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ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai wacana tubuh perempuan yang dipolitisasi dalam film Tespack,
You’re My Baby.  Film TestPack menggambarkan sebuah politisasi tubuh perempuan untuk menjalani
fungsi reproduksinya dan menjadi seorang ibu, yang berfungsi untuk melanjutkan keturunan keluarga.
Hal inilah yang membuat film TestPack memilki signifikansi untuk diteliti dibandingkan film yang lain.
Penelitian ini menggunakan teori gender dan kuasa tubuh sebagai dasar  menganalisis wacana dalam film
tersebut. Analisis wacana Fairclough digunakan untuk menghubungkan antara teks, praktik wacana, dan
praktik sosial budaya.Penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan dapat terperangkap dalam tubuh
mereka sendiri dari tanda serta peran yang ditempelkan pada tubuhnya.Perempuan telah terpenjara dalam
standar-satandar kecantikan yang diwacanakan melalui tubuh mereka dan lingkungan sosial merupakan
faktor yang mempengaruhi perempuan untuk merasa bersalah bila tidak memiliki keturunan.Karena
standar-standar telah dibuat dan terapkan pada tubuh perempuan, tubuh perempuan bukanlah miliknya
personal, melainkan milik bersama—lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Kata kunci: politik tubuh, perempuan, analisis wacana, kecantikan, reproduksi

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai wacana tubuh perempuan yang dipolitisasi dalam film

Tespack, You’re My Baby.  Peneliti tertarik untuk mempertanyakan hal ini karena perempuan

digambarkan tidak memiliki kuasa akan tubuhnya sendiri. Di sini tubuh perempuan terpolitisasi

oleh budaya, di mana perempuan seakan “dipaksa” untuk mengikuti kebiasaan yang berlaku di

masyarakat.Foucault melihat ini sebagai bentuk politik tubuh, yakni perempuan secara tidak

sadar diminta untuk mendisiplinkan tubuhnya “The state surveillance, control and regulation of

bodies as productive and reproductive unit”(Foucault 1980).Media berupa film berperan sebagai

aparatus yang menampilkan konvensi tanda berupa budaya, mitos, dan kepercayaan yang

dilekatkan pada perempuan dan membuat pemahaman terhadap suatu wacana, salah satunya

politik tubuh.

Masyarakat Indonesia masih memposisikan perempuan sebagai individu nomor dua

setelah laki-laki.Perempuan masih dianggap sebagai individu yang membutuhkan laki-laki

didepannya. Pada dasarnya Indonesia tetap mempunyai kebiasaan yang kental akan patriarki.

Laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian peran, dan
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aktivitas.Dalam pembagian peran, perempuan di Indonesia masih dibagi dalam dua sektor peran

yakni domestik dan publik.Domestik diartikan memilki wilayah aktivitas didalam rumah,

sedangkan publik merupakan wilayah luar rumah.Pekerjaan rumah tangga seperti memasak,

mengurus anak, dan mengatur uang belanja, dianggap sebagai kodrat perempuan sebagai

penguasa wilayah domestik.Sedangkan peran perempuan di wilayah publik masih dianggap

sebagai sebuah peran tambahan.“Perempuan yang bekerja masih dianggap sebagai pencari

nafkah tambahan, dan akibatnya terjadi pembedaan upah antara laki-laki dan perempuan”

(Susanti 2005, 35-36).

Peran domestik perempuan di masyarakat juga berarti peran sebagai istri dan ibu.“Peran-

peran yang ditawarkan masyarakat, yaitu di sektor domestik sebagai istri atau ibu dan tetap

berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, sekaligus tetap mempengaruhi sektor publik

melalui perannya di sektor domestik tersebut” (Handayani and Novianto 2004, 47).Perempuan

dianggap memang sudah memiliki kodrat untuk menjadi seorang istri.Perempuan berkewajiban

menurut kepada suami yang berperan sebagai kepala keluarga.Perempuan pun dianggap

memiliki kodrat sebagai seorang ibu, organ reproduksi yang hanya dimiliki oleh perempuan

dijadikan alasan untuk perempuan menghasilkan keturunan.Hal ini sejalan dengan pendapat

Siregar, “alat reproduksi laki-laki hanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan sperma,

sementara kelanjutan umat manusia terletak pada alat reproduksi perempuan yang memproduksi

sel telur dan berfungsi untuk memelihara dan menghidupi manusia baru”(Siregar 2004, 336).

