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ABSTRAK 

Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi diskursus politik memori 

kekerasan gender pada material Film Memoria (2016). Peneliti meneliti teks film 

melalui representasi tanda yang dihadirkan serta mengungkap konteks film 

melalui kajian historis dan budaya. Teori yang peneliti gunakan adalah teori 

politik ingatan dalam film serta bentuk kekerasan gender & negara di Indonesia. 

Dengan menggunakan metode social semiotics Van Leuween serta bentuk-bentuk 

politik ingatan dalam naratif sinema untuk merepresentasikan tanda yang 

dimunculkan dan konteks yang dinarasikan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus kekerasan gender pada 

periode konflik tahun 1975-1999 menunjukkan kegetiran yang luar biasa pada 

kehidupan subyek yang tertindas. Kondisi traumatik itu menjadi bagian ingatan 

untuk menarasikan sisi historis dari periode konflik yang dideskripsikan dalam 

dialog dan adegan. Sampai pada proses penelitian ini sekalipun, pola impunitas 

pun masih berlanjut bagi para pelaku tindak kekerasan. 

Kata Kunci : Kekerasan, Gender, Negara, Politik Ingatan, Masyarakat   

Timor Leste, Film Pendek, Periode Konflik 1975-1999. 

PENDAHULUAN 

 Penelitian ini mengulas tentang diskursus politik memori kekerasan gender 

yang ditampilkan dalam film pendek berjudul Memoria (2016) karya sutradara 

Kamila Andini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif eksploratif 

dengan menggunakan social semiotics untuk menjelaskan narasi politik memori 

yang terepresentasikan melalui tanda-tanda. Narasi yang dibangun dalam material 

film, menunjukkan adanya dampak traumatik dari kekerasan gender terhadap 

perempuan pada periode konflik tahun 1975-1999. During the prolonged war of 

resistance against the Indonesian occupation (1975–1999), women were 

subjected to politically motivated rape, forced marriages, chemical sterilization, 

removal of children and traumatic loss of husbands and other family members 

(Rees, et al., 2013, hal. 2). Keterkaitan sejarah ini menjadi ruang eksplorasi bagi 

peneliti untuk mengungkap secara mendalam diskursus kekerasan gender periode 

konflik bersenjata di Timor-Leste melalui film Memoria karya Kamila Andini. 
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 Secara historis, sejarah kekerasan khususnya terhadap perempuan pernah 

dilakukan oleh negara Indonesia pada konteks pembantaian gerwani (Gerakan 

Wanita Indonesia) tahun 1965. “Dia buta huruf, dan diminta memberikan cap 

jempol dari berita acara pemeriksaan yang tak diketahui isinya,” kata Sri 

Sulistyawati, mantan tahanan politik Bukit Duri. Isi surat pernyataan itu 

memberitakan bahwa dia adalah Ketua Gerwani Jakarta dan memiliki peranan 

dalam penyiksaan kelamin pada jenderal di Lubang Buaya (CNNIndonesia.com 

diakses tanggal 05 Juni pukul 12.12 WIB).  Konstruksi berita palsu yang 

disebarluaskan oleh rezim Orde Baru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. 

Sally H. Barlow dalam (Sihite, 2003, hal. 34) “Women and Aggression” 

menjelaskan bahwa kekerasan oleh lembaga dan pemerintah sebagai bentuk 

kekerasan makro, didefinisikan sebagai agresi oleh kelompok dan institusi, 

berhubungan erat dengan persepsi kekuasaan. Kekerasan yang dilakukan oleh 

negara terhadap komunitas gerwani kala itu membunuh banyak orang yang tidak 

bersalah. Negara menggiring opini seolah-olah gerwani adalah musuh bersama 

negara yang harus segera dimusnahkan. Sejarah Gerwani yang pernah menjadi 

pembela kaum perempuan dan anak-anak, tulis Stanley, kini hanya jadi gambaran 

"kaum sundal" di dinding relief Museum Pengkhianatan PKI dan film 

Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer, serta sejumlah buku sejarah 

(CNNIndonesia.com diakses tanggal 04 Juni 2018 pukul 11.18 WIB).  

Sejarah kekerasan terhadap perempuan juga pernah terjadi pada periode 

konflik bersenjata tahun 1975-1999 di Timor Leste. Setidaknya terdapat 1098 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh milisi atau tentara 

Indonesia (Andini, 2016). Perempuan berada pada posisi subordinat selama 

periode konflik bersenjata yang mengadirkan kuasa subyek lain atas dirinya. 

Timor Leste resmi memisahkan diri dari Indonesia 

14 tahun silam. Meski sudah meraih kemerdekaannya, 

masih terdapat luka kenangan yang membekas bagi 

sebagian masyarakatnya. Luka itu dialami para wanita yang 

selama masa penjajahan di negaranya harus melayani nafsu 

seksual para tentara (CNNIndonesia.com diakses tanggal 

04 Juni 2018 pukul 13.10 WIB)  

Banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan memberi luka secara fisik maupun 

psikis yang dialami oleh para penyintas perempuan. Mereka hidup dibawah 

tekanan dan kuasa senjata yang dimiliki oleh para tentara sewaktu situasi konflik. 

Pengalaman itu membawa pada dampak traumatis yang membekas hingga pada 

situasi pasca-konflik seperti saat ini. Para penyintas perempuan itu banyak yang 



enggan untuk berbicara terkait pengalaman masa lalunya oleh beberapa sebab 

yang masih mengganggu pemikiran dan perasaan mereka. 

 Invansi yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste membawa 

dampak psikologis bagi masyarakat Timor Leste, utamanya pada perempuan. 

Mereka dianiaya, diperkosa hingga dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi 

oleh para tentara dan milisi, pada waktu itu.  

Menurut Komnas HAM dalam Sujatmoko (2005) “KPP 

HAM telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang 

menunjukkan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran berat 

HAM yang dilakukan secara terencana, sistematis serta dalam 

skala besar dan luas berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan 

penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan 

dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan 

seksual), pengungsian paksa, pembumihangusan, dan perusakan 

harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap 

kemanusiaan. KPP HAM juga menemukan bukti kuat tentang 

terjadinya penghilangan dan perusakan barang bukti yang 

merupakan satu tindak pidana” 

Pernyataan dari komnas HAM tersebut menjadi bukti bahwa pelanggaran tersebut 

hingga kini masih belum adil bagi mereka para korban kekerasan di Timor Leste. 

