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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini melakukan analisis terhadap representasi perempuan dalam 

tiga film karya Kamila Andini, yaitu Laut Bercermin (2011), Sendiri Diana 

Sendiri (2015), dan Memoria (2016). Signifikansi penelitian ini terletak pada 

kepengarangan/auteurism Kamila Andini sebagai sutradara melalui 

penggambaran perempuan pada tiga filmnya yang secara khusus mengangkat 

tema perempuan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara komprehensif 

tentang perempuan yang ditampilkan di ketiga film sekaligus mendeskripsikan 

bentuk kepengarangan sutradara melalui kesamaan representasi perempuan 

tersebut. 

 Penelititan kualitatif ini menggunakan metode analisis film yaitu dengan 

pendekatan semiotik film Christian Metz dan teori auteur. Semiotik digunakan 

untuk mendeskripsikan sintagma film yang lalu dihubungkan dengan grammar of 

film guna mendapat representasi perempuan dalam film. Teori auteur digunakan 

untuk mencari bentuk kepengarangan sutradara melalui representasi perempuan 

yang terlebih dahulu dijelaskan. 

 Film perempuan dalam industri arus utama seringkali tidak bersuara atas 

diri perempuan. Dalam film The Mirror Never Lies, Sendiri Diana Sendiri, dan 

Memoria, Kamila Andini menggambarkan perempuan dalam tiga aspek. Tiga 

aspek ini digunakan untuk membaca bentuk kepengarangan sutradara: aspek 

penokohan, aspek naratif, dan aspek sinematografi. Di aspek penokohan, Kamila 

menggunakan tokoh perempuan single-parent untuk mempersoalkan 

ketidakpastian dan kehilangan, serta untuk menyuarakan kelompok masyarakat 

dengan ekonomi rendah. Pada aspek naratif, Kamila menempatkan tokoh 

perempuan sebagai subjek yang bergerak atas pilihannya sendiri, tanpa 

bergantung pada tokoh laki-laki di dalam film. Sedangkan pada aspek 

sinematografi, Kamila banyak menggunakan close up dan medium shot untuk 

membingkai kontemplasi perempuan dan ruang domestik yang ia tempati, 

sekaligus menjauh dari posisi kamera yang mengeksploitasi tubuh perempuan 

(male gaze). 

 

Kata kunci: Analisis Film, Perempuan, Semiotika Film, Auteur Theory, 

Representasi 
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PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini berfokus pada representasi perempuan dalam film karya 

Kamila Andini. Signifikansi penelitian ini ialah bahwa film sebagai media 

komunikasi massa kerap digunakan sebagai medium penyampaian gagasan 

pembuatnya. Lebih spesifik, ide atau gagasan itu tak hanya muncul pada 

representasi suatu karakter dalam satu film saja, melainkan mewujud sebagai 

konsistensi bentuk film yang dibuat. Untuk melihat kecenderungan bentuk 

tersebut, peneliti memilih objek kajian berupa ketiga film Kamila Andini yang 

menampilkan perempuan sebagai tokoh utama, yakni Laut Bercermin (2011), 

Sendiri Diana Sendiri (2015), dan Memoria (2017). Selain sebagai tokoh utama, 

ketiga film itu memuat narasi tentang perempuan, yang bisa memperkuat 

penggambaran perempuan. Penelitian ini memakai metode semiotik Christian 

Metz untuk mencari bagaimana perempuan digambarkan dalam ketiga film 

tersebut. 

Kamila Andini adalah salah satu perempuan sutradara di Indonesia yang 

gemar berbicara tentang perempuan melalui filmnya. Perempuan yang 

ditampilkan seringkali merupakan perempuan yang merasakan kehilangan, seperti 

seorang istri yang ditinggal mati suaminya ketika melaut dalam Laut Bercermin; 

istri yang mengalami gejolak batin saat suaminya meminta ijin berpoligami dalam 

Sendiri Diana Sendiri; serta seorang perempuan yang mengalami kekerasan 

seksual pada pendudukan Indonesia di Timor Leste tahun 1990an, yang harus 

menanggung beban mental itu hingga sekarang, ditampilkan dalam Memoria. 

Sejarah perempuan dalam sinema Indonesia diawali oleh Ratna Asmara, 

yang tercatat sebagai perempuan sutradara pertama di Indonesia, dengan film 

berjudul Sedap Malam (1951). Sampai pada 1954, ia telah memproduksi lima 

film. Sampai Orde Baru berakhir, ada nama perempuan sutradara lain seperti 

Roostijati, Sofia WD, Ida Farida, Chitra Dewi, dan Ratna Melati. (Kurnia 2016, 

hal. 168). Tercatat, hanya dua belas judul film yang disutradarai oleh perempuan 

pada rentang tahun 1965 hingga 1985 (Sen 1994, hal. 247). Sedikitnya perempuan 

sutradara pada masa Orde Baru membuktikan sulitnya perempuan mendapat 

posisi dalam film yang didominasi oleh laki-laki. Kurnia mencatat, setidaknya 

lima dari enam sutradara yang disebutkan di atas (kecuali Roostijati) memiliki 

hubungan keluarga dengan suami atau saudara yang bekerja di industri film 

(2016, hal. 168). Kelimanya, kecuali Ida Farida, adalah aktris film yang kemudian 

beralih menjadi sutradara film. Data ini menunjukkan bahwa koneksi dan 

pengalaman di industri film adalah faktor penting mereka bisa menjadi sutradara. 

Narasi film yang disutradarai oleh para perempuan ini, menurut Khrisna 

Sen, masih berada dalam bingkai pandangan laki-laki. Misalnya, dalam film 

Halimun karya Sofia WD, perempuan masih dipandang melalui sudut pandang 

laki-laki, serta dinilai dari sudut pandang laki-laki—senada dengan konsep Laura 

Mulvey ‘Male Gaze’, yang menempatkan perempuan melalui kacamata laki-laki. 

Perempuan ditempatkan sebagai objek pasif dan daya pikat dari sebuah film. 

Bahkan, dalam berbagai genre film yang sudah diproduksi, kebanyakan 

perempuan menempati peran tambahan belaka, sehingga tak signifikan 
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memengaruhi isi narasi film. Seringkali, perempuan digambarkan dominan pada 

urusan romansa saja, sedangkan urusan tindakan sosial dan fiksi tetap milik laki-

laki. Madelon Djajadiningrat-Niewunhuis menyebut perempuan pada masa Orde 

Baru memang dikonstruksi ideal sebagai selayaknya seorang ibu yang merawat 

keluarga tanpa tuntutan kekuasaan atau gengsi tertentu; sebuah konsekuensi dari 

konsep ibuisme yang didengungkan oleh pemerintah (1987, hal. 44). 

Perempuan sutradara pertama pasca Orde Baru yang berani keluar dari 

narasi umum perempuan adalah Nan T. Achnas dan Mira Lesmana. Mereka 

berdua melakukan kolaborasi dalam produksi omnibus—satu film dengan multi-

cerita—Kuldesak (1997), yang menampilkan sosok perempuan korban 

pemerkosaan yang berani mencari pemerkosanya, sampai mampu menuntaskan 

dendamnya di markas pelaku. Cerita tentang kekerasan seksual ini dibalut dengan 

statement tegas bahwa perempuan harus melawan segala jenis kekerasan seksual 

yang menimpa mereka. 

Keragaman narasi dan perspektif perempuan sutradara itu, selain karena 

tidak ada lagi aturan ketat dari negara, juga muncul karena banyaknya film yang 

lahir dari luar rumah produksi (tidak dalam format film). Dalam peta industri 

sinema, film seperti ini disebut film independen. Katinka van Heeren, peneliti 

Belanda yang fokus pada kajian media di Indonesia, menyebut film independen 

atau indie ialah film yang diproduksi menggunakan format digital, sekaligus 

mencerminkan identitas lokal (2012, hal. 13). Film yang masuk dalam kategori ini 

sering dianggap sebagai oposisi terhadap sinema arus utama atau mainstream. 

Umumnya, film independen dikerjakan oleh kru yang sedikit dengan 

pendanaan yang juga minim. Bahkan, tidak jarang pendanaan memakai uang 

pribadi atau patungan. Dengan sedikitnya pihak yang terlibat—dan absennya 

kepentingan bisnis di dalamnya—maka film independen memiliki gaya narasi 

yang jauh lebih jujur dibanding film arus utama. Seringkali, di sinilah titik kritik 

para sineas independen terhadap sinema arus utama yang keutuhan narasinya telah 

dicampuri kepentingan lain. 

Karena dirasa bebas dan mandiri dari segala campur tangan kepentingan 

pihak lain, maka gagasan film independen umumnya dilekatkan pada penulis 

naskah atau sutradara. Sutradara pun seringkali merangkap peran sebagai penulis 

naskah. Gagasan film kemudian berpusat pada sutradara, sehingga mau tak mau 

personalitas sutradara turut masuk ke dalam film. Eric Rhode (1970) menyebut 

sutradara sebagai: 

 

[T]he director as the ultimate authority and the sole arbiter of film’s meaning…they 

required one consistency only: that the director should have strong personality and that 

he should be able to project his convictions. (hal. 530) 

 

Asumsi ini memperjelas peran sutradara dalam mengontrol proses 

produksi film, mulai dari penulisan cerita, eksekusi, hingga proses penyuntingan 

gambar. Kehadiran sutradara dianggap bisa memberikan nuansa personal, yang 

kemudian bisa dilacak melalui konsistensi tema atau gaya dari film-film karyanya. 
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Sutradara dianggap sebagai auteur (dalam bahasa inggris, author), di mana 

seluruh gagasan film berpusat pada gagasan yang dibawa oleh sutradara. 

Perspektif semacam ini disebut auteurism, atau kajian mengenai 

kepengarangan. John Caughie (1981, hal. 9) menyebut dasar asumsi auteurism 

ialah bahwa film, meski diproduksi secara kolektif, kemungkinan besar bernilai 

lebih ketika dianggap sebagai karya esensial dari seorang sutradara. Caughie juga 

berpendapat, saat film dihadapkan pada sutradara, film bisa menjadi ekspresi dari 

kepribadian individunya. Kepribadian ini, lantas bisa dilacak melalui konsistensi 

tema atau gaya bertutur dari setiap filmnya. 

Staiger (2003, hal. 28) menyebut ada tujuh pendekatan dalam memahami 

authorship sesuai perubahan historikal, yaitu authorship sebagai: 1) asal-usul 

pembuat film; 2) personalitas pembuat film; 3) sosiologi produksi; 4) ciri khas 

atau signature pembuat film; 5) strategi membaca yang dilakukan pembuat film; 

6) wacana pembuat film; dan sebagai 7) teknik pribadi pembuat film. Teknik 

pribadi atau technique of the self ini dideskripsikan sebagai cara sutradara 

memasukkan gagasan pribadinya ke dalam film sesuai latar belakang yang 

membentuk pembuat film. Mengacu pada pendekatan tersebut, film karya Kamila 

Andini boleh dikatakan sebagai signature Kamila yang memuat perspektif 

personalnya. Film-film Kamila memuat cerita tentang anak dan perempuan, shot-

shot yang lambat, dan tema seputar kehilangan. 

Mengenai penggambaran perempuan, terdapat beberapa perempuan 

sutradara yang memiliki ciri khas kepengarangan dalam film-filmnya. Sebab 

menurut Judith Mayne (1990), kepengarangan perempuan sutradara penting untuk 

melihat konfigurasi perempuan di dalam film-filmnya. Nan T. Achnas, misalnya, 

seringkali menggambarkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual (dalam 

Kuldesak (1997), Pasir Berbisik (1999), dan The Photograph (2006)) dan mereka 

bereaksi atas pemerkosaan itu dengan cara membalas dendam terhadap para 

pelaku. Namun, di sisi lain, perempuan juga ditampilkan memiliki sisi lembut. 

Nan Achnas seringkali menunjukkan shot-shot gelap untuk mempertajam 

penggambaran dunia keras yang melingkungi tokoh perempuan. Perempuan 

sutradara lain, seperti Mouly Surya, juga memakai tokoh perempuan di dua 

filmnya (Fiksi (2008) dan Marlina: Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)). Ia 

cenderung menggambarkan perempuan sebagai sosok psikopat dengan beragam 

motif. Di Fiksi, tokoh utama perempuan membunuh untuk mengabulkan cerita 

yang dibuat oleh pria yang ia cintai. Di Marlina, tokoh perempuan membunuh 

sebagai reaksi atas pemerkosaan yang menimpanya. 

Menarik bagi peneliti untuk menelusuri penggunaan tokoh perempuan 

dalam film-film Andini. Sebagaimana Grant (2001, hal. 118) menyatakan bahwa 

perempuan sutradara cenderung mampu mengartikulasikan gagasan mengenai 

perempuan, sebab perempuan sutradara bertindak sebagai subyek. Maka, dalam 

penelitian ini, representasi perempuan dalam film-film Andini menjadi fokus 

utama. 

Penelitian terdahulu mengenai auteur dilakukan oleh IGAK Satrya 

Wibawa (2008) berjudul ‘The Representation of Children in Garin Nugroho’s 

Films’. Wibawa ingin mencari tahu bagaimana anak-anak digambarkan dalam 
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film-film Garin. Data yang ditemukan oleh Wibawa ialah Garin menyuguhkan 

alternatif gambaran mengenai anak-anak Indonesia. Hal itu nampak pada tema 

yang ditampilkan, seperti tema tentang kedewasaan, orang tua, serta hubungan 

antara anak dengan negara. 

