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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada representasi pendekar perempuan pada tokoh Malini dalam Film
Gending Sriwijaya, yakni mengenai  heroisme perempuan sebagai pendekar dengan
menggunakan analisis semiotik John Fiske. Dalam film, perempuan seringkali ditampikkan
sebagai pemanis yang perannya hanyalah sebagai subordinat. Adanya kemunculan
perempuan sebagai pendekar diasumsikan dapat menjadi hal baru mengenai Representasi
perempuan terutama dalam film dalam film Indonesia.  Berdasarkan analisis terhadap dialog,
latar tempat, latar waktu, penokohan, perilaku, kostum, scene dan juga shoot dalam film ini,
Gending Sriwijaya menampilkan seorang perempuan yang mampu bergabung serta
memimpin pasukan dalam melakukan aksinya sebagai seorang pendekar. Namun hal tersebut
tentu saja dengan meminimalisir sifat sifat feminim yang ada dalam dirinya, dan
menggantinya dengan sifat sifat maskulin. Untuk mencapai tempat tertentu, ia harus berperan
menjadi seorang laki laki, meski masih ada sisi feminim dalam dirinya.
Kata Kunci: Perempuan, Heroisme, Identitas, Pendekar,Film.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi pendekar perempuan

dalam film Gending Sriwijaya. Hal yang akan diteliti adalah representasi heroisme

perempuan yang berperan sebagai pendekar. Film sendiri didefinisikan sebagai sebuah karya

seni yang juga berperan sebagai media komunikasi massa yang menyampaikan pranata sosial

dan dibuat berdasarkan kaidah sinematografi (Sobur,2004: 126) Kemunculan film Gending

Sriwijaya merupakan hal yang baru dalam perfiliman Indonesia. Hal ini dikarenakan film

Gending Sriwijaya merupakan Film Kolosal pertama yang ditayangkan di bioskop Indonesia

pasca tahun 80-an (Tariz, 1013 melalui cinetariz.blogspot.com/2013/01/review-gending-

sriwijaya) Film ini juga menjadi menarik diteliti karena memunculkan tokoh pendekar

perempuan bernama Malini. Kemunculan malini diasumsikan dapat menunjukkan hal yang

baru, terutama mengenai penyajian representasi perempuan dalam film Indonesia. Pada

umumnya, perempuan dalam film Indonesia direpresentasikan sebagai sosok yang lemah

serta memiliki kedudukan di bawah laki laki (Puspitasari, 2013:13-14).

Penelitian mengenai representasi perempuan sebenarnya sudah sering dilakukan.

Namun, penelitian mengenai perempuan yang berperan sebagai pendekar masih jarang

dilakukan. Selain itu film yang dipilih juga belum pernah diteliti sebelumnya. Hal ini
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dibuktikan dengan tidak ditemukannya hasil penelitian mengenai film Gending Sriwijaya,

baik secara cetak maupun online. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini peneliti berupaya

untuk melakukan penelitian mengenai representasi pendekar perempuan pada tokoh Malini

dalam film Gending Sriwijaya menggunakan riset kualitatif dengan analisis semiotik John

Fiske.

Film Indonesia menampilkan perempuan seringkali secara tidak adil. Perempuan

seringkali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam kelas, sosial, ekonomi, politik,

dan kekuasaan (Fakih,2003 : 15). Ketidak adilkan yang dialami oleh perempuan juga dapat

berasal dari asumsi yang mengatakan bahwa perempuan merupakan kaum penggoda. Seperti

pada film Perempuan Punya Cerita yang menampilkan bahwa perempuan dituntut untuk

menerima keadaannya yang dipoligami dengan berbagai alasan tertentu yang menyudutkan

perempuan (Kusuma, 2006 : 18). Begitu juga dengan film wanita berkalung sorban yang

menampilkan perempuan sebagai tokoh yang dikekang oleh lingkungan sosialnya (Erlita,

2010).

