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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perempuan direpresentasikan dalam film Maju Kena 

Mundur Kena dan Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1. Penelitian ini dilakukan 

berdasarkan adanya beberapa klaim bahwa dalam film adaptasi terbaru Warkop DKI sosok 

perempuan akan ditampilkan secara berbeda dari film-film Warkop DKI yang asli.  

Penggambaran fisik perempuan dalam film-film Warkop DKI masih dapat dilihat kembali 

dalam adaptasi terbarunya. Perbedaan baru terlihat pada karakter dan peran sosial kedua 

tokoh utama perempuan. Tokoh utama perempuan dalam Warkop DKI Reborn: Jangkrik 

Boss! Part 1 lebih berperan lebih aktif dalam jalan cerita. Sedangkan tokoh utama dalam 

Maju Kena Mundur Kena hanya berperan sebagai love interest Dono, Kasino, dan Indro. 

Perbedaan yang dimaksud oleh pemain Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 bukan 

terletak pada aspek fisik, yang merupakan aspek yang kasat mata dan dapat langsung dilihat 

oleh penonton. Melainkan ada pada aspek psikis tokoh perempuan dan bagaimana tokoh 

perempuan tersebut melakukan interaksi sosial.    

KATA KUNCI: Representasi perempuan, film, Warkop DKI, semiotik, mitos 

ABSTRACT 

This research is focused on how women are representated on Maju Kena Mundur Kena and 

Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 movies. The roles of women on these two movies 

are going to be analyzed to understand the significance of their roles on the movie plots. The 

casts of Warkop DKI Reborn that claim there are going to be difference in the way women 

are represented makes this research interesting. 

Women physical representation on each movies are still using the same codes. Women with 

fair skin, jet black hair, slim bodies, and curvaceous clothes are still used to represented the 

ideal women on both movies.The differences are found on the personality and social roles of 

each lead female character. Lead female character from Maju Kena Mundur Kenarole is to 

be Dono, Kasino, and Indro’s love interest. She doesn’t have much significance to the 

storyline. While the lead female character from Warkop DKI Reborn role is actively 

contributed to the storyline and have stronger personality 
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I. Pendahuluan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan melihat bagaimana sosok 

perempuan direpresentasikan dalam film Maju Kena Mundur Kena dan Warkop DKI 

Reborn: Jangkrik Boss! Part I  (disingkat menjadi Jangkrik Boss!). Penelitian ini 

dilakukan berdasarkan adanya beberapa klaim bahwa dalam film adaptasi terbaru 

Warkop DKI sosok perempuan akan ditampilkan secara berbeda dari film-film Warkop 

DKI yang asli. Sehingga, selain untuk mengetahui bagaimana perempuan 

direpresentasikan dalam kedua film  ini, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apa 

saja perbedaan tersebut. 

Film Maju Kena Mundur Kena dipilih karena film ini merupakan film asli 

Warkop DKI yang paling laris, serta. Dengan penonton sebanyak 658,896 orang, film ini 

menjadi film terlaris di tahun 1983 (http://filmindonesia.or.id/movie/viewer). Selain itu, 

film Maju Kena Mundur Kena juga menyuarakan perlawanan atas diskriminasi gender 

khususnya di Indonesia yang menganggap perempuan tidak bisa lebih baik dari laki-laki. 

Warkop DKI ingin menyampaikan kepada penonton bahwa antara perempuan dan laki-

laki mempunyai kesetaraan kemampuan pada perannya masing-masing. Selain itu, film 

Jangkrik Bos! sendiri juga diterima sangat baik oleh masyarakat Indonesia hingga 

membuat film ini mencatat dua rekor MURI. Dua kategori yang diukir Jangkrik Boss! 

adalah film dengan jumlah penonton terbanyak dalam sehari (556.000 penonton) dan 

film dengan pencapaian jumlah penonton tercepat (untuk 1 juta, 2 juta, dan 3 juta 

penonton).  

