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BAB V 

REPRESENTASI FEMINISME MULTIKULTURAL  

DALAM FILM RED COBEX 

 

Film, seringkali mengambil fenomena-fenomena yang terjadi dalam 

masyarakat, untuk kemudian diolah kembali. Proses pengolahan antara lain adalah 

pembuatan adegan, sinematografi, alur cerita dan sebagainya. Sehingga hal-hal 

tersebut menjadi faktor pendukung untuk memaparkan kepada masyarakat 

fenomena yang berhasil ditangkap oleh si  pembuat film. Sehingga, film tersebut 

mempresentasikan apa yang sebenarnya telah jadi di tengah masyarakat. 

Salah satu metode dalam meneliti sebuah film adalah semiotika. Sehingga 

yang akan dicari adalah makna dari simbol-simbol dalam film Red Cobex. 

Terkhusus simbol-simbol yang mendukung penggambaran perempuan dalam film 

tersebut. Yang menjadi inti dalam penelitian  film ini adalah perempuan yang  

menjadi „penguasa/berkuasa‟, dalam artian mereka berkuasa untuk membela 

kejahatan. 

 

5.1. Judul adalah Representasi Feminisme 

Sebagai sebuah unsur terpenting dalam film, judul umumnya memberikan 

gambaran sekilas mengenai isi cerita di dalamnya. Judul juga yang seringkali 

menjadi pertimbangan yang utama dan pertama ketika para penikmat film 

memilih film apa yang akan dinikmatinya. Karena itulah, biasanya judul dibuat 

semenarik mungkin tanpa harus menyimpang dari cerita yang ada. Judul film 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah “Red Cobex”. Judul ini berkaitan 

dengan tema film, dimana dalam film ini perempuan ingin memperlihatkan diri 

mereka bahwa perempuan bisa menjadi setara dengan kaum pria. 

Film ini bercerita tentang 1 geng yang terdiri dari para wanita. Dimana 

geng ini diberi nama “Red Cobex”. Dalam satu geng terdiri dari 5 orang 

perempuan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ironisnya, 

walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda tetapi dalam keseharian 
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mereka menggunakan bahasa dari asal mereka masing-masing dan mereka tidak 

ada yang mengeluhkan akan bahasa yang mereka pakai itu 

Judul “Red Cobex”, seperti yang diketahui pada umumnya, dimana cobek 

adalah salah satu alat dapur yang digunakan para wanita untuk menghaluskan 

bahan makanan yang keras sekalipun. Red, diambil dari bahasa inggris yang 

artinya „merah‟, dimana warna merah sendiri memiliki arti: keberanian fisik, 

kekuatan, kehangatan, energi, kelangsungan hidup dasar, „fight or flight‟, 

stimulasi, maskulinitas, dan kegembiraan
4
. Selain itu, warna merah juga dapat 

membangkitkan energi, hangat, komunikatif, optimis, antusias, dan bersemangat. 

Warna merah juga dapat memberi kesan sensual dan mewah, meningkatkan aliran 

darah dalam tubuh, dan berkaitan dengan ambisi, dan warna merah juga dapat 

merangsang kemarahan dan agresivitas
5
. 

Dilihat dari judulnya “Red Cobex”, selain anggotanya terdiri dari 

perempuan, dari judul juga memiliki makna feminisme. Sutradara membuat judul 

“Red Cobex” karena sang sutradara ingin memperlihatkan bahwa wanita juga bisa 

setara dengan kaum pria. Dimana dalam fenomena ini, sutradara menampilkan 

perempuan-perempuan yang kuat, yang berani, agresif, dan sebagainya. 

Sedangkan kaum pria dalam cerita ini ditampilkan sebagai laki-laki yang takut 

dan patuh terhadap perempuan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan 

oleh Aravia (2003:120), bahwa seiring dengan perkembangannya perempuan 

memiliki kemampuan yang sama seperti laki-laki. 