Tindak kekerasan itu berdampak pada psikologis beberapa korban yang 

diwacanakan dalam film Memoria. Menggali data lain melalui film Beatriz War 

karya sutradara Bety Reis (2014), mewacanakan kejamnya tindakan dari tentara 

Indonesia kepada masyarakat di Timor Leste selama periode 1975-1999. Bety 

juga mengolah karakter utama yang bernama Beatriz dalam menjalani kehidupan 

selama periode kolonialisasi itu. Film tersebut benar-benar menjelaskan beragam 

kekerasan gender yang selalu dikonstruksikan dengan metode represif kepada 

perempuan di Timor Leste. Film ini cukup komprehensif dalam menjelaskan 

bagaimana Indonesia sebagai penguasa melakukan segala bentuk tindak kejahatan 

pada periode tahun tersebut dari perspektif masyarakat Bety Reis, yang juga 

merupakan masyarakat asli Negara Timor Leste 

 Tindak kekerasan yang dihadirkan pada narasi Memoria dilakukan dengan 

perlakuan penindasan berlapis. Dimaksudkan disini tidak hanya pada ingatan di 

situasi konflik namun juga kehidupan rumah tangganya yang penuh dengan tindak 

kekerasan pada situasi pasca-konflik. “Dalam film ini saya ingin bicara tentang 

luka. Tentang bagaimana luka itu diperoleh, bagaimana ia bertahan, bagaimana 

dia ternyatakan dari diri seseorang dan menjadi kenangan, memori," kata Kamila 

menjelaskan, di Galeri Indonesia Kaya, pada Jumat(16/12) (CNNIndonesia.com 



diakses tanggal 04 Juni 2018 pukul 13.16WIB). Pasalnya memori yang diingat 

oleh para korban begitu membekas baik dalam pikiran atau gejolak perasaan 

mereka. Dampak traumatis dari ingatan para penyinras itu dinarasikan melalui 

pemberian ruang cerita bagi mereka untuk mengisahkan sisi-sisi kehidupan. 

Pengambilan film sebagai objek penelitian dikarenakan masih banyaknya 

bentuk kekerasan gender yang masih dilakukan saat ini yang direpresentasikan 

pada medium film dan dalam film Memoria menjelaskan konteks relasi kuasa 

yang dilakukan oleh rezim orde baru kepada masyarakat Timor Leste sangat 

jarang diliput oleh media, padahal kasus pelanggaran HAM berat tersebut hingga 

kini belum terselesaikan. Film ini menjelaskan secara detail bahwa Timor Leste 

yang pernah menjadi bagian dari Indonesia, pernah merasakan penjajahan yang 

dilakukan oleh Indonesia selama 24 tahun dan hingga kini seakan-akan peristiwa 

tersebut dilupakan dan dibiarkan menguap tanpa ada solusi yang pasti bagi para 

korban. Film ini juga menjadi satu-satunya film menurut peneliti yang 

mewacanakan korban tindak kejahatan gender di Timor Leste yang terkait dengan 

konteks relasi kuasa orde baru. Dengan melihat kompleksitas yang terjadi pada 

praktik kekerasan gender pada film Memoria. Peneliti ingin melihat lebih jauh 

kedalaman traumatis yang dirasakan oleh perempuan akibat tindak kekerasan 

tersebut. Dengan menggunakan pendekatan social semiotics yang mengupayakan 

untuk memaknai tanda sebagai bentuk representasi dengan tinjauan historis untuk 

mengetahui konteks film yang dinarasikan melalui perempuan.  

Perebutan ruang naratif dihadirkan pada film Memoria dengan 

subyektifitas sutradara untuk memberi ruang cerita terhadap para penyintas 

perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Bahwasannya diskursus kekerasan 

itu dilakukan dengan memberi pandangan bahwa film dihadirkan untuk 

memberikan sisi konteks historis dari perspektif subyek yang tertindas. 

Subyektifitas ini dilakukan untuk merasakan dampak traumatis yang hendak 

dinarasikan oleh film Memoria.  

Kamila memilih melakukan pendekatan film dengan menilik lebih jauh 

ingatan para penyintas yang mereka wawancarai. Rekonstruksi yang dilakukan 

dari keterkaitan sejarah Timor-Leste dan Indonesia. Memoria menjadi objek yang 

dipolitisasi dalam segi konstruksi naratif yang mencoba berpihak pada suara-suara 

penyintas perempuan. Bungkaman terhadap perempuan dalam dunia realitas, 

berusaha dinarasikan dalam rekaman suara penyintas dan dramatisasi adegan 

untuk melihat lebih jauh kedalaman luka yang diperoleh perempuan. 

 

PEMBAHASAN 

Naratif pada film Memoria berbicara tentang ingatan kekerasan terhadap 

perempuan. Kekerasan dalam hal ini meliputi perasaan traumatis yang dihadapi 

seorang tokoh perempuan dari Timor-Leste pasca periode konflik tahun 1975-



1999. Mengangkat naskah ingatan dari perspektif subyek yang mengalami tindak 

pemerkosaan, yang dilakukan oleh tentara pada masa itu. Kekerasan yang dialami 

terus menyertai pada kehidupan rumah tangga tokoh perempuan tersebut. 

Perempuan tersebut merespon dalam diam untuk menutupi masa lalu dari 

anaknya.  

Ingatan yang tersampaikan pada film Memoria terdeskripsikan melalui 

ingatan tentang simbol senjata yang memiliki kuasa atas tubuh dari penyintas 

bernama Maria. Penuturan ingatan itu tervisualkan dengan perilaku perenungan 

dan simbolisasi baju ungu yang dianggap sebagai bagian dari ingatan pengalaman 

masa lalu. Dengan menghadirkan visual tindakan pemerkosaan yang dilakukan 

oleh tentara pada situasi konflik. Ingatan ini juga terdeskripsikan pada tutur kata 

dari narasi awal pembuka film ini yang disampaikan oleh suara-suara para 

penyintas yang terdokumentasikan mengenai tindak kekerasan seksual beserta 

dampaknya bagi mereka. Serta, dalam tutur kata yang terdialogkan terkait dengan 

suasana konflik dan kehadiran senjata oleh Maria bersama kawan penyintasnya. 