Penggambaran penggambaran perempuan melalui film itu sendiri tidak lain

disebabkan karena film, merupakan sebuah realitas yang dibentuk. Zoonen dan Steves dalam

Sunarto (2009:135) menyatakan bahwa media memandang media sebagai instrumen  utama

dalam menyampaikan steriotip, patriakal dan nilai nilai hegemoni mengenai perempuan. Film

juga dikatakan sebaga media dalam menampilkan sebuah kapitalisme dalam skema patriaki,

yakni penindasan dari sisi kelas sosial dan juga penindasan gender sebagai sebuah sistem

yang disediakan (Sunarto, 2005.:23).

Banyak  hal yang dapat ditangkap dari film. Baik secara audio maupun simbol simbol

pada visualnya. Sebagai salah satu media komunikasi, Devito (2011:572)  menyatakan bahwa

film merupakan salah satu media komunikasi yang  populer saat ini. Film juga dinyatakan

sebagai bagian dari kebudayaan massa yang muncul seiring dengan perkembangan

masyarakat industri dan popular (Sumardjijati,2009:153). Sedangkan dari pandangan Klasik

Bazin, film dikatakan hanya sebagai sebuah seni yang diangkat dari sebuah fenomena dan

menghasilkan ilusi realitas (Bazin dalam Elsaesser dan Buckland, (2005: 2-6). Teori klasik

film lebih menitikberatkan pada teknik pembuatan film dalam pengaplikasian ide yang

dimiliki manusia(Donato,2013).
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Film sebagai media massa, tentu saja tidak dapat bersikap netral

(Sumardjijati,2009:152). Ada pihak yang mendominasi atau terwakili kepentingannya dalam

film tersebut. Oleh sebab itu, Elsasser dan Buckland(2002:4) menyebutkan bahwa film

merupakan kumpulan kode spesifik yang diwujudkan secara audio visual. Hal ini

menyebabkan terbukanya kemungkinan pada film sebagai pembentuik konstruksi sosial pada

masyarakat mengenai suatu hal, baik secara implisit maupun eksplisit. Sobur (2004:127)

juga menyebutkan bahwa film merupakan rekaman realitas yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikannya pada layar. Realitas yang diciptakan

kemudian akan menimbulkan kemungkinan adanya  kemungkinan dari golongan dari orang

tertentu untuk menyelipkan pemikirannya mengenai suatu realitas sosial yang terjadi dalam

masyarakat.

Film sebagai media massa juga merupakan salah satu instrumen utama yang

membangun konstruksi gender pada khalayak. Di media massa, perempuan dan laki laki

direpresentasikan dengan steriotip yang bersifat kultural, yakni kedudukan laki laki di atas

perempuan (Sadi, 2010 :59). Hal ini dilakukan untuk mereproduksi peranan jenis kelamin

secara tradisional. Film sebagai salah satu media komunikasi massa tentu saja memiliki peran

dalam membentuk konstruksi gender itu sendiri.

Film “Gending Sriwijaya” merupakan film kolosal Indonesia yang pertama kali

ditayangkan di bioskop pada era 2000an . Dilansir dari cinema21, film ini berhasil bertahan

di bioskop Indonesia selama kurang lebih dua minggu dengan jumlah penonton sebanya

55.760 orang. Film ini juga mendapat banyak pujian dari penonton youtube. Film yang

disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini memunculkan tokoh pendekar perempuan bernama

Malini yang diperankan oleh Julia Perez. Malini merupakan anak dari anggota gerombolan

perampok yang tidak suka dengan sistem pemerintahan kedatuan Bukit Jerai yang dinilai

korup. Kerajaan Bukit Jerai sendiri merupakan kerajaan kecil yang menjadi pecahan dari

Kerajaan Sriwijaya.

