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ABSTRAK 

 

Penelitian ini fokus pada representasi pemimpin perempuan pada tokoh 

Furiosa dalam film Mad Max: Fury Road. Representasi pemimpin perempuan 

menjadi penting karena media berperan dalam membentuk persepsi masyarakat 

mengenai pemimpin perempuan, salah satunya melalui film. Selama ini media 

menggambarkan perempuan sebagai karakter yang lemah dan berkedudukan 

dibawah laki-laki. Hal ini menjadi tidak seimbang dan menimbulkan sikap yang 

tidak adil terhadap perempuan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

pemimpin perempuan digambarkan melalui tokoh Furiosa dari sudut pandang 

feminisme.  

Penelitian ini dianalisis menggunakan tiga kode televisi John Fiske yang 

meliputi realitas, representasi, dan ideologi. Kemudian tinjauan pustaka yang 

digunakan adalah representasi perempuan dalam film, feminisme, konsep 

kepemimpinan dan gender, film sebagai alat konstruksi sosial dan representasi, 

serta semiotik dalam film. Representasi pemimpin perempuan pada tokoh Furiosa 

menunjukkan adanya nilai-nilai maskulinitas, seperti penampilan yang 

menyerupai laki-laki, pola pikir, dan juga mampu melakukan pekerjaan laki-laki 

(mengendarai truk, menggunakan senjata, dan memperbaiki mesin). Berdasarkan 

analisis, ideologi yang tampak dalam film Mad Max: Fury Road adalah patriarki, 

maskulinitas, dan feminisme diperoleh melalui beberapa cuplikan.  

 

Kata kunci: Representasi, Pemimpin Perempuan, Film 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi pemimpin 

perempuan dalam film Mad Max: Fury Road. Film didefinisikan sebagai sebuah 

karya seni yang berperan sebagai media komunikasi massa dengan tujuan 
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menyampaikan pesan pada kelompok masyarakat berdasarkan ilmu sinematografi 

(Sobur dalam Chandra, 2015). Kemunculan film Mad Max bukan hal yang baru, 

hal ini dikarenakan film Mad Max merupakan film sekuel yang ditayangkan 

pertama kali pada tahun 1979 di Australia. Film ini menjadi menarik karena 

memunculkan tokoh pemimpin perempuan bernama Furiosa di sekuelnya yang ke 

empat, berbeda dengan tiga sekuel sebelumnya. Kemunculan Furiosa dinilai 

menyampaikan hal baru mengenai penyajian representasi pemimpin perempuan 

dalam film. Pada umumnya, perempuan dalam film direpresentasikan sebagai 

karakter yang lemah karena masih mempertahankan struktur sosial yang memiliki 

kedudukan di bawah laki-laki (Puspitasari dalam Chandra, 2015). 

Film Mad Max: Fury Road merupakan film action Amerika Serikat, 

pertama kali ditayangkan pada 15 Mei 2015. Film yang disutradarai oleh George 

Miller memperlihatkan bagaimana sulitnya bertahan hidup di gurun pasir dengan 

sekelompok penjahat. Film ini memunculkan tokoh pemimpin perempuan 

bernama Furiosa yang diperankan oleh Charlize Theron. Furiosa merupakan 

pasukan Citadel yang dipimpin oleh Immortan Joe, Furiosa yang tidak suka 

dengan sistem pemerintahan Citadel karena dinilai telah memperbudak, memeras 

hak-hak perempuan, serta Immortan Joe melakukan poligami dan mengurung lima 

istrinya di ruang bawah tanah, berusaha melarikan diri dari Citadel dan berencana 

kembali membawa pasukan untuk melawan Immortan Joe. Keberadaan tokoh 

Furiosa sebagai pemimpin perempuan merupakan hal yang perlu diperhatikan, 

karena peran pemimpin dalam film umumnya dikuasai oleh laki-laki. Tokoh 

Furiosa dalam film ini dinilai sejumlah orang sebagai gerakan feminisme. 