Pengertian senjata direlasikan dengan alat yang dapat menunjang suatu hal 

untuk mencapai tujuan. Senjata dalam hal ini bisa bermakna konotatif maupun 

denotatif. Makna konotatif senjata bisa diartikan sebagai siasat atau strategi dalam 

mencapai tujuan, sedangkan dalam pengertian denotatif diturunkan dalam benda 

yang digunakan untuk membantu mencapai kepentingan. The weapon, then, is 

both a human product and an objectivation of human subjectivity (L.Berger & 

Luckmann, 1991, hal. 50). Pemberian makna terhadap senjata ini juga berbeda-

beda dilatarbelakangi terhadap konteks budaya yang beragam. The set of semiotic 

choices that typify a given context is called a semiotic register (Leeuwen, 2005, 

hal. 14). Semiotic register dalam visualisasi yang tampak pada film tergantung 

pada bagaimana kemasan unsur naratif memberikan arti terhadap senjata itu 

sendiri. 

Pilihan visual dalam terma senjata ditujukan untuk menegaskan gagasan 

film dari kepentingan sutradara. Penggambaran senjata dalam film seringkali 

menjadi perpanjang tangan makna umum terminologi senjata itu sendiri. The 

weapon qua object in the real world continues to express a general intention to 

commit violence (L.Berger & Luckmann, 1991, hal. 50). Maka penempatan terma 

senjata selalu tergambarkan pada film dengan narasi konflik. It will be helpful to 

recall this empirical evidence that the type of weapon employed can have a 

significant impact on a viewer’s perception of the overall level of violence on 

screen and its emotional tone (Prince, 2003, hal. 26). Adanya visualisasi terma 

senjata pada beberapa narasi film tersebut membantu untuk menegaskan 

pencapaian kepentingan, utamanya yang ditujukan pada kehendak sutradara. 



Subyek Penindas 

Penempatan simbol senjata yang termaterialkan dalam visual dan dialog. 

Ditempatkan untuk dikondisikan pada adegan mengingat pengalaman masa lalu 

yang menjelaskan bagaimana senjata tersebut memiliki peranan. Pengadeganan 

flashback pada film menjadi siasat penting kepada audiens untuk memberi 

pengertian kuasa senjata. Film, here, is particularly significant, and both Walker 

and Healy suggest that film, with its juxtapositions, flashbacks, fadeouts and 

affective immediacy, may offer a more appropriate medium or model for memory 

work than more traditional media (Hodgkin & Radstone, 2003, hal. 13). Bahwa 

keterkaitan memori dengan ingatan sejarah masa lalu terbantu dengan penerapan 

siasat elemen film untuk menjelaskan kehadiran simbol senjata baik dalam visual 

ataupun deksripsi dialog yang dinarasikan oleh Alcina. A person who is 

traumatized will re-experience such events as ‘recurrent and intrusive distressing 

recollections of the event, including images, thoughts, or perceptions’, that may 

take the form of memories, dreams, flashbacks, hallucinations, recurrences, 

and/or dissociation (Hodgkin & Radstone, 2003, hal. 106). 

Proses mengingat konteks suasana konflik itu ditegaskan dengan 

munculnya pisau sebagai alat bantu representasi tembak, ketika Alcina berusaha 

memeragakan ulang suasana konflik itu kepada teman-temannya. Adapun juga 

Alcina menirukan suasana tembak dengan awalan dialog “After drinking, I ran 

away because the sound (gunshot) was getting closer” Dalam pengadeganan 

tersebut diimplisitkan bahwa mereka yang menggunakan senjata itu sedang 

berkoflik dengan ketiga tokoh perempuan itu. Beberapa kondisi yang dijelaskan 

oleh Alcina ini memberikan pemahaman posisi mereka pada saat periode konflik. 

Kondisi yang tertekan untuk bertahan hidup dan ketakutan ketika mendengar 

suara tembakan, mengimplisitkan ada subyek lain yang bukan bagian dari 

kelompok mereka. Traumatic memories are highly fraught ‘imaginary scenes’ 

that are constructed with regard to reality rather than reincarnating it (Hodgkin 

& Radstone, 2003, hal. 109). Kondisi sekuens implementasi imaji traumatis itu 

dilakukan oleh Alcina dalam menirukan pengadeganan subyek pengguna senjata 

untuk menggambarkan ketakutan yang dia lihat dan rasakan pada situasi konflik. 

Konstruksi implisit kondisi suatu kelompok ini melibatkan cara pandang 

struktural. Structuralists argue that much of how we understand the world we live 

in is achieved through comparing and contrasting those a forementioned 

structural oppositions (Gray, 2010, hal. 54). Film Memoria mengakomodasi 

argumentasi struktural untuk mengkontraskan perbedaan satu kelompok dan 

kelompok lainnya secara struktur. Dimana ketiga tokoh perempuan itu mewakili 

kelompok yang secara struktur berada pada posisi subordinasi. Tertekan, 



ketakutan dan berlarian ketika mendengar bunyi tembakan. Tembakan itu 

digambarkan dilakukan oleh subyek lain yang membuat hidup ketiga tokoh 

perempuan tersebut tidak tenang. Menempatkan mereka sebagai subyek yang 

tertekan dan ketakutan pada ingatan periode konflik. Dimana konvensi subyek 

tertindas dikontraskan pada subyek penindas dalam segi naratif film. Subyek 

penindas dilakukan dengan perwakilan suara tembakan yang berusaha diingat 

oleh Alcina dalam dialog pada sekuens tersebut. Menilik pada ingatan yang 

mengisyaratkan kehadiran subyek lain yang membuat diri mereka merasa tertekan 

dalam bertahan hidup.  

Perempuan berada pada tempat yang disebut oleh Beauvoir sebagai ‘the 

others’ dalam konteks konflik. Mereka dianggap sebagai alat atau bagian untuk 

melakukan pelampiasan hasrat seksual tanpa memperhatikan perempuan sebagai 

manusia yang lain. Pada situasi konflik yang menekankan pada kuasa senjata, 

menjadi bentuk hegemoni dari maskulinitas yang diwakili oleh subyek tentara. 

