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ABSTRAK

Unsur etnisitas menjadi salah satu fokus utama untuk menggambarkan bagaimana kehidupan perempuan.
Dengan kondisi lingkungan tempat tinggal suku bajo, akan membuat penelitian ini menjadi menarik. Isu-
isu lingkungan yang diangkat dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan dan lingkungan
menjadi dua unsur yang saling sejalan. Peran-peran domestik yang melekat pada perempuan masih
ditemui dalam film ini dimana para perempuan suku bajo masih mngerjakan perkerjaan rumah tangga
seperti memasak, mengurus anak, dan membersihkan rumah. Selain itu ada tokoh bernama Tayung yang
menjalani perannya sebagai orang tua tunggal, Tayung juga harus melakukan pekerjaan mencari nafkah
untuk menghidupi anaknya. Kemudian peran perempuan sebagai anak kecil yang melekat pada Pakis
membuat gambaran yang berbeda tentang perempuan. Kehadiran laki-laki mengantarkan perempuan
menjadi seorang yang patuh dan akhirnya menjadi seorang yang setia terhadap suaminya. Sebagai
seorang istri yang setia dan patuh perempuan bajo tidak bebas melakukan sesuatu kecuali kehadiran laki-
laki ditiadakan.
Kata Kunci: perempuan, film, etnisitas, lingkungan, analisis teks

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perempuan suku Bajo direpresentasikan dalam

film “The The Mirror Never Lies”.. Seperti yang kita tahu sudah banyak sekali film-film yang

mengangkat tema perempuan, tetapi masih belum ada yang mengangkat tentang suku Bajo.

Setting lokasi menjadi hal yang menarik dimana lingkungan tempat tinggal suku Bajo yang

berada di wilayah perairan akan memunculkan keunikan tersendiri. Menurut Weigert (1984)

pembentukan identitas dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya.

Disamping itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan dan juga dalam diri individu akan

sangat mempengaruhi pembentukan identitas dalam diri individu tersebut (Berk, 2007). Seperti dalam

film ini dimana sutradara mencoba mengangkat kehidupan perempuan dalam suatu etnis dengan identitas

yang jauh berbeda dari perempuan yang digambarkan di media, yaitu suku Bajo yang muncul dalam film

“The Mirror Never Lies”.

Seorang sutradara yang merupakan seorang akan memberikan gambaran tentang perempuan ke

dalam sebuah film yang diproduksinya dengan cara yang berbeda dari sutradara laki-laki. Perbedaan sifat

dan perbedaan perikalu antara laki-laki dan perempuan akan membuat cara pendang peremuan dan laki-

laki menjadi berbeda. Menurut Oakley dalam Fakih (1999, p. 71) gender merupakan behavioral diffences

(perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yang diciptakan

manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Nugroho, 2008; p. 3). Perbedaan cara pandang

laki-laki dan perempuan inilah yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk melihat bagaimana

perempuan digambarkan melalui sudut pandang perempuan.



Sebagai media massa, film memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi realitas yang ada.

Namun, tidak semua realitas yang ada dalam kehidupan nyata diangkat dalam sebuah film. Para pembuat

film memiliki kuasa dalam memilih dan menampilkan ulang realitas sebagai secondhand-reality atau

realitas kedua. Realitas kedua ini direkronstruksi melalui bahasa dan simbol-simbol yang dikodifikasikan

sedemikian rupa dan telah disepakati bersama.

Proses kerja media ini lah yang disebut sebagai representasi. Seperti yang disebutkan oleh

Croteau & Hoynes (2002, p. 196), representasi merupakan hasil dari proses seleksi dimana ada bagian

tertentu dari realitas yang ditonjolkan dan ada bagian lain yang diabaikan. Ini berarti realitas yang

ditampilkan dalam media, termasuk film, tidak utuh, melainkan hanya sebagian. Representasi yang

ditampilkan media massa, termasuk film, dapat mempengaruhi persepsi dan definisi masyarakat

mengenai realitas sosial (McQuail, 2000; p. 64).

Garin Nugroho dalam bukunya Kekuasaan dan Hiburan (1998) memaparkan bahwa film

merupakan hasil peleburan antara hakikat seni dan media komunikasi massa. Menurutnya, film juga bisa

disebut sebagai media percampuran dari berbagai unsur seni lainnya, seperti drama, puisi, bahkan novel.