 

Gambar 5.1 

 

                                                             
4 http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/14/11-makna-warna-untuk-personality-anda-

457313.html 
5 http://belajar-cracking.blogspot.com/2012/02/psikologi-dan-arti-warna.html 

http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/14/11-makna-warna-untuk-personality-anda-457313.html
http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/14/11-makna-warna-untuk-personality-anda-457313.html
http://belajar-cracking.blogspot.com/2012/02/psikologi-dan-arti-warna.html
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Istilah “Red Cobex” atau “cobek merah” yang pada  film ini merupakan 

simbol dari geng ini, dimana pada awalnya diilhami dari geng kapak merah yang 

meresahkan warga Jakarta. Berkaitan dengan film ini sutradara ingin 

mendekonstruksi geng kapak merah dengan merombak nama menjadi Cobek 

Merah. Kata Cobek Merah seakan tidak ada keunikan yang terkandung dalam film 

ini, itulah sebabnya sang sutradara mengemas nama seunik mungkin, dengan 

memadukannya menggunakan bahasa Ingris, yaitu “Red Cobex” 

 

5.2. Gambar Perempuan sebagai Representasi Feminisme Multikultural 

Feminisme Multikulturalisme didasarkan pada pandangan bahwa di dalam 

satu negara, semua perempuan tidak diciptakan atau dikonstruksikan secara setara. 

Bergantung kepada ras dan kelas, dan juga kecenderungan seksual, usia, agama, 

pencapaian pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kondisi kesehatan, dan 

sebagainya (Tong, 2006 : 309). Perbedaan ras, kelas, umur, agama, dsb, itulah 

yang memicu timbulnya suatu konflik atau penindasan. Penindasan terjadi bukan 

hanya “fight” melainkan juga kata-kata dari orang yang memiliki kebudayaan 

tertentu, baik dari perempuan terhadap laki-laki maupun dari perempuan terhadap 

perempuan.  

pada korpus 1 (menit 09:49), dari segi denotasi sutradara ingin 

menampilkan percakapan antara Yu Halimah dan istri kedua Mr. Albert. Dimana 

pada saat itu wajah Yu Halimah terlihat marah, saat sedang berbicara tangan Yu 

Halimah menunjuk kearah istri kedua Mr. Albert dan dapat dilihat juga tangan Yu 

Halimah sedang memegang spidol berwarna merah. Pengambian gambar dalam 

cuplikan ini adalah Medium Shot (MS)  

 
Gambar 1 
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Konotasi dari scene ini adalah sang sutradara ingin memperlihatkan 

kepada penonton bahwa wanita yang seperti inilah yang seringkali merusak rumah 

tangga orang lain, dimana wanita yang di tampilkan pada adegan ini adalah wanita 

yang masih muda, cantik dan juga seksi. Jika dilihat spidol yang digunakan Yu 

Halimah untuk menunjuk wajah istri kedua Mr. Albert, ini mengandung makna 

bahwa warna merah itu selain berani tetapi juga melambangkan kemarahan. 

 Tanda non verbal lain juga ditunjukkan pada korpus 2 (menit 16:34), yang 

pada level denotasi diperlihatkan seorang nenek terlihat sangat marah atas 

perilaku Yopie yang mengambil ayam milik nenek tersebut. Shot yang 

memperlihatkan nenek sedang marah diambil dengan Medium Shot (MS) 

 
Gambar 2 

 Pada level konotasi dari scene diatas menunjukkan bahwa nenek tidak 

suka cara Yopie karena mencuri barang milik nenek (orang lain). Itu sebabnya 

nenek memberi peringatan kepada Yopie dengan mengejar Yopie untuk 

mengembalikan ayam tersebut. 

Hal serupa pun terjadi pada tanda non verbal yang ada pada korpus 4 

(menit 03:07, disc 2), pada level denotasi pada scene diatas dapat dilihat dari 

wajah ke lima wanita tersebut saat mendengar nama Astuti dan juga nada suara 

mama Ana yang mengucapkan nama Astuti dengan nada yang tinggi. 

