perempuan kulit putih mengubah asal ras mereka. Mereka tidak 
melakukan tanning untuk terlihat half black, akan tetapi untuk terlihat
white but with a tan.  sedangkan mereka yang non kulit putih
mengubah warna kulit menjadi lebih putih untuk mengubah persepsi
orang lain mengenai ras atau keturunan mereka, agar mereka terlihat
half-white. White women masih memiliki dan mendapatkan privilege
mereka walaupun tanpa tanning, sedangkan non-white harus
mengubah warna kulit mereka untuk mendapatkan privilege tersebut.
Ditambah lagi dalam aktivitas skin bleaching  terdapat adanya sejarah
atau konsep white supremacyyang mempengaruhi sebagian besar
masyarakat non-Eropa atau poskolonialis di dunia. Sedangkan tanning
tidak berarti terdapat bentuk dari brown atau dark supremacy. Salah
satu bentuk analisis paling mudah menurut Imani Franklin adalah
dengan melihat cara produsen mempromosikan kedua produk, dimana
tanning pada umumnya ditujukan untuk enhance daripada correct
warna kulit mereka. Sehingga dari segi terminologi sendiri
digunakannnya kata Tan daripada dark atau black menunjukkan bahwa
tidak adanya keinginan untuk merubah warna kulit menjadi black atau
dark melainkan tan atau bronze. 

Sevagai salah satu pengukur megenai tingginya aktivitas skin bleaching
tersebut adalah dengan melihat jumlah penjualannya dari tahun
ketahun di India. Berdasarkan data pada Market Survey di India
mengenai sektor tersebut, menunjukkan bahwa produk pemutih atau
pencerah mempunyai porsi yang cukup besar sebanyak 56% atau Rs
11.75 Milliar dari total keseluruhan sektor perawatan kulit yang
mempunyai nilai Rs.21 Milliar. Survey ini juga kemudian mengatakan
bahwa 90% dari perempuan di India mengkategorikan produk pemutih
atau pencerah kulit sebagai produk yang sangat dibutuhkan (highly
needed), dan pada tahun 2006 mempunyai nilai produk sebanyak Rs. 12
Milliar dengan pertumbuhan pertahunnya mulai dari 10-15 % pada 5
tahun terakhir (Lihat Gambar 2). 



Dampak Penindasan Pada Perempuan Poskolonial India  Dalam Colorism dan
Aktivitas Skin Bleaching

Jurnal Analisis HI, September 2014 1079

Produsen dari produk pemutih kulit di India dikuasai oleh perusahaan
multinasional Hindustan Unilever Limited (HUL)  yang memiliki besar
market share sebanyak 76% dengan penjualan produk  skin bleaching
bermerk Fair and Lovely(lihat Gambar 3). 

Selain dalam produk pemutih kulit, dermatologist dan beauticians 
turut juga diuntungkan dengan adanya fenomena skin bleaching ini,
dimana menurut Olivera (2001) di Mumbai saja terdapat 50-60 kasus
kesehatan yang berhubungan dengan pemutihan kulit. Beauty services
yang juga mendapat keuntungan dari fenomena ini juga mengatakan
konsumennya rela membayar  $9-$18 dalam satu kali konsultasi. Perry
menambahkan bahwa telah muncul sekitar 60.000  salon kecantikan

Gambar 3 Dominasi HUL dalam pasar Skin Bleaching Product di India
dengan Fair & Lovely sebagai produk yang paling banyak dikonsumsi

Gambar 2 Perkembangan Penjualan Produk skin bleaching
di India tahun 2009-2012
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yang menawarkan pemutihan kulit di India. Sehingga bisa dikatakan
terdapat peningkatan dalam industri kosmetik pemuth kulit pada 10
tahun terakhir baik dalam penjualannya, macam produknya, jumlah
produsen, target pasar, dan juga bentuk pelayanan jasa dalam sektor
skincare.