Film merupakan salah satu media massa, yang digunakan untuk menyampaikan sebuah

konstruksi realitas. Politik tubuh perempuan dalam mereproduksi dipercaya sebagai konstruksi

sosial, yang disiarkan oleh media massa.Karenanya penggambaran politisasi tubuh perempuan

melalui fungsi reproduksi yang mendominasi dalam film Testpack di yakini sebagai suatu bentuk

kontruksi sosial.Seperti yang disebutkan oleh (Kellner 1995),

Radio, TV & Film & other products of media culture provide materials out of which we
forge our very identities; our sense of selfhood; our notion of what it means to be
male/female; our sense of class of ethnicity & race, of nationality, of sexuality, and of “us
& them”

Film TestPack menggambarkan sebuah politisasi tubuh perempuan untuk menjalani

fungsi reproduksinya dan menjadi seorang ibu, yang berfungsi untuk melanjutkan keturunan
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keluarga. ““Real women” still look good, adore children, and care about homemaking” (Wood

2005, 22). Perempuan dianggap perempuan sesungguhnya bila dia dapat terlihat menarik, dapat

memproduksi anak sebagai keturunan serta mengasihinya, dan bertanggungjawab terhadap

segala urusan rumah tangga.Perempuan dikonstruksi untuk tetap mengingat ‘kodrat’nya sebagai

ibu, dan ibu rumah tangga, meskipun perempuan tersebut bergerak dalam ranah publik.

Perempuan yang tidak bisa menghasilkan keturunan dianggap sebagai sesuatu hal yang

salah. Hal inilah yang membuat film TestPack memilki signifikansi untuk diteliti dibandingkan

film yang lain. Karena film Testpack menampilkan pasangan dengan perempuan yang dituntut

untuk menjalani perannya sebagai ibu, namun pasangan tersebut tidak bisa menghasilkan

keturunan. Selain itu, dalam film Testpack terdapat dua pasangan yang memiliki masalah

berbeda dimana pada satu pihak kemandulan disebabkan oleh laki-laki dan pihak lainnya

perempuan.peneliti berasumsi hal ini dapat membedakan hasil penelitian ini dengan film yang

lainnya.

Penelitian ini ingin mencari tahu lebih dalam bagaimana film testpack mewacanakan

politik tubuh perempuan seperti wacana kecantikan danfungsi reproduksi.Perempuan di set untuk

berperan, berperilaku, beridentitas sesuai dengan apa yang dikonstruksi masyarakat, termasuk di

dalamnya sebuah fungsi reproduksi. Karenanya peneliti ingin melihat bagaimana film testpack

sebagai salah satu media massa mengkontruksikan sebuah pemahaman akan politik tubuh

perempuan.

“Representation is the production of the meaning of the concepts in our minds through

language” (Hall 1997, 17).Berdasarkan pengertian representasi penelitian ini dapat digolongkan

sebagai penelitian komunikasi, karena representasi merupakan penggambaran sebuah pesan

melalui sebuah produksi makna. DeFleur mengategorikan tiga pola pembentukan pengaruh lewat

media massa, yakni memperteguh nilai dan norma yang ada, menciptakan nilai dan norma baru,

dan mengubah nilai dan norma yang ada (Mulyana 2008). Film sebagai media massa

memperteguh sebuah nilai masyarakat mengenai peran perempuan, dan wilayah domestik

perempuan. Ataupun mengubah nilai dan norma yang ada menjadi sebuah nilai dan norma baru.

Nilai dan norma yang berhubungan dengan perempuan digambarkan dalam film TestPack, nilai

dan norma tersebut dapat diperteguh, diubah ataupun diciptakan.
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PEMBAHASAN

Tubuh perempuan bukanlah miliknya sendiri, perempuan diminta untuk membentuk

tubuhnya seperti apa yang diinginkan oleh lingkungan. “Cara menjaga tubuh, cara menampilkan

tubuh di depan orang lain memperlihatkan jarak antara tubuh yang diperbolehkan secara praktik

dan tubuh yang sah” (Bourdieu 2010, 93). Perempuan diminta untuk mengolah tubuhnya sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari dialog Tata sebagai

pemeran utama film, yang merupakan pegawai di perusahaan advertising saat meminta rekannya

untuk mencari model iklan.

Gue titip cari modelnya ya. Pokoknya yang cantik, yang terkenal. Pokoknya yang lagi
happening aja.

Advertising tempat Tata bekerja memiliki standar mengenai perempuan seperti apa yang

akan mereka tampilkan melalui media. Kata cantik yang diucapkan menekankan bahwa

perempuan yang masuk dalam kategori cantik merupakan perempuan yang mereka percaya

untuk memasarkan produknya, dan diyakini dapat membuat produknya lebih diminati oleh

konsumen.“Penampilan fisik tetap menjadi pengaruh yang baik untuk memberikan suatu

anggapan atau kesan terhadap orang yang belum dikenal cukup baik”(Melliana, Menjelajah

Tubuh:Perempuan dan Mitos Kecantikan 2006, 23).