Mengenai film independen dan perempuan sutradara, Dewi Marisa 

Nuraeni (2017) telah lebih dulu melakukan penelitian berjudul ‘Representasi 

Identitas Perempuan dalam Film Independen Sleep Tight Maria dan Sugiharti 

Halim Karya Perempuan Sutradara’. Nuraeni ingin menelisik bagaimana 

perempuan sutradara menghadirkan wacana mengenai perempuan ke dalam 

filmnya sendiri. Plus, film tersebut diproduksi secara independen yang artinya 

lebih mandiri dari kepentingan bisnis maupun logika pasar. Data yang ditemukan 

ialah bahwa perempuan dalam film ditampilkan tak sepakat dengan diskursus 

dominan tentang perempuan, namun belum berani melawan secara lugas. 

Sedangkan, penelitian ini berfokus pada representasi perempuan dalam 

film-film Kamila Andini, yaitu The Mirror Never Lies (2011), Sendiri Diana 

Sendiri (2015), dan Memoria (2016). Dari analisis representasi tersebut, yang 

menggunakan semiotika Christian Metz, akan dicari bentuk kepengarangan 

Kamila Andini, melalui teori auteur. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

kualitatif dengan basis analisis semiotik Christian Metz. Analisis semiotik 

digunakan untuk mencari tahu bagaimana Kamila Andini merepresentasikan 

perempuan dalam film Laut Bercermin (2011), Sendiri Diana Sendiri (2015), dan 

Memoria (2016). Peneliti ingin mengungkap perempuan melalui tanda-tanda 

verbal maupun nonverbal yang ada dalam film tersebut. Setelah menganalisis 

perempuan dalam ketiga film, data tentang kepengarangan Kamila Andini 

dianalisis menggunakan teori auteur. Andrew Sarris (2004, hal. 561) mengatakan 

ada tiga premis dalam teori auteur: kompetensi teknis seorang sutradara, latar 

belakang atau personalitas sutradara, dan inner meaning yang disampaikan 

sutradara melalui filmnya. Peter Wollen (dalam Caughie 1981, hal. 143-144) 

menyatakan, diperlukan pembacaan pada karya-karya sutradara tertentu, lalu 

menganalisis struktur filmnya. Setidaknya, film-film yang dibaca bisa menjadi 

pembanding antar satu dan lainnya, sehingga bisa ditemukan kesamaan pola atau 

struktur. Struktur film dibagi menjadi dua elemen, yaitu naratif dan artistik. 

Tipe penelitian bersifat deskriptif karena mendeskripsikan representasi 

perempuan dalam film-film Kamila Andini (The Mirror Never Lies, Sendiri 

Diana Sendiri, dan Memoria) serta untuk mengungkap ciri khas kepengarangan 

sutradara. 

Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu film-film Kamila Andini yang 

berjudul Laut Bercermin (2011), Sendiri Diana Sendiri (2015), dan Memoria 

(2016). Kamila telah memproduksi empat film, yaitu tiga judul di atas dan film 

Sekala Niskala (2017). Pemilihan ketiga film sebagai objek penelitian didasarkan 

pada kesamaan tema yang diangkat, yaitu kehidupan perempuan. 
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Unit analisis dalam penelitian ini adalah shot (unit terkecil dalam scene) 

dalam film Laut Bercermin, Sendiri Diana Sendiri, dan Memoria.  Shot yang 

dimaksud adalah segala shot yang merekam tokoh utama perempuan dalam ketiga 

film, yaitu Tayung dan Pakis (The Mirror Never Lies), Diana (Sendiri Diana 

Sendiri), dan Maria (Memoria). Kemudian, shot tersebut akan dicari korelasinya 

dengan budaya yang akan membentuk tanda (signs). Elemen yang diteliti ialah 

dialog antar tokoh, adegan, serta grammar of film (teknik pengambilan gambar, 

pencahayaan, editing, dan sebagainya) yang berkaitan dengan perempuan dalam 

Laut Bercermin, Sendiri Diana Sendiri, dan Memoria. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan dua cara yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diambil dari 

film secara langsung, yaitu dialog antar dialog, voice over, rangkaian adegan, tata 

artistik, kostum, teknik kamera, pencahayaan, penggunaan suara dan gaya 

bercerita yang merepresentasikan perempuan dalam film Laut Bercermin, Sendiri 

Diana Sendiri, dan Memoria. Data primer didapat dari menonton ketiga film 

tersebut. Sedangkan, data sekunder didapat dari berbagai literatur seperti buku, 

jurnal, internet, atau transkip wawancara. Data ini digunakan untuk membantu 

peneliti memahami data primer. 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menonton keseluruhan 

film Laut Bercermin, Sendiri Diana Sendiri, dan Memoria. Langkah kedua, ialah 

memilih dan menentukan elemen-elemen dalam film tersebut yang menunjukkan 

representasi perempuan. Ketiga, menganalisis elemen-elemen itu berdasarkan 

semiotik film Christian Metz, sehingga peneliti bisa menjelaskan makna yang ada 

pada tanda dalam film tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

 

Kepengarangan atau authorship (dalam dunia sastra, lumrah disebut 

auteurism) adalah satu perspektif teori yang membaca ciri-ciri estetik yang 

melekat pada sutradara tertentu, seperti plot cerita, sinematografi, teknik 

penyuntingan gambar, atau bahkan karakter. Tak hanya soal pemilihan gaya 

estetik, ciri tersebut dapat muncul pada tema cerita yang secara konsisten muncul 

dalam tiap film. Konsistensi gaya estetik ini bisa dilacak untuk menemukan 

gagasan atau personalitas dari sutradara. Seperti Caughie (1981, hal. 9) 

menegaskan, a film is more likely to be an expression of his individual 

personality; and that this personality can be traced in a thematic and/or stylistic 

consistency over all (or almost all) of his films. 

Teori auteur menuai banyak kritik karena dianggap usang dan hanya 

membuang waktu ‘bermain-main dengan tradisi romantisisme’, atau ‘auteurism’ 

yang bisa saja dibuat semata-mata sebagai brand terhadap studio yang 

membawahi sutradara tersebut. Namun, di sisi lain, kajian film feminis 

menempatkan teori auteur sebagai alat untuk membaca ‘counter-cinema’ yang 

dilakukan para perempuan sutradara pada industri film (pada konteks itu, ialah 

Hollywood) yang didominasi oleh laki-laki (Grant 2001, hal.116). Para 

perempuan tidak mendapat porsi yang seharusnya pada layar. Mereka tidak 
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mendominasi isi cerita, seolah memang dibuat tidak berdaya atas pilihannya 

sendiri. Perempuan seringkali ditempatkan sebagai ‘objek’ dalam cerita yang ia 

alami. Bahkan salah satu teoris film, Laura Mulvey, menyebut fenomena ini 

sebagai ‘Male Gaze’ atau mata lelaki, karena kamera film seringkali 

merepresentasikan mata lelaki.  

 Claire Johnnston dalam bukunya, Women Cinema as Counter Cinema, 

secara tak langsung berharap para ‘author’ perempuan bisa memiliki feminine-

voice pada setiap film yang mereka sutradarai (1973, hal. 29-30). Sebutan 

feminine-voice ini tak dideskripsikan lebih jauh oleh Johnston, hanya ia 

menjelaskan melalui contoh dua perempuan sutradara Hollywood, Dorothy 

Arzner dan Ida Lupino. Johnston menjelaskan, keduanya sama-sama 

menggunakan cerita, genre, maupun gaya yang konvensional untuk 

mengartikulasikan kritik terhadap ideologi seksis yang berkuasa. Kritik itu, salah 

satunya muncul pada film Arzner, Dance, Girl, Dance (1940), di mana tokoh 

utama perempuan meneriaki audiens yang mengerlingkan mata kepadanya; 

mencaci maki mereka atas kelakuan mengintip mereka; dan memberi tahu mereka 

cara pandang ia terhadap laki-laki. Sedangkan pada film Lupino, Johnston 

menerangkannya sebagai ‘reverberations within narratives, generated by the 

‘convergence of two irreconcilable strands’. Singkatnya, film-film Lupino 

mempertemukan dua perspektif yang saling bertentangan, yaitu mitos yang 

dibangun Hollywood tentang perempuan, melawan perspektif dari perempuan itu 

sendiri. 

 Maka, yang ingin peneliti bahas melalui sub bab terakhir ialah, bagaimana 

teori auteur bekerja tidak hanya pada tataran konsistensi gaya estetis sutradara 

semata, melainkan juga sampai pada gagasan atau ‘feminine-voice’ yang dimiliki 

Kamila Andini, sebagai perempuan yang memfilmkan perempuan. 

Rincian pembahasan dalam bab ini ialah sebagai berikut: sub bab pertama 

berisikan analisis terhadap perempuan suku Bajo di Wakatobi dalam film The 

Mirror Never Lies. Pada sub bab kedua, peneliti mengupas perempuan kota dalam 

film Sendiri Diana Sendiri. Film terakhir, Memoria, dibahas oleh peneliti pada 

sub bab ketiga, yang berfokus pada perempuan Timor Leste. Sedangkan pada sub 

bab terakhir, peneliti menganalisis benang merah perempuan dari ketiga film 

untuk mencari gagasan perempuan yang disampaikan oleh sutradara. 

 

Perempuan Bajo dalam The Mirror Never Lies 

 

Sampai sekarang, belum ada fakta sejarah yang terbukti benar terkait 

dengan asal-usul Suku Bajo. Ada yang mengatakan suku Bajo berasal dari Johor, 

Malaysia. Ada pula yang menganggap suku Bajo berasal dari muara sungai Barito 

(National Geographic Indonesia, 2015). Suku Bajo tersebar di berbagai daerah, 

yaitu Sulawesi Tenggara, timur Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Filipina. Satu 

ciri khas yang melekat erat pada hidup orang-orang Bajo adalah: laut. Mereka 

hidup dan mati di atas laut. Seluruh elemen keseharian ditunjang oleh laut—

makan, tempat tinggal, sampai ekonomi. 
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Mata pencaharian utama masyarakat Bajo ialah melaut. Ketika malam tiba, 

para lelaki berangkat menuju tengah laut untuk menangkap ikan. Beberapa hari 

kemudian, tidak ada yang tahu pasti. Ada yang pulang dengan kabar bahagia, 

semisal membawa lima ekor ikan tuna berukuran pinggang manusia dewasa. Ada 

pula yang pulang dengan membawa ikan-ikan kecil. Ada yang pulang tak 

membawa apa-apa. Pun, ada yang tak pernah kembali lagi. 

Ketika para lelaki—yang mayoritas sudah berkeluarga—meninggalkan 

rumah membawa kasuami dari para istri mereka, tidak ada yang kepastian yang 

dapat mereka berikan pada anak istri. Kabar pun akan susah sampai. Maka, 

menunggu ayah atau suami pulang dengan selamat adalah satu-satunya doa. 

 Realitas itulah yang ditangkap film The Mirror Never Lies. Perempuan 

ibu dan anak, masing-masing bernama Tayung dan Pakis, harus menerima kondisi 

bahwa lelaki satu-satunya di keluarga mereka tak kunjung pulang dari laut. Tak 

dijelaskan sudah berapa lama ayah Pakis menghilang, namun dari raut muka 

mereka berdua, kejadian itu seolah sudah terjadi berbulan-bulan lamanya. Pakis 

masih optimis bahwa ayahnya belum mati, sehingga ia sering pergi ke tengah laut, 

berbaring di permukaannya, sambil mengingat-ingat cerita ayahnya yang sering 

dia dengar. Sedangkan bagi Tayung, laut adalah tempat paling ganas di muka 

bumi sehingga ketika berbulan-bulan suaminya tak juga kembali, berarti ia harus 

menyiapkan hati agar ikhlas menerima kematian suaminya. 

Perbedaan sikap antara Pakis dan Tayung menghidupkan cerita film. Cara 

berpikir keduanya saling tarik-menarik, membentuk hubungan keluarga yang 

unik. Tayung sebagai ibu yang harus mendidik dan merawat anaknya, sedangkan 

Pakis yang masih anak-anak, dengan rutinitas bermain, sekolah, dan membantu 

orang tuanya. 

Dari hubungan di atas, maka objek utama perempuan dalam film The Mirror 

Never Lies yang dianalisis adalah Tayung dan Pakis. Meski, tidak menutup 

kemungkinan bahwa perempuan lain, seperti warga Bajo yang nampak di layar, 

akan beberapa kali dicantumkan dalam pembahasan. 

Perempuan sebagai ibu adalah peran yang dikondisikan untuk diterima 

secara taken for granted. Simone de Beauvoir (2016, hal. 301) menyebut bahwa 

perempuan memenuhi takdir fisik mereka dengan menjadi seorang ibu. Menjadi-

ibu merupakan ‘panggilan alam’ karena struktur organik perempuan diadaptasikan 

untuk kelanjutan spesiesnya. Perempuan akan susah menolak pra-kondisi ini, 

sebab masyarakat terlanjur jauh mengamini bahwa ibu adalah ‘asal’ dari 

kehidupan manusia. 

 Namun, tak sedikit pula perempuan yang enggan mengemban amanat 

kodratnya. Mereka secara sadar memilih untuk menjauh dari kata kelahiran. 

Beauvoir (hal. 301-302) menjelaskan bahwa fungsi reproduksi tidak lagi dimaknai 

sebagai sebuah karunia, melainkan semacam kontrol sukarela manusia. Maka, 

kontrasepsi dan aborsi adalah pilihan yang ditempuh oleh para perempuan yang 

tidak ingin memiliki anak. Bagi mereka, lebih baik mencegah daripada harus 

menanggung anak yang tidak pernah mereka inginkan. Menjadi ibu yang 

dipaksakan hanya akan membuahkan kemalangan pada anak-anak di kemudian 

hari, entah itu dari ketidakpedulian orangtua atau kecerewetan masyarakat kita. 
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 Bahkan, ketika harus dihadapkan pada pilihan untuk menjadi ayah dalam 

satu waktu sekaligus—umum dikenal sebagai single parent, seorang ibu 

menghadapi tuntutan berlipat-lipat pada hidupnya. Ibu mengalami pergeseran 

fungsional dari pekerjaan domestik menjadi pekerjaan di ruang publik. Dalam 

film, Tayung digambarkan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari ikan 

di laut, lalu menjualnya di pasar. 