Maka dari itu film menjadi objek penelitian yang menarik untuk dikaji. Menurut UU No. 8 th 1992

tentang Perfilman Nasional dijelaskan bahwa film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan

media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam

padapita seluloid, pita video, yang ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik dan elektronik (Dewan

Film Nasional, 1994 : 15).

Kolaborasi pemeran dari aktor dan aktris profesional dengan pemeran yang sebagian besar

merupakan penduduk asli perkampungan Bajo yang menjadi setting lokasi pembuatan film membuat film

ini memiliki gambaran yang mendekati kehidupan sebenarnya dari masyarakat Bajo. Seperti yang kita

ketahui bahwa film merupakan representasi dunia nyata, dunia yang kita tinggali. Eric Sasono menulis

dalam artikelnya yang berjudul “Menyoal Tema Film Indonesia” (Irwansyah 2009, p. 17), dibanding

media lain, film memiliki kemampuan untuk meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan

sehari-hari.).

Film adalah refleksi dari realitas, seperti dituturkan oleh Graeme Turner yang memaknai film

sebagai representasi dari realitas masyarakat (Sobur, 2006). Dalam film, biasanya terdapat suatu cerita

yang mengungkap realita yang bisa dijumpai di sekitar kita. Penggambaran realitas oleh film membuat

film menjadi suatu hal yang dekat dengan tempat kita tinggal dan dekat dengan kehidupan sosial kita

(Kolker, 1998; p. 13).

Perempuan sebagai sebuah sistem tanda dalam film merupakan hasil konstruksi sosial dalam

sebuah masyarakat dan budaya patriarkal yang seringkali bekerja dalam sebuah proses ketidaksadaran.

Inilah yang akhirnya membuat perempuan  direpresentasikan secara negatif dalam sebuah film dan

seringkali diterima sebagai suatu yang alamiah. Dalam budaya patriarki, perempuan yang hadir dalam

sebuah film tidak pernah direpresentasikan secara utuh sebagai seseorang yang memiliki kepentingannya

sendiri. Mereka (perempuan) hanya direpresentasikan secara sepotong-sepotong dan hanya hadir sebagai



pelengkap cerita maupun sebagai pelengkap sosok yang dibuat untuk kepentingan laki-laki. Film pun

akhirnya mendapat kritikan karena tidak bisa menampilkan sosol perempuan secara utuh.

Film sebagai media massa masih memerlihatkan stereotype yang merugikan perempuan, yaitu

gambaran yang selalu tampil dalam film adalah gambaran perempuan yang selalu pasif dan sangat

tergantung pada sosok laki-laki. Perempuan selalu menjadi objek dominasi kaum laki-laki dan menerima

keputusan yang dibuat oleh laki-laki.

Anette Kuhn (Gianneti, 1996) menyatakan tokoh perempuan dalam film biasanya secara sosial

terkontruksi dari The Others atau The Outsider dalam sebuah dunia yang didominasi pria. Seperti yang

diungkapkan dalam thesis karya Mulvey (1975) yang diringkas oleh Gamman dan Marshment:

“…kenikmatan visual dalam film mainstream Hollywood berasal dari dan
memproduksi struktur pandangan kaum laki-laki/ keberpandangan kaum
perempuan (dimana penonton diajak menonton dengan pandangan laki-laki
terhadap perempuan yang diobjektivikasi) yang menggandakan struktur relasi
kekuasaan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Kenikmatan ini. dia
simpulkan harus dikacaukan untuk memfasilitasi sebuah film feminis.
(Strinati, 2007)

Alur cerita sebuah film akan berbeda jika film-film tersebut dibuat oleh perempuan atau laki-laki.

Apabila menggunakan perspektif laki-laki maka citraan perempuan yang dihasilkan oleh film menjadi

sagat bias. Istilah Male Gaze mengacu pada perilaku melirik atau menintip sesuatu yang terlarang, yang

erotis, secara diam-diam. Namun karena sebagian besar pembuat film adalah laki-laki, maka point of view

dari kamera juga dari perspektif laki-laki. Setiap orang yang melihat tindakan melalui mata laki-laki.