Standar-standar kecantikan yang ditentukan oleh lingkungan dan ditampilkan melalui

media, menurut Foucault merupakan sebuah kontrol dan pendisiplinan terhadap tubuh seorang

perempuan.Perempuan pada akhirnya tidak dapat lagi mengontrol tubuhnya sesuai dengan

kemauannya sendiri. Karena citra perempuan akan ditentukan melalui apa yang dia tampilkan

melalui tubuhnya dan pakem atas citra tersebut telah ditentukan, sehingga perempuan ditekan

untuk mengikutinya. Kata cantik yang ditekankan Tata sebagai syarat yang harus dimiliki oleh

seorang model adalah sebuah control terhadap tubuh-tubuh model.

Media yang menampilkan iklan tersebut merupakan perantara terjadinya politisasi dan

kapitalisasi tubuh perempuan, dengan memainkan dan meperlihatkan kebutuhan dan standarisasi

palsu.Bahkan Tata sebagai perempuan ikut andil dalam terbentuknya standar perempuan cantik

tersebut. Hal ini terlihat dari pembicaran Tata yang mencari model dan menekankan kata
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‘pokoknya yang cantik’. “Televisi mempunyai daya untuk mengkonstruksi wanita-wanita”palsu”

(pseudopeople) yang memainkan peran-peran “palsu” dan lingkungan-lingkungan “palsu”.

Ironisnya lagi, kaum wanita pun berkolusi dalam merekayasa realitas palsu dan mitos-mitos

tersebut” (Mulyana 1998, 349).

Perempuan dibuat tidak merasa puas akan wajahnya sendiri dan diminta untuk

memolesnya agar terlihat lebih cantik.

Gambar 1: Make Up sebagai Standar Kecantikan

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana Sinta sebagai perempuan membutuhkan

make-up untuk mempercantik dirinya.Tak hanya itu, profesi Sinta sebagai model semakin

memperkuat posisi penting dari alat rias.Peralatan berdandan seperti make-up merupakan salah

satu wujud ‘penindasan’ terhadap perempuan. Dimana ungkapan bahwa perempuan berdandan

merupakan perempuan yang cantik, akan menghancurkan ciri khas dari masing-masing tubuh

perempuan. Karena pada akhirnya setiap perempuan akan memoles wajahnya dengan standar

kecantikan yang sama, mode yang sama, hingga seluruh perempuan ‘cantik’ akan tampak serupa.

Gambar 2: Perempuan dengan Standar Kecantikan Media

Gambar tersebut merupakan pemeran-pemeran perempuan yang berada di dalam film

Testpack. Gambar pertama ialah Meriam Bellina, yang berperan sebagai Ibu Sutoyo yakni pasien

dari Rahmat. Meriam Bellina digambarkan sebagai perempuan berusia lima puluh tahunan.

Meskipun sudah berusia lanjut Meriam tetap diperlihatkan cantik dengan kulit putih dan make up

tipis yang menegaskan karakter kerasnya dalam film tersebut. Gaya rambutnya ditampilkan lebih
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tradisional sesuai dengan umurnya, namun tetap serasi dengan kebaya yang dikenakannya

sepanjang film. Pakaian dan gaya rambut tradisional tersebut seakan juga menjadi simbol dari

pemikiran yang tradisional, dimana Ibu Sutoyo ialah perempuan yang berpemikiran bahwa

menikah bagi perempuan ialah semata-mata sebagai fase kehidupan yang harus dijalani ketika

telah dewasa. Tujuan menikah itu sendiri menurut Ibu sutoyo semestinya untuk menghasilkan

anak sebagai keturunan.

Gambar kedua ialah Renata Kusmanto yang berperan sebagai Sinta. Sinta ialah seorangj

model internasional, sehingga ia memerlukan make up sebagai bagian dari pekerjaannya. Sinta

memiliki kulit yang lebih putih dibanding pemeran lainnya, dan cenderung memiliki rona

kaukasoid. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan yang putih kaukasoid lebih cantik

dibanding pemeran lain, hingga pantas untuk karakter yang berperan sebagai model. Dimana

model ialah gambaran dari kesempurnaan yang ingin ditampilkan oleh sebuah produk, terlebih

dalam film ini Sinta merupaka model dari produk make up dan acara fashion dunia yang

berkaitan erat dengan kecantikan. Gambar diatas ialah cuplikan dari adegan ketika Sinta berada

di rumah dan tidak sedang menjalani pekerjaannya. Dalam rumah pun, Sinta tetap diperlihatkan

memakai make up tipis dengan gaya rambut di kucir kuda bawah yang sedang in saat ini.