Absennya suami yang dapat menangkap ikan di tengah laut membuat 

kondisi perekonomian Tayung tidak stabil. Mau tak mau ia harus mencari 

sebanyak mungkin hasil laut dengan tangannya sendiri. Dyan Paramitha, peneliti 

kajian antropologi gender, dalam salah satu penelitiannya (2018, hal. 4) 

menyebutkan bahwa peran single parent menempatkan perempuan ke dalam 

posisi serba sulit. Seorang perempuan yang menjadi single parent harus mampu 

memberikan pengasuhan dalam kehidupan rumah tangganya, sedang di sisi lain, 

ia juga harus memberikan nafkah bagi keluarganya. Bila peran ini tidak ditangani 

dengan baik, maka bisa saja konflik muncul dalam keluarganya: salah satu peran 

tidak terpenuhi. Karena tugas dan tanggung jawab yang besar, bisa saja seorang 

Ibu lebih cenderung mementingkan pemenuhan nafkah keluarga ketimbang fungsi 

pengasuhan kepada anaknya. Konflik inilah yang terjadi pada Tayung. 

Sedangkan sebagai anak perempuan, Pakis cenderung menampilkan 

karakter yang keras kepala, independen, dan mandiri dalam menentukan 

pilihannya sendiri. Sutradara secara sengaja membuat kontradiksi karakter antara 

Tayung dan Pakis, sehingga terdapat dua karakter perempuan yang kuat dalam 

film. Tayung merepresentasikan femininitas khusus, yang mewakili nilai-nilai 

ibuisme, dan cenderung masih melekat pada ruang-ruang domestik. Di sisi lain, 

Pakis digambarkan sebagai perempuan muda pemberontak, selalu berargumen 

dengan ibunya, dan sering melarikan diri dari rumah. 

Mchalik (2016, hal. 35) berpendapat bahwa sifat keras kepala yang 

dimiliki Pakis dapat dilihat secara positif. Sifat ini menandakan pengetahuan dan 

perkembangan dirinya, yang membawanya pada kesadaran tentang kebenaran. 

Sampai akhirnya ia mampu menerima kabar kematian ayahnya dan menjadi 

perempuan dewasa. 

Di dalam film The Mirror Never Lies, laki-laki muncul dalam banyak 

sekali adegan. Namun, objek analisis pada film ini hanya akan berfokus pada 

Lumo, Kutta, Tudo dan Sandro yang mendapat bobot dialog lebih banyak. Lumo 

adalah sahabat dekat Pakis sekaligus tetangga sebelah rumah yang selalu 

menemani Pakis kemanapun. Kutta adalah teman dekat Lumo yang membantunya 

menyanyikan lagu untuk Pakis (karena Lumo tidak bisa bernyanyi). Tudo adalah 

peneliti lumba-lumba dari Jakarta yang sedang mencari lumba-lumba jenis 

tertentu di Kepulauan Wakatobi. Sandro adalah orang pintar yang sering didatangi 

oleh Pakis untuk mencari keberadaan ayahnya, melalui medium cermin yang 

dipantulkan ke dalam gelas. 

Hubungan yang ditampilkan antara Pakis kepada Lumo dan Kutta adalah 

sebagai teman dekat. Di pertengahan cerita, Lumo menyatakan pada Kutta bahwa 

ia naksir Pakis dan menganggapnya sebagai, perempuan paling cantik di antara 

semua perempuan. Sayangnya, Pakis yang sedang mengagumi Tudo, sama sekali 

mengabaikan perasaan Lumo. 
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Seksualitas Pakis digambarkan oleh sutradara melalui adegan voyeurism 

Pakis ketika Tudo sedang mandi (Sintagma 47, Descriptive syntagma, 163-

167=dissolve). Pada suatu siang, Pakis ketiduran dengan cermin di sebelahnya. 

Lalu ia mendengar suara air jatuh dari kejauhan. Ia lalu mencari sumber suara 

tersebut, yang rupanya berasal dari rumah ayahnya yang ditinggali Tudo. Pakis 

penasaran, mendekati sumber suara. Melalui celah bilik yang kecil, ia mencoba 

menilik sosok yang ada di baliknya. Dengan kamera yang ikut mengintip dari 

balik bilik, terlihat setengah tubuh Tudo yang sedang mandi. Pakis masih 

mengamati tubuh Tudo, berharap ia tak menatap ke arah celah tersebut. 

Keingintahuan Pakis ini ditunjukkan melalui tulisan Beauvoir dalam 

bukunya (2016, hal. 37) tentang seksualitas pada gadis kecil: 

 
Sedikit banyak, gadis kecil yang matang sebelum waktunya, berkhayal bahwa ia sudah 

cukup dewasa untuk cinta...ia menyenangkan dirinya dengan merias wajahnya, mengisi 

bantalan pada korsetnya, dan menyamarkan dirinya menjadi seorang perempuan dewasa. 

 

Menurut Beauvoir, fenomena ini lumrah pada perkembangan seksualitas 

anak perempuan. Anak perempuan tidak mencari pengalaman erotis melalui 

teman laki-laki sebayanya—mungkin dengan bersembunyi bersama mereka dan 

bermain “saling memamerkan barang satu sama lain’. Itu hanya persoalan 

keingintahuan satu sama lain, anak perempuan tidak mengambil kepuasan seksual 

dari sana. Imaji tentang pengalaman erotis itu didapat justru dari angan-angan 

tentang pasangan orang dewasa, entah itu bersifat imajiner atau individu nyata 

(yang seringkali berujung pada mencintai dari kejauhan). Maka, tidak heran ketika 

anak perempuan yang merasakan cinta pada seseorang seringkali merasakan 

bahwa pria tersebut lebih dewasa darinya. 

Relasi Pakis dengan tokoh laki-laki lain memiliki beragam bentuk: 1) 

Hubungan yang setara dengan teman-teman dekatnya. Pakis digambarkan 

memiliki independensi atas pilihan-pilihannya sendiri. Terbukti ketika ia mencari 

ayahnya sendirian ke pulau terdekat, ke tengah laut, dan Lumo digambarkan 

hanya menemani saja. 2) Hubungan imajinasi seksualitas dengan Tudo. Hubungan 

ini bermula ketika Pakis mengintip Tudo saat mandi, yang kemudian berpengaruh 

pada sikap Pakis lebih lanjut di dalam film, seperti perubahan ekspresi muka dari 

kaku menjadi ceria. Pakis juga lebih mengamati penampilannya sendiri melalui 

bercermin, lalu bersolek ketika menghadiri pesta perjodohan. 3) Hubungan 

dependensi terhadap Sandro. Pakis sering meminta bantuan kepada dia meski 

berulang kali gagal sebab ayahnya tidak pernah ditemukan. 

Berbeda dengan Pakis, relasi Tayung dengan laki-laki lebih menonjol pada 

Tudo. Dari keseluruhan film, Tayung tidak berinteraksi secara intens dengan laki-

laki lain kecuali dengan Tudo. Awalnya, Tayung menganggap Tudo hanyalah 

tamu biasa yang harus diperlakukan dengan baik. Sampai pada suatu hari, ketika 

Tayung mengantarkan makanan dan minuman ke rumah Tudo, ia tidak sengaja 

melihat Tudo tidur dalam kondisi setengah telanjang (Sintagma 22, Descriptive 

Syntagma 85-87=o). Pada adegan lain, Tudo juga mengintip Tayung yang sedang 

mandi di laut, dengan hanya mengenakan selembar kain yang dililitkan sampai 
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dada (Sintagma 56, Descriptive Syntagma 195-199=o). Dari sini, muncul 

ketertarikan di antara keduanya. 

Tafsir ini mungkin menimbulkan persepsi bahwa sutradara ingin 

menempatkan perempuan pada posisi yang subversif. Argumen ini bisa jadi benar. 

Namun, bila dilihat dari keseluruhan film, porsi perempuan dalam film ini tidak 

bisa dikatakan sebagai ‘objek’, seperti yang dikatakan Khrisna Sen (1990, hal. 

243-244). Perempuan sebagai objek, ialah ketika kamera mewakili mata laki-laki 

dalam melihat perempuan. Konsep ini dikenal dengan nama Male Gaze (Mulvey 

1989, hal. 16). Sedangkan dalam film, sutradara tidak mengambil kamera dalam 

pandangan laki-laki, seperti memperlihatkan lekuk tubuhnya, payudara, atau 

pantat, yang mewakili imajinasi laki-laki. Sebaliknya, yang ingin ditampilkan 

sutradara adalah keanggunan perempuan, yang diperkuat oleh banyaknya jumlah 

shot close up pada Pakis dan Tayung. 

Sebab, narasi film dibangun berdasarkan sudut pandang tokoh perempuan 

yang pada akhirnya memiliki pilihannya sendiri (Pakis melalui pencarian tentang 

diri dan ayahnya), mandiri (Tayung yang bersusah payah menjalani peran single 

parent), dan tidak bergantung pada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Dalam kebiasaan warga Bajo, perempuan memakai bedak putih atau barra 

ruas di wajahnya agar terhindar dari terik matahari di siang hari. Selain sebagai 

cara untuk menjaga kulit, bedak tersebut juga berguna untuk menambah 

kecantikan mereka. Namun, di dalam film, bedak putih disimbolkan sebagai 

bentuk kesetiaan pada suami. Tayung nampak menggunakannya sepanjang waktu, 

baik itu pagi, siang maupun malam. Terlihat pula beberapa perempuan lain 

memakai bedak yang sama dengan Tayung. 

Kamila Andini dalam bukunya (2016, hal. 133-134), yang merangkum proses 

syuting film ini, menjelaskan bahwa bedak putih dipakai oleh warga Bajo untuk 

‘menyembunyikan’ wajah mereka dari terik matahari. “Agar kulit tidak hitam”, 

kata mereka. Sepintas, kalimat ini wajar didengar dari seluruh perempuan di 

Indonesia, yang terlanjur menyandarkan standar kecantikan pada kulit putih. 

Tetapi, impian memiliki kulit putih ini memang seolah dikondisikan oleh kondisi 

sosial budaya mereka, di mana perempuan berkulit putih memiliki nilai mahar 

yang lebih tinggi. 

Lebih lanjut, ia memaparkan, bedak putih yang dipakai Tayung dimaksudkan 

sebagai dua hal: menyembunyikan sesuatu atau malah menunjukkan sesuatu (hal. 

134). Tayung yang ditinggal suaminya melaut tidak tahu harus menyikapi status 

dirinya sebagai perempuan. Apakah ia janda? Apakah ia masih mempunyai 

suami? Maka, di kesehariannya, Tayung memilih untuk menyembunyikan 

wajahnya di balik bedak putih tersebut. 

 

Perempuan Kota dalam Sendiri Diana Sendiri 
Perempuan dan kota adalah salah satu pembahasan yang selalu 

berkelindan. Susan Saegert (1980, hal. 96-97) menulis, ‘cities’ and ‘suburbs’, 

‘men’ and ‘women’, are names of categories that encompass individual entities 

which are, in many ways as different from each other as they are similar. Kata 

‘men’ selalu disejajarkan dengan ‘cities’, sementara di lain sisi, ‘women’ 
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diidentikkan dengan ‘suburban’ atau pinggiran kota. Dua kutub ini saling 

dibenturkan dalam berbagai wacana, antara kota versus pinggiran dan laki-laki 

versus perempuan. 

Masyarakat selalu melihat melalui pola pikir strukturalis semacam ini, 

bahwa A berarti bukan B, dan sebaliknya. Jacques Lacan, dikutip oleh Bracher 

(2009, hal. 16), bahasa meneguhkan penanda-penanda yang tidak pernah tepat 

mengarah ke suatu objek. Penanda selalu lari ke petanda-petanda yang lain, 

mengakibatkan adanya ketergelinciran makna. Maka, bahasa hadir untuk menjadi 

‘jangkar’ pada para penanda tersebut, bahwa misalkan kiri bukan berarti kanan, 

dan kanan bukan berarti kiri. Konsekuensi baru pun muncul: sistem oposisi biner. 

Berangkat dari pemahaman semacam itu, Saegert menuliskan, pemahaman 

masyarakat terhadap laki-laki dan perkotaan selalu merujuk pada sesuatu yang 

agresif, asertif, penentu kejadian-kejadian penting di dunia, intelek, kuat, aktif, 

dan terkadang berbahaya (hal. 97). Sementara itu, perempuan dan pinggiran kota 

diasosiasikan sebagai domestik, kedekatan dengan alam, istirahat, 

ketidakseriusan, tak punya pemikiran, dan keamanan/kenyamanan. Perempuan 

dianggap lebih konservatif soal politik, norma dan isu moral. 

Barry Schwartz dalam Saegert (2009, hal. 97) juga mengamini hal serupa: 

pada siang hari, perempuan lebih banyak berkecimpung di ranah femininitas yang 

esensial. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa perempuan dijauhkan dari ranah 

pekerjaan ‘serius’ yang selalu dikuasai oleh laki-laki, seperti urusan politik, 

publik, atau ekonomi. Suburbs identik dengan konsep femininitas Freudian yang 

rentan, pasif, dan distraktif secara intelektual. 