Pandangan tersebut menempatkan postur perempuan untuk melayani kebutuhan dan fantasi-fantasi laki-

laki, tidak memperkenankan perempuan mengekspresikan hasrat dan perilaku kemanusiaan mereka

seutuhnya (Strinati 2007, p .228)

Seperti perkataan Janice winship (1980) dalam tulisannya sexuality for sale, “Wanita tidak hanya

dilihat diri mereka sebagaimana pria melihat mereka, tetapi didorong untuk menikmati seksualitas

mereka melalui mata pria”. Janice winship berhasil membongkar relasi-relasi ideologi gender dan

kapitalisme di balik penggambaran dan pencitraan perempuan dalam iklan di majalah-majalah wanita.

Pernyataan diatas sesungguhnya tidak hanya pas untuk melihat fenomena citra perempuan yang semakin

lama semakin marak dalam iklan tanah air, tetapi juga memberikan landasan untuk menjelaskan

representasi perempuan dalam media pada umumnya, termasuk diantaranya media film.

Film ini juga mengangkat teman tentang prempuan dan hubungannya dengan lingkungan.

Perempuan memiliki sifat-sifat yang sangat pro dengan alam dan lingkungan. Sifat memelihara dan

telaten yang lekat dengan perempuan peneliti anggap bisa membawa kelestarian terhadap lingkungan.

Warren (1998) mengklaim ecofeminis dapat berhubungan dengan bukan manusia dengan cara yang dapat

mengatasi pemecahan alam kebudayaan, tanpa mengabaikan perbedaan mereka dari bukan manusia.

Pemikiran Warren secara tidak langsung menjelaskan bagaimana perempuan sebenarnya memiliki sifat-

sifat yang lebih mampu menjaga kelestarian lingkungan daripada laki-laki yang cenderung merusak.



Mary Mellor (1997) memberikan gambaran tentang beragam pendekatan ecofeminism, dia

mengklaim bahwa perempuan lebih responsif terhadap masalah lingkungan daripada laki-laki. Dia

menyatakan bahwa:

“The Gender Dimension of Environmental Issues rests on two linked claims. The first is
that women and men stand in a different relationship to their environment, that the
environment is a gendered issue. The second is that women and men respond differently to
environmental issues, in particular that women are more responsive to nature.”

Perempuan memiliki hubungan yang berbeda terhadap lingkungan daripada laki-laki. Perempuan

yang memiliki sifat penyayang dan memelihara merespon tentang masalah lingkungan dengan lebih

serius daripada laki-laki. Lebih jelas dia menjelaskan bahwa:

“The claim that women are more responsive than men to environmental issues has been
expressed in two ways. The first is based on women’s different experience in a gendered
society, arguing that women and nature are in a historically contingent relationship, that
they have a socially constructed connection. The second sees the link as a more
fundamental one: that women have an elemental affinity to the natural world based on
biological or cultural sex difference.”(Mellor, 1997)

Perempuan dan laki-laki yang memiliki field of experiences dan field of references yang berbeda

membuat keduanya menyikapi masalah lingkungan dengan cara yang berbeda pula.

Perempuan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang budaya atau etnis semata. Perempuan juga

merupakan bagian dari kehidupan sosial dan budaya yang memiliki berbagai macam pengalaman yang

dialami dalam hidupnya. Perempuan kulit berwarna memiliki pengalaman yang berbeda dengan

perempuan kulit putih ataupun perempuan berkulit hitam. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan

juga memiliki pengalaman dan kultur kehidupan dengan perempuan yang hidup di daerah pedesaan.

Begitu pula dengan perempuan yang hidup di daerah dataran tinggi dengan perempuan yang hidup di

daerah pesisir.

Perempuan dengan etnis minoritas juga tidak akan sama dengan perempuan mayoritas, terutama

yang sering muncul di media dimana kita mengartikan mayoritas adalah sesuatu yang sering muncul di

media. Yang membuat perempuan tidak sama satu sama lain adalah faktor kultural/budaya, faktor

ekonomi dan religi yang mengikat kehidupan manusia, terutama kehidupan perempuan.

Pluralisme etnisitas, kesukuan, dan keagamaan merupakan antitesis atas identitas permpuan yang

koheren, utuh, integral, tunggal dan juga universal. Sehingga Peremuan selama ini dianggap sebagai

suatu indentital universal yang mengacu kepada pemikiran kaum feminis di dunia barat. Padahal

sebenarnya identitas seorang permpuan sangat beraneka ragam dan tidak melulu harus disamaratakan

dengan perempuan di barat. Gerakan-gerakan feminisme yang dibaya oleh perempuan barat telah

menghegemoni kehiupan perempuan-perempuan di negara-nega dunia ketiga yang dipaksakan untuk

menuntut persamaan hak terhadap kaum laki-laki.