Gambar ketiga memperlihatkan Karissa Habibie yang berperan sebagai Dian, Fitria

Sechan yang berperan sebagai Yani, dan Acha Septriasa yang berperan sebagai Tata.Ketiga

perempuan tersebut ialah teman yang sama-sama bekerja di bidang advertising.Dian ialah ibu

dari dua orang anak, sedangkan Yani ialah perempuan yang memilih fokus pada pekerjaannya

dan menegsampingkan pernikahan.Tata sendiri merupakan pemeran utama dari film.Ketiganya

memiliki kulit putih dan memakai riasan pada wajah.

Seluruh perempuan ini telah lolos dalam standar kecantikan yang dimiliki oleh pembuat

film.Bila dilihat keempatnya memiliki kulit putih, mulus, dan berbadan langsing. Riasan make up

tampak di wajah mereka, menojolkan tulang pipi yang tirus, dan mata yang tajam. Bulu mata

palsu, pewarna mata, pipi dan mulut, pensil alis, pensil mata, hingga pewarna kuku. Merupakan

sebuah alat yang digunakan untuk menyempurnakan kecantikan perempuan sesuai dengan

standar yang ditentukan. Tak hanya itu  media memperlihatkan bahwa perempuan cantik ialah
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perempuan yang berkulit putih, halus, serta berbadan langsing. Film Testpack sebagai objek

penelitian menampilkan perempuan perempuan yang sesuai dengan standar tersebut.

Standar kecantikan tak hanya ditentukan oleh sesama perempuan melainkan juga oleh

laki-laki.Dimana laki-laki memiliki standarnya masing-masing untuk memilih perempuan yang

dijadikan pasangannya.Rahmat sebagai seorang laki-laki juga memberikan standar wanita

menarik melalui beberapa dialog. Suatu hari, Rahmatbercerita kepada Tata mengenai pasangan

keluarga yang saat ini menjadi pasiennya. Pasangan tersebut sudah menikah selama tiga puluh

tahun, namun berkeinginan untuk bercerai.

Tiga puluh tahun cerai? Kita nggak akan gitu kan, kang?
Nggak. Kecuali ada yang lebih muda

Perempuan menginginkan tubuh seksi, kulit kencang, dan tetap terlihat muda sejalan

dengan apa yang diinginkan oleh laki-laki. “Perempuan dipresentasikan sebagai apa yang ia

representasikan bagi laki-laki”(Thornham 2010, 222).  Keinginan laki-laki ini direpresentasikan

dalam kalimat rahmat yang mengatakan kata ‘wanita muda’ sebagai alasan yang mungkin saja

membuatnya berpaling dari istrinya. Permintaan laki-laki akan kemudaan ini membuat para

perempuan merasa penting untuk merawat tubuhnya dan menjadikan kulitnya terap kencang dan

indah hingga selalu tampak muda.

Film ini juga memperlihatkan bagaimana perempuan yang cantik akan dipilih oleh laki-

laki untuk menjadi pasangannya. Hal ini terlihat dari dialog antara Tata dengan manajernya saat

melihat-lihat foto di akun facebook Sinta yang menampilkan fotonya semasa kuliah.

Ini siapa ya?
Namanya Rahmat. Mantan gue.
Mantan lo?Dia nggak nyesel.Secara sekarang lo kondang gitu.
Kan gue yang ninggalin dia dulu.
Ooo
Ironisnya, gue ninggalin dia demi Heru.

Dialog tersebut memperlihatkan bahwa Sinta yang telah menjadi seorang model yang

cantik dapat membuat dua orang pria tertarik, dan membuatnya Sinta dipilih untuk dijadikan

pasangan. Sinta sendiri sebagai perempuan juga diperlihatkan memiliki kuasa untuk memilih

laki-laki mana yang ingin dia jadikan pasangan, yang terlihat dari kata ‘kan gue yang ninggalin

dia dulu’ dan ‘gue ninggalin dia demi Heru’. Ini memperlihatkan bahwa film Testpack tak hanya
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melanggengkan wacana mengenai standar kecantikan perempuan, namun juga memperlihatkan

bahwa perempuan yang cantik berhak untuk memilih pasangan untuk dirinya. Sehingga

perempuan tidak hanya dalam posisi dipilih oleh laki-laki namun juga memilih.