Pengambilan gambar dalam tayangan ini adalah Medium Shot (MS), dengan Low 

Angle.  
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Gambar 4 

Konotasi dalam cuplikan diatas dimana sutradara mengatur settingan 

wajah para ibu-ibu saat mendengar nama Astuti. Mendengar nama Astuti sontak 

wajah mereka berubah seakan-akan „menggelitik‟ telinga mereka. Ini jelas terlihat 

bahwa wanita yang menjadi pilihan tidak disukai oleh anggota Red Cobex. 

Pengambilan gambar secara Low Angle juga terkesan anggota Red Cobex pada 

saat itu seakan-akan mendominasi. 

Fenomena yang terjadi diatas senada dengan apa yang dikatakan oleh 

Hilary M.Lips, bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki 

dan perempuan. Misalnya: perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, 

emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan 

perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dipertukarkan, misalnya ada 

laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa 

(Fakih, 1999 : 8 – 9). 

Pada korpus 7 (menit 34 : 25) level denotasi, dimana mama Ana sedang 

marah terhadap salah satu preman yang hendak menyuruh masyarakat ditempat 

itu untuk segera meninggalkan kampung tersebut. Saat mama Ana sedang 

memarahi preman-preman itu, dapat dilihat dalam gambar yang diambil secara 

Medium Shot (MS) dimana kepala pria yang memiliki badan tinggi besar 

tertunduk takut terhadap mama Ana. Pada saat itu juga mama Ana memarahi para 

preman sambil menunjuk kearah wajah mereka dengan menggunakan kipas 

berwarna merah muda yang dibawa oleh mama Ana. 
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Gambar 7 

Makna Konotasi dalam tayangan diatas dimana sutradara ingin 

menegaskan bahwa perempuan yang diketahui memiliki sifat lemah lembut, 

santun dalam bertutur kata tetapi dalam cuplikan ini keterwakilan seorang 

perempuan yang diperankan mama Ana, dimunculkan dengan tegas, dengan 

berani melawan para preman yang pada akhirnya para preman yang notabene laki-

laki pergi meninggalkan tempat itu. Selain itu juga alat yang dipakai mama Ana 

untuk menunjuk wajah-wajah preman itu adalah kipas berwarna merah muda, 

dimana merah muda itu memiliki arti: cinta, kasih sayang, kelembutan dan 

feminim
6
. Dari fenomena yang terjadi diatas, sutradara ingin menunjukkan bahwa 

dalam film ini walaupun perempuan lebih kuat atau berkuasa dari kaum pria, 

tetapi mereka tidak lepas dari sisi keperempuanannya. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikatakan oleh Fakih (2004) bahwa menurut konsep gender perempuan 

adalah manusia yang memiliki sifat lemah lembut, cantik, emosional, dan 

keibuan. 

 

5.3. Ras dan Etnik sebagai Representasi Feminisme Multikultural 

Menurut Kitano dalam Abdillah (2002) perbedaan ras dan etnik adalah 

sebagai berikut: 

“Ras juga menunjuk pada konsentrasi perbedaan atas unsur genetis, yang 

tercermin dalam bentuk dan warna kulit, bentuk dan warna rambut, dan 

tidak ada hubungannya dengan institusi dan pola budaya. Identitas ras 

selanjutnya menunjuk pada warna kulit, penampilan fisik yang dapat 

dikenali dan diidentifikasi, sedangkan identitas etnik adalah term yang 

lebih luas menyangkut aspek rasial.” (Iwan Awaludin Yusuf, 2000:24). 

                                                             
6
 http://belajar-cracking.blogspot.com/2012/02/psikologi-dan-arti-warna.html 

http://belajar-cracking.blogspot.com/2012/02/psikologi-dan-arti-warna.html
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Kata etnik (ethnic) berasal dari kata bahasa Yunani ethnos, yang merujuk 

pada pengertian bangsa atau orang. Seringkali ethnos diartikan sebagai setiap 

kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai, dan norma 

budaya, dan lain-lain, yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan 

kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat (Iwan Awaludin 

Yusuf, 2000:22). 

