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ABSTRAK

Penelitian ini fokus membahas representasi identitas perempuan dalam film

independen Sleep Tight, Maria dan Sugiharti Halim karya perempuan sutradara.

Signifikansi penelitian ini ada pada film independen dengan durasi lebih singkat

menuturkan narasi mengenai perempuan dengan lebih selektif melalui perspektif

perempuan sutradara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai bagaimana identitas perempuan dinarasikan dalam film dan relasi

perempuan dengan laki-laki, keluarga, perempuan dan kaitannya dengan

seksualitas dalam film.

Dalam rangka menemukan identitas perempuan yang ada pada film

independen Sleep Tight, Maria dan Sugiharti Halim, elemen yang diteliti berupa

adegan, dialog, pengambilan gambar, alur cerita dalam film. Peneliti menggunakan

metode analisis semiotik milik Christian Metz dengan tipe penelitian kualitatif.

Peneliti meneliti tanda-tanda dalam film dilihat dari sintagma dan paradigma dalam

film kemudian dikaitkan dengan grammar of film guna mencari identitas

perempuan dalam film

Penelitian ini menunjukkan bahwa identitas perempuan dalam kedua film

ditampilkan dengan berbeda. Sleep Tight, Maria menampilkan perempuan remaja

yang memiliki kebiasaan berfantasi seksual namun masih terjebak pada karakter

yang inferior bila berhadapan dengan orang lain. Perempuan dalam Sugiharti Halim

menuturkan identitas karakter utama yang mengalami pendiskriminasian ganda,

perempuan dan etnis Tionghoa. Bentuk pengakuan tersebut dilakukan lewat

dominannya dialog yang dinarasikan dalam film. Kedua film masih belum berani
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menyuarakan karakter perempuan yang melawan bentuk diskriminasi dan stereotip

yang dialami secara lugas.

Kata Kunci: Film Independen, Identitas Perempuan, Representasi, Semiotik

Christian Metz

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai representasi identitas perempuan yang

digambarkan melalui medium film fiksi independen Sleep Tight, Maria dan

Sugiharti Halim karya perempuan sutradara dengan metode semiotika film dari

Christian Metz. Film independen yang saat ini kerap kali menjadi media alternatif

untuk menyalurkan ideologi dari para pembuatnya mengenai konstruksi perempuan

dalam media massa. Ketimpangan jumlah sutradara perempuan yang lebih sedikit

dari laki-laki juga menjadi catatan penting. Porsi bidang kerja kreatif, terkhusus

film masih didominasi oleh laki-laki. Ketimpangan tersebut juga bisa dilihat dari

jumlah sutradara, baik film panjang dan film pendek di Indonesia. Ketimpangan

jumlah perempuan sutradara di Indonesia bisa ditemukan di platform distribusi film

alternative buttonijo.com. Dari 37 film pendek yang tersedia di button ijo, hanya

dua film saja yakni Cleaning The Fish dan film Gula-Gula Usia yang disutradarai

oleh perempuan.Jumlah yang tidak berimbang menjadi salah satu alasan kuat

perihal pentingnya penelitian ini untuk dilakukan.

Konstruksi perempuan dalam film independen yang disutradarai oleh

perempuan menjadi penting untuk diteliti karena field of experience dan frame of

reference dari author sesuai dengan obyek yang digambarkan dalam film. Film

Sleep Tight Maria (2015) dan Sugiharti Halim (2008) menjadi obyek analisis dalam

penelitian ini karena film-film tersebut selain disutradarai oleh perempuan,

gambaran-gambaran mengenai perempuan dalam film tersebut dikemas dengan

cukup baik walau dalam durasi yang cukup singkat. Film independen menjadi

media alternatif dengan menuturkan narasi yang lebih jujur karena tidak ada

tendensi berbagai kepentingan yang memengaruhi keutuhan narasi film yang

dituturkan oleh sutradara seperti film-film mainstream yang beredar di bioskop.
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Pemaknaan istilah independen dalam perfilman Amerika yang mengacu pada