Banyaknya penggambaran perempuan di media massa sedikit banyak 

memengaruhi apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap perempuan. Namun, realitas 

perempuan yang ditampilkan pada media massa selama ini hanya menjadi objek 

kepentingan dari pihak-pihak yang menginginkan keuntungan. Para pembuat film-film 

horror dan komedi cenderung menggunakan figur perempuan sebagai ‘pemanis’ untuk 

memikat penonton. Film sendiri merupakan salah satu bentuk media massa yang dapat 

memengaruhi perubahan masyarakat, sehingga bagaimana perempuan digambarkan 

dalam film akan memengaruhi apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap 

perempuan.  

II. Metode Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian adalah metode 

kualitatif interpretatif, peneliti akan menggunakan analisis semiotika miliki Roland 

Barthes. Semiotika digunakan untuk menganalisis bagaimana seluruh sistem tanda 

bekerja. Metode semiotika ini dipilih karena metode semiotika memudahkan peneliti 

untuk melihat tanda-tanda yang dimunculkan dalam film dan mengungkap makna yang 

dimunculkan lewat tokoh-tokoh perempuan dalam kedua film.  Dalam analisis semiotika 

milik Roland Barthes, terdapat dua tingkatan penandaan, yaitu tingkat denotasi dan 

http://filmindonesia.or.id/
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konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan  hubungan penanda 

(signifier) dan petanda (signified) pada realitas yang akan menghasilkan makna eksplisit, 

langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan 

hubungan penanda (signifier) dan petanda (signified) yang di dalamnya beroperasi 

makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (Yusita Kusumarini, 2006). 

Dalam semiotika Barthes, sebuah teks tidak hanya bisa ditelaah secara apa yang 

tersurat, melainkan juga yang bisa sampai pada mitos di baliknya. Dalam teks media, 

mitos-mitos yang ditampilkan selalu berhubungan dengan ideologi yang berpengaruh 

terhadap cara menggambarkan dan menerima suatu realitas, yaitu mengapa suatu 

penggambaran dianggap sebagai kewajaran, sedangkan yang lain tidak. Secara 

sederhana teori Barthes diilustrasikan dalam model berikut: 
 

Tabel 1.1. Model Analisis Semiotika Roland Barthes 
 

1.Penanda 2.Petanda 

3.Tanda 

I. PENANDA 

 

II. PETANDA 

III. TANDA 
 

Sumber: (Barthes, 2007: 303) 

 

III. Analisis 
 

Analisis yang akan dilakukan adalah analisis mengenai penokohan dan eksistensi 

feminin perempuan. Penokohan merujuk kepada penempatan tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak-watak tertentu dalam sebuah karya naratif, dalam hal ini film. Sehingga 

penulis ingin melihat bagaimana tokoh-tokoh perempuan diposisikan dalam kedua film 

tersebut. Sedangkan femininitas yang dimaksud disini bukanlah suatu kualitas atau 

esensi yang dimiliki oleh perempuan dari lahir. Melainkan yang dimaksud adalah 

seperangkat kondisi dan struktur yang membatasi situasi tipikal menjadi perempuan di 

dalam masyarakat, serta cara khas perempuan dalam menjalani situasi ini (Young, 2005: 

31). Pujianto (2010: 23) menjelaskan bahwa penggambaran karakter suatu tokoh dapat 

dilihat melalui segi fisis, psikis, dan sosiologis. Dari segi fisis, karakter tokoh dilihat 

melalui keadaan fisik tokohnya, seperti usia, jenis kelamin, keadaan tubuh (tinggi, 

pendek), pincang, gagah, tampan, menarik, dan sebagainya. Dari segi psikis, tokoh 

digambarkan berdasarkan latar belakang kejiwaan, kebiasaaan, sifat, dan karakternya. 

Hal ini terlihat lewat kejiwaan si tokoh, berupa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan si 

tokoh dan berbagai sifat yang tampak dari si tokoh tersebut dalam keseharian. Dan 

terakhir, dari segi sosiologis, tokoh digambarkan melalui latar belakang kedudukan tokoh 

tersebut dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lainnya. Segi 

sosiologis meliputi status sosial (kaya, miskin, menengah), peranan dalam masyarakat, 

pendidikan, pandangan hidup, kepercayaan, dan aktivitas sosial, dan suku bangsa. Dapat 
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dipahami bahwa segi sosiologis tokoh dalam sebuah fillm merupakan segi kedudukan 

atau peran si tokoh dalam lingkungannya, seperti status sosial si tokoh. Sehingga untuk 

menganalisis representasi perempuan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis 

tokoh-tokoh perempuan lewat segi fisis, segi psikis, dan segi sosiologisnya.   