Keberadaan tokoh Malini sebagai pendekar perempuan merupakan suatu hal yang

perlu diperhatikan karena di  Indonesia , Peran pendekar dalam film komersil banyak

didominasi oleh laki laki seperti tokoh Wiro sableng, Si Buta dari Gua Hantu, dan Angling

Dharma. Begitu juga dengan konsep mengenai heroisme yang sering kali dikaitkan dengan

sifat sifat maskulin yang hanya dimiliki oleh laki laki.
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Penelitian yang akan dilakukan kali mengenai representasi perempuan sebagai

pendekar pada Film “Gending Sriwijaya” . Dalam penelitian ini, perempuan sebagai

pendekar yang diperankan oleh Malini akan diteliti menggunakan analisis semiotik milik

John Fiske. Analisis semiotik Fiske  menyatakan tanda memiliki tiga buah ruang lingkup.

Yakni tanda itu sendiri, kode, dan juga budaya dimana tanda tersebut dibuat. Teori John

Fiske mendapatkan pengaruh dari dua teoris semiotik terdahulu, yaitu Pierce dan Sassure.

Peneliti memilih analisis semiotik model Fiske untuk melakukan karena model ini sesuai

dengan kajian penelitian yakni media Audio Visual sehingga peneliti dapat melakukan

penelitian dapat dilakukan secara mudah dan mendalam.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh beberapa akademisi. Edwina Ayu

Dianingtyas dari Universitas Diponogoro (Dianingtyas 2010) yang membahas Representasi

Perempuan Jawa dalam Film RA Kartini pada skripsinya, kemudian Sukma Sejati dari UPN

Yogyakarta  yang melakukan penelitian melalui skripsinya yang berjudul Representasi

Kekerasan Pada Perempuan dalam Film Perempuan Berkalung Sorban (Sejati 2011), dan juga

Maryo Simon Risambessi dari UPN Jatim yang melakukan penelitian dengan judul

Representasi Perempuan Berpenampilan Maskulin dalam Film Get Married pada skripsinya

(Rissambesi 2012). Meskipun sama sama melakukan penelitian mengenai representasi.

Namun metode dan pokok bahasan yang diteliti berbeda. Peneliti diatas menggunakan

Roland Barthes, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis semiotik milik Fiske yang

diasumsikan lebih cocok diterapkan di objek yang sifatnya audio visual. Peneliti yang sudah

melakukan penelitian di atas juga hanya melakukan penelitian sebatas pada gender dan

identitas, sedangkan penelitian ini membahas tidak hanya pada identitas gender saja,

melainkan juga heroisme perempuan yang terdapat pada film.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Heroisme Perempuan sebagai pendekar tidak dapat dilepaskan

ddengan studi mengenai gender dan juga representasi perempuan dalam film. Pendekar dan

perempuan merupakan dua buah kata yang dapat dibilang kontradiktif, dimana konsep

mengenai pendekar adalah merupakan suatu hal yang maskulin, sedangkan perempuan

merupakan suatu hal yang feminim. Demikian pula dengan konsep mengenai heroisme yang

seringkali dikaitkan dengan tindakan tindakan yang bersifat macho.
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Heroisme perempuan sebagai pendekar dalam film ini melalui level Realitas dan

representasi ditunjukkan dengan keikut sertaan Malini dalam melakukan perang gerilya. Hal

ini dapat dilihat dari tempat persembunyian Malini dan kelompoknya yang terletak jauh di

dalam hutan. Geriliya merupakan suatu strategi perang yang saat ini dikenal luas. Serangan

geriliya dinilai efektif, karena serangannya bersifat mengelabui,menipu, bahkan melakukan

serangan kilat. Kadang taktik ini juga mengarah pada taktik mengepung yang tidak terlihat.

Para pelaku geriliya biasanya tinggal di sekitar hutan dan bertahan hidup di wilayah gua.