Perempuan dapat terperangkap dalam tubuh mereka sendiri dari tanda serta peran yang

ditempelkan pada tubuhnya. Salah satu ialah peran sebagai ibu yang ditempelkan sebagai fungsi

dari organ reproduksi yang dimilikinya. Konstruksi mengenai tubuh tersebut berlaku bahkan

sebelum perempuan lahir. Ann Oakley (1972), seorang perempuan adalah tubuh ditambah

konstruk sosial kultural yang dinvestasikan kepada tubuhnya. Tubuh dikonstruksi untuk

menampilkan atau mempertunjukkan suatu gender tertentu yang sudah dikonstruksi terlebih

dahulu sebelum tubuh itu sendiri ada (Prabasmoro 2007, 51-52).

Testpack mengisahkan seorang perempuan bernama Tata yang berprofesi sebagai wanita

karier di sebuah perusahaan advertising.Tata sudah menikah selama tujuh tahun namun belum

memiliki keturunan.Tata memiliki seorang suami bernama Rahmat yang berprofesi sebagai

psycology consultant, dan seorang ibu mertua yang selalu menanyakan kehadiran cucu.

Gambar 3: Berbagai Usaha agar Lekas Hamil

Gambar tersebut merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh Tata agar lekas

mendapatkan hasil positif.Tata dan Rahmat digambarkan membaca buku untuk mencari

pengetahuan mengenai seks dan kehamilan.Kumpulan buku yang diperlihatkan menampakkan

bahwa mereka sering mencari informasi dari beragam sumber. Tata meminta Rahmat untuk

berendam di air dingin sesuai dengan petunjuk kerabat yang mengatakan cara tersebut akan

berhasil. Serta Tata yang mengambil posisi menungging setelah berhubungan badan karena

meyakini bahwa sperma harus dituntun menuju sel telur.Tata memiliki kekhawatiran yang amat

sangat setelah tujuh tahun menikah namun tak kunjung dapat memberikan keturunan.

Kekhawatiran Tata tak lain dikarenakan stereotip yang melekat pada perempuan yang sudah
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dipahami sebagai sebuah kodrat. Perempuan memiliki kodrat yang tidak bisa digantikan oleh

laki-laki, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui (Naqiyah 2005, 97).

Rahmat sebagai suami prihatin dengan segala usaha yang dilakukan istrinya untuk

mendapatkan anak. Rahmat memberikan pemahaman kepada Tata bahwa mereka berpasangan

menjadi suami istri karena saling menyayangi bukan karena ingin memiliki anak. Patricia

Spencer Faunce dan Susan Phipps Yonas mengatakan bahwa ‘seksualitas mencangkup kegiatan

yang paling manusiawi yang tidak harus bertujuan untuk memenuhi tugas

reproduksi’(Prabasmoro 2007, 294). Rahmat sebagai suami mencoba meyakinkan bahwa dalam

kondisi apapun ia akan tetap menyayangi Tata.

Aku disamping kamu tuh nggak pernah sia-sia. Kan kita nikah bukan cuma buat punya
anak tujuannya, tapi karena saya sayang sama kamu.
Saya sayang banget sama kamu, makanya saya mau ngasih kamu anak.

Kalimat yang diucapkan Tata sebagai alasannnya untuk ingin segera menghasilkan anak.

Semakin membenarkan wacana bahwa seorang istri baru akan dinyatakan sempurna bila dapat

menjadi seorang ibu. Serta kasih sayang dalam rumah tangga ditentukan oleh keberadaan anak.

Adanya anak seolah-olah menjadi bukti kasih sayang suami-istri, bukti bahwa mereka normal

baik secara biologis maupun secara norma masyarakat, juga sebagai pengikat untuk terus

bersatunya suami-istri (Triwijati and Andari 2005, 31).

Setelah melakukan beraneka ragam usaha, pada akirnya Tata meminta untuk

berkonsultasi dengan dokter kandungan dan mengecek kondisi rahimnya. Di lain pihak Rahmat

sang suami enggan untuk pergi ke dokter dikarenakan ia merasa hal tersebut seperti

mempertanyakan kesuburan mereka. Laki-laki umumnya menolak dipersalahkan karena merasa

bisa mengalami ereksi dan ejakulasi.Tidak dipahami bahwa kemampuan seksual dan

kemampuan mengahasilkan keturunan adalah dua hal yang berbeda (Triwijati and Andari 2005,

38).Apa yang dirasakan Rahmat berbanding terbalik dengan Tata yang resah ingin mengetahui

hal yang menyebabkan dirinya tak kunjung hamil. Karena Tata merasa memberikan anak adalah

tanggung jawabnya dan proses yang harus dilaluinya sebagai seorang istri bagi Rahmat.