Keterkaitan itu diramu oleh Kamila Andini melalui penggambaran Diana, 

seorang ibu rumah tangga di suatu pinggiran kota Jakarta, yang tengah 

menghadapi permintaan poligami dari suaminya, Ari. Diana sehari-hari 

digambarkan sebagai ibu yang mengurusi pekerjaan domestik: mengurus anak, 

mengantar-jemput ia sekolah, memasak, melayani suami. Sedangkan Ari 

menjalani perannya sebagai ayah yang bekerja dari pagi hingga petang, dan 

membelikan semua keperluan keluarganya. 
Sebagai seorang ibu yang hidup di metropolitan Jakarta, Diana memiliki 

peran beragam. Sehari-hari, ia musti mengantar anaknya, Rifqi, ke sekolah, lalu 

menjemputnya ketika pulang (Sintagma 6, Descriptive syntagma 13-16=o dan 17, 

Autonomous shot 33=o). Setelahnya, ia mengurus Rifqi, mulai dari memandikan, 

menemaninya belajar pianika, menonton bersama, hingga menidurkan Rifqi 

(Sintagma 2, Bracket Syntagma 3-7=o). Ia juga memasak makanan sehari-hari, 

mencuci dan menjemur pakaian, dan membersihkan rumah. 

Relasi interpersonal di antara keduanya juga ditunjukkan melalui 

pengambilan gambar. Kamera seringkali menampilkan keduanya dalam satu 

frame melalui medium shot dan medium close up. Menurut Thompson (2009, hal. 

16), penggunaan medium shot ditujukan untuk mengetahui detil tokoh, seperti apa 

yang mereka lihat, pakaian, dan bentuk tubuh. Shot ini membingkai tokoh dari 

batas pinggang hingga kepala. Selain itu, shot ini bisa menunjukkan detil latar 

tempat dan waktu terjadinya cerita. 

Pada sintagma ini, melalui medium shot, sutradara ingin menggambarkan 

ruang yang ada di sekitar Diana: siang hari dan di dalam rumah. Rumah yang 
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dihuni Diana nampak sunyi, seolah jauh dari kebisingan kendaraan yang berlalu 

lalang di kota. Dengan latar tempat seperti itu, peneliti menduga lokasi rumah 

Diana tidak berada di pusat kota, melainkan di pinggiran (suburban). Schwartz 

(1976, hal. 334-335) menyebut kondisi di pinggiran kota selalu mengandung 

makna femininitas dan domestikasi. Argumen ini merefleksikan pertentangan 

yang terjadi antara kota dan pinggiran; kota selalu penuh dengan maskulinitas, 

tempat semua keputusan publik penting dibuat, dan pinggiran kota penuh dengan 

ketidakberdayaan secara intelektual serta jauh dari akses menuju kekuasaan. 

Maka, ketika kota penuh dengan laki-laki, sebaliknya, pinggiran kota selalu 

identik dengan perempuan. Sebagian besar pekerjaan aktif manusia dilakukan 

pada siang hari (daytime). Dengan mengacu pada pemikiran Schwartz, pekerjaan 

siang yang dilakukan laki-laki berpusat di ranah publik dan perempuan berada di 

daerah domestik. 

Rachmah Ida (2001, hal. 22) berpendapat, perempuan Indonesia tengah 

menegosisasikan perannya dalam masa transformasi masyarakat saat ini (dari 

masyarakat agrikultural menuju masyarakat industri). Perempuan Indonesia 

berada di persimpangan, antara menjadi tradisional dan modern di saat yang 

bersamaan. Peran tradisional (peneliti lebih suka menyebutnya konvensional) ini 

mengkondisikan perempuan untuk mengikuti norma dan nilai perempuan ideal, 

seperti mengurus anak, memasak untuk suaminya, dan menjadi pendamping 

suami. Sedangkan, di satu sisi, perempuan ingin menjadi modern: mengikuti gaya 

hidup modern, berpikiran liberal, dan memiliki kebebasan menentukan masa 

depannya sendiri. 

Secara historis, peran tradisional merupakan hasil interaksi antara budaya 

Jawa dan Islam—nilai dominan di Indonesia. Konstruksi nilai keperempuanan ini 

diadopsi oleh penguasa dari budaya Jawa dan nilai-nilai dasar Islam (Ida 2001, 

hal. 23). Perempuan Indonesia diidentifikasi sebagai bagian dari keluarga keraton 

Jawa yang berpusat di Yogyakarta dan Surakarta. Karena anggapan ini, status dan 

peran para perempuan Indonesia selalu dicerminkan pada perilaku keraton, bahwa 

perempuan musti loyal pada suami dan dapat menjadi sosok istri (housewife) dan 

ibu bagi anak-anaknya. Konsep istri atau housewife menempatkan perempuan 

sebagai ‘tanggung jawab’ yang harus dinafkahi oleh si suami. 

Jika ditarik lebih jauh, konsep istri (sebagai wife) dan istri (sebagai 

housewife) memiliki pengertian yang berbeda. Maria Mies dalam bukunya, 

Patriarchy Accumulation on A World Scale (1986), menilai konstruksi perempuan 

sebagai housewife adalah trik yang menjebak para perempuan menjadi budak 

kapitalisme—housewifization. Sebagai housewife, para istri diminta untuk 

melakukan pekerjaan rumah tanpa dibayar sepeserpun. Peran itu ditambah pula 

dengan peran lain seperti menjadi ibu bagi anak-anak dan istri yang senantiasa 

melayani suami. Mies mengakhiri argumennya dengan keras: 

 
The construction of woman as mother, wife and housewife was the trick by which 50 

percent of human labour was defined as a free resource. It was female labour. (1986, hal. 

ix). 

 

 Melalui konstruksi tersebut, perempuan memiliki ketergantungan secara 

ekonomi pada suaminya. Uang yang diterima oleh istri adalah pemberian suami 
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dan itu dianggap sebagai rezeki, bukan uang yang layak ia dapatkan atas 

pekerjaan rumah yang ia lakukan. Sementara, di mata masyarakat, perempuan 

memang dipandang bukan sebagai pencari nafkah, melainkan sebagai faktor yang 

non-produktif. 

Konsep housewife yang dijalankan dengan baik oleh Diana, secara tiba-

tiba berubah menjadi bumerang yang menikamnya. Pada sintagma 3 (Descriptive 

syntagma, 8-10=dip to black), digambarkan bagaimana Ari menjelaskan kepada 

Diana bahwa ia akan menikah lagi (poligami). Berbeda dengan penjelasan yang 

dilakukan film-film pada umumnya tentang poligami, yang biasanya dikondisikan 

secara dramatis, Ari mengatakannya melalui medium sederhana: sebuah 

slideshow powerpoint. 

Di akhir cerita, Diana meminta cerai dari Ari, meski Ari berat mengabulkannya. 

Sebelum cerai benar-benar terlaksana, Diana mencari pekerjaan untuk dirinya. Ia 

sadar bahwa ia dan Rifqi tidak lagi bisa mengandalkan finansial Ari, yang sudah 

dibagi dengan keluarga lain. 

Konsep wanita bekerja di sektor publik sering menjadi diskursus ketika 

membicarakan perempuan Indonesia. Hill (1946, hal. 146) menuliskan terjadi 

peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan sebanyak 2,6% dari 33,2% di tahun 

1971 dan 35,8% di tahun 1990. Jumlah ini masih mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, mengingat transformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia 

menuju era industri. Meski begitu, terdapat perbedaan cara pandang antar 

perempuan dari berbagai kelas. Perempuan dari kelas menengah ke atas umumnya 

berpikir bahwa pekerjaan adalah bagian dari status sosial. Pekerjaan rumah 

diambil alih  oleh asisten rumah tangga (ART). Sementara, perempuan dari kelas 

menengah ke bawah umumnya bekerja karena tuntutan hidup. Di samping itu, 

mereka masih harus menanggung beban berat mengerjakan pekerjaan domestik. 

Keinginan Ari untuk menikah lagi merefleksikan fenomena poligami di 

Indonesia. Kondisi ekonomi pas-pasan, tidak ada masalah dengan istri, namun 

memaksa diri untuk menambah jumlah tanggung jawab yang harus dipikul. 

Argumen yang umum disampaikan oleh para pelaku poligami ialah, perilaku ini 

secara yuridis mempunyai landasan normatif-teologis yang tekstual di dalam Al-

Qur’an, khususnya Surat An-Nisa ayat 3 (Mustari 2014, hal. 252). Alasan lain 

yang juga sering dijadikan acuan adalah ‘ingin mengikuti sunnah Nabi 

Muhammad SAW (yang memiliki sembilan istri)’. 

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, “poly” yang berarti banyak 

dan “gamos” yang berarti kawin. Dalam terminologi, poligami berarti suatu 

perkawinan yang banyak, bisa berbentuk seorang laki-laki menikahi banyak 

perempuan atau sebaliknya, seorang perempuan menikahi banyak laki-laki. 

Namun, istilah ini mengalami penyempitan ketika masyarakat cenderung 

mengasosiasikan poligami pada pernikahan laki-laki dengan banyak perempuan. 

Kajian antropologis menyebut poligini pada pernikahan laki-laki dengan banyak 

perempuan, sedangkan sebaliknya, poliandri untuk menyebut pernikahan 

perempuan dengan banyak laki-laki (Suprapto 1990, hal. 71). 

Motif poligami yang dilakukan Ari tidak pernah diketahui sepanjang film. 

Bahkan, Diana yang berulang kali bertanya tentang masalah apa yang menimpa 

keluarganya sampai Ari nekat menikah lagi pun tidak pernah dijawab. Asumsi 
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peneliti, pengajian yang Ari ikuti tiap selepas bekerja telah mendorongnya untuk 

berpoligami. Anggapan ini didasarkan pada informasi yang didapat Diana bahwa 

istri kedua Ari adalah teman semasa SMP yang bertemu kembali sewaktu 

pengajian. 

Siti Musdah Mulia dalam bukunya Islam Menggugat Poligami (2007, hal. 

135) mengatakan bahwa poligami adalah bentuk pelecehan terhadap martabat 

perempuan. Menurutnya, syariat yang terkandung dalam poligami bisa dimaknai 

sebagai pelanggaran terhadap HAM. Poligami menjadi bermasalah sebab 

eksesnya yang merugikan perempuan. Dalam bukunya yang lain, Pandangan 

Islam tentang Poligami, ia mengatakan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan 

rumah tangga terletak pada kesetiaan dan pengorbanan dari suami istri, yang tidak 

mungkin bisa dicapai dari perkawinan poligami (1999, hal. 17). 

Berangkat dari permasalahan tersebut, di akhir film, Diana memutuskan 

untuk berpisah dengan Ari. M. Yaumi Nurrahman, yang meneliti tentang 

penyebab perceraian yang digugat oleh perempuan bekerja dan tidak bekerja, 

menyatakan bahwa rata-rata gugatan perceraian di Indonesia disebabkan oleh: 

perselingkuhan, suami tidak mampu memenuhi tanggung jawab, dan tidak ada 

keharmonisan dalam rumah tangga (2016, hal. 6). Kasus yang menimpa Diana 

mencerminkan realita bahwa kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis (dan 

terutama disebabkan oleh poligami) membuatnya memilih untuk bercerai. 

Pilihan-pilihan yang dibuat Diana dalam film ini digambarkan berasal dari 

dirinya sendiri. Sutradara terlihat ingin menampilkan sosok perempuan yang 

mampu memutuskan pilihan secara mandiri, lepas dari pengaruh siapapun. Pola 

ini sengaja dibuat untuk melawan wacana dalam film-film arus utama yang 

cenderung menempatkan perempuan dalam spektrum ‘objek’ laki-laki. Khrisna 

Sen pernah mengkritik ini dalam bukunya: 

  
...baik secara visual maupun psikologis, para perempuan dalam film ini (Halimun, Sofia 

W.D. 1982), dikonstruksi dari perspektif tokoh utama, dan dari sudut pandangnya pula. 

Apa yang digemborkan reklame di atas sebagai film perempuan, ternyata hanya dilihat 

dari mata laki-laki dan berbicara dengan suara laki-laki (2009, hal. 244).  

 

 Diana memiliki kekuatan yang setara dengan suaminya. Meski pada 

akhirnya ia tak mampu mengubah keputusan suaminya agar menghentikan 

niatnya poligami, setidaknya, Diana telah mampu bersuara bahwa ia tidak bisa 

hidup berbagi bersama perempuan lain dan memilih bercerai. Argumen ini ia 

sampaikan pada keluarga Ari (sintagma 12, Alternate syntagma 25-27=o). Selain 

itu, kesetaraannya dengan Ari nampak pada adegan pertengkaran di atas, dan 

keputusannya untuk bekerja dan menghidupi Rifqi tidak dapat dibantah oleh Ari. 

Perempuan kota pada diri Diana digambarkan melalui pakaian, cara 

berbicara, dan kesehariannya. Pakaian yang dipakai Diana umumnya adalah kaos 

dan celana panjang ketika di dalam rumah, bahkan daster. Ketika di luar rumah, 

Diana mengenakan baju atau kaos dengan ditutupi jaket jeans. Jenis pakaian 

seperti ini mencerminkan konteks tempat di kota. 

Beauvoir menyatakan (2016, hal. 360), tugas sosial dari seorang 

perempuan sebagai istri adalah untuk “menunjukkan hal yang bagus” di mana ia 
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sendiri peduli: di dalam rumah saat mengerjakan pekerjaannya, ia berpakaian 

pantas’ saat pergi, menerima, ia “berdandan”. Artinya, ada sebuah aturan tidak 

tertulis yang mengharuskan istri memakai ini dan itu. Kepedulian seorang 

perempuan terhadap  kecantikan, merupakan jenis pekerjaan yang 

memungkinkannya mendapatkan personalitas sebagaimana ia menguasai rumah 

melalui pekerjaan rumah tangga. 

Ketika berada di luar rumah, Diana mengenakan pakaian yang formal. 

Pakaian formal ini memiliki fungsi ganda: untuk mengindikasikan kedudukan 

sosial perempuan (standar kehidupan, kesejahteraan, dan lingkaran sosial tempat 

ia berada) dan untuk menempatkan narsisme feminim dalam bentuk konkret, di 

mana pakaian itu adalah seragam dan penunjang penampilan, maka melalui 

pakaian itu perempuan merasa sedang mengekspresikan siapa ia sebenarnya—di 

bawah pembatasan-pembatasan atas dirinya. 