Geriliya juga dilakukan untuk menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar dan juga

dilengkapi persenjataan yang kuat. Geriliya merupakan bentuk perjuangan untuk merebut

kekuasaan dengan keterbatasan kemampuan.Selain itu, perlawanan Malini dan kelompoknya

dilakukan melawan penguasa pada saat itu, yakni pihak kedatuan Bukit Jerai.

Pada Film Gending Sriwijaya, Malini ditunjukkan sebagai tokoh pendekar perempuan

yang protagonis. Hal ini dapat dilihat dari  perilaku Malini yang sifatnya menolong orang

yang mebutuhkan. Seperti pada saat Purnama ditemukan tergeletak di antara perdu karena

luka panah, Malini menolong Purnama dengan membawanya ke kediaman Malini beserta

kelompoknya serta menyembuhkannya.

Perilaku menolong orang lain dapat dikatakan sebagai sebuah aksi heroik karena

konsep ini sejalan dengan pemikiran Franco dan Zimbardo (2008) mengenai salah satu dari

empat konsep dimensi heroisme, yaitu sebagai sebuah reaksi yang terjadi begitu saja sebagai

bentuk dari situasi yang sedang terjadi. Orang yang sedang terluka tentunya membutuhkan

pertolongan dengan segera agar ia tetap dapat bertahan hidup. Seperti yang dilakukan oleh

hero lainnya dimana mereka seringkali menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Selain

itu, sifat ini juga  merupakan bentuk dari perwujudan rasa cinta kasih yang merupakan

subordinasi dari konsep eros yang dikemukakan oleh Jung (dalam Sadli,2010 :12).  Eros

sendiri merupakan konsep yang sering dikaitkan dengan konsep feminitas. Konsep mengenai

eros sendiri yang diwujudkan melalui pengobatan terhadap orang yang sedang terluka dapat

dikatakan sebagai bentuk heroisme dari perempuan. Dalam perang dunia I dan II, beberapa

perempuan sudah mengkontribusikan dirinya untuk menjadi relawan dan merawat luka orang

orang yang sedang berperang.

Bentuk dari heroisme perempuan lainnya yang ditunjukkan oleh tokoh Malini juga

dapat dilihat dari Narasi berupa dialog yang terdapat dalam film tersebut. Ia berkontribusi
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dalam  upaya menghancurkan ketidakadilan yang diterapkan oleh pihak kedatuan yang

semena mena dalam hal memerintah sehingga menghasilkan perilaku pemerintahan yang

korup serta merugikan masyarakat kecil.

Kehadiran Malini sebagai Pendekar perempuan bertujuan untuk melawan ketidak

adilan tersebut.Dari narasi serta dialog dalam film tersebut, dapat dilihat bahwa melakukan

perlawanan terhadap pihak Kedatuan yang memiliki legitimasi yag kuat pada wilayah

tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Malini dan kelompoknya menjadi buronan. Hal

tersebut tentunya merupaka suatu berat yang harus dihadapi oleh Malini dan tentu saja

membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Namun, Malini Tetap memilih hal tersebut

demi cita citanya menggulingkan pihak kedatuan yang otoriter agar rakyat dapat hidup

sejahtera.  Penjabaran mengenai pengorbanan Malini dapat dilihat pada saat Malini

menjawab pertanyaan  Putra Kelana mengenai Pilihan hidupnya sebagai prajurit

Putra Kelana : Ngapo Kelen pilih hidup cak ni?
Malini : Ini bukan Pilihan. Kami Hanya bertahan.

Semenjang babangmu naik tahta. Kami semua
ini dulunya seniman, pelajar. Hanya sedikit yang
prajurit. Babangku salah satunya.