Film ini merupakan kajian mengenai peran, kewajiban, dan hak 

perempuan yang kerap ditampilkan media. Pada dasarnya perempuan dilahirkan 

dengan bebas seperti makhluk lain, kebebasan yang diperjuangkan merupakan 

kebutuhan (Nistria, 2014:2). Perempuan kerap direpresentasikan berkedudukan 

lemah karena munculnya ideologi patriarki. Ideologi patriarki dibangun dengan 

perlahan kemudian mengakibatkan interpretasi pada peran gender berdasarkan 

jenis kelamin (Sadli, 2010:24). Beraneka macam realitas banyak ditimbulkan 

melalui film, salah satunya perihal representasi perempuan. Dalam film, 

perempuan kerap ditampilkan begitu close up pada bagian tubuh yang menjadi 

objek penting dalam film (Higonnet, 1994:369). Perempuan terkadang 

direpresentasikan seperti pandangan laki-laki dan image perempuan telah 

didominasi oleh mereka. Perempuan umumnya dihargai dari daya tarik dan sudut 

keindahannya saja. Perempuan dalam media massa digambarkan sebagai korban 

kriminalitas karena sikapnya yang mengundang terjadinya kriminalitas. 



Dalam film, perempuan sering ditampilkan secara tidak adil bahkan dekat 

dengan arti tertindas. Wujud perempuan umumnya diletakkan pada posisi yang 

lebih rendah dari kelas sosial, ekonomi, dan politik (Fakih, 2003:15). Perempuan 

dalam film digambarkan dalam kategori lemah dan kelompok nomor dua. Sejauh 

ini media berperan penting dalam pemahaman image perempuan. Gerakan 

feminisme pada dasarnya menginginkan laki-laki dan perempuan ada di 

kedudukan yang sama, laki-laki dan perempuan memang dilahirkan secara 

berbeda dari bentuk tubuh dan jalan pikir, memiliki persamaan merupakan hal 

yang mustahil. Namun, melalui gerakan feminisme, kedudukan keduanya adalah 

satu hal yang perlu diperjuangkan. Film dikatakan sebagai media yang 

menampilkan sebuah kapitalisme patriarki, yaitu penindasan kelas sosial dan 

gender sebagai sistem yang disediakan (Sunarto, 2005:23). 

Terikat hubungan media massa dengan perempuan, media massa seolah 

membentuk penjelasan berbeda mengenai perempuan. Media massa menciptakan 

gambaran perempuan berdasarkan sudut pandang komersial, mengarah pada 

jumlah penonton atau pembaca. Seperti tayangan televisi, perempuan kerap 

digambarkan sebagai korban dari perilaku buruk laki-laki, bodoh, tidak memiliki 

keberanian, dan lain-lain. Segala hal yang berkaitan dengan perempuan dilebih-

lebihkan dan masyarakat menyukainya, tidak banyak tayangan televisi yang 

menceritakan kehidupan perempuan sesuai dengan kenyataan. Perempuan 

dikatakan sukses apabila meraih suatu kedudukan dan terlepas dari persoalan 

gender, mereka tidak ingin diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Fredrickson 

dan Roberts mengungkapkan teori Objectification Theory, “…that women exist in 

a culture which their bodies are looked at, evaluated, and always potentially 

objectified.” Penggambaran media massa terhadap perempuan akan menjadi 

budaya dalam masyarakat (Nayahi, 2015). 

Perempuan dianalogikan dengan karakter yang lemah dan sentimental. 

Sedangkan laki-laki sebaliknya, pandangan tersebut menempatkan perempuan 

sebagai makhuk yang seolah perlu dilindungi dan kerap bergantung pada laki-laki. 

Hal ini berakibat sulit bagi perempuan untuk tampil menjadi pemimpin, karena 

disingkirkan oleh peran laki-laki. Sesuai dengan gerakan feminisme yang 

berusaha menuntut persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam 

berbagai kegiatan, perlahan terjadi perubahan dalam menggambarkan karakter 

perempuan. Perempuan tidak akan lagi dipandang lemah dan berkesempatan 

tampil sebagai pemimpin yang selama ini dikuasai oleh laki-laki. Bukti bahwa 

perempuan menjadi objek yang dimanfaatkan ada pada film Don Jon (2013) yang 

menampilkan perempuan sebagai awal kepuasan laki-laki. Peran perempuan 

dalam film tersebut menggunakan pakaian terbuka dan dengan rela menjadi 

pelampiasan nafsu (Nayahi, 2015). Adegan dalam video seks yang ditonton oleh 



Jon menjelaskan bahwa dirinya hanya menonton video apabila ada tokoh 

perempuan saja.  