Penelitian ini menggunakan metode analisis terkstual. Tradisi analisis tekstual banyak

berkembang dan dikembangkan dalam tradisi Cultural Studies yang dilakukan oleh Stuart Hall dalam Ida

(2011, p. 38). Analisis tekstual muncul sebagai salah satu metodologi untuk memaknai dan



mengkonstruksi suatu ideologi, nilai-nilai atau kepentingan dalam suatu teks. Metode ini digunakan

untuk untuk mencari latent meaning yang terkandung dalam teks-teks media (Ida, 2011).

Metode analisi teks sendiri ditujukan agar bisa mengungkap konstruksi atau makna yang

terkandung dalam suatu teks media sehingga masyarakat diharapkan tidak percaya begitu saja dengan

realitas yang diciptakan serta didistribusikan oleh teks media. Metode ini menyadarkan peneliti untuk

tidak menerima begitu saja apa yang adala dalam teks sehingga membuat peneliti lebih kritis untuk

melihat makna yang terkandung dibalik teks. Dengan dasar pengetahuan inilah maka, analisis tekstual

berangkat dari asumsi bahwa makna tidak tunggal tetapi multiple atau dengan istilah John Fiske (1981)

makna bersifat “polysemy”.

McKee dalam Ida (2011, p. 40) menyebutkan bahwa teks adalah semua yang tertulis, gambar,

film, video, foto, desain grafis, lirik lagu, dan lain-lain yang menghasilkan makna. Pengertian teks tidak

hanya meliputi hasil produksi media massa atau publikasi, teks juga bisa diartikan sebagai realitas sehari-

hari yang mempunyai atau menghasilkan makna. Menurut Thwaites et al (2002), teks adalah kombinasi

dari tanda-tanda atau signs. Tanda-tanda ini yang “bermain” dan memproduksi makna dalam suatu teks.

Tanda/Sign diartikan sebagai segala sesuatu yang menghasilkan makna Tanda atau sign merujuk pada

sesuatu, atau dengan kata lain tanda mewakili atau menjadi referensi terhadap sesuatu dehingga

menghasilkan makna.

Alan McKee (2003) menjelaskan bahwa analisis tekstual adalah sebuah metodologi: “a way of

gathering and analysing information in academic research”. Dengan kata lain, bahwa analisis tekstual

adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis informasi dalam riset akademik.

Lebih lanjut McKee dalam Ida (2011, p. 41) menjelaskan bahwa analisis tekstual adalah interpretasi yang

dihasilkan dari teks. Interpretasi-interpretasi ini adalah proses ketika kita melakukan encoding dan

decoding terhadap tanda-tanda di dalam kesatuan teks yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Film ini menceritakan 3 tokoh utama yaitu Tayung, Pakis, dan Tudo. Tayung adalah seorang istri

dan ibu yang menjalani kehidupannya sebagai orang tua tunggal setelah ditinggal oleh suaminya yang

tidak kembali dari berlayar. Bersama anaknya yang bernama Pakis, Tayung berjuang untuk menghidupi

dirinya dan anak satu-satunya itu. Pakis sendiri adalah seorang anak yang  memiliki keinginan kuat untuk

menemukan ayahnya. Berbekal cermin pemberian ayahnya, pakis selalu datang ke dukun di desanya

untuk mencari tahu keberadaan ayahnya. Sedangkan Tudo merupakan peneliti lumba-lumba yang datang

dari Jakarta untuk meneliti lumba-lumba yang memang banyak di jumpai di perkampungan bajo. Selain

tiga tokoh diatas, masih ada beberapa tokoh yang menurut peneliti memiliki peran yang cukup signifikan

dalam film ini. Salah satu tokoh tersebut adalah Lumo, Lumo adalah sahabat karib Pakis yang yang selalu

menemaninya untuk datang ke dukun desa. Lumo selalu setia membantu Pakis menghadapi permasalahan

yang dihadapinya.