Putka Kelana : Ki Goblek dulu prajurit kemanan?
Malini : Laksamana Kendrakani. Prajurit laut yang

dihormati. Itu dulu sebelum Aku lahir.
Babangmu itu memimpin kedatuan dengan cara
kekerasan. Ia Gunakan Laskar Perang.
Musnahkan siapapun demi kesenangan.
Kesenian yang muncul pun kesenian yang nak
muja muja die. Dia ubah sejarah dari sudut
pandangnya. Bukan lagi kesenian rakyat

Putra Kelana : Pemimpin, memang patutnya Macam itu
Malini : Apapun Alasann, pasti membenarkan. Kito

Cuma bisa melawan atau terinjak
Putra Kelana : Tapi Sampai Kapan?
Malini : Sampai Ada yang Bisa dipercaya untuk

menyimpan tradisi yang kita simpan.

Berdasar dialog tersebut, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Malini memiliki tekad

untuk mengembalikan sejarah yang sengaja dihilangkan oleh pihak Kedatuan. Ia memilih

untuk berada dalam tempat yang berseberangan dengan pihak Kedatuan. Dengan kata lain,
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Malini berusaha melawan takdir yang telah ditetapkan  oleh kedatuan. Ia berusaha melakukan

pembelaan pada tanah kelahirannya yang sedang dalam keadaan kacau dengan cara berjuang

dalam  upaya mengembalikan kejayaan kedatuan dan kebesaran negeri, selayaknya kejayaan

yang pernah diraih oleh Kedatuan Sriwijaya.

Pembelaan perempuan terhadap ketidakadilan yang terjadi di Masyarakat seringkali

muncul hingga saat ini, dan tak jarang perempuan pada ahirnya menjadi korban. Sebagai

contoh perjuangan beberapa pahlawan perempuan seperti Cristina Martha Tiahahu.

Perjuangan Cristina dalam menggapai kemerdekaan tanah airnya saat dijajah oleh belanda.

Hal demikian juga berlaku pada Cut Nyak dien yang memimpin perlawanan untuk mengusir

Belanda dari tanah airnya.

Semenjak Bayi, Malini dikisahkan hidup bersama Ki Goblek dan kelompoknya di

sebuah gua di tengah hutan. Ibunya juga merupakan seorang petarung. Hal tersebut dapat

dilihat dari scene ketika adik laki laki  Malini, Dian  khawatir terhadap keadaannya yang baru

saja terkena pisau beracun

Dian : Kak..
Ki Goblek : Ngapa pulak kaba sedih dengan keadaan kakak kaba ini.

Dio ini betino ganoh..macam Umak kaba itu

Statement dialog diataas menyatakan bahwa ibu Malini juga seorang perempuan petarung

sama seperti dirinya. Bagaikan Buah jatuh yang tak jauh dari pohonnya, keadaan keluarga

serta kaeakter ibu Malini yang merupakan seorang prajurit sekaligus seorang ibu. Sifat Malini

yang seperti itu peneliti asumsikan berasal dari sosialisasi dan juga interaksi Malini terhadap

orang tuanya, karena konsep diri seseorang, berasal dari interaksi seorang anak dengan orang

tuanya pada saat anak tersebut beranjak dewasa (Sadli, 2010 :13). Seperti pembahasan yang

pernah dikemukakan oleh peneliti di pembahasalan sebelumnya, keadaan Malini dapat

disejajarkan dengan prajurit perempuan yang Dahoman Amazon yang terkenal akan

kemampuannya melakukan pertarungan hingga menewaskan banyak tentara Perancis

(Adams, 2012). Kemampuan tersebut tentu saja tidak didapatkan secara instan, namun juga

dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Sedari kecil, prajurit  Dahoman Amazon  dilatih sejak

kecil untuk memegang senjata. Mereka juga  tidak melakukan pembedaan secara signifikan
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antara male dan female role. Perempuan dibebaskan bahkan diwajibkan untuk menjadi

seorang perempuan sekaligus seorang pendekar.