gerakan perlawanan dari sistim studio besar yang dikuasai oleh Hollywood, atau

pergerakan yang dimunculkan oleh pembuat film eksperimental yang

dikelompokkan dalam “New American Cinema” (Prakosa, 2005:7). Istilah film

independen di Indonesia cenderung lebih mengacu pada penciptaan media film

yang mengacu pada kebebasan berkarya yang bisa dipakai oleh setiap manusia

masyarakat. Wibawa (dalam Andrie, 2007) juga mengungkapkan bahwa istilah

independen mengerucut pada film-video yang tidak diputar di bioskop yang sebagai

wacana memiliki kebebasan dalam berekspresi, dalam ide, mekanisme produksi

maupun distribusi. Sedangkan secara teknis, film independen asosiatif dengan film

pendek, sarat idealisme, nonkomersial, dan biasanya berupa film-video.

Diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi di Indonesia

sehingga penelitian mengenai identitas perempuan dalam film independen yang

disutradarai oleh perempuan menjadi penting untuk diteliti. Pemberitaan di

antaranews.com, temuan penelitian mengenai representasi perempuan pada

sinetron di Indonesia mencitrakan perempuan sebagai sosok yang lemah, pasif,

didominasi, sebagai simbol seks, cengeng, tidak mandiri, peran perempuan tidak

terlepas dari ibu rumah tangga, remaja sekolah dan kuliah. Lestari (2014)

memaparkan hasil temuanya terhadap kekerasan yang terjadi dalam sinetron di

Indonesia. Kekerasan yang ditemukan berupa kekerasan fisik, psikologi dan

finansial. Pelaku kekerasan tak hanya dilakukan oleh laki-laki namun perempuan

di saat yang bersamaan mampu menjadi pelaku kekerasan.

Jurnalperempuan.org menuliskan dalam salah satu artikelnya bahwa citra

perempuan masih mendapat bentuk stereotype yang menguatkan stigma

masyarakat. Contohnya berupa iklan parfum laki-laki Axe yang dinarasikan seorang

laki-laki sedang menyemprotkan parfum ke tubuhnya lalu beberapa perempuan

yang memakai pakaian minim dengan kostum bersayap jatuh dan setelah itu merka

mulai menempelkan tubuh mereka ke laki-laki tersebut.

Gamble (2004) juga mengemukakan pendapatnya mengenai film

perempuan. Menurutnya, film perempuan merupakan bagaimana tanda
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‘perempuan’ beroperasi dalam teks film tertetu—makna-makna apa yang akan

dilahirkan, hasrat-hasrat dan fantasi apakah yang dibawa oleh film perempuan.

Sleep Tight, Maria dan Sugiharti Halim disutradarai oleh perempuan yang masing-

masing menuturkan narasi mengenai perempuan denga perspektif yang berbeda.

Sleep Tight, Maria menuturkan narasi mengenai perempuan lewat karakter anak

sekolah yang mengalami seksualitas dan tumbuh dalam lingkungan Katolik yang

taat. Sugiharti Halim mengangkat isu mengenai perempuan Tionghoa yang

memiliki sejarah panjang atas namanya sebagai dampak peraturan orde baru.

Kedua film juga lahir melalui proyek yang memiliki semangat film independen.

Project Change! yang menaungi Sleep Tight, Maria merupakan sebuah program

dari Kalyana Shira yang aktif memproduksi film yang bertemakan pemberdayaan

perempuan dan masyarakat yang termarginalisasikan lainnya. Proyek 9808 Films

yang menaungi Sugiharti Halim juga dibentuk berdasarkan peringatan sepuluh

tahun tragedi kemanusiaan Mei tahun 1998. Semangat film independen yang

memiliki terkenal dengan narasi yang kuat dan liar dalam mengangkat realita

tercermin dalam kedua film yang diteliti.

Kedua film menjadikan perempuan sebagai tokoh utama dan kedua film

disutradarai oleh perempuan, kedua film tersebut menyertakan nama seseorang

dalam judul film. Hal itu menjadi penting karena nama merupakan bagian penting

dari identitas manusia. Strykers dalam Burke & Stets (2009) menyebutkan bahwa

proposisi suatu identitas mengindikasikan nama yang didalamnya terjadi

pertukaran makna dan ekspektasi dalam konteks kehidupan sosial.