Melalui pakaian tersebut, identitas sosial Diana ditampilkan: seorang 

perempuan yang bebas dari seperangkat aturan yang ada di rumah. Dengan 

memakai baju tersebut, Diana ingin meleburkan identitasnya dengan teman-teman 

kantor yang merepresentasikan identitas masyarakat perkotaan. Nampak, teman 

perempuannya juga memakai jenis pakaian yang sama dengan Diana, yaitu baju 

formal dan berdandan. Teman-teman prianya pun memakai pakaian formal, yaitu 

kemeja dan celana panjang. 

Jamaludin (2015, hal. 217) menyebutkan ciri-ciri pakaian masyarakat 

perkotaan adalah pakaian bermerek, terkenal, necis, gaya dan modis. Ciri-ciri 

tersebut menunjukkan ada kesadaran dari masyarakat perkotaan terhadap pakaian 

yang mereka gunakan. Mereka sadar bahwa pakaian memiliki korelasi dengan 

status sosial dan ekonomi, serta pada ekspresi individu. Selain itu, pakaian juga 

mengambil peran dalam interaksi sosial mereka: menunjukkan hubungan dengan 

lawan bicara. 

Selain mengenai pakaian, persoalan tubuh perempuan yang juga dibahas 

dalam film ini adalah pertanyaan tentang kesuburan pada diri perempuan tersebut. 

Diana sempat mengira bahwa poligami yang dilakukan Ari mungkin disebabkan 

oleh tubuhnya yang kurang subur. Asumsi ini muncul karena perkataan ayah Ari, 

ya kalo tidak menemukan solusi, cobalah nak Diana lebih memperhatikan 

suaminya, mungkin Ari hanya butuh perhatian lebih dari nak Diana. Perkataan ini 

secara tidak langsung berhubungan dengan sikap Diana di dalam rumah, baik 

secara afeksi maupun secara seksual. Maka, pilihan Diana kemudian adalah 

mendatangi tempat ratus vagina, guna membersihkan organ kewanitaannya 

tersebut. 

Mengenai pengambilan gambar pada tubuh perempuan, Kamila Andini 

terlihat menghindari male gaze yang hanya menyumbang pada keterwakilan mata 

lelaki di dalam film. Ia cenderung berhati-hati menaruh kamera yang merekam 

tubuh tokoh perempuan, terutama Diana. Male gaze adalah konsep yang 

ditemukan oleh Laura Mulvey melalui artikel Visual Pleasure and Narrative 

Cinema, menjelaskan fenomena perempuan sebagai objek pasif dalam berbagai 

teks film yang dilihat melalui mata laki-laki (1975, hal. 62). Male gaze seolah 

memproyeksikan fantasi laki-laki pada figur perempuan yang dibentuk 

sedemikian rupa di dalam frame. Perempuan seolah menjadi ‘pajangan’ yang 
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secara simultan dilihat dan diamati, serta memegang peran penting untuk 

menonjolkan visual erotis yang berlebihan (to-be-looked-at-ness). Konsep ini 

dapat dijelaskan secara singkat dalam satu frase: “you are a woman with a man 

inside watching a woman, you are your own voyeur”. 

 

Perempuan Timor Leste dalam Memoria 

Film Memoria mengangkat sekelumit kisah di balik kekerasan seksual yang 

dirasakan hampir sebagian besar perempuan Timor Leste, khususnya mereka yang 

disangkutpautkan dengan Fretilin. Tokoh perempuan utama dalam film ini adalah 

Maria dan Flora, sepasang ibu dan anak, yang memiliki perbedaan pandangan 

terhadap dunia sekitarnya. Maria digambarkan masih memendam trauma 

kekerasan seksual yang ia rasakan dua dekade lampau, sehingga berpengaruh pada 

cara ia berpikir dan memutuskan sesuatu. Sedangkan Flora adalah remaja yang 

berpikiran pragmatis dan lugu. Flora selalu bertanya tentang masa lalu Maria, 

namun Maria tidak pernah mengatakannya. 

Sebagai seorang penyintas kekerasan seksual bertahun-tahun lamanya, 

Maria masih kesulitan untuk melupakan peristiwa kelam itu. Ia tak ingin membagi 

kisahnya pada orang lain, bahkan kepada anaknya—menyadari bahwa dengan 

bercerita dan mengingat kembali hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Trauma 

atas kekerasan seksual yang dialami oleh Maria membentuk cara ia berinteraksi 

dan mengambil keputusan, terutama apabila keputusan itu menyangkut masa 

depan Flora. 

Peran ibu dalam masyarakat Timor Leste, seperti yang digambarkan di 

dalam film, salah satunya adalah mengurusi pekerjaan domestik seperti memasak. 

Masyarakat Timor terbiasa mencari sumber makanan di dalam hutan, entah itu 

ubi, kemiri, gembili, mangga, dan berbagai jenis sayuran. Pada sintagma 3 (Scene 

8-9=o), terlihat Maria beserta dua tetangganya yang lain sedang duduk di batang 

pohon besar yang telah mati, beristirahat setelah memetik hasil bumi dari hutan. 

Salah satu dari mereka lalu bercerita tentang kenangan masa perang yang 

membuat mereka kesulitan mencari air bersih dan makanan. Ia juga menirukan 

adegan tembak menembak yang dilakukan para tentara, lengkap beserta suara 

senapannya. 

Tetapi, Maria tidak ‘dipaksa’ melakukan pekerjaan domestik karena 

tuntutan dari suami. Status perkawinannya sedang di ambang batas: suaminya 

tidak pernah di rumah, namun ia bisa sewaktu-waktu datang hanya untuk 

melakukan kekerasan pada Maria. Maria menjadi ibu untuk anaknya dan dirinya 

sendiri. Ia musti menghidupi rumah dan keluarganya secara mandiri, menjaga 

anak semata wayangnya dari segala keburukan yang telah menimpanya di masa 

lalu. 

 Bahkan, Maria tidak main-main dengan keputusannya menolak dowry atau 

belis (dalam bahasa Indonesia: mahar) dari keluarga calon suami Flora. Ia 

beranggapan bahwa melalui pembayaran mahar yang tinggi, suami kemudian 

dapat bertindak semena-mena terhadap istrinya. Asumsi ini diperkuat melalui 

perkataan suami Maria terhadap Maria, aku sudah membayar maharmu dengan 

tinggi jadi jangan macam-macam denganku! 
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 Sistem mahar dalam perkawinan adat masyarakat Timor Leste dikenal 

sebagai barlake (Niner 2012, hal. 138). Proses penentuan mahar ini dimulai dari 

pertemuan dua wali keluarga calon pengantin. Lalu, kedua keluarga bernegosiasi 

soal mahar yang diminta oleh keluarga calon perempuan dan mahar yang mampu 

diberikan oleh keluarga calon pria, hingga bertemu kata sepakat. Niner mencatat, 

sistem barlake mengalami pro-kontra dalam kajian gender, sebab ada dua 

perspektif yang melingkunginya: barlake bersifat baik karena memelihara 

keluhuran nilai budaya Timor Leste dan melindungi perempuan; di sisi lain 

barlake bersifat buruk sebab seolah-olah laki-laki telah membeli perempuan dan 

segala haknya sehingga seringkali berujung pada kekerasan domestik. 

Ketidaktahuan Flora tentang masa lalu ibunya membiarkannya menjadi 

perempuan yang lugu, terutama ketika berhadapan dengan pacarnya. Flora sering 

menampakkan ekspresi sumringah saat bersama pacarnya, yang menunjukkan 

bahwa dirinya sedang kasmaran. Di balik keluguan yang nampak hanya ketika ia 

sedang bersama pacarnya, Flora memiliki pandangan hidup yang sama dengan 

semua perempuan: memiliki karir bagus, pendidikan tinggi, dan berkeinginan 

mempunyai kehidupan yang layak. Maka, di tengah kondisi demikian, Flora 

membantu sedikit demi sedikit finansial keluarganya dengan bekerja di salah satu 

toko stationary. 

Perbedaan cara pandang Maria dan Flora terkadang melahirkan konflik di 

antara keduanya. Flora merasa Maria seharusnya bersikap jujur tentang masa 

lalunya, sehingga ia pun bisa mengetahui dengan pasti asal usulnya yang 

membuatnya berbeda dari yang lain (dilihat dari warna kulit). Sementara Maria di 

sisi lain, masih mengalami kesulitan untuk bisa berdamai dengan masa lalunya, 

ditambah kekerasan yang sering dilakukan suaminya makin memperburuk 

kondisi. Namun, di balik ketegangan hubungan ibu-anak tersebut, keduanya saling 

mendukung satu sama lain dalam berbagai kondisi. Maria senantiasa menanyakan 

kabar pacar Flora ketika memergoki Flora sedang tersenyum sendiri membaca 

chat dari pacarnya. Flora juga menunjukkan dukungan yang sama pada Maria 

dengan menemaninya ketika kekerasan domestik dilakukan oleh suami Maria di 

rumahnya. Adegan tersebut nampak pada sintagma 9 (Scene 18-19=o), saat suami 

Maria tiba-tiba masuk ke dalam rumah, memaki-maki Maria dan memukulinya. 

Kehangatan hubungan mereka juga ditampilkan pada sintagma 11 (Scene 21=o), 

di mana Flora sedang mengompres air hangat ke leher Maria yang memar akibat 

pukulan yang ia terima dari suaminya. 

Hubungan keduanya selalu ditampilkan berada di dalam rumah—ruang 

domestik. Ruang domestik dalam berbagai wacana sering dikaitkan dengan peran 

perempuan, yaitu mengurus rumah, anak, dan suami. Tetapi, pada saat yang sama, 

ruang domestik bisa menjadi tempat perlawanan bagi para perempuan. Niner 

menyatakan, sejatinya posisi perempuan dalam masyarakat Timor mendapat 

proteksi yang cukup tinggi (2012, hal. 40). Nilai yang berlaku pada masyarakat 

asli Timor ini memungkinkan perempuan untuk menjadi berkuasa di dalam ruang 

domestiknya sendiri, terutama ketika ia memegang kontrol penuh atas 

keluarganya, termasuk pada anak-anaknya. Maka, kasus-kasus kekerasan 

domestik yang terjadi sesungguhnya bisa dilawan untuk dapat melahirkan 

kesetaraan gender. 
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Maria adalah satu dari sekian korban kekerasan seksual saat pendudukan 

Indonesia di tanah Timor Leste pada tahun 1975 hingga 1999. Narasi film 

menunjukkan sebanyak 321 perempuan diidentifikasi sebagai korban kekerasan 

seksual semasa perang, dengan 87 orang di antaranya masih memperjuangkan 

keadilan bagi mereka. 

Ada dua cara yang dipakai Kamila Andini dalam menggambarkan 

perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam film ini: 1) Melalui tutur 

langsung para korban, terutama oleh perempuan selain Maria, baik itu dalam 

rekaman video maupun oleh tetangganya. Cara ini tergolong frontal, sebab dalam 

beberapa bagian mereka kerap mengumpat para tentara pelaku pemerkosaan; 2) 

Melalui shot-shot subtil Maria yang berada di dalam rumah, bagaimana dia 

dihantui memori kekerasan seksual bertahun-tahun lamanya yang pada akhirnya 

memengaruhi cara pandang dan keputusannya. 

 Teresa de Lauretis (1984) merekomendasikan agar film perempuan tidak 

lagi berfokus untuk menghancurkan narrative dan visual pleasure yang seringkali 

menjadikan perempuan sebagai objek, namun bergeser menjadi konstruksi atas 

frame of references lain, yang tidak lagi menempatkan standar kenikmatan pada 

subjek laki-laki (hal. 8). De Lauretis berbeda pandangan dengan kebanyakan 

teoris film feminis yang menyatakan bahwa pleasure harus benar-benar 

dihilangkan dari semua film sebab bisa menjadikan perempuan sebagai objek di 

bawah kontrol patriarki. Pleasure atau kenikmatan sangat susah dihilangkan dari 

gagasan di dalam sinema, sebaliknya ia dapat digeser dari yang semula selalu 

didominasi oleh ide laki-laki ke arah ide perempuan. 

Prinsip yang sama dapat pula diaplikasikan ke dalam film-film bertema 

perang atau pasca-perang. Selama ini film bertema perang lebih familiar dengan 

kekerasan, darah, senjata, dan strategi politik, yang sangat khas dengan 

maskulinitas. Unsur-unsur tersebut selalu musti dipenuhi untuk menguatkan kesan 

heroisme dan menonjolkan kekuatan para lelaki. Jelača menyatakan, ia terkesan 

dengan film bertema perang dan pasca perang yang dilakukan oleh perempuan 

sutradara post-Yugoslav film—film dari negara pecahan Yugoslavia—yang 

berhasil membingkai trauma pasca perang dari perspektif sederhana (low-key 

perspective) (2016, hal. 229). Maksud dari cara pandang sederhana ini adalah 

tidak menampilkan sisi gemerlap perang yang terus menerus menampilkan 

ledakan, tembakan peluru, asap, dan lain sebagainya, tetapi lebih berfokus pada 

narasi dari pihak yang termarjinalkan, seperti perempuan dan anak-anak. 

Perspektif ini penting untuk memberikan kesan bahwa diam (silences) dan apa 

yang tidak digambarkan di dalam film, baik secara visual maupun verbal, menjadi 

sangat penting untuk dibicarakan. 