Men were shown in combat fatigues, bearing weapons, rendering them “active” 

subjects meant to protect “passive” subjects such as women and children 

(BERRY, 2018, hal. 2). Subyek perempuan dianggap tidak ada karena 

ketidakhadirannya dalam konflik atau memiliki peran penting untuk berkonflik. 

For Beauvoir, women are the negative of men, the lack against which masculine 

identity differentiates itself (Butler, 2007, hal. 13). Dimana subyek perempuan ada 

pada posisi subyek yang tertindas baik secara fisik maupun psikis 

Maskulinitas & Senjata 

Penggambaran dialog antara Flora dan kekasihnya ini sebagai upaya untuk 

menunjukkan adanya hegemoni maskulinitas dalam kaitannya mengenai senjata 

yang terwakilkan oleh pisau. Dimana, sebaliknya feminitas Flora digambarkan 

berjarak terkait dengan pemaknaan senjata yang diwakili oleh pertanyaan-

pertanyaan dan ekspresi keheranan yang dia utarakan. Konsep gender merupakan 

bagian dari konstruksi sosial masyarakat. Dimana masyarakat menempatkan 

perilaku dan cara pandang tertentu terhadap salah satu jenis kelamin dalam 

peranannya di lingkungan masyarakat. The universal conception of the person, 

however is displaced as a point of departure for a social theory of gender by those 

historical positions that understand gender as as relation among spocially 

constituted subjects in specifiable contexts (Butler, 2007, hal. 14).  

Dialog terkait pisau yang merupakan bagian dari senjata untuk pencapaian 

kepentingan memiliki dampak yang berbeda yang berusaha diwakili Flora dan 

Kekasih Flora. Penegasan ulang terkait pertanyaan “You’re not afraid of it aren’t 

you?” menjadi tanda adanya persepsi ketakutan pada diri Flora terkait penggunaan 

pisau tersebut.  



In addition to ‘the masculine, active identification with the gaze 

(the looks of the camera and of the male characters) and the 

passive, feminine identification with the image’, there exists 

another form of identification, which involves ‘the double 

identification with the figure of narrative movement, the mythical 

subject, and with the figure of narrative closure, the narrative 

image’ (Chaudhuri, 2006, hal. 72).  

Bahwa kamera berkonsentrasi pada ekspresi-ekspresi keheranan yang terungkap 

pada diri Flora. Konteks keberjarakan dengan pisau yang ada pada persepsi Flora 

dimaknai sebagai perwakilan identitas feminin. Repetisi pertanyaan itu dijawab 

oleh kekasihnya dengan menunjukkan pengadeganan memotong dengan pisau ke 

arah lengannya yang langsung ditolak oleh Flora.  

Staging sekuens tersebut memaknai pada identitas gender yang maskulin 

terepresentasikan pada bagaimana berdialog mengenai sebuah pisau yang menjadi 

alat pembunuh. Representasi kekasih Flora yang tangguh secara fisik dan 

mengenai respon terkait sebuah pisau, menjadi perwakilan dari sosok subyek yang 

sedang dibicarakan dalam periode konflik. Ketika pada staging sekuens ini, 

subyek tergambarkan serupa dengan kemampuannya menggunakan alat-alat atau 

hal teknis utamanya senjata. While technical men are better off with a certain 

amount of personal physical power, the more important fact is that they command 

the physical power of other men – of men in the physical market (From Eckert, 

2003, hal. 32). Senjata sebagai simbol agresifitas dan represif yang hadir pada 

kondisi-kondisi konflik. Pisau yang merupakan bagian dari senjata berupaya 

dikonstruksi akrab dengan kehidupan kekasih Flora. Sebagai seorang sekuriti, 

pisau menjadi alat perlindungan atau perlawanan ketika terjadi konflik. The gun 

or knife stands in for the phallus which must dominate her by eliminating her 

(Kaplan, 1983, hal. 6). Berkenaan dengan itu, gambaran ini ditegaskan mengenai 

subyek yang dimaksut adalah berjenis kelamin laki-laki atau memiliki peran 

gender maskulin dalam pengakrabannya terhadap senjata. 

Peranan gender dalam menunjukkan kekuasaan atau bukti maskulinitas, 

menunjuukan perempuan pada posisi yang tersubordinasi. Perempuan dinyatakan 

sebagai sosok yang mampu dilukai atau berjarak dengan kehadiran senjata atau 

gender laki-laki dalam peranannya di lingkup sosial. Selain dari aspek kondisi 

psikis, mereka juga memberi tekanan kuasa atas tubuh dari objek. Tewasnya 

beberapa warga sipil menjadi salah satu bukti bahwa periode konflik itu 

membawa dampak yang luar biasa dari perspektif kemanusiaan. Begitupula kuasa 

atas tubuh jika ditinjau dari segi historis seperti pemerkosaan dan tindak 



penganiayaan yang tak terhitung jumlahnya, memberi penekanan lebih baik dari 

aspek fisik maupun psikis si objek. 

Upaya sutradara menekankan kekerasan terkait bagaimana luka fisik dan 

psikis tersebut diperoleh untuk menjelaskan proses traumatik yang berdampak 

pada kehidupan penyintas perempuan. Mereka hidup pada kondisi yang tertekan 

baik dalam situasi konflik maupun pasca-konflik. Termaterialkan pada awal 

sekuens, mengenai kumpulan suara mereka yang memberikan penceritaan 

bagaimana mereka mengalami dan menjalani hidup yang harus terus dijalani 

ketika kondisi pasca-konflik dimana pasti masih ada tekananannya yang ada 

keterkaitan dengan identitas mereka di masa lalu. Ungkapan-ungkapan itu merajut 

tali ingatan terkait situasi konflik dan menarasikan suara tersembunyi yang tak 

pernah didengar.  

Kuasa atas Tubuh 

Dalam film tersebut konstruksi kuasa atas tubuh divisualkan dalam 2 kali 

sekuens dimana ada beberapa tanda yang mewakili bentuk kuasa tersebut. Staging 

sekuens itu dinarasikan dengan dihadirkannya subyek yang dominan terhadap 

perempuan ketika merujuk ingatan periode konflik. Subyek mengalami tindakan 

yang luar biasa kejam dari kondisi periode konflik yang menempatkan posisinya 

tertekan. Posisi yang terterkan ini menyebabkan pengalaman traumatis yang 

melebihi dari sekedar luka fisik sehingga perasaan dan pengalaman itu seolah 

masih terasa hingga situasi pasca-konflik. Visualisasi ini dinarasikan selalu 

dengan pengadeganan ingatan subyek perempuan akan relasinya dengan ruang 

dan simbol-simbol yang menyertainya sebagai penghubung antara yang sekarang 

dan dirinya di masa lalu. 