Terkait sifatnya yang maskulin, Malini  digambarkan  memiliki sifat  cinta kasih,

berbagi potensi hidup, serta mengasuh. Ia memiliki sifat communal yang berprinsip dari Eros

yang menggambarkan sifat sifat feminim seorang wanita. Disamping Itu, Malini juga

memiliki sifat agentik, yakni memiliki kompetensi, logika berpikir, dan kekuasaan yang

merupakan sifat sifat maskulin dan didasarkan oleh logos (Jung dalam Sadli, 2010 :12).

Selain itu, Malini memiliki ketegasan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal

ini dapat dilihat pada scene dimana Malini menolak untuk bersanding dengan Purnama  yang

kembali mendapatkan tahtanya setelah ia menjadi bagian dalam  menjatuhkan pihak

Kedatuan yang dipimpin oleh awang kencana.

Ketegasan Malini juga dapat dilihat dari keputusannya menentukan nasib adik laki

lakinya, biyan. Berikut adalah dialog ketika Malini berada di hutan mengumpulkan kayu

bakar sembari mangawasi adiknya belajar dari lontar.

Biyan : Kak, ajarilah aku sejurusmu
Malini : Pandai kau nak apa? Kau belagaknlah dengan

otak. Bukan tubuh kamu.
Biyan : Tapi biyan tak selamanya hidup dengan kakak,

mak, bapak. Biyan kelak juga punya keluarga kak.
Malini : Kakak dah merencanakan kamu dak hidup disini.

Kamu perlu keluar. Kalau perlu kamu sekolah  ke
negeri China. Disana otak kamu dihargai. Kakak
dah nabung untuk itu Sekarang, ambil ini
(menyerahkan lontar) bukan ini (mengambil
pedang)

Sikap Malini mengambil keputusan untuk orang lain merupakan sikap yang maskulin.

Intonasi suara  yang tidak terbata bata menunjukan bahwa ia tidak pernah ragu untuk

mengambil keputusan, bahkan ketika ia mengambil keputusan untuk jalan hidup orang lain.
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Disamping perilaku yang mengarah kepada maskulinitas seperti yang disebutkan

diatas, Tokoh Malini memiliki sisi  feminim yang ada dalam dirinya. Sisi tersebut Malini

tampak ketika dia digambarkan sebagai seorang perempuan yang sayang kepada adik laki

lakinya, yakni biyan.

Malini juga merupakan sosok pendekar perempuan yang cerdas sehingga Ia dipercaya

untuk mengemban tugas  dalam menjalankan misinya. Hal ini dapat dilihat dari   gerak tubuh

yang  luwes namun kuat, ucapan yang tegas, tingkah laku  cepat tanggap, dan  suara lantang.

Hal ini didukung oleh pernyataan Putra Kelana pada saat merancang taktik untuk  melakukan

penyerbuan ke pada pihak Kedatuan.

Putra Kelana : Kito perlu pasukan yang lebih lagi
Ki Galek : Tapi macam apo?
Putra Kelana : Malini Tau caranya

Pernyataan Putra kelana menyatakan bahwa Malini tidak hanya dapat dipercaya dalam hal

melakukan serangan pembuka, tetapi juga menjalakan taktik. Dan menurut peneliti, taktik

yang digunakan oleh Malini cukup cerdas. Ia memimpin para wanita untuk menggunakan

tubuhnya yang telah dilumuri oleh racun sebagai pancingan. Mengajak para prajurit Kedatuan

untuk bercinta dan kemudian menghabisinya. Sebagian dari mereka tidak dibunuh, melainkan

dibiarkan memilih untuk mengikuti para perampok untuk menjalankan misi.

Awal kemunculan Malini adalah sebagai pendekar yang menyerang sekelompok

penjahat yang merupakan suruhan dari Kedatuan untuk memungut upeti dari rakyat yang

sudah sengsara. Ia selalu menjadi barisan pertama dalam melakukan penyerangan. Malini

melakukan penyerangan secara cepat dan tepat. Seperti pada saat Scene pertama pada shoot

dimana Malini menyerang secara tiba tiba. Kemudian pada Scene 5 yang menunjukkan

bahwa Malini berpura pura menjadi orang yang akan melahirkan, ketika pertolongan dari

pihak Kedatuan datang, Malini menghabisi orang orang tersebut.