Pada korpus 2 (menit 16 : 34), dapat dilihat pada tanda non verbal, dimana 

nenek dan Yopie sedang beradu mulut karena Yopie mengambil ayam milik 

nenek tersebut. Sang nenek melontarkan kalimat “Sodara, sodara kepala lu 

peyang. Lu liat rambut gue enggak keriting, rambut lu keriting”. Pengambilan 

gambar ini diambil secara Knee Shot (KS), dengan Low Angle. 

Makna yang terkandung dalam tanda verbal adalah sang nenek tidak mau 

diakui sebagai saudara dari Yopie, karena nenek merasa bahwa mereka terlahir 

dari budaya dan ras yang berbeda. Hal ini juga terlihat jelas dengan bantuan 

pengambilan gambar secara KS, dimana pada saat itu objek saling berhadapan. 

Pengambilan gambar secara KS agar penonton dapat melihat secara implisit 

perbedaan fisik yang sangat kontras yang dimiliki oleh nenek dan Yopie. 

Suwarto Adi (dalam Pamerdi dkk, 2010:98) mengatakan keragaman atau 

kemajemukan dalam masyarakat selalu membawa perubahan dan perkembangan 

atau dinamika dalam masyarakat. Karena adanya keragaman itulah sebuah 

masyarakat menjadi dinamis. Kemajemukan sosial terjadi karena faktor relasi 

antar manusia, dan antar kelompok orang, yang dapat dibedakan dalam tiga hal: 1. 

Perbedaan gender atau seksualitas, 2. Perbedaan karena unsur asal-usul keluarga, 

etnis, kesukuan, 3. Perbedaan karena kepemilikan barang-barang dan pendapat. 

Terkait dengan fenomena diatas, dimana dalam tayangan tersebut seorang 

nenek melihat perbedaan asal-usul keluarga, etnis, dan kesukuan Yopie, itulah 

yang menjadi tolak ukur sang nenek melihat Yopie sebagai „the others’. Sama 

halnya seperti yang dikatakan oleh Penelope Harvey, dimana beliau menulis 

dalam buku teori feminis kontemporer (2009:134), bahwa yang penting untuk 

diingat adalah:  
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“jika kita gagal memahami pelbagai kemungkinan kultural yang lain, kita 

akan sekedar memproduksi citra (bahkan stereotip) diri kita sendiri ketika 

kita mengamati orang lain.” 

 

Apa yang dikatakan oleh Penelope Harvey, sama seperti fenomena yang 

terjadi pada korpus 3 dibawah ini. 

Pada korpus 3 (menit 32 : 35), dalam tanda verbal dimana mama Ana 

melontarkan kalimat “Huh’ lebe bae ale berpikir panjang lae. Diluar sanaa talalu 

kras for orang-orang macam katong!”. Makna yang terkandung dalam tanda 

verbal ini adalah bahwa orang yang memiliki bentuk fisik seperti mereka masih 

belum diterima keberadaanya di dalam masyarakat. 

 Pada korpus 4 (menit 03 : 07, disc 2), dimana pada tanda verbal mama 

Ana melontarkan kalimat “kenapa harus Astuti?! Kenapa bukan Henny 

Maspaitella kah, Diana Papilaya kah, atau paling tidak Ruth Sahanaya”. Dari 

kalimat ini jelas terlihat bahwa mama Ana tidak menginginkan anaknya menjalin 

hubungan dengan wanita yang bukan berasal dari etnik mereka, mama Ana 

menginginkan anaknya menjalin hubungan dengan wanita yang berasal satu etnis 

dengan mereka. Pada tanda verbal diatas seolah ingin menyampaikan bahwa 

dalam menentukan pasangan etnis juga menjadi tolok ukur, dimana ada etnis yang 

dominan untuk dijadikan pilihan. 