Pembahasan ini dibagi ke dalam 2 subbab utama yaitu perempuan suku bajo dalam keluarga dan

perempuan suku bajao dalam masyarakat. Selain itu peneliti juga akan membagi beberapa subbab lagi

yang menjelaskan peran-peran perempuan suku bajo dalam keluarga maupun masyarakat.

Sebagai seorang orang tua tunggal, Tayung harus menghadapi kehidupan yang sulit setelah

ditinggal suaminya yang tak kembali dari berlayar-belakangan diketahui bahwa suami Tayung meninggal

di laut ketika berlayar. Sebagai seorang ibu dan seorang istri, Tayung mencoba menjaga dirinya dari

lelaki lain dengan menyembunyikan wajahnya dengan sebuah masker untuk menutupi wajahnya. Film ini

menggambarkanTayung selalu menggunakan masker berwarna putih atau yang dikenal sebagai bedak

pupur. Masker yang ia gunakan berfungsi untuk menutupi wajahnya dan menutupi wajahnya agar tidak

dilihat oleh laki-laki lain

Masker yang digunakan Tayung bukanlah sebagai atribut biasa yang tak bermakna. Masker putih

yang menempel di wajahnya memiliki makna bahwa dia adalah seorang istri setia dan memiliki suami

diaman dia tidak ingin menunjukkan wajahnya kepada laki-laki lain selain suaminya. Disini terlihat

bahwa seorang istri yang setia adalah seorang istri yang harus menjaga tubuhnya dan tidak mengumbar

bagian-bagian tubuhnya kepada laki-laki lain.

Sedangkan sebagai seorang ibu Tayung merupakan seorang ibu yang sayang dengan putri semata

wayangnya yang bernama pakis. Walaupun Tayung sering memarahi Pakis karena sifatnya yang agak

sulit diatur, Tayung tetap menyayanginya sebagaimana seorang ibu menyayangi anaknya. Memang

stereotype yang menempel pada seorang ibu adalah sifatnya yang penyayang dan lembut. Walaupun

terkadang bersifat keras seorang ibu melakukan hal itu semua demi kebaikan anaknya.

Bentuk kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya adalah hal yang wajar karena anak dilahirkan

dari rahim seorang ibu. Seorang anak yang merupakan darah daging dari ibu membuat seorang ibu tidak

ingin hal buruh menimpa anak yang dilahirkan dari rahimnya.

Sebagai soerang ibu, Tayung merasa berhak untuk mengatur kehidupan anaknya karena dialah

yang membesarkan dan merawar Pakis mulai dari dia lahir di dunia. Seperti yang dikatakan Rich dalam

Nissa (2008), “Motherhood is an institution that authorizes women to act caringly and

maturingly with respect to children who are ascribed subordinate position those women”.
Rasa sayang dan kuasa Tayung atas Pakis yang dilahirkannya membawa Tayung harus mengatur

kehidupan Pakis dan membimbingnya menjadi perempuan yang baik. Tayung menginginkan agar Pakis

bisa menurut dengan apa yang dikatakannya dan tidak memberontak seperti apa yang sering

dilakukannya. Pakis yang lebih sering memberontak. Tayung yang merasa berhak untuk mengatur Pakis

kadang-kadang memarahi Pakis karena melakukan tindakan yang tidak diinginkannya, salah satunya

adalah ketika Pakis mencuri ikan tangkapan tetangganya. Hal yang dilakukan Pakis dengan mencuri ikan

tersebut sebenarnya adalah cara yang dia lakukan untuk menjaga kelestarian laut (peneliti tidak akan

terlalu detail membahas tentang lingkungan pada subbab ini, karena akan dijelaskan pada subbab

lainnya). Tayung tidak ingin Pakis mendapat label sebagai pencuri ikan dan label sebagai anak nakal



karena perbuatan-perbuatannya yang selalu menyusahkan orang lain (seperti ketika dia mencuri semua

cermin tetangganya). Tayung berupaya untuk melindungi Pakis dengan cara memarahinya agar

perbuatannya tidak diulangi lagi.

Sebagai orang tua tunggal, Tayung harus menjalani peran ganda dalam keluarganya. Selain

menjadi seorang ibu Tayung juga harus berperan sebagai seorang ayah untuk mencari nafkah untuk

dirinya dan Pakis. Beban yang dipikul oleh Tayung sebagai singel mother dipaparkan oleh Kaplan (1983)

sebagai,

“ Single Mothers are forced to make themselves subject in reation to their children; they
are forced to invent new simbolic roles, which combine position previously assigned to
fahers with traditional female ones”.