Peneliti memilih menggunakan penelitian representasi karena representasi 

dalam ilmu media massa, termasuk film melihat beberapa bagian berdasarkan 

sifat kajiannya. Media melihat bagaimana wacana berkembang memahami 

representasi dan bagaimana pandangan tersebut ditampilkan dengan realitas yang 

ada sesuai fakta. Representasi menimbulkan makna yang berbeda-beda, memiliki 

hubungan dengan tanda, serta selalu menciptakan pengertian baru (Julianti dalam 

Kurniawan, 2011). Film Mad Max: Fury Road juga menciptakan pengertian baru 

mengenai pemimpin perempuan dari sudut pandang feminisme. Representasi 

dapat diartikan dengan bagaimana dunia dibangun lalu ditampilkan kepada 

manusia dan dari manusia pada sebuah arti tertentu dan cultural studies fokus 

pada proses makna representasi tersebut (Arsyad, 2013:27). Representasi 

menggabungkan makna dan bahasa dengan budaya, juga menggunakan bahasa 

untuk menyampaikan sesuatu, makna dibangun oleh sistem representasi dan 

dihasilkan melalui bahasa verbal dan visual (Yusuf dalam Hakim, 2016).  

Teori feminisme menyatakan bahwa media massa adalah alat penting 

untuk memeras perempuan, karena media massa tidak hanya berfungsi sebagai 

sarana pendidikan, namun lebih mengutamakan bisnis (Islam, 2008). Perempuan 

selalu terlibat dengan media massa, terbukti dalam beberapa persoalan, 

perempuan menjadi berita yang menarik perhatian masyarakat. Seperti berita 

mengenai pelecehan seksual atau pemerkosaan yang kerap menjadi topik utama di 

media massa. Jika berita tersebut dibungkus berdasarkan fakta tanpa menampilkan 

bagian-bagian tertentu, tidak akan menjadi masalah, namun kini media massa 

membungkus berita untuk kepentingan bagaimana menarik perhatian publik dan 

tidak menilai persoalan gender pada berita tersebut (Nayahi, 2015). Perempuan 

dan media massa tidak dapat dipisahkan, karena mereka merupakan objek yang 

selalu dicari. 

Pemahaman mengenai gerakan feminisme dalam film terbilang kurang 

dikenal, karena lingkungan yang tidak paham dan munculnya beragam pengertian 

mengenai feminisme. Feminis mengumumkan mereka sebagai rencana dari 

gerakan untuk mewujudkan pembebasan dan kesejahteraan para perempuan. 

Menuju periode ke 19, feminisme muncul menjadi gerakan yang mendapat 

perhatian dari perempuan di Eropa. Perempuan-perempuan tersebut berupaya 

memperjuangkan apa yang disebut universal sisterhood, kemudian gerakan 

feminisme berkembang di Amerika pada tahun 1869 (The Subjection of Women, 

1869). Feminisme sebagai ideologi muncul kembali pada tahun 1970 dalam 

perkembangan teori film modern. Sebagai sebuah kajian mengenai film, 

feminisme muncul bersama dengan gerakan perempuan untuk melawan budaya 



patriarki yang menguasai masyarakat dan terutama film. Sudut pandang 

feminisme dalam film merupakan metode untuk mengungkapkan nilai-nilai 

patriarki yang sesungguhnya, ketika perempuan berada di posisi marjinal, 

dimanfaatkan, bahkan dijual oleh laki-laki (http://spiritmahasiswa.trunojoyo.ac.id 

/2014/02/budaya-patriarki-dan-feminisme.html, diakses 12 September 2016). 