 Komisi Hak Asasi Manusia dalam Chega! (2010, hal. 109) menyatakan 

bahwa perempuan sangat rentan pada masa-masa konflik bersenjata internal dan 

internasional, dan negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk 

melindungi perempuan dari perkosaan, penculikan, dan bentuk kekerasan berbasis 

gender lain. Di sisi lain, Majelis Banding ICTY (Chega! 2010, hal. 109) 

menyatakan, kekerasan seksual selalu menimbulkan rasa sakit atau penderitaan 

yang dalam, baik fisik maupun mental, dan dengan demikian membenarkan 
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hakikatnya sebagai suatu tindak penyiksaan. Pemerkosaan menjadi satu dari 

sekian kejahatan perang yang menjadi pelanggaran berat di mata hukum. 

 Rata-rata pelanggaran seksual terjadi akibat tuduhan keikutsertaan para 

perempuan dalam gerakan Fretilin yang dianggap beraliran komunis Marx 

(Wandita et al 2013, hal. 43-46). Salah satu perempuan bernama Mariana, yang 

dituduh menjadi partisan Fretilin, dipaksa menjadi budak seks tentara Indonesia 

selama bertahun-tahun. Ia menceritakan pengalaman tersebut: 

  
..kami ditelanjangi, disuruh tidur terlentang, disuruh guling-guling di tanah, disuruh 

jongkok. Terus memindahkan lagi kami ke Kodim Lospalos. Sampai di Kodim, kami 

ditelanjangi dan mulai disetrum. Kemudian kami perempuan sebanyak delapan orang  

dipindahkan lagi ke rumah Cina. Di tempat itu kami benar-benar mengalami penderitaan 

yang luar biasa mengerikan. Kami dimasukkan ke dalam kamar antara satu hingga tiga 

orang. Kemudian tentara-tentara itu bergantian masuk melakukan hubungan seksual 

hingga malam sesuai dengan keinginan mereka tanpa henti. Tentara ini dari beragam 

pasukan (batalion). Kami di sana dalam waktu yang terlalu lama dan ternyata saya mulai 

hamil (Wandita et al 2013, hal. 44). 

 

 Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara umumnya tidak pernah 

terangkat ke permukaan, sebab media-media arus utama, baik itu media massa 

maupun elektronik, tidak pernah memberitakannya (Sihite 2003, hal. 36). 

Berbagai tindak kekerasan yang melibatkan militer dalam konflik bersenjata 

biasanya sulit diusut dan diungkap dalam pengadilan hukum, bahkan pelakunya 

seringkali mendapat impunitas. Seolah, negara memberikan legitimasi dan 

perlindungan pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer. 

 Persoalan mengenai tubuh Maria seolah belum selesai di dalam film ini. 

Sebagai korban kekerasan seksual akibat perang dan sistem budaya belis yang 

menjadi legitimasi para laki-laki untuk memperlakukan istri mereka semaunya, 

Maria mengalami persimpangan keyakinan: sebenarnya tubuh ini milik siapa? 

Setiap mengingat peristiwa suram tersebut—dari pakaian yang ia pakai saat 

kejadian, ketakutan acapkali menyelimuti dirinya. Ia menjadi paranoid. Khawatir 

perilaku biadab itu akan menimpa dirinya lagi. Kemudian ia menjadi resisten 

terhadap laki-laki, suaminya sendiri. Nampak ia menolak transaksi mahar yang 

hanya akan menjadi alat kekerasan suami pada istri. Ia khawatir harga mahar yang 

cukup mahal menjadi pembenaran kekerasan pada Flora, anak semata wayangnya. 

Penampilan perempuan Timor Leste tidak terlalu dieskpos oleh Kamila 

Andini sebagai sutradara. Sutradara cenderung menggunakan shot yang mengarah 

pada ekspresi muka aktor atau pada perilaku keseharian mereka. Dalam 

menggambarkan kegiatan Maria dan Flora, misalkan, pengambilan kamera 

dilakukan dengan full shot yang menampilkan tubuh mereka dari kepala sampai 

kaki. Shot ini dilakukan untuk menunjukkan interaksi antara mereka berdua, dan 

menunjukkan ruang yang luas di sekitar mereka. Sementara, ketika di kamar, 

kamera beralih ke medium shot dan big close up untuk menampilkan ekspresi 

muka mereka berdua (lihat Gambar 3.31 dan 3.35). Shot ini tidak merekam 

banyak ruang yang ada di sekitar aktor, seolah ingin berfokus pada keintiman 

yang mereka jalin. 

 Pengambilan gambar didukung dengan gerakan kamera yang minim, 

bahkan cenderung diam (still shot). Kamera seakan ditaruh begitu saja, 
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memberikan penonton ruang untuk ikut masuk dan merasakan trauma yang 

dipancarkan Maria di rumah tersebut. Thompson (2009, hal. 15) mengatakan 

penggunaan shot yang lebar, seperti full shot dan medium shot, cenderung 

memberikan informasi mengenai ‘siapa’ subjek yang ada di dalam frame dan ‘di 

mana’ subjek berada. Subjek dan ruang yang ia diami adalah fokus dari 

pengambilan gambar dalam film ini. 

 Tentunya, sinematografi—kata lain dari tata cara pengambilan gambar—

film Memoria berusaha menjauh dari eksploitasi terhadap tubuh perempuan. 

Eksploitasi yang dimaksud ialah berusaha menampilkan bagian tubuh perempuan 

yang bisa membangkitkan nafsu seksual laki-laki, seperti pantat, payudara, bibir, 

paha, dan bagian tubuh lainnya. Film seolah menyuguhkan perempuan sebagai 

objek fantasi laki-laki, di mana perempuan juga sering digambarkan tidak 

memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri. Bahkan, secara naratif, perempuan masih 

sering digambarkan bergantung pada keputusan laki-laki. Penggambaran 

perempuan yang seperti itu kemudian membentuk stereotipe tertentu atas 

perempuan, terutamanya dalam film-film arus utama. Kamera seolah mewakili 

mata penonton laki-laki, sehingga penonton perempuan terkadang merasa 

memiliki efek negatif saat melihatnya (Smelik 2007, hal. 491). 

 Kritik atas film-film yang berusaha menstereotipkan perempuan pertama 

kali datang dari Claire Johnston. Ia menyatakan bahwa perempuan sering 

digambarkan sebagai ‘bukan-laki-laki’, bukannya ‘perempuan-sebagai-

perempuan’ itu sendiri (Johnston 1991, hal. 26). Penggambaran seperti ini seakan 

menghilangkan keterwakilan perempuan dalam teks film. Di sisi lain, Laura 

Mulvey juga memberikan kritikan tajam pada scopophilia (hasrat untuk melihat), 

yang mendorong para audiens untuk tetap menonton film (1989, hal. 19). Hasrat 

seksual, pada dasarnya ialah sesuatu yang membuat audiens tetap menonton film. 

 Selanjutnya, Mulvey menyarankan, untuk melawan narasi dominan laki-

laki, film-film yang dibuat oleh para sutradara perempuan harus mampu lepas dari 

male gaze. Ia menyebut gerakan perlawanan sinema ini sebagai feminist counter-

cinema. Sinema perlawanan ini sebaiknya membebaskan pengambilan gambar 

dari kamera ke materialitas dalam ruang dan waktu, sekaligus menarik mata 

penonton ke dalam dialektika dan pelepasan gairah (Mulvey 1989, hal. 26). 

Counter cinema akan bisa menggeser kenikmatan visual yang umumnya ada pada 

narasi film-film klasik. Salah satu cara yang bisa digunakan agar bisa 

‘menghilankan male gaze’ dari film feminist counter cinema adalah dengan 

mendominankan suara-suara perempuan. Dengan memaksimalkan suara 

perempuan, narasi film bisa lebih mewakili para perempuan dan, utamanya 

penonton perempuan. 

 Maka, strategi yang sama juga ditempuh oleh Kamila Andini. Sebagai 

seorang perempuan, ia paham bagaimana agar kamera tidak mengarah atau 

menonjolkan tubuh perempuan yang dapat membangun fantasi seksual bagi laki-

laki. Kamera lebih diarahkan untuk membangun suasana psikologis yang 

dirasakan oleh Maria dan Flora, melalui shot big close up yang merekam ekspresi 

wajah para tokoh. Terlebih, perasaan traumatik benar-benar dimunculkan ketika 

Maria sedang memegang baju yang ia kenakan sewaktu pemerkosaan terjadi. 



22 

 

Penggunaan shot yang dekat memberikan kesan bahwa penonton dan aktor tidak 

mengalami disparitas secara ruang. 

 

Kepengarangan Kamila Andini 

Membicarakan kepengarangan seorang sutradara, Andrew Sarris dalam 

artikel berjudul Note on Auteur Theory in 1962 (2004, hal. 561-564) 

mengungkapkan ada tiga premis utama yang mendasari teori auteur. Premis 

pertama adalah tentang kompetensi teknis yang dimiliki oleh seorang sutradara. 

Sarris mengungkapkan bahwa untuk bisa menjadi seorang sutradara yang hebat, ia 

harus mampu menguasai segala teknis film: a great director has to be at least a 

good director. Kemampuan teknis ini dinilai dari bagaimana sutradara meramu 

dialog yang dilakukan tokoh, skrip, akting, warna, editing, musik, kostum, artistik, 

dan sebagainya dengan sebaik mungkin. Premis kedua ialah tentang personalitas 

atau latar belakang yang dapat dijadikan sebagai penilaian terhadap sebuah film. 

Personalitas ini dituangkan pada karakteristik atau gaya artistik pada setiap film 

yang ia sutradarai.  Penampilan sebuah film harus mempunyai hubungan dengan 

cara berpikir seorang sutradara atau gagasan sutradara terhadap suatu fenomena. 

Premis terakhir adalah tentang inner meaning. Konsep ini agak ambigu, 

mengingat inner meaning berada di persimpangan makna antara bagaimana 

seorang sutradara menampilkan gagasannya di film dan bagaimana sutradara 

memandang dunia. Inner meaning adalah interseksi antara keduanya yang 

disatukan; mudahnya disebut sebagai gagasan yang ingin diutarakan oleh 

sutradara melalui filmnya. 

Authorship atau auteurism—selanjutnya akan disebut ‘kepengarangan’—

seorang sutradara film dapat dilihat dari tiga aspek sebagai unsur dari sebuah 

bentuk film. Bordwell dan Thompson  (2010, hal. 25-26) menyebut film terdiri 

dari dua elemen, yaitu bentuk (form) dan gaya (style). Di dalam bentuk film 

terdapat narasi film, yang merupakan serangkaian peristiwa yang terkait dengan 

sebab-akibat. Narasi bisa juga diartikan sebagai ide yang diusung oleh sebuah film 

dan bagaimana ide tersebut memengaruhi penonton. Ide-ide itu lalu digabungkan 

dalam satu hubungan yang membentuk sistem. 

Elemen kedua adalah gaya (style), yang dilihat dari pemilihan artistik 

dalam film, berupa mise-en-scene, sinematografi, editing, dan suara. Mise-en-

scene berarti pengaturan produksi film, kostum, make-up, akting dan gerakan 

tokoh. Mise-en-scene juga berpengaruh pada bagaimana tokoh atau peran 

ditampilkan dalam gambar. Sinematografi adalah proses gambar diproduksi, yang 

terdiri dari pergerakan kamera, pengambilan sudut kamera, dan pencahayaan. 

Semua elemen visual diatur dalam sinematografi. Sedangkan editing adalah 

penggabungan shot-shot mentah dari kamera menjadi satu rangkaian gambar yang 

membentuk alur cerita. Terakhir, yaitu suara, merupakan elemen audio yang 

penting sebab film tidak hanya soal visual saja. Suara ini juga melingkupi musik 

yang bisa membangun suasana di dalam film dan berperan memberikan nuansa 

pada adegan. 

Peter Wollen (dalam Caughie 1981, hal. 143-144) menyatakan, untuk bisa 

meneliti auteur sutradara, maka diperlukan pembacaan pada karya-karya sutradara 
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tertentu, lalu menganalisis struktur filmnya. Setidaknya, film-film yang dibaca 

bisa menjadi pembanding antar satu dan lainnya, sehingga bisa ditemukan 

kesamaan pola atau struktur. Wollen juga menegaskan (hal. 146), struktur film 

tersebut bisa saja terasosiasikan pada satu sutradara saja, sebagai individu. Bukan 

karena sutradar berperan sebagai ‘seniman’ atau tengah mengekspresikan dirinya 

dalam film, namun lebih karena ada dorongan dari ketidaksadarannya 

(unconscious) yang terkode pada filmnya. Cara kerja teori auteur, lanjut Wollen, 

tidak serta merta melacak film menuju asal usul penciptaan kreatifnya. Tetapi, 

lebih kepada pelacakan struktur dalam film yang kemudian bisa diidentifikasikan 

pada sutradaranya. 

Sebelum masuk pembahasan mengenai kepengarangan Kamila Andini, 

perlu disampaikan di depan bahwa salah satu premis auteur theory adalah 

personalitas dan latar belakang sutradara yang berpengaruh terhadap film yang ia 

buat. Kamila Andini terlahir di keluarga yang dekat dengan film; ayahnya adalah 

salah seorang sutradara mashyur Indonesia, Garin Nugroho. Suami Kamila adalah 

Ifa Isfansyah, seorang sutradara yang terkenal berkat filmnya berjudul Sang 

Penari (2011) yang sempat menuai kontroversi karena membahas Pembantaian 

1965. Latar pendidikan Kamila adalah bidang sociology and media art di Deakin 

University, Australia, tempat yang sama di mana ketertarikannya pada perilaku 

manusia mulai muncul. Kamila juga aktif bergelut di dunia lingkungan, yang pada 

akhirnya ditampilkan dalam film Laut Bercermin (2009) yang juga membahas 

tentang konservasi terumbu karang dan kehidupan laut. Sampai tahun 2019, 

Kamila telah membuat empat film: Laut Bercermin (2009), Sendiri Diana Sendiri 

(2015), Memoria (2016), dan Sekala Niskala (2017). 