Pakis yang menjalani perannya sebagai seorang anak perempuan di suku bajo digambarkan

sebagai anak perempuan yang keras. Hampir di setiap bagian dalam film selalu terjadi konflik antara

Pakis dan ibunya. Seperti dalam adegan berikut ketika tudo yang baru saja datang ke kampungnya dan

menginap di rumahnya mendapat penolakan dari Pakis. Karena rumah yang ditempati adalah rumah

ayahnya yang berada di depan rumah yang ditinggali oleh Pakis dan Tayung. Pakis merasa tidak

seharusnya Tayung menyewakan rumah ayahnya kepada orang asing. Pakis pun merasa ibunya sudah

tidak mencintai ayahnya lagi dan membuat dirinya kecewa dan menunjukkan penolakan dengan cara

memantulkan cahaya dari cerminnya ke muka Tudo untuk membuat Tudo tidak nyaman.

Sebagai seorang anak Pakis bebas melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa terkekang oleh

budaya patriarki yang  ada di masyarakat bajo Anak-anak dianggap sebagai “projek yang belum selesai”

dan masih dalam tahap menuju kedewasaan (Wyness dalam Wibawa 2010, p. 25). Walau begitu, anak-

anak dirasa lebih bebas melakukan apa yang ia inginkan. Sadr dalam Wibawa (2010, p. 5) menyatakan

bahwa anak-anak lebih bebas dari orang dewasa dan mereka bisa pergi kemanapun mereka suka dan

melakukan apa saja. Identitas sebagai anak Pakis lebih bebar melakukan apa saja. Identitas anak dalam

diri Pakis seolah menolak dan mengalienasi identitas perempuannya dimana perempuan harus Patuh

dengan sosok laki-laki.

Perempuan di suku bajo merupakan orang yang masih percaya dengan hal-hal gaib seperti datang

ke dukun. Perempuan bajo juga digambarkan sebagai pecinta lingkungan yang menjaga kelestarian hidup

laut yang menjadi sumber kehidupan mereka. Kepercayaan perempuan bajo terhadap hal-hal yang berbau

gaib tidak lepas akan ketidakberdayaannya sebagai seorang perempuan. Soerang perempuan suku bajo

sampai harus datang ke rumah dukun untuk mengetahui sesuatu diluar kemampuannya. Seorang dukun

yang juga seorang laki-laki menunjukkan bagaimana perempuan suku bajo masih bergantung dengan

laki-laki yang dalam hal ini digambarkan memiliki kemampuan lebih dari dirinya. Perempuan memiliki

ketidakberdayaan ketika berhadapan dengan laki-laki. Perempuan seakan-akan kehilangan semua

kemampuan dan ketangguhannya ketika bertemu laki-laki.

Perempuan bajo juga merupakan perempuan yang menjaga lingkungannya. Tidak hanya

perempuan, memang masyarakat bajo adalah suku yang menghargai lingkungan, khususnya lau. Laut



sudah mereka anggap sebagai sesuatu yang berharga yang harus dilindungi. Mereka beranggapan jika

mereka bisa menjaga kelestarian laut dan isinya, maka laut akan menjamin kelangsungan hidup mereka.

Mary Mellor (1997) mengklaim bahwa perempuan lebih responsif terhadap masalah lingkungan

daripada laki-laki. Dia menyatakan bahwa:

“The Gender Deimension of Environmental Issues rests on two linked claims. The first is
that women and men stand in a different relationship to their environment, that the
environment is a gendered issue. The second is that women and men respond differently to
environmental issues, in particular that women are more responsive to nature.”

Hal itu terlihat dari sikap Pakis yang sangat responsif dan bersemangat jika membicarakan laut.

Sebagai seorang perempuan sikap Pakis sama seperti yang dinyatakan oleh Mary Mellor bahwa

perempuan lebih responsif terhadap permasalahan lingkungan daripada laki-laki. Pakis pun selalu

mengajak Lumo untk membantunya membersihkan pantai. Hal itu menunjukkan bagaiman laki-laki

bersikap acuh terhadap permasalahn lingkungan. Laki-laki tidak memiliki inisiatif seperti perempuan

untuk menangani masalah lingkungan.