Pengalaman yang diwakili dengan narasi “Then i was not able to get pregnant 

again, because my womb is damaged due to the effects of rape” “The first time i 

got raped, i got pregnant, but after three months, i got miscarriage”menunjukkan 

luka fisik yang mereka dapat hingga pada situasi pasca-konflik. Mereka 

mendapatkan posisi yang subordinat. Dimana narasi itu selalu terjadi pada setiap 

perempuan sipil yang mengalami situasi konflik. Various other governments and 

national and international organizations and initiatives have recognized the 

prevalence of rape in war and have established and supported projects on sexual 

violence in conflict zones (Muhlhauser, 2017, hal. 368). Tindak pemerkosaan ini 

dilakukan dengan berkelompok dimana melibatkan subyek ‘commander’ dan 

‘soldier’ untuk bersama-sama melakukan. Perilaku itu dimaknai sebagai upaya 

sistemik dan terkondisikan dengan sadar untuk melakukan tindak pemerkosaan 

terhadap perempuan sipil selama pada situasi kondisi konflik.  



 Upaya sistemik itu menawarkan proposisi bahwa militer ataupun subyek 

penindas pada situasi konflik memaklumi kejadian-kejadian pemerkosaan. 

Pemakluman itu dimaknai dengan tidak hadirnya negara ketika terjadi penuntutan 

keadilan bagi para pelaku saat situasi pasca-konflik. Begitupula, pada upaya 

bersama dan serentak yang dilakukan oleh tentara-tentara dalam melakukan tindak 

pemerkosaan. Brownmiller mengajukan proposisi bahwa First, she understands 

rape as a weapon that men use to subordinate and control women. Second, she 

describes rape as a war weapon against an enemy collective (Muhlhauser, 2017, 

hal. 370). Pemaknaan rape sebagai senjata juga didukung dengan banyak data di 

negeri-negeri yang mengalami konflik. Dimana perempuan menjadi korban dari 

tindak pemerkosaan yang mengakibatkan dampak secara fisik dan psikis. Kondisi 

konflik dimanfaatkan oleh tentara untuk melakukan hal tersebut. 

 Melihat upaya tentara secara kolektifitas membentuk suasana yang 

demikian, merenggut harkat hidup para perempuan. Tentara terkondisikan untuk 

melakukan penyerangan secara fisik karena selain untuk pelampiasan hasrat 

seksual juga sebagai bentuk pertunjukan superioritas atau kuasa di waktu konflik 

 Brownmiller argues that in times of military conquest this male 

aggression against women becomes conflated with the troops’ self-

perception of (national, racial, religious) superiority. In effect, she 

concludes, rape spread terror and could become “a method of 

military retaliation and reprisal” (Muhlhauser, 2017, hal. 371) 

Pernyataan tersebut juga perlu didukung dengan data-data yang 

menunjukkan bahwa pemerkosaan tidak terjadi pada lingkup individual namun 

lebih kepada upaya sistemik yang dilakukan secara berkelompok. Pada konteks 

konflik 1975-1999 yang melibatkan militer Indonesia dan Timor-Leste, terjadi 

banyak peristiwa pemerkosaan di setiap daerah kuasa 

Kuasa atas tubuh ini menimbulkan banyak jejak-jejak traumatis bagi para 

penyintas atau mereka yang mengalami. Penekanan traumatik yang digambarkan 

dalam film Memoria ditujukan untuk menjelaskan konteks dan memberi ruang 

cerita bagi perempuan. Dimana pandangan dominan, bahwa ruang-ruang cerita itu 

seringkali disematkan kepada laki-laki untuk memperlihatkan sisi heroiknya. 

Memoria menghadirkan ingatan terkait cerita-cerita pengalaman yang menyentuh 

emosional dan memperhatikan konteks terkait situasi konflik. Penggambaran 

konteks ini disuarakan melalui narasi-narasi perempuan terkait pandangannya 

memaknai situasi konflik yang pernah mereka alami.  

The theory of traumatic memory, she suggests, is a means of 

bridging the gap between the two: the making public of private 



trauma relocates individual suffering in historical and social 

context, while also foregrounding the problem of historical truth 

itself (Hodgkins, 2017, hal. 100) 

Dengan mengingat sekalipun terkait persoalan traumatik yang personal, Memoria 

memberi peluang untuk menarasikan konteks menurut sudut pandang penyintas 

perempuan. Penuturan film yang merepresentasikan ingatan seorang penyintas 

mengupayakan untuk menejlasakan sudut pandang yang lebih luas terkait situasi 

konflik. As different types of imaginary worlds, modes represent different 

concepts of historical representations and Nichol claims that different modes may 

co-exist at any moment in time and can be transposed acrsoss different periods 

and national cinemas (Heeren, 2009, hal. 77). 

Diam sebagai Perlindungan 

Awal sekuens dibuka dengan proses pendokumentasian suara-suara 

penyintas yang menceritakan pengalaman traumatisnya baik dalam kondisi masa 

lalu, saat ini dan untuk kedepannya. Divisualisasikan oleh tokoh Maria yang 

berjalan menyusuri ruang-ruang penghubung antara dirinya dan masa lalu, sebagai 

bagian medium pengingat. Kumpulan suara yang dimaknai sebagai kumpulan 

suara penyintas perempuan ini menarik ketika ada yang menyatakan bahwa rasa 

traumatisnya ini lebih baik disimpan dan didiamkan dalam pikiran dan perasaan 

mereka sendiri. Menariknya ialah bahwa sutradara di awal sekuens telah 

memberikan pondasi terhadap adegan diam yang akan muncul di pertengahan 

film. Dialog “I never tell my children of those experiences, just like i told my 

sisters and my other friends in here” bahwa pengalaman traumatis yang 

disuarakan pada bagian itu tak pernah dibagikan oleh siapapun baik kepada 

anaknya ataupun teman-temannya. Anak sebagai perwakilan dari generasi masa 

depan dan teman-temannya sebagai perwakilan dari generasi yang sama 

mengalami situasi konflik. Alasan keengganan bercerita itu didialogkan pada 

narasi berikutnya. 