Aksi Malini sejalan dengan definisi mengenai heroisme yang dikemukakan oleh

Edward (dalam Campbell, 2006), yakni berupa tindakan yang dilakukan untuk orang lain

yang berwujud kepada kekuatan fisik, militer, dan sosial budaya.  Sedikit demi sedikit, alini

dan kelompoknya berupaya untuk melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan dari

kedatuan sebagai perlawanan atas ketidak adilan yang dialami oleh Masyarakat.
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Sebagai pedekar, ada beberapa gesture Malini yang perlu diperhatikan terkait dengan

heroisme dan identitas gender. Perilaku pertama yang perlu dilihat adalah cara duduk dan

tertawanya. Malini kerap  berada di lingkungan yang dikelilingi oleh laki laki. Oleh sebab itu,

gesture tubuhnya terkadang juga mirip lelaki. Bagaimana cara ia duduk, berbicara, dan

tertawa. Lebih dekat dengan bahasa tubuh lelaki di bandingkan dengan perempuan

Malini duduk dengan cara mengangkat kaki ke atas da tertawa dengan . Malini tidak

seperti cara duduk perempuan yang dibentuk oleh masyarakat seperti duduk dengan cara

bersimpuh dan menutup kedua kaki agar terlihat lebih anggun. Di sebagian besar wilayah di

Indonesia, Perempuan tidak diperkenankan untuk duduk dengan cara mengangkat kaki

dengan alasan tidak sopan. Bahkan di Aceh, terdapat perda yang melarang perempuan untuk

duduk dengan kaki terbuka karena dianggap tidak sopan (Berita Satu, 2003). Cara duduk

dengan cara melebarka atau mengangkat kaki, hanya boleh dilakukan oleh laki laki. Maka

dengan ini, cara Malini duduk seperti dapat dikatakan  menggambarkan sifat maskulin yang

ada pada dirinya.

Selain itu, Malini memiliki gerakan yang tangkas. Hal ini dapat dilihat dari ketika dia

melakukan kegiatan bela diri. Seni bela diri merupakan upaya perlindungan diri dari serangan

musuh. Pada zaman dahulu, upaya pembelaan diri dilakukan  dengan tangan kosong. Hal ini

menghasilkan  beberapa seni bela diri a, salah satunya adalah silat. Silat merupakan jenis bela

diri asli dari indonesia yang menggabungkan kekuatan, ketangkasan, dan juga keindahan.

Kegiatan bela diri yang dilakukan oleh Malini ditafsirkan oleh peneliti sebagai gerakan

pencak silat. Hal ini dapat dilihat dari gerakan gerakannya yang mematikan, kuat, namun

tetap indah.

Pada Level Ideologi yang ingin disampaikan adalah merupakan bagian dari kesetaraan

gender yang dipertunjukkan dalam bentuk heroisme perempuan.  Ideologi dapat dikatakan

sebagai representasi atas realitas karena ideologi merupakan produk dari dari suatu struktur

sosial yang khas. (Jackson dan Jones 1998 : 368 ) Dalam perfilman Indonesia, perempuan

biasanya direpresentasikan sebagai perempuan yang tampil sebagai fantasi laki laki. Selama

ini, perempuan dalam media massa selalu saja ditampilkan sebagai sosok yang lemah. Pada

film ini, Perempuan tidak digambarkan sebagai sosok yang lemah dan pemanis dalam film.