Selain sosok Tata, juga terdapat pemeran Sinta yang merupakan mantan kekasih dari

Rahmat. Sinta dan suaminya sedang dalam proses perceraian dikarenakan Sinta tidak dapat
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memiliki anak.Terdapat adegan Sinta mengambil barang di rumah suaminya.Dan terlibat

percakapan kecil dengan suaminya yang bernama Heru.

Kamu ada uang?Sekarang tinggal di apartemen mana?
Kenapa mas tanya gitu? Toh aku juga sudah nggak layak untuk mas

Percakapan ini memperlihatkan bahwa Heru menunjukan perannya sebagai suami yang berfungsi

sebagi tempat istri bergantung, salah satunya dari faktor keuangan. Berbanding terbalik, Sinta

memperlihatkan bahwa dirinya telah gagal menjalankan perannya sebagai seorang istri.Hal ini

terlihat dalam kalimat Sinta yang menyatakan bahwa dirinya tidaklah layak bagi

suaminya.Dikarenakan Sinta sebagai istri tidak dapat memberikan keturunan pada

suaminya.Pada umumnya orang beranggapan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan perkawinan

adalah bila kita mempunyai anak, maka tanpa kita sadari kita pun jadi ikut mempercayainya

sebagai suatu kemutlakan (Triwijati and Andari 2005, 31).

Film Testpack tak hanya menggambarkan perempuan sebagai pihak yang menerima

tekanan saja namun juga menggambarkan perempuan sebagai pihak yang dapat mengambil

keputusan untuk dirinya sendiri. Hal ini terlihat dari reaksi Tata ketika mengetahui Rahmat

mandul. Tata marah dan menunjukkan surat tersebut kepada Ramat dan melemparnya, bahkan

menampar Rahmat,dan meminta untuk cerai.

Hal ini memperlihatkan bahwa sebagai media film Testpack telah mendekontruksi

wacana mengenai perempuan sebagai pihak yang lemah dan hanya menerima saja. Wanita bisa

memilih dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Wanita pun bisa menolak disalahkan

akan ketidak hadiran seorang anak dalam rumah tangga, dan dapat memutuskan untuk bercerai

bila suami mengecewakannya. Sehingga suami tidak selalu menjadi pihak yang memiliki power

dalam rumah tangga terlebih dalam pemutusan dilanjutkan atau tidaknya sebuah hubungan.

Peran publik perempuan seringkali dikaitkan sebagai sebab perempuan tidak dapat

menjalankan peran domestiknya dengan baik seperti menjadi istri ataupun ibu. ‘Sangatlah jelas

bahwa menjadi istri dan menjadi ibu, dalam pandangan Beauvoir, adalah dua peran feminism

yang membatasi kebebasan perempuan, tetapi hal yang sama juga berlaku bagi peran perempuan

bekerja. Beauvoir menekankan bahwa perempuan pekerja sama halnya dengan istri dan ibu,

tidak dapat melepaskan diri dari batasan feminitas’ (Tong 2006, 270-271).
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Film Testpack juga mengartikulasikan diskursus alternatif yakni kehadiran anak ataupun

peran domestik dirasa mengganggu aktivitas publik dari perempuan. Hal ini diperlihatkan

melalui adegan teman Tata, Yani yang datang dari Bangkok untuk menawarkan pekerjaan disana

bagi Tata dan salah seorang rekan kerjanya, Dian. Namun Dian menolak pekerjaan itu berkaitan

dengan peran domestik yang dijalankannya.

Lingkungan yang terus-menerus menyampaikan kewajiban dari organ reproduksi

membuat Tata sebagai perempuan memiliki kekhawatiran akan dirinya yang tak kunjung dapat

memenuhi kewajiban tersebut.Dalam film ini sosok mertua dicerminkan sebagai orang luar

keluarga yang terus menekankan peran ibu yang seharusnya dimiliki pula oleh perempuan

bersuami.