Untuk melawan kekuasaan budaya patriarki, sudut pandang feminisme 

memandang seluruh sistem yang berhubungan dengan film berupa teori hingga 

praktik yang berlangsung di dunia film (Code, 2002:367). Beberapa budaya dalam 

sudut pandang feminisme pada film, yaitu teori refleksi, budaya untuk 

menganalisis bagaimana perempuan direpresentasikan dalam film tersebut. 

Kemudian perspektif psikoanalisis, dimana kode-kode berkembang menjadi 

bahasa lalu diinterpretasi berdasarkan perempuan sebagai objek pelampiasan 

nafsu. Setelah itu menganalisis film mengenai perempuan yang kerap muncul 

dengan laki-laki sebagai pemilik kekuasaan (White, 1998:119). Maka, sudut 

pandang feminisme digunakan untuk membuktikan upaya dalam memanfaatkan 

perempuan sebagai objek. Gerakan feminisme menginginkan tampilan film yang 

sesuai dengan harapan mereka atau setara dengan laki-laki. 

 Dalam penelitian ini, perempuan sebagai pemimpin yang diperankan oleh 

Furiosa diteliti menggunakan metode semiotik, terutama kode-kode televisi milik 

John Fiske. Metode semiotik Fiske menyatakan tanda mempunyai tiga cakupan, 

yaitu tanda tersebut, kode dan budaya dimana tanda dibuat. Teori ini merupakan 

gabungan dari dua teori semiotik milik Pierce dan Saussure. Tema yang 

digunakan untuk menganalisis adalah feminisme dalam pengambilan keputusan, 

feminisme dalam kekuatan, dan feminisme dalam kepemimpinan. Film dapat 

dijadikan sebagai media representasi, karena mengandung gambar, tulisan, dan 

suara yang dapat dikaji kembali. Masyarakat dapat merepresentasikan tanda-tanda 

dalam film sesuai dengan field of experience dan frame of reference dari masing-

masing, sehingga makna yang dihasilkan tidak sesuai dengan makna yang 

dimaksud oleh pembuat film. 

 

PEMBAHASAN 

Kajian mengenai perempuan kerap hadir dalam media seperti film, 

umumnya, perempuan dalam film direpresentasikan sebagai karakter yang lemah 

dan memiliki kedudukan di bawah laki-laki (Puspitasari, 2013:13). Hal ini 

merupakan sebuah alat untuk menginterpretasi nilai-nilai dari suatu gender 

(Dayanti & Susantari, 2005:30). Dalam penelitian mengenai representasi, ada 

beberapa metode yang digunakan, salah satunya metode semiotik. Kemudian, 
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metode semiotik yang tepat untuk menganalisis representasi pemimpin perempuan 

pada film Mad Max: Fury Road adalah metode semiotik milik John Fiske. Maka, 

tanda-tanda yang akan dianalisis adalah tanda yang dapat membuktikan 

representasi pemimpin perempuan pada tokoh Furiosa. Metode semiotik Fiske 

berupa kode-kode televisi terbagi menjadi tiga macam yaitu realitas, representasi, 

dan ideologi.  

Tanda-tanda dari realitas meliputi perspektif pakaian, ekspresi, rias, 

lingkungan, dan dialogue. Sedangkan representasi diamati melalui bagaimana 

Furiosa ditampilkan dengan perspektif shot, pencahayaan, suara serta editing. 

Kemudian, ideologi meliputi perspektif patriarki, maskulinitas, dan feminisme. 

Peneliti berupaya menguraikan bagaimana karakter Furiosa dalam film, pertama, 

dilihat melalui realitas dari tanda-tanda yang muncul dan mengaitkannya dengan 

pola yang ada. Kemudian, peneliti menganalisis representasi berdasarkan proses 

pengambilan gambar yang digunakan dalam film. Setelah itu akan dikembangkan 

ideologi apa yang ada dalam tokoh Furiosa sebagai pemimpin perempuan. Setelah 

memperoleh ketiganya, maka peneliti akan menyatukan analisis, dibagi pada 

beberapa cuplikan yang menyimpan representasi pemimpin perempuan. Setiap 

cuplikan dijelaskan sesuai dengan kode-kode televisi yang termasuk dalam film 

Mad Max: Fury Road. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem Kekuasaan Laki-laki di Atas Perempuan 