Mengacu pada apa yang dikatakan Burke dan Stets (2009) mengenai

identitas, penelitian ini berfokus pada tokoh utama perempuan dalam masing-

masing film mengartikulasikan dirinya dalam berbagai peran di masyarakat.

Identitas merupakan seperangkat makna yang bergantung pada siapa dan kapan

seseorang memiliki dominasi yang kuat di kehidupan sosial. Identitas yang

terbentuk dalam diri seseorang tidak bisa terlepas dari lingkungan sosialnya.

Identitas sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam identitas lain yang

membentuk individu seperti identitas seksual, identitas gender, identitas pribadi,



5

identitas agama, dan juga identitas nasional. Identitas seksual berkaitan seksualitas

yang mana seksualitas sendiri memiliki definisi sebagai sebuah istilah yang

mengkombinasikan antara perilaku seksual, aktivitas seksual, intimasi emosi atau

sebuah rasa mengenai identitas seksual (Hillman, 2000).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penggunaan

semiotika film dari Christian Metz sebagai metode analisis untuk membedah teks

dalam film-film pendek independen karya perempuan sutradara. Peneliti

membedah kedua film untuk memetakan paradigma dan sintagma ke dalam The

Large Syntagmatic yang dijabarkan oleh Christian Metz (1991) dalam bukunya

Film Language (a Semiotic of Cinema). Metode penelitian yang dipakai adalah

semiotika film oleh Christian Metz. Menurut Christian Metz (1974:94), figur dasar

dari semiotika film, yang terdiri dari montase atau gabungan gambar-gambar,

pergerakan kamera, skala pengambilan gambar, hubungan antara gambar dengan

dialog, urutan-urutan shot, dan lainnya, pada dasarnya semuanya dapat ditemui baik

dalam film pendek maupun film panjang. Christian Metz memaparkan hubungan

antar tanda dalam film dibagi menjadi dua yakni paradigma dan sintagma. “A

syntagma is, a unit of actual relationship, while a paradigm is a unit of potential

relationship.” Paradigma diperoleh dari melihat grammar of film dari sebuah

adegan. Sintagma merupakan gabungan-gabungan dari paradigma. Selanjutnya,

peneliti memasukkan konteks terkait sebagai langkah pemaknaan identitas

perempuan dalam film

PEMBAHASAN

Peneliti membagi bab ini ke dalam empat sub bab. Pembagian sub bab

berdasarkan melihat secara keseluruhan dalam setting tertentu yang menampilkan

identitas perempuan. Sub bab pertama peneliti akan melihat bagaimana identitas

perempuan ditampilkan dalam film terkait relasinya dengan laki-laki. Kedua film

sama-sama menampilkan identitas perempuan dan relasinya dengan laki-laki. Pada

sub bab kedua, peneliti akan membedah identitas perempuan dalam relasinya

dengan keluarga. Pada sub bab kedua ini, peneliti menganalisis film Sleep Tight,

Maria saja. Sub bab ketiga peneliti menganalisis bagaimana identitas perempuan
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terkait relasinya dengan perempuan lain. Sub bab ke empat berisi tentang identitas

perempuan dan kaitannya dengan permasalahan seksualitas. Sub bab tiga dan empat

peneliti menganalisis dari film Sleep Tight, Maria.

Relasi Perempuan dengan Laki-laki

Film Sleep Tight, Maria dalam sub bab ini mengambil sintagma pertama 1-

7=fade yang tergolong deskriptif sintagma dengan pola penceritaan runtut yang

menarasikan Maria V sedang berada di kantin. Film Sugiharti Halim mengambil

hampir seluruh sintagma yang juga tergolong dalam deskriptif sintagma dengan

latar tempat Sugiharti sedang makan berulang kali bersama laki-laki yang berbeda.

Gambar 1 : Maria V mengupas pisang sambil menatap Kak Donny)
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Adegan awal Maria V dimunculkan ke dalam karakter yang memiliki postur

tubuh yang agak besar, memiliki pipi yang chubby dengan rambut tidak terlalu

panjang dan memakai seragam sekolah. Maria V mengenakan seragam sekolah

yang dapat mengidentifikasikan status Maria V sebagai pelajar. Kalung salib yang

dikenakan Maria V menandakan identitasnya sebagai penganut agama Katolik.