 

Gambaran Kecantikan Fisik Perempuan 

 

Tokoh-tokoh perempuan yang dianalisis dalam sub bab gambaran kecantikan ini, 

semuanya dianggap sebagai perempuan yang menarik di dalam kedua film. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya approval dari laki-laki dan orang-orang di sekitarnya. 

Sehingga penampilan tokoh-tokoh perempuan ini dianggap dapat menunjukkan 

bagaimana konsep kecantikan digambarkan dalam film Maju Kena Mundur Kena dan 

Jangkrik Boss!. Dalam sub bab gambaran kecantikan fisik perempuan ini, hal yang akan 

dianalisis antara lain adalah wajah tokoh perempuan, bentuk tubuh yang dimiliki tokoh 

perempuan, dan pakaian serta aksesoris yang dikenakan oleh tokoh perempuan dalam 

kedua film ini. 

 

Maju Kena Mundur Kena Jangkrik Boss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1. Wajah Tokoh Perempuan 
 

Dilihat dari wajah tokoh-tokoh perempuan, film Maju Kena Mundur Kena dan 

Jangkrik Boss! memiliki kesamaan. Semua tokoh perempuan yang dianalisis memiliki 

kulit yang cerah, wajah yang bersih, dan rambut yang berwarna hitam. Dalam film 

Jangkrik Boss!, tokoh Sophie memiliki fitur wajah Kaukasian. Sophie yang merupakan 

tokoh utama perempuan dan objek perhatian utama Dono, Kasino, dan Indro dalam film 

ini tentu menggambarkan bagaimana rupa seorang perempuan yang dianggap cantik dan 

menarik. Dengan pemilihan aktris Hannah Al-Rasyid yang berdarah campuran Perancis 

dan memiliki fitur wajah Kaukasian, hal ini menunjukkan bahwa fitur wajah Kaukasian 

dengan kulit yang putih dan hidung mancung cenderung lebih disukai daripada fitur 

wajah asli Indonesia dengan kulit sawo matang dan hidung pesek. Meskipun Sophie 

adalah satu-satunya tokoh dengan fitur wajah Kaukasian dalam kedua film ini, warna 

kulit yang dimiliki oleh semua tokoh perempuan yang dianalisis bersifat cerah.  
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Liestianingsih (2002:30) dalam Ideologi Gender dalam Iklan Kosmetik di 

Televisi  juga menemukan bahwa sebagian besar iklan kosmetik dan perawatan tubuh  

menyoroti wajah yang bersih, putih, dan bertipe wajah barat; postur model tinggi dan 

kurus; rambut hitam, lurus, dan mengkilap; kulit model putih dan halus. Ini menunjukkan 

bahwa preferensi perempuan bertipe wajah barat tidak hanya muncul dalam film-film 

Indonesia, namun juga muncul dalam bentuk media lain, seperti iklan. Preferensi wajah 

bertipe barat ini dapat dikaitkan dengan hegemoni kebudayaan barat. Pada fase tahun 

1960-an, barat berusaha memperkenalkan berbagai jenis media massa beserta konten-

kontennya, baik surat kabar, musik, film, dan berbagai jenis media lainya (Wibowo, 

2011: 16). Ketidaksiapan negara-negara dunia ketiga terhadap konten dari media massa 

yang mereka miliki mengakibatkan pembelian besar-besaran konten media massa barat. 

Momen ini yang menjadi awal penetrasi pengaruh barat ke negara-negara dunia ketiga 

melalui jalur media massa. Akibatnya, wajah yang dianggap cantik dan tampan pun 

berkiblat pada Hollywood: seseorang rupawan jika mendekati standar wajah-wajah yang 

ada di layar-layar bioskop dan saluran televisi kabel dari barat. 