Sumber: gudangmovies21.tv 

 



Gambar 1 menampilkan adegan golongan laki-laki pengikut Immortan Joe 

yang diberi nama War Boys, kegiatan mereka saat itu berkumpul mempersiapkan 

kebutuhan Furiosa untuk mengambil bensin dari Gas Town. Ketika Immortan Joe 

memulai pidatonya, para War Boys serentak berdiri, memberikan penghormatan, 

dan menyambut kedatangannya. Karena diketahui, Immortan Joe adalah orang 

yang paling ditakuti di Citadel. Arti dari War Boys adalah perang laki-laki, dapat 

dilihat peran pasukan tersebut dipenuhi oleh laki-laki. 

 Pada level realitas, terlihat War Boys menggunakan celana panjang dan 

sepatu berwarna hitam, tanpa baju sebagai pakaian. Kemudian, ekspresi yang 

ditampilkan adalah sangar dan menakutkan dengan pandangan berbahaya, hal ini 

dikarenakan pengaruh lingkungan Citadel yang membentuk War Boys menjadi 

brutal. Sedangkan rias yang digunakan berwarna putih pada seluruh badan, namun 

bagian mata dan tangan diberi warna hitam. Warna hitam pada mata menimbulkan 

kesan sangar, mengingat War Boys adalah pengikut orang yang paling ditakuti. 

Dalam film, warna hitam kerap digunakan oleh karakter penjahat karena memiliki 

arti kuat dan menggambarkan sesuatu yang abadi (Korichi, Pelle-de-Queral, 

Gazano, dan Aubert, 2008:127-137). Kemudian, lingkungan dalam adegan 

dilakukan di gurun pasir, tepatnya Citadel. Adegan ini juga memberikan potongan 

dialogue para War Boys, 

 War Boys : Kita adalah War Boys! 

 War Boys : War Boys! 

 War Boys : War Boys berani mati dan mematikan! 

 War Boys : War Boys! 

 

Dialogue tersebut memberikan gambaran bahwa pasukan akan mengorbankan 

hidupnya untuk membela Citadel. “War Boys berani mati dan mematikan!” 

diterjemahkan sebagai gerakan menghadapi pengkhianat dan menguasai 

kebebasan perempuan. Sesuai namanya, pasukan War Boys hanya menerima laki-

laki karena dianggap tangguh. 

 Pada level representasi, pengambilan gambar 1 menggunakan proses long 

shot. Pengambilan metode ini menggunakan jarak yang cukup untuk 

menampilkan seluruh tubuh dan hanya fokus pada objek dengan tujuan 

mempengaruhi ekspresi tubuh (Gianetti, 1996:10-11). Kemudian, adegan ini 

menggunakan pencahayaan jenis front lighting. Sumber cahaya terletak di depan, 

bertujuan untuk menerangi seluruh sudut agar terkesan alami (Mubarok, 2014:34). 



Suara yang digunakan oleh War Boys adalah tegas dan keras, hal ini bertujuan 

untuk mengungkapkan pesan yang diberikan agar meyakinkan pasukan dalam 

membela Citadel. Pengambilan gambar 1 juga menggunakan proses eye level shot, 

diambil berdasarkan sudut pandang objek dan menampilkan kesan alami 

(Gianetti, 1992:12-16). 

 Pada level ideologi, menampilkan patriarki yaitu sistem yang meletakkan 

laki-laki sebagai peran utama dalam sebuah kelompok (Saadawi, 2001). 

Berdasarkan gambar di atas, lingkungan Citadel dipenuhi oleh pasukan laki-laki 

yang muncul akibat penolakan terhadap kemampuan perempuan. Laki-laki dalam 

film ini ditampilkan sebagai penguasa dalam setiap hak perempuan, kelebihan 

yang ditampilkan perempuan merupakan penghinaan bagi mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kemunculan Furiosa sebagai Pemimpin 

Sumber: gudangmovies21.tv 

 

Gambar 2 menampilkan adegan seorang perempuan berjalan mendekati 

truk, perempuan itu dikenal sebagai Furiosa. Satu-satunya perempuan yang 

dijadikan sebagai pemimpin kepercayaan Immortan Joe. Tugas Furiosa dalam 

adegan tersebut menjadi ketua perjalanan menuju Gas Town dan Bullet Farm 

didampingi War Boys. Sebagai pemimpin perempuan, Furiosa juga dihormati 

oleh penduduk sekitar, walaupun kehadirannya tidak mengurangi bentuk 

penindasan perempuan. 