Kamila Andini memang memiliki concern untuk kesetaraan perempuan. 

Dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia (22 April 2017), Kamila 

mengatakan, “kebutuhan perempuan dan laki-laki berbeda secara biologis. Soal 

hak, suara dan pilihan saya ingin perempuan punya hak yang sama, pilihan yang 

sama dan suara yang sama dengan laki-laki". Kamila menilai bahwa jujur dan 

bersuara sangat penting untuk memerdekakan hak seorang perempuan. Perlu 

digarisbawahi bahwa argumen Kamila ini dapat dijadikan sebagai latar belakang 

atas film-film yang ia sutradarai, sekaligus sebagai pandangannya terhadap 

perempuan. 

Film-film Kamila Andini sejauh ini selalu membicarakan permasalahan 

spesifik di daerah tertentu di Indonesia. Wakatobi, Timor Leste, Jakarta, dan Bali 

muncul di dalam keempat film yang ia produksi. Dari tempat-tempat tersebut, 

Kamila juga gemar mengaitkan alam setempat dengan tokoh perempuan. 

Keterkaitan ini dijelaskan oleh Saegert (1980, hal. 97) bahwa perempuan 

cenderung dipandang dekat dengan alam (natureness) karena dominasi ruang 

publik oleh laki-laki menyingkirkan perempuan dari wacana dan keputusan-

keputusan politis. Maka, Kamila mencoba memunculkan relasi ini sebagai titik 

tumpu perempuan dalam melakukan perlawanan terhadap laki-laki atau 

‘berkuasa’ di ruang domestik sehingga mampu menjadi otonom atas pilihan 

hidupnya. Di sisi lain, Kamila juga bergeliat dengan isu-isu lingkungan dan 

beberapa kali melakukan kerjasama untuk konservasi dengan WWF. 
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Perempuan Single-Parent 

Salah satu aspek penokohan yang mencolok dari ketiga film Kamila 

Andini adalah perempuan yang tengah berada di ambang perkawinan: Tayung 

yang tak kunjung mendapat kabar suaminya, apakah ia sekedar hilang untuk 

kembali atau ia telah mati; Diana yang menggugat cerai suaminya karena ia 

berpoligami, sedangkan suaminya terus menerus mempertahankan rumah tangga 

meski tahu Diana tidak bisa membagi hati; dan Maria yang tidak tahan mendapat 

kekerasan dari suaminya, yang juga dulu turut memperkosanya ketika masa-masa 

perang. Di tengah ketidakpastian rumah tangga tersebut, status mereka bertiga 

sebagai istri sekaligus ibu masih dijalankan dengan baik. Mereka hanya 

mempertimbangkan satu hal: anak mereka satu-satunya. 

Paramitha (2018, hal. 10) menyatakan bahwa perempuan yang menjadi 

single-parent dapat merasa bertanggung jawab pada anak-anak mereka, merasa 

disiplin dan terdapat perubahan pola pikir khususnya dalam mengambil 

keputusan. Pola kerja juga berubah, dari yang sebelumnya (pada saat menjadi 

istri) hanya bekerja pada ruang domestik, mendapat tambahan pekerjaan di ruang 

publik untuk mendapat nafkah agar tetap mampu menghidupi keluarga. Peran 

ganda ini dilematis di satu sisi, karena perempuan pun mempunyai kapasitas yang 

terbatas sama seperti manusia pada umumnya. Ia harus membereskan pekerjaan 

domestik terlebih dahulu, kemudian mengurus pekerjaan di ruang publik, lalu 

kembali melakukan pekerjaan domestik. Pola kerja seperti ini bisa distraktif pada 

salah satu peran. Lebih lanjut Paramitha berpendapat, menjadi orangtua single-

parent bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga, apabila salah satu peran tidak 

dijalankan dengan baik (hal. 5). 

Penggambaran perempuan single-parent pada film-film Kamila Andini 

bukannya tanpa sebab. James Naremore (2004, hal. 22) mengatakan bahwa 

‘author’ atau sutradara dibentuk oleh pengalaman historikal, sosial, dan kultur 

yang melingkunginya. Pengalaman tersebut bisa memengaruhi cara berpikir serta 

gagasan yang dituangkan oleh sutradara dalam setiap filmnya. Relasi antara 

sutradara dan latar belakangnya menjadi penting untuk dilihat ketika membaca 

sebuah film. Pada rentang tahun 2004 hingga 2007, Garin Nugroho, ayah Kamila 

Andini, santer dikabarkan mempunyai istri kedua yang dinikahi secara siri. Meski 

Garin selalu menampik keberadaan perempuan itu, namun perempuan itu pernah 

menggugat Garin untuk mengakui status anak yang ia lahirkan (kapanlagi.com). 

Hingga tahun 2019, tidak ada berita lagi mengenai hubungan mereka berdua. 

Munculnya kabar tersebut bisa jadi memengaruhi sosok ibu/istri dalam 

film-film Kamila Andini. Memasukkan cara pandangnya terhadap perempuan 

single-parent menjadi langkah Kamila untuk memberikan dukungan pada para ibu 

yang mempunyai peran ganda di dalam keluarganya. Pada salah satu wawancara 

dengan Prima Rusdi (2016, hal. 119-120), Kamila berpendapat : 

 
Kata ‘hilang’ jadi sangat menarik buat saya. Kata ini seperti pilihan, apa yang kita lebih 

suka ? Sesuatu yang pasti atau sesuatu yang memberikan harapan ? Saya selalu tertarik 

dengan kondisi yang seakan tidak tuntas atau tidak pasti. Karena bisa ada ketegangan, 

atau kemungkinan-kemungkinan lain yang menarik untuk diamati. 
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Argumen Kamila mengenai ketidakpastian dan kehilangan memperkuat 

penggambaran para perempuan single-parent di dalam filmnya. Ketidakpastian itu 

membuka kemungkinan baru pada narasi cerita yang dibangun. Dalam ketiga film 

Kamila, posisi perempuan sebagai istri cenderung berada pada titik yang abu-abu. 

Status hubungan selalu dibuat menggantung, antara pernikahan tersebut memang 

sudah tiada (dalam kasus Tayung di The Mirror Never Lies) atau ada, namun 

tidak dirasakan dampaknya (dalam cerita Diana di Sendiri Diana Sendiri dan 

Maria di Memoria). Sebab, Kamila lebih banyak mengambil cerita tentang 

kesendirian para perempuan tersebut, betapa mereka lebih banyak berada dalam 

ruang privatnya sendiri, sebagai bentuk kontemplasi atas permasalahan yang 

mereka hadapi. 

Gagasan atau inner meaning yang ingin disampaikan Kamila selaku 

sutradara melalui perempuan single-parent ini adalah soal ketidakpastian dan 

kehilangan yang dirasakan oleh perempuan. Mereka ada di persimpangan 

keyakinan: memilih untuk tetap bertahan dan menggantungkan harapan; atau 

merelakannya sebagai bentuk kehilangan. Selain mengenai kehilangan dan 

ketidakpastian, kelas ekonomi marjinal juga ditampilkan oleh Kamila, melalui 

latar belakang setiap tokoh yang terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara pas-pasan. Maka, terlihat jelas bahwa sutradara Kamila Andini ingin 

bersuara atas kaum perempuan dan kaum marjinal. Bahwa, pada dasarnya 

perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, dan kaum marjinal, atau 

kelas ekonomi rendah, juga berhak mendapat kehidupan yang lebih layak. 

 

Perempuan sebagai Subjek 

Aspek selanjutnya yang dibahas dari analisis ketiga film Kamila Andini 

adalah aspek naratif. Narasi film dari ketiganya menunjukkan adanya kesamaan 

pola yang digunakan. The Mirror Never Lies menceritakan pencarian Pakis 

terhadap keberadaan ayahnya yang sudah berminggu-minggu melaut tanpa ada 

kabar sama sekali. Ia pergi kesana kemari untuk mencari dengan membawa 

cermin peninggalan ayahnya. Sayangnya, pencarian tersebut tidak menemukan 

titik terang, sampai suatu ketika, di akhir film, Pakis mendapat kabar bahwa 

ayahnya telah mati. Kabar itu sampai pada Pakis yang sedang berada di atas bukit, 

menyusun cermin-cermin yang dicuri dari rumah tetangganya. Lumo, bersama  

Kutta, datang dengan membawa serpihan kapal ayah Pakis bergoreskan kata 

“Pakis”. Dengan pasrah, Pakis menerima kabar tersebut. Alur cerita The Mirror 

Never Lies menunjukkan adanya perkembangan emosional dan psikologis pada 

diri Pakis, dari semula anak-anak yang keras kepala, lugu, menjadi anak-anak 

yang bisa berpikiran realistis bahwa ayahnya telah tiada. 

Dalam film Sendiri Diana Sendiri, proses pengambilan keputusan 

digambarkan secara menyeluruh. Mulai dari pencarian Diana tentang sosok istri 

kedua Ari, keputusan Diana untuk bekerja, sampai gugatan cerai. Sama seperti 

film The Mirror Never Lies, alur cerita yang digunakan di film ini mendukung 

pembentukan keputusan yang dilakukan oleh Diana. Tokoh Diana sering 

ditempatkan sendirian di dalam sebuah ruang untuk berkontemplasi, merenungkan 

permasalahan yang ia hadapi dan mencari solusi atas masalah tersebut. 

Perempuan, sebagai tokoh utama, diposisikan menjadi subjek film yang harus 
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mencari cara untuk keluar dari permasalahan, dan tidak bergantung pada 

keputusan orang lain. 

Posisi perempuan sebagai subjek yang aktif mengambil keputusan pada 

ceritanya sendiri juga terjadi di film Memoria. Maria, si tokoh utama perempuan, 

digambarkan memiliki masa lalu yang kelam. Ia diperkosa secara bergantian oleh 

tentara Indonesia semasa pendudukan Indonesia pada tahun 1975-1999, bersama 

perempuan Timor lain yang dituduh sebagai partisan Fratilin. Latar belakang 

kekerasan seksual ditampilkan sejak film dimulai, melalui beragam pengakuan 

dari para korban kekerasan seksual. Selanjutnya, alur cerita mengikuti psikologis 

Maria yang masih dihantui oleh trauma akan kekerasan seksual yang ia alami. 

Perkembangan psikologis Maria juga diceritakan, tentang bagaimana awalnya ia 

merasa ketakutan acapkali melihat baju yang ia kenakan sewaktu peristiwa 

tersebut. Ingatannya melayang jauh pada saat ia diperkosa oleh tentara di sudut 

rumahnya, lengkap dengan seragam tentara dan senapannya (sintagma 7, parallel 

syntagma 15=0). Bahkan, ketika ia menjahit baju tersebut, kesedihan, 

kekecewaan, dan penyesalan menyelimuti dirinya (sintagma 21, parallel 

syntagma 41-44=0). 

Strategi sutradara untuk menempatkan perempuan sebagai subjek di dalam 

filmnya merupakan salah satu ciri ‘film yang disutradarai perempuan’, seperti 

yang dikatakan Claire Johnston (1991, hal. 25-26). Johnston mengungkapkan, 

film perempuan yang disutradarai perempuan musti mampu memberikan wacana 

tandingan pada diskursus patriarki yang membentuk stereotipe perempuan dalam 

film pada umumnya. Sutradara perempuan harus bisa membentuk perempuan 

sebagai perempuan yang mewakili dirinya, bukan perempuan sebagai oposisi 

biner laki-laki. 

 Selain itu, Johnston juga merekomendasikan para sutradara perempuan 

untuk memasukkan feminine ‘voice’ ke dalam film-filmnya (1973, hal. 29-30). 

Feminine ‘voice’ dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan perempuan, terutama 

karakter perempuan dalam film, terhadap dominasi laki-laki (Grant 2001, hal. 

117). Pada ketiga film Kamila Andini yang telah dianalisis, ciri-ciri film 

perempuan ditunjukkan, yaitu perempuan sebagai perempuan yang memiliki 

keputusannya sendiri, tanpa harus bergantung pada dominasi laki-laki. Feminine 

‘voice’ juga ditampilkan melalui karakter Diana dan Maria, yang dengan berani 

melepaskan relasi dengan laki-laki karena merasa tidak diperlakukan dengan baik 

(terdominasi). 

 Dalam wawancara dengan Moira Sullivan (2015), Kamila Andini 

mengungkapkan bahwa pemilihan perempuan sebagai subjek membuat ia 

terkoneksi dengan karakter tersebut. Sebab, ia terkadang memasukkan cerita-

cerita tentang dirinya ke dalam karakter perempuan yang ada di film. Kamila juga 

menegaskan bahwa ada perbedaan antara perspektif laki-laki dan perempuan di 

dalam film, dan ia tidak ingin film-filmnya membawa sudut pandang laki-laki. 

 

Ruang Privat Perempuan 

 Aspek terakhir terkait kepengarangan Kamila Andini melalui tiga filmnya 

yaitu aspek sinematografi. Sinematografi mencakup pengambilan gambar, 

pencahayaan, artistik, maupun komposisi. Terutama yang dibahas dalam 
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pembahasan ini adalah pengambilan gambar dan komposisi. Aspek ini kemudian 

dapat melacak gaya artistik Kamila dalam menceritakan perempuan dalam tiga 

filmnya. Sebagaimana Metz (1991, hal. 26) menyebut ‘shot’ dalam film 

diumpamakan ‘kalimat’ dalam tulisan. Film secara keseluruhan adalah langue 

atau bahasa, tanpa langage atau sistem bahasa yang biasa ditemukan dalam 

perbendaharaan bahasa pada umumnya. Metz menyatakan bahwa bahasa film 

dapat membentuk sistem bahasanya sendiri melalui syntagma yang digunakan. 