Kehidupan bermasyarakat suku bajo memperlihatkan perempuan yang saling peduli satu sama

lain, seperti halnya dalam kegiatan ekonomi. Hal ini ditujukkan dalam beberapa adegan dalam film. Salah

satunya adalah ketika Tayung sedang berjualan di pasar. Jika perempuan lain berjualan di pasar untuk

membantu suaminya, berbeda dengan Tayung karena dialah tulang punggung keluarganya. Berjualan

ikan di pasar adalah pekerjaan utama dimana dia harus bisa menghidupi Pakis.

KESIMPULAN

Film ini menggambarkan perempuan dengan cara cukup berbeda karena perbedaan status sosial

dan hubungannya dengan laki-laki. Peran perempuan yang berbeda juga menjadikan perempuan suku

bajo menjalani kehidupan yang berbeda. Perempuan bajo yang menjalani perannya sebagai istri adalah

perempuan yang setia dengan suaminya. Kesetiaan tersebut diungkapkan dengan kepatuhan terhadap

suami dan atribut masker yang digunakan Tayung agar tidak didekati laki-laki lain.

Sedangkan sebagai ibu perempuan suku bajo adalah seorang yang penyayang. Gambaran seorang

ibu dalam suku bajo peneliti anggap sama dengan gambaran seorang ibu pada umumnya yang sangat

mencintai keluarga, terutama anaknya. Hubungan antara ibu dan anak peneliti lihat sebagai hubungan

satu arah diaman si anak tidak terlalu peduli, sedangkan sang ibu lebih digambarkan sebagai orang yang

peduli. Hal itu dibuktikan dengan ekspresi marah si ibu ketika anaknya berbuat sesuatu yang

mengganggu.

Sebagai seorang anak, perempuan suku bajo sangat bebas mengekpresikan kehendaknya tanpa

kekangan seorang laki-laki seperti yang terjadi kepada perempuan yang menjadi istri. Jika seorang istri

harus patuh dengan suami, maka seorang anak perempuan memiliki kebebasan untuk melakukan semua

hal. Meskipun begitu seorang anak perempuan masih menunjukkan hal-hal yang menuntut pembentukan



identitas terhadap laki-laki. Maksudnya seorang anak perempuan melakukan hal-hal agar diakui oleh

laki-laki.

Sedangkan jika melihat hubungan antara perempuan dan laki-laki perempuan selalu tidak bisa

bebas mendefinisikan dirinya sendiri. Perempuan baru bebas berekspresi jika tidak ada laki-laki

disekitarnya. Meskipun begitu tidak semua laki-laki bisa membuat perempuan terkekang. Hanya laki-laki

tertentu saja yang membuat perempuan menjadi tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Jika perempuan tidak

sedang berada dekat laki-laki dia bisa melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Sebaliknya jika ada

laki-laki perempuan seakan terbatas gerakannya dan menuntut perlindungan dari laki-laki.

Sebagai seorang perempuan, perempuan suku bajo adalah seorang yang sangat peduli terhadap

lingkungan. Mereka selalu menjaga lingkungan laut tempat mereka mencari makanan. Hal ini mereka

lakukan demi untuk menjaga kehidupan mereka sendiri. Jika lingkungan laut terancam bahaya maka akan

menyebabkan kehidupan mereka juga terancam bahaya. Perempuan bajo selalu menjaga lingkungan

mereka dengan membersihkan pesisir pantai dari sampah yang bisa mencemari laut.

Jadi hampir semua yang melekat pada diri perempuan dalam masyarakat Bajo sama dengan

stereotype yang ada selama ini dimana perempuan selalu lekat dengan peran domestik. Kemudian

ketidakberdayaan perempuan terhadap laki-laki juga masih menampilkan stereotype tentang perempuan.

Rupanya sutradara film ini yang juga seorang perempuan tidak membuat film ini terlalu berbeda dengan

film lainnya. Yang membuat berbeda adalah hubungan antara perempuan dan lingkungan, serta

kemampuan perempuan untuk mencari nafkah yang dilekatkan pada tokoh tertentu yang menggambarkan

perempuan ternyata tidak hanya berada pada domestifikasi peran. Sehingga identitas perempuan yang

dimiliki sutradara juga memberikan penggambaran yang berbeda tentang perempuan meskipun tidak

terlalu banyak.
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