 Pada level realitas, terlihat Furiosa menggunakan pakaian kaos berwarna 

cokelat kusam dengan atribut tangan palsu disebelah kiri. Jenis warna kusam pada 



kaosnya disebabkan oleh pasir yang mengelilingi sekitar gurun. Furiosa sebagai 

pemimpin ditampilkan berbeda, tidak memiliki tangan yang sempurna, sehingga 

membutuhkan dukungan tangan palsu. Kemudian, ekspresi yang ditampilkan 

adalah serius dengan penampilan bijaksana memperhatikan keadaan. Sedangkan 

rias yang digunakan alami menyerupai laki-laki, kulitnya putih, berpotongan 

rambut plontos dan ditemukan tato tengkorak berwarna merah pada bagian leher. 

Jenis rambut plontos pada perempuan digambarkan sebagai kemampuan dalam 

menghadapi masalah. Alasan lainnya adalah Immortan Joe tidak memperbolehkan 

perempuan sebagai pasukan, karena menganut sistem patriarki, laki-laki adalah 

penguasa. Sehingga penampilan Furiosa tidak berbeda dengan War Boys. 

Lingkungan dalam adegan dilakukan di gurun pasir, dikelilingi truk-truk yang 

akan dikendarai oleh Furiosa. Adegan ini memberikan potongan dialogue pidato 

Immortan Joe, 

Immortan Joe : Sekali lagi, kita kirim war rig milikku untuk membawa 

kembali bensin dari Gas Town dan peluru dari Bullet 

Farm. Sekali lagi ku beri hormat kepada Imperatorku 

Furiosa. Ku beri hormat War Boys yang akan selalu 

menemaniku dalam perjalanan menuju Valhalla. Akulah 

juru selamat kalian! 

 

Dialogue tersebut memberikan gambaran bahwa Furiosa sebagai perempuan 

dihormati dan sebutan Imperator diambil dari kata imperialisme yang berarti 

memerintah atau pemegang kendali atas suatu wilayah. Maka disimpulkan Furiosa 

adalah seorang pemimpin. 

 Pada level representasi, pengambilan gambar 2 menggunakan proses close 

up. Pengambilan metode ini menggunakan jarak yang lebih sempit, bertujuan 

menceritakan ekspresi objek agar menampilkan kesan drama. Kemudian, adegan 

ini menggunakan pencahayaan jenis front lighting. Cahaya yang saling 

berhadapan sehingga fokus pada objek agar mendapatkan pencahayaan yang 

cukup. Sedangkan suara dalam adegan terdengar riuh karena jeritan penduduk 

yang tertindas, kemudian tegas dan keras dari Immortan Joe yang bertujuan untuk 

menghidupkan semangat War Boys. Pengambilan gambar 2 juga menggunakan 

proses eye level shot, diambil berdasarkan pandangan audience. 

 Pada level ideologi, menampilkan maskulinitas yaitu stereotype mengenai 

laki-laki. Jika perempuan memiliki karakter stereotype tersebut, maka disebut 

perempuan maskulin, begitu sebaliknya (Darwin, 1999:3). Pemimpin perempuan 

dalam film ini ditampilkan berbeda dari film-film umumnya, Furiosa digambarkan 



sebagai pemimpin yang berperilaku dan berpenampilan menyerupai laki-laki. 