Gambar 4: Ekspresi Rahmat Ketika Ibunya Membicarakan Kehadiran Cucu

Rahmat sebagai suami digambarkan selalu membela posisi istrinya di mata ibunya, yang

menilai mereka sudah terlalu lama menikah namun tak kunjung memberinya cucu.Rahmat selalu

meminta ibunya untuk menjaga perasaan Tata, karena pertanyaan-pertanyaan dari ibunya

cenderung membuat Tata semakin tertekan. Pada gambar diatas Rahmat terlihat tidak tertarik

dengan pembicaraan ibunya yang mengarah pada pertanyaan mengenai anak maupun program

kehamilan yang dilakukan oleh Tata dan Rahmat. Bahkan rahmat cenderung menyudahi

pembicaraan.Hal ini memperlihatkan bahwa film Testpack sebagai media telah berperan aktif

dalam menanggapi isu yang berkembang dimasyarakat. Ini merupakan sebuah bentuk aktivisme

media, dimana pemeran pria dalam film ini cenderung membela keberadaan istrinya yang

disalahkan oleh lingkungannya. Adegan ini bertolak belakang dengan film-film lain yang telah

ada sebelumnya, dimana laki-laki biasanya terdiam dan mengikuti saja apa yang dikatakan oleh

ibunya, bahkan seringkali laki-laki digambarkan ikut menyalahkan dan memojokkan istrinya

bersama ibunya.
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Selain ibu mertua Tata juga didorong oleh lingkungannya untuk segera memilik

anak.Teman-teman disekitar Tata memberikannya berbagai informasi mengenai hal-hal yang

dapat membuatnya cepat memiliki anak. Seperti dalam satu adegan Rahmat diminta Tata untuk

berendam di air yang berisi es batu.

Duh dingin, neng. Harus ya kayak gini?
Harus dong yang ngasih resep anaknya udah tiga

Ketersediaan Rahmat untuk ikut melakukan usaha-usaha yang diyakini dapat

mempercepat kehamilan seperti, berendam di es batu, memakan tauge dan sayuran, serta

mempraktikkan hal-hal yang dibaca melalui buku.Memperlihatkan bahwa Rahmat sebagai laki-

laki tak hanya diam melihat istrinya tertekan.Rahmat sebagai laki-laki ikut serta membantu dan

bersusahpayah untuk menghilangkan tekanan-tekanan yang diterima istrinya.Film testpack

memperlihatkan bahwa urusan domestik seperti tanggungjawab terhadap kehadiran seorang anak

dalam pernikahan tak hanya milik perempuan namun pasangan baik istri dan suami.

Selain itu, saat pertama kali melakukan program hamil dokter memeriksa keadaan

Rahmat dan Tata. Namun pertanyaan dokter cenderung dominan menanyai Tata.

Ibu Arista Natadiningrat.Ibu Arista menstruasinya teratur?
Teratur, dok.
Teratur ya.Sudah berapa lama kalian menikah?
Tujuh tahun, dok.
Tujuh tahun.Kalian sering berhubungan seks?
Aktif.
Sudah kenal sistem kalender?
Sudah kenal sih, dok.Malah kita udah makan makanan yang bergizi.Pokoknya pola
makan, asupan, dan lainnya sudah.

Saya bertanya pada Ibu.Ibu mengidap darah tinggi nggak?
Ya, semenjak kawin sama dia aja sih dok.
Oh, saya mengerti. Bapak bisa tunggu dulu disini sebentar.Saya mau memeriksa ibu.

Dokter disini terlihat memberikan penekanan dominan pada pihak Tata saja.Pertanyaan

mengenai menstruasi yang hanya dialami perempuan, hingga sistem kalender yang merupakan

pola masa subur perempuan.Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Tata merasa sebagi posisi yang

salah, hingga Tata secara tidak sadar langsung mengklarifikasi bahwa dia telah melakukan tuga
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domestiknya dengan baik.Seperti mempersiapkan makanan yang bergizi dan asupan yang cukup

untuk dirinya dan suami.Pertanyaan berikut yang langsung ditekankan pada ibu, semakin

memperkuat bahwa dokter cenderung menyalahkan pihak perempuan.Dan melakukan

pemeriksaan hanya kepada Tata saja, serta langsung memutuskan bahwa Tata perlu melakukan

treatment hormon yang disebut dengan Invitro.

Penempatan perempuan sebagai subordinat membuat dokter langsung merasa bahwa

perempuanlah yang mengalami masalah dengan organ reproduksinya, sehingga perlu diberikan

tindakan.Dokter seakan memiliki kuasa untuk menghakimi tubuh perempuan sebagai bagian

yang bersalah.Perempuan sebaiknya mampu mengatur tubuhnya sesuai dengan keinginannya.

Perempuan bebas memutuskan apa yang terbaik untuk tubuhnya dan kesehatan reproduksinya

(Naqiyah 2005, 108).