Konstruksi sosial atas idealnya tubuh perempuan ditinjau dari bentuk tubuh yang

kurus, berkulit putih, memiliki dada yang tegak dan wajah yang cantik. Monica

Tedja membentuk karakter utama dalam film ini tidak seperti konstruksi perempuan

biasanya.

Maria V mengupas buah pisang pada adegan tersebut sambil

mendeskripsikan mengenai definisi crush. Bentuknya yang menyerupai alat

kelamin laki-laki menjadi penanda karakter Maria V yang bersinggungan dengan

hal-hal seksual. Independent.co dalam salah satu artikelnya menyebutkan bahwa

buah pisang memiliki makna eksplisit dengan penis yang ditunjukkan dengan
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metode pembelajaran seksual di Inggris pada tahun 1990an menggunakan pisang

sebagai alat peraganya.

Monica Tedja sebagai sutradara menampilkan kesenjangan yang terlihat

dari pengelompokan karakter-karakter dalam setting adegan ini. Maria V terlihat

sendirian dengan menarasikan crush menurutnya sambil memandangi lingkungan

dan ada Kak Donny dan perempuan serta tiga orang perempuan lain yang sedang

berbincang. Hal ini memperkuat karakter Maria V yang inferior di hadapan Kak

Donny sebagai crush dan para perempuan lain yang sedang berada di kantin

tersebut.

Voice over dilanjutkan dengan kalimat “Tapi, Kak Donny gak mungkin mau

sama aku” yang diucapkan oleh Maria V dengan sudut pengambilan gambar

medium shot dan track out menjauhi Maria V. Sisi inferior Maria diiringi dengan

rasa tidak percaya diri untuk mendapatkan Kak Donny yang ditandai dengan

menjauhnya pergerakan kamera dari diri dia.

Pada film Sugiharti Halim, sintagma yang digunakan berupa sintagma kedua

(descriptive sintagma 1-2=0) yang merupakan sintagma yang menjelaskan kejadian

secara urut. Pada zaman orde baru, etnis Tionghoa hidup dengan prasangka negatif

dan berbagai kebijakan yang mendiskriminasikan keberadaannya di Indonesia.

Muncul istilah pribumi dan non pribumi yang semakin mempertebal kesenjangan

yang terjadi antara warga “Indonesia asli” degan warga keturunan China. Salah satu

kebijakan yang dikutip berupa Surat Edaran No. 06/Preskab/6/1967 yang

isinya menyatakan masyarakat Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama

yang berbau Indonesia (Nurcahyo, 2016). Sugiharti Halim, tokoh utama dalam film

ini menyandang nama Halim – yang merupakan dampak dari perubahan nama dari

marga China Liem menjadi Halim.
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Gambar 2: Sugiharti Halim bercerita tentang sejarah nama
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Film dibuka dengan adegan suasana gelap serta pakaian berwarna hitam yang

dikenakan Sugiharti. Suara berat dari Sugiharti Halim menjadi penanda kelamnya

perasaan yang terjadi perihal sejarah nama yang disandangnya (Johar: 2006).

Sugiharti Halim berbicara mengenai belenggu namanya dengan tiga orang laki-laki

yang masing-masing dari mereka abai dan pasif terhadap pengakuan dari Sugiharti.

Pengambilan medium close up antara Sugiharti Halim dan lawan bicaranya menjadi

penanda bahwa Ariani Darmawan mengkonstruksi relasi perempuan dengan laki-

laki yang setara.

Gambar 3 : Sugiharti Halim bercerita sambil memegang rokok
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Handayani, et al (2012) menuturkan kisah mengenai perempuan dan kretek