Stereotype maskulin pada Furiosa ditemukan melalui pakaian yang digunakan, 

jenis rias, dan potongan rambut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Furiosa Mencegah Musuh Didampingi War Boy 

Sumber: gudangmovies21.tv 

 

Gambar 3 menampilkan adegan Furiosa dan War Boy melakukan 

perlawanan terhadap Gang Buzzard yang telah menghalangi jalannya. Furiosa 

geram ketika truk yang dikendarainya berusaha dihancurkan, sehingga melakukan 

peledakan lawan menggunakan senjata dan didampingi War Boy. Sebagai 

pemimpin perempuan, Furiosa tampak ahli menggunakan senjata milik laki-laki, 

bahkan mampu melakukannya dengan mengendarai truk. 

Pada level realitas, terlihat Furiosa menggunakan kaos berwarna cokelat 

kusam dengan atribut tangan palsu disebelah kiri dan celana panjang berwarna 

hitam. Sebagai pemimpin, walaupun ditampilkan menjadi tuna daksa, tidak 

mengurangi langkahnya untuk bertanggung jawab dalam memimpin pasukan. 

Kemudian, ekspresi yang ditampilkan adalah marah, karena Furiosa menganggap 

jalannya telah dihalangi. Sedangkan rias yang digunakan adalah alami menyerupai 

laki-laki, bagian mata dan tangan diberi warna hitam. Warna hitam merupakan 

identitas bagi penjahat karena menggambarkan kekuatan dan seluruh pasukan di 

Citadel mempunyai mata berwarna hitam untuk membedakan identitas mereka. 

Lingkungan dalam adegan ini dilakukan di atas truk ditengah gurun pasir dengan 

adegan saling memburu. Adegan ini juga memberikan potongan dialogue antara 

War Boy dengan Furiosa, 



War Boys : Gang Buzzard diarah kanan! Haruskah kita berbalik dan 

meminta bantuan mereka? 

Furiosa : Tidak perlu. Kita serang mereka! 

 

Dialogue tersebut memberikan gambaran bahwa Furiosa sebagai pemimpin 

perempuan konsisten pada tanggung jawabnya. Adegan ini membuktikan bahwa 

laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan dalam memimpin, kemudian 

gender tidak mungkin digunakan sebagai tolak ukur kemampuan. Kemampuannya 

dalam menggunakan senjata adalah fokus penting pada perannya sebagai 

perempuan. Seorang pemimpin perlu bersikap bijaksana dalam mengambil 

keputusan (Stout, 2006). 

Pada level representasi, pengambilan gambar 3 menggunakan proses 

medium shot. Pengambilan metode ini membutuhkan jarak yang sempit, 

tujuannya untuk menonjolkan ekspresi objek. Kemudian, adegan ini 

menggunakan pencahayaan jenis side lighting. Pemanfaatan cahaya yang datang 

dari samping objek, berguna untuk mengetahui masing-masing karakter. 

Sedangkan suara yang digunakan oleh Furiosa adalah tegas dan keras, bertujuan 

untuk menyampaikan pesan agar meyakinkan pasukannya. Pengambilan gambar 3 

juga menggunakan proses oblique angle, diambil untuk menampilkan efek tegang 

dan gerak kamera mengikuti objek (Gianetti, 1992:12-16). 

 Pada level ideologi, menampilkan feminisme yaitu prinsip menegakkan 

kebebasan perempuan (Hannam, 2007:22). Furiosa dalam perjalanannya 

membebaskan hak perempuan melalui berbagai hambatan, salah satunya diserbu 

Gang Buzzard yang dikuasai laki-laki. Sikap yang dilakukan Furiosa tergolong 

dalam postmodern feminism, menentang stereotype dan yakin bahwa gender tidak 

memiliki makna pada identitas seseorang (Feminist Thought, 2009). Sebagai 

pemimpin perempuan, Furiosa berhasil menghancurkan persepi audience 

mengenai stereotype perempuan. Dirinya tampak ahli menggunakan senjata, 

bahkan dilakukan dengan mengendarai truk. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan tiga konsep pada 

representasi pemimpin perempuan dalam film. Diantaranya, patriarki, 

maskulinitas, dan feminisme. Pada masa kini, masyarakat masih menganggap 

perbedaan laki-laki dan perempuan berkaitan dengan karakter laki-laki yang 



dinilai tangguh, sedangkan perempuan dinilai lemah. Gambaran pemimpin 

perempuan tersebut dianalisis berdasarkan cuplikan dan dialogue pada beberapa 

adegan yang menyimpan representasi pemimpin perempuan dalam film Mad 

Max: Fury Road. Film ini bukan satu-satunya yang mengangkat permasalahan 

gender, namun film ini mampu memberikan gambaran berbeda mengenai konsep 

patriarki, maskulinitas, dan feminisme. 