Keenganan itu dijelaskan dengan ungkapan “I just kept my silence, i 

suffered but i could accept this just fine” yang menyatakan bahwa pengalaman 

mereka dianggap baik-baik saja dan tidak akan berpengaruh pada kondisi hari ini 

atau situasi pasca-konflik. Alasan kedua terdeksripsikan pada ungkapan “I’m 

scared that when i tell my children, they will seek revenge and hit people or else”. 

Dimana mereka menganggap dengan pembukaan identitas masa lalu mereka, 

anak-anak mereka yang tidak mengalami situasi konflik akan menambah 

kompleksitas hidup mereka dengan melakukan pembalasan dendam terhadap 

pelaku pemerkosaan ibunya. Hal itu juga ternarasikan dalam “I’m afraid they will 

be angry or offend someone” yang menunjukan ketakutan akan anggapan perilaku 

yang agresif yang dilakukan oleh anaknya. 



Sekuens diatas menarasikan mengenai pertengkaran antara Flora dan 

Maria terkait penolakan Maria atas dowrys yang diajukan oleh kekasih Flora. 

Adapun Dowrys sendiri adalah tradisi yang dianut oleh sebagian kawasan Asia 

terkait dengan prasyarat sebelum menikah. Bride price/dowry, given by the groom 

and his family to the bride’s family in married-out culture. The most significant, 

in terms of financial value, of the bride-gifts, and not a part of married-in 

marriage ceremonies (Khan & Hyati, 2012, hal. 23). Penolakan ini yang berusaha 

untuk dicari tahu alasannya oleh Flora. Flora terus mencecar Maria dengan 

pertanyaan dan pernyataan, sebagai ungkapan kekesalan atas penolakan dowrys. 

Ungkapan itu ternarasikan dalam “It isn’t like that, Mom. I’m tired being poor 

like this”, “I want to continue my study. I can’t afford our life alone”,“He could 

give us a better life”. Kekesalan itu menjelaskan harapan Flora dengan hidup 

bersama kekasihnya akan membawa ke kehidupan yang lebih baik.  

 Pernyataan itu direspon Maria dengan berdiam diri sambil menyetrika 

baju. Kekesalan itu justru semakin diungkap dengan pernyataan “You’re always 

like this, keep in silence”,“I don’t know when you will tell me the truth about your 

past”. Maria pun tetap berdiam diri dan tidak menanggapi ungkapan kekesalan 

Flora. Flora pun menambahkan kekesalanya dengan ungkapan“I feel ashamed 

with the neighbors”,“I’m afraid they’re talking bad about me”,“Judging me by 

my skin color”,“I feel ashamed”,“Because I’m different with the others” sebagai 

ungkapan untuk menutup sekuens tersebut.  

 Perilaku diam ini dibenturkan dengan berbagai macam tekanan. Pertama, 

terkait dengan identitas masa lalunya. Kedua, terkait dengan penolakan dowrys 

dari kekasih Flora. Peneliti melihat banyak deskripsi narasi yang menekankan 

pada dampak dari masa lalunya terhadap Flora. Pengertian dampak ini merujuk 

pada tindakan pemerkosaan yang dialami oleh Maria. Seperti pada narasi “I feel 

ashamed with the neighbors”,“I’m afraid they’re talking bad about 

me”,“Judging me by my skin color”,“I feel ashamed”,“Because I’m different 

with the others” Flora merasa bahwa identitas dirinya berbeda dari yang lain. Dia 

melihat perbedaan dari warna kulitnya. Flora mengungkapkan perasaan malunya 

dan takut jikalau kondisi sekitar berbicara buruk terkait dirinya yang dianggap 

berbeda. Perilaku diam yang disikapi Maria ini coba digugat dengan pernyataan 

demikian. The other was to stay out of the limelight, to cower, not be herself 

(‘whoever that was’), to keep silent ‘about who we were and where we came 

from’ (Wajnryb, 2001, hal. 181). Walau begitu Maria tetap lebih memilih diam 

karena adanya dampak jikalau ia berusaha mengungkapkan identitas dirinya. 

Perilaku diam dengan melihat konteks naratif yang terbangun pada film 

terkait pengalaman luka yang didapat oleh Maria. Selagi itu, konteks diam dalam 



upaya perekaman atau ingatan di masa lalu dihubungkan dalam bentuk 

simbolisasi baju ungu yang dimaknai sebagai bagian dari kesaksian atas 

pengalaman sebagai penyintas perempuan yang mengalami tindak pemerkosaan. 

Diam ini disertai dengan tangisan karena merujuk pada pengalaman buruknya. 

Dalam hal ini diam beserta baju ungu disimbolkan sebagai penghubung antara 

Maria di masa kini dan di masa lalunya. Disertai dengan penegasan makna yang 

lebih kuat pada sekuens akhir film Memoria, yang menggantungkan baju ungu di 

tempat penggantungan yang kosong. Lalu muncul teks yang terkait dengan 

peristiwa 1975-1999 merujuk pada sisi historis konflik antara militer Indonesia 

dengan masyarakat bersenjata Timor-Leste. Dimana hal itu membuat perempuan 

tersudutkan pada situasi konflik. 

Ruang Tindak Kekerasan Seksual 

Hotel Flamboyan 

Ingatan ini juga dinarasikan dalam eksplorasi ruang yang divisualkan 

dalam film. Tidak hanya sebagai pemanis atau background geografis dari latar 

tempat ruang dialog pada narasi film itu namun juga terdapat sisi historis dimana 

ruang tersebut pernah menjadi bagian ingatan kekerasan dalam situasi konflik. 

Ruang ini menjadi bagian dari masa lalu yang hadir sebagai penghubung ingatan 

dengan peristiwa konflik bersenjata yang mengeksploitasi masyarakat sipil kala 

itu. Bagaimana ruang ini divisualkan secara sadar untuk memahami ruang lingkup 

dari segi historis situasi konflik yang pernah melibatkan militer Indonesia. 

Simbolisasi yang diwujudkan ini ditinjau dari perspektif topografi dalam 

memaknai memori sebagai bagian yang politis dan terikat dengan dimensi ruang 

dan waktu.  