(rokok) yang secara simbolik menuturkan perempuan berani, yang berjasa dalam

menjaga kehormatan dan kewibawaannya sebagai perempuan dalam praktik

diskriminasi yang dirasakannya. Dalam babad Tanah Jawi, Romo Mangunwijaya,

menuliskan kisah seorang perempuan yang gemar mengkretek tapi ia wanita

pemberani, pintar, bahkan kemudian ia menjadi simbol perlawanan perempuan atas

tirani yang mengungkung dan menjebak peran sosial perempuan (Handayani,

2012). Karakter perempuan yang memiliki kekuatan dan kebebasan perempuan itu

sendiri diangkat oleh Ariani Darmawan lewat karakter Sugiharti Halim yang

merokok. Rokok menjadi medium perlawanan dan kebebasan terhadap stigma

negatif yang diarahkan pada perempuan sekaligus etnis China yang melekat dalam

dirinya. Aksi pengakuan yang dilakukan sebagai bentuk protes, lewat suara, atas

keresahan-keresahan yang ia rasakan. Suara perempuan kerap kali diabaikan dalam

konteks budaya masyarakat patriarki di Indonesia. Film ini memuat narasi
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mengenai isu-isu yang dirasakan oleh perempuan dan etnis Tionghoa dan upaya

untuk pemberian ruang untuk menguatarakan keresahan tersebut.

Perempuan dan Keluarga

Identitas perempuan yang dilihat dari penampilan karakter utama Maria V

dalam sebuah konteks hubungan dengan keluarga. Subbab ini akan mengambil

sintagma nomor enam pada pada outline The Alternate Syntagm dengan jumlah

pergantian pergerakan kamera sebanyak sembilan kali. Deskriptif sintagma (27-

36=0) menjadi jenis sintagma dalam adegan ini yang menarasikan adegan Maria V

di ruang makan bersama ibunya secara runtut.

Pengadeganan untuk memperlihatkan karakter Maria V yang mengenakan

baju dan outer berwarna pink motif polka dot diambil dengan teknik high angle.

Giannetti (2007) memaparkan teknik pengambilan ini menimbulkan kesan

kelemahan dan ketidakberdayaan. Pengambilan gambar ini menunjukkan Maria V

masih terkungkung dari sosok ibunya. Makna simbolik yang dihadirkan dari corak

polka dot yang memiliki makna simbolik sebagai anak muda, kepolosan, dan kesan

“perempuan” sekali mempertegas identitas yang ingin dibangun oleh Monica Tedja

sebagai sutradara. Ketika dilihat dari pemaknaan negatif, warna pink mampu

merepresentasikan ketiadaan kuasa, ketiadaan rasa percaya diri, dan ketiadaan rasa

atas harga diri.

Gambar 4: Suasana ruang makan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Pengambilan gambar medium long shot meja makan tersebut menimbulkan

kesan hubungan berjarak antara Maria V dan ibunya. Posisi duduk yang berada di

ujung kanan-kiri menjadi posisi yang tidak lazim dan menandakan hubungan yang

tidak dekat antar anggota keluarga (Maria V dan ibunya). Ibu Maria V menuntut

kesempurnaan dengan memberikan peringatan terhadap hasil ujian Maria V serta
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pembatasan makanan yang dikonsumsi agar Maria V menjaga bentuk badan. Maria

V berupaya menembus batas patriarki yang dibangun oleh ibunya lewat adegan

makan diam-diam yang ia lakukan di dalam kamar setelah makan malam bersama

ibunya.

Identitas Perempuan dan Relasi dengan Perempuan

Film Sleep Tight, Maria menampilkan beberapa adegan dengan

menampilkan tokoh perempuan lain dengan nama yang sama, Maria. Narasi yang

dituturkan dalam pembentukan karakter Maria V dan Maria P berbeda. Sintagma

yang digunakan dalam subbab ini diambil dalam sintagma ke 5 (descriptive

sintagma 17-27=0), 12 (autonomous shot 99-89=0), 14 (descriptive sintagma 91-

99=0), 16 (alternate sintagma 100-107=0) , dan 17 (alternate sintagma 107-123=0)

yang memperlihatkan kedua karakter.