Hal ini juga menjadikan pandangan perempuan India bahwa halangan
bagi mereka untuk melakukan mobilitas sosial adalah produksi melanin
dikulit mereka atau keadaan fisik mereka, bukan struktur kekuasaan
institusional dari sosialnya.  Salah satu bentuk pergerakan yang
menentang atau mengkritisi adanya colorism adalah Shobhan Bantwal
(2006) yang mempertanyakan tentang standar kecantikan pada
masyarakat India yang colorism. Pada tahun 2002, The All India
Democratic Women’s Association mengirimkan petisi mereka terhadap 
HUL untuk dicabutnya iklan yang mempromosikan Fair &Lovely yang
dianggap mendukung adanya colorismdi India. Setelah diusungnya
masalah ini ke National Human Rights Commission dan juga Ministry of
Information and Broadcasting di India, iklan tersebut kemudian
dilarang dan dicabut oleh HUL pada 2003. Kemudian juga mulai
munculnya kampanye WOW (Women of Worth) melalui artis India
Nandita Das, yang menyatakan kekhawatirannya mengenai konsumsi
skin bleaching product dan colorism  di India. Melalui gerakannya yang
disebut sebagai Dark Is beautiful, melalui wawancara email yang
penulis lakukan, Nandita Das menyatakan bahwa keberadaan colorism
di India memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan
sehari-hari rakyat India, sehingga Das ingin menyuarakan adanya hal
tersebut dan empower para perempuan di India. Das juga menyatakan
bahwa memiliki kulit yang putih atau terang dalam dunia entertainment
khususnya, memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi, terutama
dalam memerankan masyarakat dengan status sosial tinggi, dimana
menurutnya media India memiliki andil yang cukup banyak dalam
mempromosikan colorism. 

Colorism dan aktifitas skin bleaching dapat dikatakan terjadi hampir
diseluruh bagian dunia, khususnya negara-negara yang memiliki sejarah
kolonialisme dan imperialisme. Munculnya aktivitas skin bleaching
secara global ini selain didorong oleh faktor sejarah juga didorong oleh
adanya globalisasi terutama globalisasi pasar dan informasi. Adanya 
colorism dan rasisme preferensi terhadap kulit putih akibat dari proses
sejarah kolonial memberikan kesempatan atau dasar bagi para pelaku
ekonomi yang banyak berasal dari negara kolonial Eropa,
memanfaatkannya sebagai dasar komoditas dan menguatkannya
kembali pada era poskolonial. Melalui bantuan globalisasi ekonomi,
transportasi dan juga informasi, nilai superior western seperti rasisme
dan colorism reinforced dan dikomodifikasi dalam bentuk industri
modern produk kecantikan. Perusahaan produk kecantikan kemudian
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membangun pangsa pasar internasional melalui ekspor dan investasi
secara langsung, yang pada akhirnya tidak saja menjual produk
kecantikannya akan tetapi juga membentuk dan menyebarkan persepsi
tentang standar kecantikan secara global. Sehingga bisa dikatakan hal
ini merupakan perpotongan antara adanya global market dan global
information yang membentuk konvergensi atau homogenisasi dari
standar ideal dari kecantikan (homogenization of beauty ideals and
practices) di seluruh dunia.  