Another set emphasises its topographical aspect, reminding us how 

closely memory is tied to place, and how many of its moments of 

disjuncture and complexity are associated with changes in a place, 

registering the uncanniness of being at once the same and different, 

at once time and space (Hodgkin & Radstone, 2003, hal. 11). 

Perwujudan dari ruang itu bisa hadir secara fisik atau hadir secara narasi karena 

adanya beberapa perubahan terkait fisik ruang tersebut. Keterikatan ingatan 

dengan ruang menjadi bagian untuk membantu menjelaskan konteks-konteks 

ingatan yang dialami dan dirasakan dalam ruang-ruang tertentu. Peruntukan ruang 

terhadap mereka yang mengalami tidak hanya dalam sudut pandang pemenang 

namun juga yang merasa tertindas akan ingatan yang berkaitan dengan ruang 

tersebut.  



Hotel Flamboyan di Bahú (Baucau Kota, Baucau) adalah salah satu dari 

tempat tempat penyiksaan yang paling ditakuti di Distrik Baucau yang terletak di 

bagian timur negeri (CAVR, Chega! Vol 3, 2010, hal. 2146). Bangunan itu sering 

digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pemerkosaan terhadap masyarakat 

sipil, utamanya perempuan. Dimana banyak kejadian juga yang melibatkan 

dampak secara fisik dan psikis bagi mereka yang ditahan atau disiksa di hotel 

tersebut. Ruangan hotel yang ditinggalkan pemiliknya, dimanfaatkan oleh militer 

Indonesia untuk melakukan berbagai macam tindakan kekerasan.  

Banyak naskah ingatan yang terdeskripsikan dalam buku Chega! Yang 

menjelaskan bahwa jenis-jenis kekerasan itu memiliki dalih yang macam-macam 

diawali dengan interogasi berganti pada bentuk kekerasan pengganti, kekerasan 

seksual atau bahkan sampai pada tahap pembunuhan. Hotel ini dinarasikan pada 

awal sekuens film Memoria untuk merujuk ingatan akan ruang yang pernah 

terjadi pada dalam situasi konflik. Explores the role of film-making as a creative 

space capable of generating new cultural representations of the genocide’s 

genealogy and aftermath (Hodgkins, 2017, hal. 78). Dengan menilik pada ruang-

ruang narasi terkait brutalnya tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara 

kala itu hingga mengakibatkan luka fisik pada diri penyintas perempuan yang 

diwakili oleh visualisasi tokoh Maria. 

Kebun 

Kebun menjadi bagian dari salah satu latar tempat untuk melakukan tindak 

pemerkosaan dalam film tersebut. Penerapan lanskap kebun itu memiliki sisi 

ideologis tersendiri yang hendak dinyatakan oleh sutradara. Writing of landscapes 

Doreen Massey comments: “Space is […] a cut through ongoing histories. Not a 

surface but a simultaneity of stories-sofar (Eigler & Kugele, 2012, hal. 43). 

Kebun sebagai tempat yang tak bertuan dan memiliki sisi naturalitasnya memiliki 

makna ketika perlakuan tindak kekerasan dilakukan di tempat itu. Sebagai tempat 

yang tersembunyi dan jarang disentuh manusia, kebun menjadi latar yang dipilih 

oleh pelaku untuk menyembunyikan tindak kekerasannya tersebut dari saksi mata 

orang lain. Menilik pada beberapa arsip memori yang diketemukan dengan  

menempatkan kebun sebagai tempat untuk melakukan tindak kekerasan seksual. 

Dalam naratif film kebun tersebut memilki ruang naratif pada beberapa 

sekuens. Pertama, ketika Maria diperkosa oleh militer bersenjata di suatu 

perkebunan pada siang hari. Ketika Maria sedang beraktifitas memetik buah, ia 

teringat pada suatu peristiwa di tempat yang sama, dimana dulunya ia diperkosa. 

Adegan flashback itu memvisualkan kaki dan senjata yang diduga milik dari 

subyek yang tertindas dan subyek penindas. Visualisasi itu ditunjukkan lebih 

tegas ketika subyek penindas mengambil senjata lalu pergi meninggalkan 



perempuan itu di tengah perkebunan yang sepi. Adegan ingatan pemerkosaan itu 

ditandai dengan suara tangisan dan erangan yang dimaknai sebagai tindak 

pemerkosaan. Tempat pun terjadi pada ruang yang sepi dan tidak ada penanda 

suara manusia lain dalam material film. Peneliti memaknai bahwa kebun yang 

dikategorikan sebagai tempat yang jarang dijamah oleh manusia, menjadi tempat 

untuk menyembunyikan tindak kekerasan seksual yang dilakukn oleh subyek 

penindas.  

Rumah 

Dalam situasi konflik, pemaknaan terhadap arsip historis itu menyatakan 

bahwa rumah digunakan sebagai wadah untuk melakukan tindak kekerasan 

terhadap perempuan. Rumah sebagai suatu tempat yang personal dan privat 

berusaha untuk menyembunyikan tindakan tersebut. Lebih jauh lagi ingatan 

tentang rumah merujuk pada bagaimana aktifitas sehari-hari dilakukan. Rumah 

tidak lagi menjadi tempat untuk bernaung ataupun berlindung, namun juga sarat 

terjadinya banyak tindak kekerasan yang dapat melingkupi perempuan. Traffic 

controls likewise became systematic, as did curfews, ‘controls’ inside homes, the 

presence of military vehicles and the sounds of bombs being dropped in the 

distance. The military occupation resulted in a disciplined use of time and space – 

both social and private (Schindel & Colombo, 2014, hal. 40).  