 

Maju Kena Mundur Kena Jangkrik Boss! 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2. Bentuk Tubuh Tokoh Perempuan 

Selain wajah, bentuk tubuh yang dimiliki oleh semua tokoh perempuan yang 

dianalisis juga spesifik. Dada yang penuh, pinggang yang kecil, dan pinggul yang lebar 

dapat dilihat pada semua tokoh perempuan dalam kedua film. Konsep sensualitas lalu 

terlihat dalam analisis kedua tabel ini. Konsep sensualitas yang tampak digambarkan 

melalui cara kerja kamera dan pakaian yang dikenakan oleh tokoh perempuan. Kedua 

film menggunakan cara kerja kamera untuk menampilkan kesan sensual dua tokoh utama 

perempuan, kedua film menggunakan teknik close up untuk mengambil gambar bagian 

tubuh yang dapat membangkitkan fantasi penonton.  
 

Konsep sensualitas melalui pakaian juga ditampilkan. Semua pakaian yang 

dikenakan oleh tokoh perempuan bersifat ketat dan menunjukkan dengan jelas lekuk 

tubuh yang mereka miliki. Menurut Melliana (2006: 78), mode pakaian dibuat untuk 

menampilkan keindahan tubuh perempuan, mode pakaian yang variatif dan modis 

kebanyakan diperuntukkan bagi perempuan bertubuh ideal. Sehingga apabila tubuhnya 

tidak ideal dan dianggap tidak sesuai dengan mode pakaian yang dikenakannya, 

perempuan tersebut akan dianggap tidak/kurang pantas tampil modis/menarik. Mitos 

yang dimunculkan lalu menjadi sama, yaitu perempuan yang mengikuti perkembangan 

zaman adalah perempuan yang dianggap cantik dan menarik.  

 

Maju Kena Mundur Kena Jangkrik Boss! 
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Tabel 1.3. Pakaian dan Aksesoris Tokoh Perempuan 
 

Maureen Turim dalam Young (2005: 66) membahas bagaimana dalam matriks 

citra film, pakaian yang dikenakan oleh perempuan memfetishkan tubuh perempuan. 

Melalui istilah slit aesthetic, jenis potongan pakaian memainkan kesan kain pada kulit 

perempuan, dan mengubah tubuh atau bagian tubuh menjadi sebuah fetish. Semua pola 

pakaian dipotong untuk berfokus pada tubuh perempuan, dan seringkali potongan 

pakaian menarik perhatian langsung ke beberapa bagian tubuh tertentu, seperti leher, 

dada, perut, ataupun betis.   
 

Pakaian yang dikenakan oleh tokoh perempuan dalam kedua film memiliki 

potongan khusus yang membuat penonton berfokus langsung pada dada, perut, pinggul, 

dan kaki. Slit aesthetic memberikan kesan tubuh yang terlihat seksi di dalam balutan 

pakaian, kesan yang menggambarkan kekuatan perempuan. Sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa selain menggambarkan konsep sensualitas yang ditujukan pada 

laki-laki lewat jenis pakaian yang dikenakan, kedua film ini juga mau memberi 

kenikmatan pada penonton perempuan dengan cara mengubah tubuh perempuan menjadi 

fetish.   
 

Pada tataran kecantikan luar atau fisik, perempuan yang ditampilkan dalam kedua 

film ini memiliki banyak persamaan. Baik tokoh utama, tokoh pembantu, maupun tokoh 

figuran perempuan, semuanya memiliki kulit yang cerah, tidak ada yang berkulit gelap, 

dan rambut hitam. Bentuk tubuh yang dimiliki oleh semua tokoh-tokoh perempuan yang 

dianalisis ini juga proporsional. Tidak ada tokoh perempuan yang terlihat gemuk. 

Pakaian dan aksesoris yang dikenakan oleh tokoh-tokoh perempuan dalam kedua film 

juga sesuai dengan trend saat kedua film tersebut diproduksi. Selain mengikuti 

perkembangan jaman, pakaian yang minim dan ketat juga seringkali digunakan, baik 

oleh tokoh utama, tokoh pembantu, maupun tokoh figuran.  
 