Gambar 5 : Suasana kamar retret
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Diceritakan Maria V dan Maria P sedang melakukan retret

sekolah.Tampilan suasana kasur mereka dengan tambahan interior lukisan Yesus di

masing-masing dinding kasur. Di sela antara kasur mereka, terdapat meja kecil

dengan lampu dan alkitab di atasnya. Masing-masing sisi dinding terdapat gorden

dengan penempatan gorden Maria P terbuka setengah dan berada lebih tinggi dari

sisi gorden Maria V yang tertutup. Gorden dan jendela di sisi Maria P lebih tinggi

dan terbuka. Peneliti berasumsi bahwa hal itu menandakan kembali kedudukannya

Maria P lebih tinggi dari Maria V. Di sisi lain, kaca yang dibuka dan gorden yang

terpasang menutupi setengah kaca jendela menandakan pribadi Maria P yang lebih

terbuka dari Maria V. Konstruksi perempuan sempurna dalam diri Maria P

dipertegas dalam adegan ini dan perbedaan karakter dalam diri Maria V.
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Gambar 6 dan Gambar 7: Maria V meniru Maria P
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Shot diambil dengan teknik medium shot dengan menampilkan dua obyek

dalam satu frame. Maria V sebagai foreground menatap Maria P yang sedang

menangis sambil mengepalkan kedua tangannya. Lilin sebagai background dari

obyek Maria P menimbulkan kesan Maria P sebagai karakter yang bersinar, dan

dekat dengan Tuhan. Maria V sebagai foreground terlihat blur dan gelap

menimbulkan kesan kesuraman yang kontras dengan sosok Maria P sebagai

background. Maria V berulang kali berusaha menirukan gerakan yang dilakukan

oleh Maria P. Perempuan sebelumnya memandang diri mereka sendiri terkucilkan

dari perempuan lain sekaligus bersaing dengan mereka, mereka mulai ‘saling

memperlihatkan identitas diri mereka’ (Michael dan Oakley 1976 dalam Hollows

2000). Konteks dari Maria V yang berupaya untuk meniru Maria P sebagai bagian

dari identitas yang menunjukkann sifat tidak stabil dan percaya diri. Identitas

perempuan dalam tokoh Maria V ketika dihadapkan dengan perempuan lain

dikonstruksikan dengan perempuan yang memiliki krisis kepercayaan diri. Ketika

dihadapkan dengan suatu hal yang berlawanan dengannya, perempuan merasa

inferior.

Perempuan dan Seksualitas

Narasi mengenai seksualitas dalam film Sleep Tight, Maria dituturkan

secara terang-terangan. Isu mengenai masturbasi, agama dan perempuan remaja

yang sedang menyukai lawan jenis menjadi isu yang kental ada dalam film ini.

Sintagma yang digunakan dalam subbab ini berupa sintagma ke 2 (alternate

sintagma 7-15=0), 7 (alternate sintagma 36-60) dan 11(alternate sintagma 73-88=0)

yang menampilkan secara utuh seksualitas yang dilakukan oleh Maria V. Monica

Tedja mencoba keluar dari batas norma mengenai narasi perempuan dalam film
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lewat Sleep Tight, Maria. Maria V sebagai karakter utama remaja perempuan SMA

digambarkan memiliki kebiasaan untuk melakukan masturbasi dengan

mengimajinasikan Donny, laki-laki yang ia suka untuk berhubungan seks

dengannya.

Gambar 8: Maria V masturbasi
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Maria V menuturkan “i know it’s wrong, tapiii...” pada akhir dari adegan

ini. Penuturan Maria V mengindikasikan Maria V tahu bahwa melakukan

masturbasi merupakan sebuah kesalahan. Pandangan tradisional pada umumnya

menganggap onani atau masturbasi sebagai hal yang tabu, tak layak dibicarakan,

apalagi dilakukan (Hadiwardoyo: 1994). Hidup dalam kultur Indonesia dengan

pola pengasuhan authoritative dengan background agama Katolik membuat Maria

V meyakini kesalahan yang dilakukannya namun tetap diteruskan. Masturbasi hal

yang tabu dan dilarang oleh agama dilanggar oleh Maria V. Monica Tedja sebagai

sutradara mengkonstruksikan gereja dan agama sebagai batasan yang menghalangi

upaya Maria V memenuhi kebutuhan biologis tubuh dan hatinya.