 Dalam korpus 6 (menit 20 : 12), pada level denotasi dapat dilihat Yopie 

menggunakan cream pemutih wajah. Saat Ramli mendatangi Yopie terlihat wajah 

Yopie sangat murung. Pengambilan gambar dalam scene ini adalah Medium Shot 

(MS) dengan Eye Level. Makan konotasi di dalamnya bahwa sutradara ingin 

memberi pesan kepada penonton bahwa betapa kecewanya Yopie dengan fisik 

yang dia alami saat ini karena ia selalu ditolak keberadaanya di tengah-tengah 

masyarakat. Hal apapun yang Yopie lakukan selalu dipandang dengan sebelah 

mata. Itulah sebabnya Yopie menggunakan cream pemutih agar dapat sama 

dengan orang-orang pada umumnya. Yang kita ketahui cream pemutih itu 

biasanya digunakan oleh para wanita, tetapi dalam film ini Yopie memerankan 

atau mewakili perempuan dalam hal menggunakan salah satu kosmetik tersebut. 

Dengan pengambilan gambar Medium Shot (MS) dengan Eye Level, menunjukan 
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kesan dramatis, sehingga dapat dilihat pada tanda non verbal wajah Yopie dengan 

jelas yang menunjukkan wajah sedih dan kecewa. 

Dalam Feminist Thought, Lorde (2006:318)  menegaskan: yang satu-

satunya adalah menciptakan suatu masyarakat, yang di dalamnya setiap orang 

adalah benar-benar setara, dunia tempat kata „perbedaan‟ tidak berarti „inferior‟ 

melainkan „unik‟. Dalam kaitannya dengan fenomena ini, perbedaan ras begitu 

kental, dimana perbedaan budaya menjadi ukuran bagi budaya lain untuk melihat 

budaya yang lainnya. Dengan demikian, penulis sepaham dengan apa yang 

dikatakan Lorde, dimana perbedaan itu bukanlah suatu ukuran untuk melihat 

inferior budaya tetapi perbedaan itu adalah inti dari kebudayaan masing-masing 

daerah, yang bahasanya Lorde adalah „unik‟. 

 

5.4. Mitos dalam Representasi Feminisme Multikultural dalam Film Red 

Cobex 

Dalam menafsirkan mitos Roland Barthes lebih cenderung mengacu pada 

konsep-konsep yang diterima secara khas dalam kebudayaan atau berdasarkan 

konsepsi yang dibuat anggota masyarakat dari pengalaman sosial dalam suatu 

kebudayaan. 

Pada korpus 5 (menit 12 : 00), dari tanda non verbal terlihat Yopie pada 

saat itu mendatangi rumah Astuti. Saat ibu Astuti keluar dari kamar, ibu Astuti 

langsung berbisik kepada suaminya “Pak, diperikasa dulu bibit, bobot, bebetnya. 

Hawanya kok ga enak” 

 

Gambar 5 

Pada tanda verbal, ada makna yang tersirat yang ingin disampaikan oleh 

sang sutradara bahwa dalam kebudayaan orang Jawa apabila hendak (akan) 
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mengambil calon menantu yang nantinya akan menjadi bagian dari keluarga 

mereka, maka harus dilihat dari bibit, bebet, dan bobot orang tersebut. Bibit, 

bobot, bebetnya (keturunan, kekayaan, derajat sosial). Bibit sebagai ukuran bahwa 

orang tersebut keturunan orang baik-baik; Bobot sebagai ukuran bahwa orang 

tersebut memiliki kekayaan, kedudukan, dan kepangkatan; Bebet sebagai ukuran 

bahwa orang tersebut mempunyai derajat bagsawan yang baik. Kata bibit, bebet, 

dan bobot itu merupakan adanya konvensi dari kebudayaan Jawa. Hal ini sepaham 

dengan apa yang dikatakan oleh Marsella (2000 : 33) bahwa budaya adalah 

perilaku yang dipelajari yang diwariskan dari satu generasi ke yang lain, bertujuan 

untuk meningkatkan nilai bertahan, adaptasi, pertumbuhan, dan perkembangan 

individu dan sosial. Budaya memiliki representasi eksternal (artifak, peraturan 

institusi) dan  internal (nilai, tingkah laku, kepercayaan, bentuk kognitif/afektif/ 

sensoris, pola kesadaran, dan epistemologi. 