 Ketika shot merepresentasikan sebuah kalimat, di mana syntagma adalah 

‘pola’ kalimat tersebut, maka film bisa dibaca sebagai sebuah gagasan. 

Penggunaan antara bracket syntagma dan descriptive syntagma bisa berbeda 

tergantung makna apa yang ingin disampaikan: bracket syntagma, yang terdiri 

dari potongan gambar singkat yang berbeda-beda dan tidak kronologis, digabung 

menjadi satu kesatuan yang membicarakan hal sama; sedangkan descriptive 

syntagma lebih membicarakan shot-shot yang kronologis, menghubungkan latar 

tempat dan waktu yang sama. Maka, bracket syntagma dipakai untuk 

membicarakan suatu fenomena atau objek yang umum, dengan mengambil 

kepingan-kepingan gambar dari berbagai latar tempat dan waktu, seperti shot 

bom, pesawat tempur, puing bangunan, yang bisa disimpulkan sedang 

membicarakan perang. Sedangkan descriptive syntagma lebih pada pembahasan 

secara kronologis, misal tokoh A sedang berjalan ke sekolah. 

 Dalam tiga filmnya, Kamila Andini menggunakan banyak variasi 

syntagma, salah satunya adalah autonomous shot. Autonomous shot seringkali 

dipakai untuk menerangkan suatu momen tunggal yang terjadi di latar tempat dan 

waktu tertentu, tanpa ada ketersinambungan kronologis dengan scene sebelum dan 

sesudahnya. Di film The Mirror Never Lies, jenis sintagma ini ada pada beberapa 

shot, seperti ketika Pakis dan ibunya yang sedang tidur (Sintagma 1, 1=0), Tayung 

dan beberapa warga perempuan membeli air bersih (Sintagma 20, 78-79), Tayung 

sedang bercermin (Sintagma 23, 88=0), Tayung di pasar (Sintagma 26, 98=0), dan 

Tayung menemukan gaun putih Tudo (Sintagma 29, 110=0). Dalam film Sendiri 

Diana Sendiri, autonomous shot ditemukan pada beberapa shot: Diana sedang 

memandang proses pengerjaan konstruksi bangunan di depan rumah (Sintagma 1, 

1-2=fade to black), Rifki dan Diana sedang memainkan pianika (Sintagma 7, 

17=0), Diana sedang berada di bilik sauna (Sintagma 9, 19=0), Diana dan Ari 

berada di pencucian mobil (Sintagma 13=28), Rifki sedang menunggu jemputan 

(Sintagma 17, 33=0), Diana sedang di jalan raya (Sintagma 19, 37=0), dan Diana 

menidurkan Rifki (Sintagma 21, 41=0). Pada film Memoria, jenis sintagma ini ada 

pada: gambaran pegunungan (Sintagma 4, 10=0), gambaran jalanan kampung di 

Timor Leste (Sintagma 10, 20=0 dan Sintagma 12, 22=0), Maria dan Flora tidur di 

ranjang (Sintagma 20, 40=0), dan baju Maria tergantung di depan rumah 

(Sintagma 24, 51=0). 

 Kamila menggunakan autonomous shot untuk dua tujuan: pertama, 

menggambarkan latar tempat terjadinya cerita, dan kedua, untuk memasukkan 

kepingan kecil cerita tokoh utama. Fungsi yang kedua sering dipakai untuk 

menampilkan suasana psikologis para tokoh utama perempuan, spesifiknya untuk 

menangkap kegelisahan yang dirasakan. Pada The Mirror Never Lies, psikologis 

Tayung ketika mengambil gaun putih milik Tudo ditampilkan, yaitu ada 
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ketertarikan secara seksual. Di adegan lain, kegelisahan ditampilkan Pakis yang 

sedang duduk di tepi dermaga, seolah sedang merenungkan nasib ayahnya. 

Kegelisahan juga digambarkan ketika Pakis memikirkan ayahnya. 

 Suasana psikologis yang kentara ditampilkan dalam Sendiri Diana Sendiri 

dan Memoria. Ekspresi gelisah di wajah Diana dan Maria direkam menggunakan 

big close up untuk menampilkan detail ekspresi mereka. Seperti pada adegan di 

mana Diana sedang merenung di bilik sauna dan Maria yang sedang 

mengkhawatirkan mahar Flora. 

Ruang-ruang privat yang ditampilkan juga menggambarkan ruang-ruang 

di dalam wilayah keluarga dengan ekonomi rendah. Di film The Mirror Never 

Lies, rumah Tayung dan Pakis ditampilkan hanya bertembok kayu dan bertiang 

kayu. Desain rumah ini memang merupakan ciri-ciri masyarakat Bajo yang 

memilih tinggal di atas laut, yang secara keseluruhan menyiratkan bahwa 

masyarakat Bajo kebanyakan berada di ekonomi yang menengah ke bawah. Di 

film Sendiri Diana Sendiri, Diana dan keluarganya digambarkan berada di rumah 

yang jauh dari tengah kota (suburban). Bahkan, jalan menuju rumahnya hanya 

mampu dilewati oleh satu mobil. Rumah yang ia tinggali menunjukkan 

kemampuan ekonomi Diana dan keluarga yang pas-pasan. Kondisi ini juga 

diperkuat oleh pernyataan Diana kepada Ari bahwa gaji yang didapat oleh Ari 

seharusnya hanya mampu untuk mencukupi satu keluarga saja, tetapi Ari memilih 

membaginya dengan keluarga lain. Di film Memoria, kemampuan ekonomi Maria 

yang rendah ditampilkan melalui pernyataan Flora yang menunjukkan bahwa ia 

sangat kecewa dengan kondisinya yang miskin. Rumah yang mereka tempati juga 

nampak seperti bangunan lama dengan gabungan kayu dan tembok yang 

menopang bangunan rumah. Selain itu, untuk urusan makanan saja, Maria hanya 

mampu mencari hasil hutan yang seadanya. Di sisi lain, Flora harus bekerja di 

toko stationary untuk bisa membantu perekonomian keluarga. 

Dengan keterkaitan antara ruang privat dan karakter, Kamila ingin 

menakankan proses kontemplasi yang dilakukan hingga menghasilkan sebuah 

keputusan di akhir film—entah itu untuk menjadi dewasa, atau sampai mampu 

melakukan perlawanan terhadap laki-laki. Dalam arti lain, subjek perempuan 

dalam ketiga film Kamila memutuskan pilihan bagi dirinya sendiri, melalui ruang-

ruang privat yang mereka tempati. 

Selain itu, salah satu argumen penting yang perlu digarisbawahi adalah 

film Kamila tergolong sebagai film perempuan ‘counter-cinema’. Argumen ini 

didasarkan pada analisis-analisis yang telah dilakukan yang menghasilkan data 

bahwa kandungan visual yang dimasukkan tidak mewakili perspektif laki-laki. 

Kamila berusaha menjauhkan male gaze dari kamera film ketika menyorot tubuh 

perempuan. Sebagai gantinya, ia memberikan alternatif: yaitu dengan 

memasukkan perspektif perempuan dalam pengambilan gambar. Sesuai dengan 

apa yang Laura Mulvey katakan tentang ‘feminist counter-cinema’: to free the 

look of the camera into its materiality in time and space and the look of the 

audience into dialectics and passionate detachment (1989, hal. 26). 
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KESIMPULAN 

 

Perempuan direpresentasikan oleh Kamila Andini melalui tiga cara sebagai 

berikut. Pertama, perempuan dalam ketiga film digambarkan sebagai ibu single 

parent dengan satu anak. Masing-masing menjalankan peran sebagai ibu, yaitu 

mengurus rumah dan anak, sekaligus mencari nafkah demi menghidupi keluarga. 

Dalam The Mirror Never Lies, Tayung menjadi ibu yang mengurus Pakis, sambil 

mencari hasil laut untuk dijual di pasar; dalam Sendiri Diana Sendiri, Diana 

menjadi ibu yang mengurus Rifki dan bekerja untuk stabilitas perekonomian 

keluarganya; dan dalam Memoria, Maria menjadi ibu yang mengurus Flora serta 

harus mencari bahan makanan di hutan. Peran para tokoh perempuan sebagai ibu 

lebih banyak ditampilkan di dalam rumah, sebagai ruang domestik mereka. 

Melalui penggambaran perempuan single-parent, Kamila juga menampilkan 

identitas keluarga dengan ekonomi rendah dalam ketiga film. Faktor ekonomi 

juga membentuk peran ganda yang dilakukan para tokoh utama perempuan. 

 Kedua, relasi antara perempuan dan laki-laki ditampilkan cenderung 

dominan terhadap perempuan. Relasi ini ditunjukkan melalui masalah yang 

berbeda antar film. The Mirror Never Lies memfokuskan relasi perempuan dan 

laki-laki dalam hubungan Tayung dan Tudo yang merasa tertarik antara satu sama 

lain; juga Pakis yang cenderung tidak bergantung pada karakter pria lain, kecuali 

dukun Sandro karena keinginan Pakis menemukan ayahnya. Sendiri Diana 

Sendiri menempatkan Diana pada posisi yang setara dengan suaminya, bahkan ia 

mampu melawan suaminya dengan memilih bekerja dan menggugat cerai. 

Memoria menggambarkan Maria awalnya sebagai sosok korban kekerasan seksual 

yang menutup diri karena perasaan trauma tersebut, namun di akhir cerita, Maria 

mampu mengusir suaminya yang tidak pernah memberikan ia kehidupan yang 

layak, meski suaminya mengklaim telah membeli mahar Maria dengan harga 

mahal. 

 Ketiga, penggambaran tubuh perempuan dilakukan secara hati-hati bahkan 

tidak ada unsur male gaze. Shot yang mengarah pada tubuh perempuan utamanya 

ditujukan untuk memberikan informasi tentang ekspresi muka dan ruang yang 
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karakter tempati. Tidak ada shot yang mengeksploitasi bagian tertentu tubuh 

perempuan yang dapat memancing fantasi laki-laki. Karena setiap latar tempat 

dari ketiga film berbeda-beda, maka penggambaran tubuh perempuan juga 

mengalami perbedaan. Di The Mirror Never Lies Tayung digambarkan memakai 

bedak putih di wajahnya sehari-hari, sebagai representasi dari masyarakat Bajo 

yang memang suka memakai bedak putih untuk menutupi wajah dari terik 

matahari. Pakaian yang dipakai Tayung umumnya berupa daster, karena 

kebanyakan ia digambarkan di dalam rumah dan di kampung. Sedangkan Pakis 

memakai kaos dan celana pendek. Sementara latar perkotaan nampak erat dengan 

pakaian yang dipakai oleh Diana dalam Sendiri Diana Sendiri. Ketika di dalam 

rumah, Diana memakai kaos dan celana pendek, sedangkan ketika di luar rumah 

Diana memakai pakaian formal. Persoalan tubuh lain yang dibahas dari film ini 

adalah perbandingan yang dilakukan oleh Ari secara tidak langsung pada pakaian 

Diana yang terlalu terbuka. Ari terlihat seolah membandingkan Diana dengan istri 

keduanya yang memakai pakaian tertutup ditambah hijab yang menutupi kepala. 

Dalam film Memoria, pakaian yang dipakai Maria adalah baju, kaos, daster, dan 

sarung. Pakaian ini merepresentasikan kebiasaan berpakaian masyarakat Timor 

yang mengalami akulturasi dengan budaya Jawa di mana sarung umum dijumpai. 

Persoalan tubuh yang utama dijumpai dalam film ini adalah trauma terhadap 

kekerasan seksual yang berakibat rasa kekecewaan pada tubuh Maria. 

 Keempat, Kamila Andini bisa dikatakan sebagai auteur karena terdapat 

beberapa kesamaan dalam ketiga filmnya, baik itu secara elemen naratif maupun 

elemen artistik. Elemen naratif mencakup pola narasi cerita yang dipakai oleh 

sutradara, sedangkan elemen artistik mencakup unsur yang nampak di dalam film, 

seperti visual dan audio. Ada tiga poin penting dari kepengarangan Kamila, yaitu 

aspek penokohan, aspek naratif, dan aspek sinematografi. Aspek penokohan dari 

film-film Kamila adalah penggunaan perempuan single-parent sebagai tokoh 

utama. Bagi Kamila, perempuan single-parent menunjukkan ketidakpastian dan 

kehilangan dalam satu waktu, yang menurutnya menjadi menarik karena dari 

ketidakpastian itu muncul harapan. Sedangkan untuk aspek naratif, Kamila 

menempatkan perempuan sebagai subjek di dalam cerita film. Permpuan menjadi 
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tokoh protagonis yang berusaha menentukan pilihan hidupnya. Perempuan 

menjadi pihak pengambil keputusan atas permasalahan yang ia hadapi, tanpa ada 

intervensi dari pihak laki-laki. Perempuan pada akhirnya digambarkan sebagai 

perempuan itu sendiri. Terakhir, aspek sinematografi ditampakkan melalui shot-

shot pada ekspresi karakter dan ruang yang melingkunginya, yang memberikan 

kesan suasana psikologis yang tengah dialami oleh si karakter. Shot-shot yang 

digunakan lebih banyak ialah big close up dan medium shot untuk menunjukkan 

relasi antara karakter dan ruang yang ia tempati. Relasi ini juga menampilkan 

karakter perempuan dengan tingkat ekonomi rendah hingga menengah melalui 

setting ruangan yang ditempati oleh para tokoh perempuan. Nampak, ruangan 

yang mereka tempati adalah rumah dengan kondisi yang tidak layak (seperti 

rumah Tayung dan Maria) atau rumah yang berada di pinggiran kota (seperti 

rumah Diana). Selain itu, shot-shot juga ditempatkan secara hati-hati untuk 

menghindari eksploitasi terhadap tubuh perempuan (male-gaze). 
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