Perempuan disini digambarkan sebagai sosok yang kuat  dan heroik, serta memiliki potensi

yang sama dengan laki laki, termasuk potensi dalam memperjuangkan hak orang banyak.
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Saat ini, sosok perempuan seringkali digambarkan sebagai sosok yang berjuang untuk

mencapai haknya. Sebut saja dalam film  Jamila dan presiden yang merupakan Gambaran

perempuan dalam melawan kekerasan. Pada film ini, sosok perempuan, yakni Malini tidak

lagi digambarkan sebagai sosok perempuan yang tengah memperjuangkan haknya sebagai

seorang perempuan, melainkan sebagai sosok perempuan yang memperjuangkan hak orang

lain dengan skala lebih besar lagi dan tidak terbatas hanya pada kelompok perempuan saja.

Sosok Malini yang diceritakan hidup pada abad 15 tersebut dapat dikatakan sebagai tokoh

yang heroik.

Heroisme perempuan pada tokoh Malini mencakup keseluruhan dari konsep heroisme

yang dikemukakan oleh Edward dalam Campbell ( 2006 ) yakni heroisme yang bersifat

‘macho’ karena tergantung pada kemampuan fisik, militer, dan budaya serta dimensi konsep

heroisme seperti yang dilakukan oleh Franco dan Zimbardo yakni heroisme dalam

memperjuangkan sesuatu yang ideal, pengorbanan sosial, bersifat aktif maupun pasif, serta

merupakan suatu reaksi atas terjadinya suatu situasi tertentu. Bentuk heroisme perempuan

yang paling menonjol dalam tokoh ini ditunjukkan dengan adanya   kekuatan, keberanian,

perjuangan, kepemimpinan dan tekad yang kuat. Tentu saja hal ini dapat diasumsikan sebagai

bentuk Heroisme perempuan yang dapat diidentifikasi dengan definisi heroisme yang

melekat pada laki laki maupun definisi heroisme yang seringkali melekat pada diri seorang

perempuan, yang hanya sebatas keberanian di wilayah psikologis saja.

Heroisme perempuan juga dapat menjadi kritik mengenai wacana  kebebasan

perempuan untuk berekspresi dan juga mengambangkan diri di masa ini. Ada sebuah

pemikiran dari sang pembuat film untuk mengkritisi kesetaraan gender yang diperoleh

perempuan sejak abad yang jauh sebelum modern.  Namun, kesetaraan yang didapatkan oleh

perempuan tersebut hanya berlaku jika perempuan tersebut menjadi maskulin seperti halnya

laki laki. Ia harus membuang sifat-sifat feminim yang ada dalam dirinya dan mendominasi

dirinya sendiri dengan sifat sifat yang maskulin. Penemuan ini menunjukkan bahwa

meskipun perempuan mendapatkan kesetaraan, sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Ia

tetap dituntut untuk tidak menjadi dirinya dengan sifat sifat perempuan pada umumnya,

namun harus dengan sifat maskulin yang dimiliki oleh laki laki.

Mengacu kepada pendapat Hall dan juga Turner mengenai representasi dan film

sebagai agen perubahan sosial, ide ide yang diselipkan dalam film menjadi sesuatu yang patut
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untuk diperhatikan karena bukan tidak mungkin film bertujuan untuk melakukan penetrasi

terhadap suatu ideologi ataupun pendapat serta pandangan, sehingga dapat diasumsikan

bahwa film ini memiliki tujuan untuk menyampaikan ide mengenai kesetaraan perempuan

yang terjadi di Indonesia, sekaligus kritik terhadap anggapan bahwa perempuan merupakan

sosok yang kodratnya berada di bawah laki laki nan merupakan suatu keniscayaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini merupkan penelitian deskriptif yang menbahas mengenai representasi

pendekar perempuan dalam film Gending Sriwijaya, yakni Heroisme perempuan sebagai

pendekar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Bahwa Heroisme perempuan sebagai

Pendekar ditunjukkan dengan cara cara yang maskulin. Oleh sebab itu dapat disimpulkan

bahwa Pendekar perempuan merupakan sosok perempuan yang menyingkirkan sebagian

besar sifat sifat feminimnya dan lebih memiliki sifat sifat maskulin.
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