Pada korpus 7 (menit 34 : 25), dimana dalam tanda verbal mama Ana 

melontarkan kalimat: “Ale lupa asas Bhineka Tunggal Ika? Pasal 3, persatuan 

Indonesia!”. Tanda verbal ini sang sutradara sengaja melencengkan kalimat 

seperti diatas, dengan maksud sutradara ingin memunculkan makna dari Bhineka 

Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu, dan Persatuan 

Indonesia yang diambil dari butir-butir Pancasila, dimana ideologi Pancasila itu 

untuk melindungi semua agama, suku, budaya dan bahasa.
7
  

Berdasarkan fenomena yang terjadi, dimana dalam film ini budaya 

multikulturalisme sangat menonjol. Itulah sebabnya sang sutradara ingin 

menekankan kalimat diatas, banyak kebudayaan yang berbeda tetapi tetap bersatu 

tanpa adanya saling membeda-bedakan, dan juga Persatuan Indonesia yang 

melindungi agama, suku, budaya dan bahasa. Kedua kalimat tersebut sangat 

berkaitan, karena kedua kalimat tersebut merupakan landasan atau ciri khas dari 

Negara kita. 

                                                             
7 http://optimisindonesia.net/2011/06/ideologi-pancasila-melindungi-semua-

agama-suku-budaya-bahasa/ 

http://optimisindonesia.net/2011/06/ideologi-pancasila-melindungi-semua-agama-suku-budaya-bahasa/
http://optimisindonesia.net/2011/06/ideologi-pancasila-melindungi-semua-agama-suku-budaya-bahasa/
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Dalam korpus 8 (menit 35 : 34), dimana denotasi dalam scene ini adalah 

prosesi lamaran yang dilakukan oleh keluarga Yopie kepada keluarga Astuti. 

dimana yang menjadi wakil dari Yopie adalah mama Ana. Dapat dilihat 

pengambilan gambar yang dilakukan dalam scene ini adalah Medium Close Up 

(MCU) dengan eye level 

 

Gambar 8 

Secara universal, perempuan menjadi subordinat dari struktur sosial 

masyarakat. Dalam sistem patriarkhi perempuan tidak menjadi penentu dalam 

pengambilan keputusan ditingkat adat maupun dalam keluarga. Tetapi dalam film 

ini digambarkan mama Ana mewakili secara langsung sebagai ayah dan juga 

sebagai ibu dari pihak laki-laki yang melakukan proses lamaran kepada pihak 

keluarga perempuan. Dalam adegan ini sutradara ingin memperlihatkan kepada 

penonton bahwa wanita juga bisa menjadi setara dengan kaum patriarkal. Sama 

halnya seperti yang dikatakan Spelman: “para teoris feminis tradisional itu 

berargumentasi, bahwa jika semua manusia adalah sama, maka semua manusia 

adalah setara. Tidak ada seorangpun yang lebih “superior” atau “inferior” 

daripada yang lainnya” 

Pada korpus 10 (menit 36 : 01, disc 2), dari segi denotasi adalah gambar 

cobex yang menjadi simbol dari geng Red Cobex. Pengambilan gambarpun 

berupa Big Close Up dengan angle eye level. Yang diketahui bahwa cobek adalah 

alat yang digunakan sehari-hari untuk menghaluskan bahan-bahan yang hendak 

dipakai untuk memasak. Kita ketahui juga cobek itu terbuat dari batu yang keras, 

sehingga dapat menghaluskan bahan-bahan yang keras sekalipun. Cobek ini 

merupakan konvensi dari masyarakat bahwa yang namanya cobek adalah salah 

satu peralatan dapur yang selalu dipakai oleh ibu-ibu jika hendak akan 
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menghaluskan bahan masakan. Karena pada umumnya orang yang selalu berada 

di dapur adalah perempuan, maka timbulah konvensi ini bahwa cobek itu adalah 

ciri khas dari seorang ibu rumah tangga. 