Gambar 9 dan Gambar 10 Fantasi Maria V

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Masturbasi yang dilakukan oleh Maria V memiliki makna upaya ingin

menguasai laki-laki dalam imaji ketika tidak dapat mewujudkannya dalam dunia

nyata. Posisi seks yang dilakukan Maria V dalam mobil merupakan posisi woman

on top. Dilansir dari urbandictionary.com, posisi woman on top membuat
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perempuan mengatur ritme dan menguasai alur dari kegiatan seks. Hal itu bisa

dikaitkan bagaimana Maria V memegang kontrol dan memiliki kuasa atas tubuh

dari Donny dalam hubungan seks. Kostum yang dipakai pada diri Maria V yang

meniru Leia Organa peneliti asumsikan sebagai tanda penegasan kesamaan antar

dua karakter. Leia Organa merupakan princess tertinggi yang bisa diibaratkan

sebagai jenderal perang. Di sini, Monica Tedja sebagai sutradara memunculkan

tanda keinginan Maria V lewat kesamaan kostum yang dikenakan. Sama seperti

Leia Organa, Maria V memiliki kuasa dan kontrol terhadap dirinya, dalam hal

seksualitas dengan masturbasi dan otoritas tubuh yang ia miliki.

Seksualitas yang digambarkan dalam film Maria V menarasikan narasi

mengenai masturbasi dan fantasi seksual yang dibayangkan oleh Maria V. Maria V

menunjukkan identitas yang lebih berani dengan mengenakan potongan mini dress,

baju yang memperlihatkan lekuk tubuh dan juga baju yang meniru simbol seks.

Perempuan dijadikan obyek lewat beberapa potongan adegan, namun di saat

bersamaan Maria V menunjukkan otoritas penuh atas tubuhnya dengan melakukan

masturbasi. Perspektif agama Katolik menganggap masturbasi merupakan sebuah

dosa dan Maria V melawannya. Pihak gereja mengakui bahwa dalam perspektif

psikologi dan sosiologi masturbasi merupakan fenomena normal bagi

perkembangan seksual, terutama di kalangan anak muda namun tidak

menampikkan fakta bahwa masturbasi merupakan tindakan yang melawan moral

karena tidak terikat dalam pernikahan (Franjo: 2005)
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Kesimpulan

Sleep Tight, Maria memunculkan keterbatasan yang dimiliki perempuan

atas relasi terhadap lawan jenis. Relasi hadir dalam imajinasi lewat masturbasi.

Monica Tedja sebagai sutradara memunculkan simbolisasi mengenai patriarki

lewat medium keluarga. Pemberontakan karakter perempuan melawan batasan serta

tuntutan patriarki dilakukan tidak secara langsung. Sutradara memproduksi film ini

sebagai penyuaraan akan kejujuran realitas yang dialami oleh remaja perempuan.

Upaya mendominasi laki-laki dan perlawanan yang dilakukan tidak secara langsung

terhadap ibu sebagai simbol patriarki dan merasa inferior di hadapan perempuan

lain. Sleep Tight, Maria memaparkan penggambaran identitas perempuan yang

mempunyai pilihan untuk melampaui hal yang dianggap tabu. Sutradara

memberikan gambaran alternatif mengenai perempuan dan seksualitas. Namun,

karakter perempuan dalam film ini masih dalam wilayah abu-abu karena masih

belum sepenuhnya keluar dari lingkaran patriarki.

Ariani Darmawan membentuk karakter utama dengan melekatkan dua

identitas yang mengalami diskriminasi di Indonesia, perempuan dan etnis China.

Sutradara merespon realitas yang dialami oleh perempuan dan etnis China yang

memiliki sejarah pendiskriminasian dalam medium film. Perempuan dalam film

Sugiharti Halim melakukan pemberontakan atas perlakuan publik terhadap

identitas etnis China yang disandangnya lewat pengakuan pada beberapa pria. Film

menjadi medium untuk melawan pendiskriminasian ganda pada perempuan etnis

China dalam film Sugiharti Halim. Diskriminasi masih terjadi di ranah publik

seperti yang ditampilkan dalam film Sugiharti Halim. Diskriminasi tersebut

didapatkan lewat petugas imigrasi yang menjadi gambaran atas perwakilan institusi

negara dalam memperlakukan perempuan dan juga keturunan etnis China.

Kedua film masih menimbulkan paradoks dengan tidak secara terang-

terangan melakukan perlawanan terhadap bentuk diskriminasi dan juga budaya

patriarki. Perempuan sutradara juga lebih kreatif dalam mengambil sudut pandang

penceritaan dalam film.
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