Awal mula dari muncul dan meningkatnya industri produk kecantikan
ini terutama yang menjual produk pemutih kulit menurut Wiegman
berhubungan dengan adanya penggunaan Scientific Racismsebagai alat
untuk melegitimasi adanya slavery dan penjajahan teritori dalam white
supremacy oleh kolonial Eropa. Industri kosmetik global atau produk
kecantikan modern (dengan skala pabrik dan marketing brand) sendiri
memang berawal atau berasal dari Eropa dan Amerika Utara pada awal
abad ke-19, walaupun penggunaan produk kecantikan telah ada sejak
lama. Dimana perbedaannya terdapat pada akses terhadap beauty
products tersebut dimana pada masa sebelum produksi modern,
aksesnya hanya terbatas pada kalangan elit yang memiliki pendapatan,
posisi sosial yang tinggi, dan juga high leisure activity. Hal ini kemudian
berubah karena industrialisasi membuat aksesnya terbuka bagi lapisan
masyarakat manapun sebagai akibat dari diproduksi dan dipasarkan
secara massal, serta didukung dengan adanya peningkatan transportasi,
informasi, media dan juga kondisis ekonomi dunia.Kemudian dengan
adanya revolusi industri dan peningkatan dalam sektor ekonomi,
metode civilizing mission kolonial berubah menjadi commodity
racismyaitu dimana penggunaan komoditas sebagai simbol civilization
oleh bangsa Eropa, dan mempermudah penerimaan hal tersebut
keseluruh pihak, tidak hanya mereka yang memiliki tingkat literasi yang
tinggi. Salah satu bentuk dari commodity racism Inggris dalam
mempromosikan superioritasan kulit putih dan mengasosiasikannya
dengan kebersihan adalah melalui komoditas sabun. Produk sabun dari
Inggris dan AS seringkali mengklaim bahwa penggunaan produk sabun
dari mereka akan memutihkan kulit dari masyarakat non-white  yang
berarti meberikan civilzation  terhadap mereka. 

Posisi perempuan poskolonial India dipengaruhi dan dibentuk oleh
proses penindasan sistem patriarki dan kolonialisme yang panjang dan
cukup lama, sehingga menyebabkan terjadinya internalisasi yang
mempengaruhi perilaku dan pemikiran mereka hingga saat ini. Analisis
yang telah diuraikan sebelumnya membahas mengenai bagaimana
proses penindasan patriarki dan kolonial pada bab II sehingga
berdampak pada masyarakat poskolonial India, khususnya perempuan
yang  menunjukkan adanya colorism dan tingginya aktivitas skin
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bleaching pada bab III. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis
yang diajukan penulis sesuai dengan hasil dari analisis yang ada, bahwa
penindasan terhadap perempuan poskolonial di India merupakan hasil
dari adanya double oppression, baik secara endogen yaitu patriarki lokal
India dan secara eksogen yaitu kolonial Inggris, yang diinternalisasikan
sehingga menyebabkan adanya perubahan pemikiran, perilaku dan
struktur masyarakat poskolonial India yang cenderung colorism dalam
menilai perempuannya terutama dalam hal objektifikasi kecantikan
sehingga menyebabkan perempuan India melakukan aktivitas skin
bleaching. Selain itu, hasil analisa juga menunjukkan adanya faktor
eksogen lain yaitu adanya peran globalisasi dalam mengintensifikasi dan
menyediakan produk skin bleaching bagi perempuan poskolonial India.
Kesimpulan-kesimpulan ini didasari dengan adanya beberapa hasil dari
analisis berikut:

Pertama, dalam membahas penindasan terhadap perempuan
poskolonial India, terdapat hubungan erat antara perubahan sistem
patriarki, struktur stratifikasi masyarakat, yang mempengaruhi posisi
perempuan India. Dimana proses sejarah berubahnya bentuk sistem
patriarki akan mempengaruhi siapa yang akan menduduki stratifikasi
tertinggi dalam masyarakat dan kemudian mendapatkan hegemoni,
kekuasaan dalam mengkonstruksikan posisi bagaimana perempuan
ditindas dan diobjektifikasi, bagaimana seharusnya peran perempuan
dalam periode tersebut, serta dimana posisi perempuan dalam
masyarakat. Posisi perempuan dalam masyarakat kemudian dapat
menunjukkan tantangan apa dan strategi apa yang dilakukan oleh
perempuan India untuk menghadapi posisi mereka, dan menjelaskan
alasan perilaku atau respon mereka dalam lingkungan sosialnya. 

