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Penelitian ini mengkaji tentang wacana superhero transgender dalam Film Madame X. Identitas 
transgender yang didefinisikan secara berbeda mengakibatkan pemaknaan berbeda pula. Media 
massa dan masyarakat turut serta mengkonstruksi identitas transgender melalui produk yang 
direpresentasikan oleh produsen. Selain itu Negara ikut melegitimasi keberadaan dan representasi 
transgender melalui Lembaga Sensor Film (LSF), dibuktikkan dengan lolos sensornya film-film yang 
mengangkat tema sama yaitu transgender. Madame X merupakan sebuah film yang bertujuan untuk 
menghibur para penonton dengan sindiran-sindiran yang bertema sosial, seksualitas, politik, sosialita 
dan berbagai hal menarik lainnya. Madame X sebagai film komersial mewacanakan transgender 
secara berbeda dari budaya dominan yang selama ini dikonstruksi oleh media dan masyarakat. 
Penggambaran transgender sebagai superhero dinilai mampu mendekonstruksi identitas transgender 
yang selama ini direpresentasikan oleh media massa. Hasil dari penelitian ini adalah Film Madame X 
melalui diskursus superhero transgender, peran superhero telah mendekonstruksi stereotype yang 
selama ini men-jugde transgender. Meskipun terdapat beberapa stereotype yang masih 
direpresentasikan, dikarenakan semata-mata untuk menggambarkan kehidupan transgender yang 
fabulous. Madame X masih menjabarkan mengenai kehidupan transgender yang penuh dengan 
diskriminasi terhadap kelompok minoritas tersebut, tetapi ini merupakan upaya resistensi untuk 
menghancurkan stereotype dan diskriminasi terhadap identitas transgender yang diproduksi oleh 
budaya dominan. Budaya dominan tersebut tumbuh subur di masyarakat dan mendapat legitimasi 
oleh media massa yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Resistensi 
dilakukan oleh kreator Film Madame X, yaitu Lucky Kuswandi sebagai sutradara dan Nia Dinata 
sebagai produser Film Madame X. Kalyana Shira Films, Lucky Kuswandi, dan Nia Dinata memiliki 
power signifikan terhadap konstruksi superhero transgender. Tidak hanya itu pula, bahwa Madame X 
merupakan satu-satunya produksi Kalyana Shira Films yang lolos sensor. Dimaknai bahwa identitas 
transgender dilegitimasi oleh Negara melalui Lembaga Sensor Film, sehingga wajar jika transgender 
dipolitisasi dan dikomodifikasi, tidak lain dikarenakan kepentingan ekonomi kapitalis yang 
berasaskan market.  
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