Berkaitan dengan fenomena ini, cobek disini memiliki pengertian sebagai 

simbol dari anggota ibu-ibu yang hendak membela kebenaran. Dari gambar diatas 

kita dapat melihat cobek tersebut berwarna merah, itu menggambarkan ibu-ibu 

dalam film ini adalah ibu-ibu yang pemberani. Cobek itu keras, film ini 

menggambarkan dimana ibu-ibu yang memerankan film tersebut hendak 

membasmi kejahatan, mereka menolong  kaum yang lemah tetapi dengan cara 

yang salah, yakni kekerasan fisik. Perempuan-perempuan dalam film ini, 

digambarkan sebagai perempuan-perempuan yang pemberani, kuat, dimana 

banyak orang yang takut dengan geng tersebut karena kekuatan dan keberanian 

mereka. 

  

5.5. Refleksi Hasil Penelitian 

Film digunakan sebagai media menyampaikan pesan atau pun kritik sosial. 

Sebagaimana halnya yang didapati dalam film Red Cobex, yakni ingin 

memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perempuan tidak lagi ditempatkan 

sebagai subordinat dalam struktur masyarakat. Perempuan dalam film ini telah 

ditempatkan untuk mengambil peranan penting, bahkan secara langsung 

mengambil alih peran laki-laki. Melalui simbol, bahasa, kekuatan dominasi sosial 

maupun fisik perempuan, yang diperlihatkan dalam film ini terkesan 

memperlihatkan perempuan tidak lagi dikesankan menjadi sosok yang lemah 

lembut, cantik, emosional, dan keibuan, tetapi lebih dari itu, perempuan 

ditampilkan sebagai sosok yang dapat juga kuat, rasional, dan perkasa. 

Pada penelitian sebelumnya (sebelum penulisan ini) referensi paling 

dominan yang menjadi inspirasi penulis adalah pada penelitian tentang 

Representasi Feminisme Dalam Film The Devil Wears Prada. Berbeda dengan 

penelitian-penelitian lainnya yang terdapat dalam Bab II, dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa film dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan berupa 
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representasi atas realita sosial dari kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki 

dalam pelbagai bidang, sebagai manusia yang sederajat yang disebut feminisme.  

Akan tetapi, secara substantif yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang sedang penulis lakukan adalah bahwa penulis telah melampaui 

hasil yang ditemui dalam penelitian tersebut, yakni film tidak saja ditempatkan 

sebagai media penyampaian pesan mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki, 

tapi lebih dari itu, perempuan bahkan ditempatkan sebagai pengambil keputusan-

keputusan penting yang dalam masyarakat selama ini dianggap sebagai peran dan 

tanggung jawab laki-laki. 

Di sisi lain, representasi feminisme yang penulis temukan dalam film Red 

Cobex ini adalah representasi feminisme multikultural, dimana pesan yang 

disampikan adalah perjuangan kesetaraan, dekonstruksi persepsi masyarakat 

terhadap warna kulit, etnis, ras, dan terlebih ketertidasan perempuan (dan laki-

laki) yang masih menjadi model pelabelan (stigma) dan penindasan terhadap etnis 

(maupun kelompok/orang tertentu yang berlatar warna kulit dan ras) tertentu 

dalam masyarakat. Sehingga kritik yang dimunculkan dalam film ini adalah 

bahwa perbedaan (warna kulit, etnis, ras) ditempatkan sebagai ukuran untuk 

melihat inferior budaya, bukan sebagai sesuatu yang „unik‟ atau kekhasan latar 

sosial-budaya. Menariknya, yang ditampilkan dalam film ini, perempuan yang 

ditempatkan untuk memprjuangkan perbedaan yang „unik‟ ini. 

Dengan demikian, film ini ditempatkan sebagai media penyampaian pesan 

atau pun kritik sosial berkaitan dengan perjuangan perempuan sebagai pengambil 

keputusan penting dalam masyarakat, yang juga memiliki sosok yang kuat, 

rasional, dan perkasa. Perempuan juga ditempatkan memiliki andil lebih dalam 

perjuangan terhadap perbedaan (atau kemajemukkan) budaya, etnis, warna kulit 

maupun ras, dimana diskriminasi atau pun subordinasi terhadap kelompok budaya 

(dengan latar etnis, ras dan warna kulit) tertentu masih menguat dalam pemikiran 

masyarakat umum. 