Namun akhirnya diketahui bahwa Tata dan Rahmat tak kunjung memiliki anak bukan

karena kesalahan Tata, melainkan Rahmat.Rahmat memiliki sperma yang tidak bagus

kualitasnya, sehingga tidak bisa membuahi sel telur Tata.Hal ini menjadi menarik karena

setelahnya sosok Ibu Rahmat tidak lagi muncul, untuk memperkarakan kehadiran cucu.Ini

menunjukkan bahwa film Testpack tetap melanggengkan wacana yang ada bahwa pria tidak

boleh terlihat lemah.

Ibu mertua pada film ini berperan sebagai sistem yang menekan perempuan yang tidak

dapat menjalankan perannya. Ibu dari Rahmat merupakan wanita sunda yang halus dan lembut

hal ini terlihat dari cara berbicaranya yang tak langsung memojokkan kondisi Tata yang tak

kunjung hamil, melainkan dengan menanyakan dan meminta secara terus menerus kehadiran

seorang cucu, serta melakukan sindiran-sindiran yang halus. film ini Ibu Rahmat kurng memiliki

power yang kuat dalam mencampuri rumah tangga Tata dan Rahmat dikarenakan mereka tinggal

di rumah yang terpisah dan berbeda kota  sehingga tekanan yang diberikan termediasi melalui

telepon bukan tekanan langsung. Selain itu Rahmat sebagai suami juga cenderung membela

keadaan istrinya, bahkan meminta ibunya untuk tidak terus nenerus menanyai Tata perihal

kehadiran cucu.

KESIMPULAN
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Peneliti berkesimpulan bahwa wacana politik tubuh perempuan dalam film tersebut

dibagi ke dalam dua kategori yakni politisasi dalam bentuk kecantikan, dan dalam menjalankan

fungsi reproduksinya.Dalam wacana kecantikan tubuh perempuan dibatasi dalam standar-standar

kecantikan yang diberikan kepadanya. Standar kecantikan tersebut dibentuk dan diasosiasikan

melalui lingkungan sosial dan media massa. Menurut peneliti, media massa tak hanya

memerangkap tubuh perempuan dalam berbagai standar, namun juga mengkapitalisasi tubuh

perempuan dengan memanfaatkannya sebagai objek kapitalis. Film Testpack tak hanya

melanggengkan wacana mengenai standar kecantikan perempuan, namun juga memperlihatkan

bahwa perempuan yang cantik berhak untuk memilih pasangan untuk dirinya. Sehingga

perempuan tidak hanya dalam posisi dipilih oleh laki-laki namun juga bebas untuk memilih

pasangannya.

Film Testpack juga mewacanakan politik tubuh perempuan melalui organ reproduksi

yang dimilikinya. Perempuan dilahirkan memiliki rahim dengan sel telur yang siap untuk dibuahi

oleh sperma, sehingga membentuk janin dan menghasilkan anak.Keberadaan organ reproduksi

khas yang hanya dimiliki oleh perempuan ini membuatnya dituntut untuk menjalankan fungsinya

dengan baik. Mereka yang tidak bisa memfungsikan organ reproduksinya akan dianggap aneh,

dicemooh dan ditekan dengan hujatan-hujatan.

Di sisi lain Film Testpack telah mendekontruksi wacana mengenai perempuan sebagai

pihak yang lemah dan hanya menerima saja. Wanita bisa memilih dan mengambil keputusan

untuk dirinya sendiri. Wanita pun bisa menolak disalahkan akan ketidakhadiran seorang anak

dalam rumah tangga, dan dapat memutuskan untuk bercerai bila suami mengecewakannya.

Sehingga suami tidak selalu menjadi pihak yang memiliki power dalam rumah tangga terlebih

dalam pemutusan dilanjutkan atau tidaknya sebuah hubungan.Film sebagai media juga telah

berperan aktif dalam menanggapi isu yang berkembang dimasyarakat. Ini merupakan sebuah

bentuk aktivisme media, dimana pemeran pria dalam film ini cenderung membela keberadaan

istrinya yang disalahkan oleh lingkungannya.

Selain itu film ini memperlihatkan bahwa pihak yang bersalah tak selalu perempuan

dengan menggambarkan bahwa laki-laki pun bisa menjadi pihak yang bersalah.Tanggungjawab

atas tidak bisanya suami istri menghasilkan keturunan tak hanya pada tubuh—alat reproduksi—
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perempuan, namun laki-laki juga memiliki posisi penting.Hanya saja hal ini menjadi menarik

karena setelahnya sosok mertua sebagai salah satu bentuk sistem yang mengatur tidak lagi

muncul, untuk memperkarakan kehadiran cucu.Yang secara tidak langsung Testpack tetap

melanggengkan laki-laki sebagai pihak yang tidak boleh dipersalahkan dan tidak boleh terlihat

lemah.
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