Pada sekuens berikutnya ingatan tentang rumah menarasikan bagaimana 

ingatan tentang kekerasan yang didapat suaminya serta visualisasi ingatan masa 

lalu terkait tindak KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Rumah yang idealnya 

menjadi bagian penting dalam kehidupan didesak oleh kehadiran suaminya 

sebagai perwakilan subyek penindas yang memberi dampak traumatis berlapis 

pada diri Maria. Pertengkaran terjadi antara suami dan Maria, dimana akhirnya 

berujung pada tindak pemukulan, pelecehan dan dorongan terhadap Maria hingga 

terjatuh. Kekerasan itu didengar oleh Flora yang berada di dalam rumah. Naratif 

pada sekuens ini menjelaskan orang-orang terdekat yang mengetahui tindak 

kekerasan yang dialami oleh Maria. Konflik yang dihadapi Maria semakin pelik 

ketika identitasnya terungkap dalam pertengkaran dengan suaminya, seketika itu 

juga Flora mendengar dan mengetahui hal tersebut.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan interpreteasi terkait material film Memoria yang 

telah disampaikan sebelumnya. Peneliti melihat pada upaya Kamila Andini untuk 

mengkonstruksi ruang naratif pada filmnya dengan memberikan peluang kepada 

para perepuan untuk bercerita terkait dengan situasi konflik yang berdampak pada 

pengalaman traumatis. Memoria memberi sudut pandang terkait dengan situasi 

konflik yang pernah terjadi di periode 1975-1999 melalui narasi seorang penyintas 



yang bernama Maria. Perspektif itu memperlihatkan bagaimana penyintas tersebut 

memperoleh banyak tindak kekerasan yang ia alami selama periode konflik. Serta, 

bagaimana tindak kekerasan itu berdampak pada aspek fisik dan psikis seorang 

individu sehingga menimbulkan perasaan traumatis. 

Film tersebut menarasikan seorang tokoh Maria yang mengalami perasaan 

traumatis akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh subyek lain dalam hal ini 

ialah perlakuan tentara dan suaminya. Berbagai macam tindak kekerasan secara 

fisik dan psikis dihadirkan untuk menceritakan bagaimana luka traumatis itu 

didapat oleh seorang perempuan. Sebagai perempuan, Maria seolah tidak berdaya 

dengan konflik fisik yang sering melibatkan dirinya. Ketidakbedayaan itu 

disebabkan oleh karena adanya ketimpangan kuasa, antara subyek yang memiliki 

senjata dan yang tidak. Senjata divisualkan secara simbolik untuk menentukan 

pemahaman kuasa atas subyek perempuan atau Maria. Senjata terkesan sebagai 

bentuk maskulinitas yang menguasai subyek dan tubuh perempuan melalui 

beberapa adegan yang telah dijelaskan. Sebagaimana Maria berada pada posisi 

inferior dalam naratif film tersebut jika dibandingkan dengan kehadiran senjata. 

Menunjukkan senjata perwakilan maskulinitas yang menghegemoni baik dalam 

realitas dan konstruksi naratif yang divisualkan Kamila Andini. 

Naskah ingatan itu ditelisik dengan berbagai macam data sekunder yang 

menyatakan bahwa masih banyak para penyintas perempuan yang mengalami 

kondisi traumatis saat pasca-konflik. Kondisi traumatis itu berdampak pada 

perilaku diam yang mereka sikapi dalam pengungkapan identitas masa lalunya 

ketika di situasi konflik. Selagi itu, kondisi impunitas yang terjadi menambah latar 

belakang perilaku diam ini untuk enggan menceritakan masa lalu dari bebasnya 

para pelaku yang tidak diadili di pengadilan. Pemahaman itu terbantahkan pada 

film Memoria, bahwa diam tidak hanya ditinjau dari perspektif demikian. Bahwa 

sikap diam yang dinyatakan oleh tokoh Maria memiliki tujuan untuk memberi 

perlindungan terhadap anak-anaknya. Dimaksudkan Maria untuk tidak merusak 

pemaknaan cinta yang diagungkan oleh anaknya sebagai perwakilan dari generasi 

pasca-konflik. Serta bagaimana penyintas perempuan itu tidak ingin menambah 

kompleksitas yang ada karena perasaan-perasaan takut karena nanti anaknya kelak 

akan membalas dendam kepada pelaku tindak kekerasan itu. Selagi itu konteks 

diam juga dilakukan dalam pemilihan shot yang melibatkan ruang lanskap yang 

diimplisitkan sebagai ruang tindak kekerasan itu sendiri. Pemilihan shot diam ini 

ditujukan untuk memperdalam luka dari setiap ruang yang divisualkan terkait 

ingatan tentang kekerasan itu sendiri.  

Tindak kekerasan itu melibatkan eksplorasi ruang yang terjadi pada situasi 

konflik. Ruang-ruang yang digambarkan dalam material film, menjelaskan adanya 



penghubung ingatan traumatis dari kondisi pasca-konflik dan situasi konflik. 

Dimana ruang-ruang itu menarasikan bagian dari kehidupan masa lalu Maria yang 

tidak berdaya untuk melawan dengan subyek yang bersenjata. Pengertian 

eksplorasi ditinjau dari pemahaman bahwa ruang tidaklah netral. Ruang dalam 

film Memoria dinarasikan sebagai lanskap aktifitas kekerasan terhadap penyintas 

perempuan. Ditinjau pula dari perspektif historis, ruang itu hadir sebagai 

perwakilan ingatan dan naskah sejarah yang melibatkan subyek penindas dan 

masyarakat sipil utamanya perempuan setempat mengalami banyak tindak 

kekerasan kemanusiaan. Ruang itu masih menghidupi dan dimaknai oleh sebagian 

penyintas sebagai penghubung yang berkaitan dengan masa lalu. 

Film Memoria menghadirkan pengungkapan terkait dengan tindak 

kekerasan dalam peride konflik yang dinarasikan oleh para penyintas perempuan. 

Sutradara mengupayakan untuk melakukan pengungkapan dengan 

mengkonstruksi kondisi traumatis yang dialami oleh para penyintas perempuan. 

Konstruksi iti dilakukan dengan memberikan visualisasi tindak kekerasan itu 

sendiri terhadap perempuan baik dalam situasi konflik maupun pasca-konflik. 

Dalam hal ini konstruksi tersebut dilakukan dalam beberapa bentuk seperti 

deksripsi dialog, testimoni dari dokumentasi suara-suara para penyintas 

perempuan serta pengambilan gambar shot close-ups dan medium shots ataupun 

penggunaan suara dan musik yang dihadirkan dalam setiap visualisasi di film 

Memoria. Kamila dalam hal ini melakukan pengungkapan kondisi traumatis dan 

banyaknya luka dari tindak kekerasan yang diperoleh oleh perempuan dalam 

material film tersebut. Dengan perspektif penyintas perempuan yang menjelaskan 

sisi konteks historis dan kondisi traumatis itu sendiri.  
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