Dari sistem patriarki tradisional dengan struktur kasta, posisi sosial
yang paling tinggi dan yang dianggap paling maskulin adalah laki-laki
kasta Brahmins Indo Aryan, yang kemudian memiliki kekuasaan dan
hegemoni dalam mengkonstruksi nilai superior dalam masyarakat
melalui ritual agama dan penekanan pada nilai purity dalam kasta
sehingga perempuan dengan kasta tertinggi merupakan simbol
maskulinitas sekaligus superioritas kasta Brahmins, sehingga bisa
dikatakan nilai tertinggi standar kecantikan dipegang oleh mereka.
Sedangkan pada masa patriarki kolonial, keberadaan kasta menjadi
lebih terbuka, dimana terdapat pergeseran aktor dalam posisi
superioritas dan maskulinitas patriarki lokal menjadi kolonial yang
menduduki posisi sosial yang tertinggi. Kolonial Inggris memiliki
hegemoni dan kekuasaan dalam mengkonstruksi nilai yang ada, yaitu
melalui Civilizing mission dalam white supremacy.  Hal ini kemudian
berpengaruh kemudian terhadap posisi perempuan India, yang semakin
jatuh ke posisi kelas sosial paling bawah karena double oppressions,
dimana standar nilai perempuan tertinggi dipegang oleh white colonial
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women. Perubahan-perubahan tersebut kemudian mempengaruhi
posisi perempuan poskolonial, penindasan yang kemudian
diinternalisasi menjadi sebuah perilaku dan pemikiran menyebabkan
masyarakat poskolonial India menggunakan  kecantikan sebagai bentuk
aset dalam mobilitas sosial atau yg disebut sebagai pigmentocracy.

Kedua, Double colonization dan internalisasi penindasan menyebabkan
perempuan poskolonial India, berusaha untuk melakukan bargain
terhadap posisinya, dimana mereka menerima anggapan inferioritas
mereka, dan berusaha untuk menjadi lebih superior dengan
menginternalisasi nilai-nilai dari pihak dominan dimana dalam
penelitian ini fokus pada kecantikan warna kulit tertentu. Standar
kecantikan yang berubah menurut kelompok dominan menyebabkan
diinternalisasikannya oleh masyarakat poskolonial India bahwa cantik
merupakan simbol superioritas, dimana standarnya merupakan warisan
kolonial white supremacy kulit putih adalah yang paling bernilai tinggi.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya penghargaan dan
preferensi terhadap kulit putih atau Colorism dalam masyarakat
poskolonial India.

Ketiga,  Colorism yang muncul dalam masyarakat India secara luas
menjadikan hal tersebut terimplementasi dalam struktur sosial
masyarakat India, sehingga warna kulit tertentu yaitu kulit putih atau
terang menjadi bentuk aset, modal dalam meningkatkan kehidupan dan
mobilitas sosial perempuan India, baik dalam pekerjaan, pendidikan,
ataupun pernikahan. Hal ini menyebabkan keinginan perempuan India
untuk menjadi lebih putih relatif tinggi karena adanya keuntungan atau
privilege sosial, yang kemudian membuat aktivitas skin bleaching
menjadi inevetable.

Keempat, colorism tidak hanya terjadi di India, tetapi hampir seluruh
negara poskolonial atau yang memiliki sejarah dan dipengaruhi oleh
negara kolonial Eropa. Dimana hal inilah yang kemudian dijadikan atau
dimanfaatkan oleh pebisnis kolonial Eropa untuk memanfaatkan
colorism dan rasisme sebagai dasar untuk memproduksi produk
pemutih kulit. Dan dengan adanya dukungan ekspansi ekonomi,
globalisasi ekonomi, informasi dan transportasi, menjadikan industri
produk pemutih kulit ini mengglobal serta memfasilitasi aktivitas skin
bleaching secara massal.

Sehingga melalui analisis dan eksplorasi panjang penindasan
perempuan poskolonial India tersebut, menunjukkan bahwa dalam
masyarakat poskolonial, perilaku dan fenomena yang terjadi tidak hanya
dibentuk dan dipengaruhi oleh sejarah kolonial saja, tetapi juga terdapat
interaksi dengan nilai lokal  budaya asli negara tersebut. 
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