 Budaya patriarki pada dasarnya mengatur perempuan untuk berjuang 

dalam segala segi kehidupan sosial. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki 

merupakan struktur sosial untuk mendapatkan keseimbangan (Johnson, 1993). 

Film ini menampilkan kenyataan sebaliknya, perempuan sulit untuk bebas dan 

diberikan kehidupan yang tidak layak, perlakuan antara laki-laki dengan 

perempuan juga berbeda. Nilai patriarki yang terdapat dalam film salah satunya, 

sistem kekuasaan laki-laki diatas perempuan dalam pekerjaan. Sekelompok laki-

laki bernama War Boys digambarkan sebagai penguasa yang memperoleh ruang 

untuk berekspresi, kebebasan, dan dihormati oleh pemimpinnya. Sedangkan 

perempuan tidak dianggap, dirampas haknya, dan mendapat berbagai bentuk 

penindasan. Hal ini muncul karena laki-laki dinilai lebih tangguh, kemudian 

perempuan adalah lemah, dalam pasukan War Boys juga tidak ditemukan seorang 

perempuan kecuali Furiosa. Furiosa kemudian muncul dengan penampilan yang 

tidak berbeda dari War Boys yaitu maskulinitas. 

 Salah satu hal penting dalam melihat maskulinitas adalah melalui 

penampilan. Maskulinitas merupakan gambaran kegagahan, keberanian dalam 

melawan bahaya, dan munculnya bagian tubuh tertentu sebagai daya tarik laki-

laki (Kurnia dalam Hakim, 2016). Pada film Mad Max: Fury Road, tokoh 

maskulinitas diperankan oleh Furiosa, seorang perempuan berpenampilan dan 

berperilaku menyerupai laki-laki. Dalam film ini, nilai maskulinitas yang muncul 

dari Furiosa adalah bentuk tubuh, potongan rambut plontos, cara berpakaian 

menggunakan celana, sementara perempuan di Citadel hanya menggunakan kain 

untuk menutupi tubuh mereka. Furiosa juga melakukan pekerjaan laki-laki seperti 

mengendarai truk, menggunakan senjata, dan memperbaiki mesin. Dibalik nilai 

maskulinitasnya, Furiosa digambarkan sebagai tokoh yang mudah menangis saat 

kecewa dan kembali pada stereotype perempuan yang lebih rentan dibanding laki-

laki. Disimpulkan jika perempuan ingin dianggap, mereka harus berpenampilan 

menyerupai laki-laki dan ini berkaitan dengan sistem patriarki yang membatasi 

perempuan dalam berekspresi di ruang terbuka. 

 Jalan cerita film ini fokus pada gerakan perempuan yang menuntut 

keadilan dan kebebasan dari laki-laki. Setelah mengalami sistem patriarki, mereka 

tampak mengelu-elukan kesetaraan gender dan hal ini termasuk dalam gerakan 



feminisme. Konsep feminisme yang muncul dalam film Mad Max: Fury Road ada 

pada tokoh Furiosa dan kelima istri Immortan Joe yang bekerja sama menentang 

pasukan War Boys. Dalam teori feminisme, hal ini disebut sisterhood action 

(tindakan persaudaraan untuk mengubah kondisi sosial), kemudian terdapat 

potongan dialogue yang menggambarkan bahwa hanya perempuan yang dapat 

menghentikan penindasan perempuan. Gerakan lainnya adalah ketika Furiosa 

menggantikan Max menembak lawan atau mengendarai truk disaat Max tertidur. 

Hal ini disimpulkan sebagai gerakan feminisme karena kedudukan perempuan dan 

laki-laki menjadi seimbang, perempuan berusaha ditampilkan lebih kuat dan 

sukses dalam melakukan pekerjaan laki-laki.  
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