 Tidak hanya pakaian dan aksesoris tokoh perempuan saja yang disesuaikan 

dengan trend yang berlaku saat kedua film diproduksi, makeup wajah yang dikenakan 

oleh tokoh-tokoh perempuan ini juga turut mengikuti trend. Dengan ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa dilihat dari segi fisik, jenis perempuan yang ada dalam kedua film ini 

sama. Perempuan cantik di Indonesia digambarkan sebagai perempuan berkulit cerah, 

berambut hitam, bertubuh proposional, dan mengikuti perkembangan jaman. Gambaran 

ini tidak berubah dari tahun Maju Kena Mundur Kena diproduksi (1983) hingga tahun 

Jangkrik Boss! diproduksi (2016). 
 

 Selain dilihat dari segi penampilan saja, kedua film ini juga masih sama-sama 

menampilkan konsep sensualitas dalam tokoh-tokoh perempuannya. Konsep sensualitas 
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ini ditunjukkan lewat cara kerja kamera, pakaian yang dikenakan, hingga gestur tubuh 

tokoh perempuan yang ditampilkan. Lewat cara kerja kamera, kedua film ini secara 

eksplisit mengambil gambar bagian tubuh tertentu perempuan yang dapat 

membangkitkan fantasi penonton, seperti dada, pinggul, dan pantat. Lalu kesan sensual 

yang ditampilkan melalui pakaian agak berbeda dalam Maju Kena Mundur Kena dan 

Jangkrik Boss!. Dalam Maju Kena Mundur Kena, pakaian berjenis two piece, seperti 

bikini dan pakaian belly dancer, dikenakan dalam menampilkan kesan sensual. 

Sedangkan dalam Jangkrik Boss!, kesan sensual lewat pakaian ini lebih ditunjukkan 

dengan penggunaan pakaian yang ketat, berpotongan dada rendah, atau bawahan yang 

jauh di atas lutut. Meskipun sama-sama menampilkan kesan sensual lewat pakaian yang 

dikenakan oleh tokoh-tokohnya, namun pakaian dalam Maju Kena Mundur Kena dapat 

dibilang lebih terbuka dan minim dibanding dengan pakaian yang dikenakan dalam 

Jangkrik Boss!.  
 

Konsep sensualitas yang ditunjukkan dalam beberapa adegan juga turut 

menunjukkan bagaimana sosok perempuan menjadi konsumsi visual bagi para tokoh 

laki-laki dalam kedua film tersebut. Menurut Mulvey (1975: 834), film, sebagai sistem 

representasi yang sudah maju, menimbulkan pertanyaan tentang cara-cara ketidaksadaran 

(terbentuk oleh tatanan yang dominan) membentuk cara pandang dan kesenangan dalam 

melihat. Kesenangan dalam melihat atau visual pleasure ini seringkali menjadikan sosok 

perempuan sebagai objeknya. Sementara itu, kaum laki-laki menjadi kaum yang paling 

mendominasi dalam konsumsi visual tersebut. Mulvey (1975: 837) juga menyatakan: 

 

In a world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been 

split between active/male and passive/female. The determining male 

gaze projects its phantasy onto the female figure, which is styled 

accordingly. In their traditional exhibitionist role women are 

simultaneously looked at and displayed, with their appearance coded for 

strong visual and erotic impact so that they can be said to connote to-be-

looked-at-ness. Woman displayed as sexual object is the leitmotif of 

erotic spectacle: from pin-ups to strip-tease, from Ziegfeld to Busby 

Berkeley, she holds the look, plays to and signifies male desire. 

 

Dalam konteks budaya patriarki, kesenangan dalam melihat ini dibagi menjadi 

peran aktif laki-laki dan peran pasif perempuan. Tokoh perempuan dalam film lalu diatur 

sedemikian rupa mengikuti fantasi laki-laki yang melihatnya. Sesuai dengan hal ini, 

tokoh-tokoh perempuan yang ditampilkan dalam tabel 3.3. dan 3.4. tampil menjadi objek 

visual pleasure bagi laki-laki. Dalam tabel 3.3. Jangkrik Boss!, sosok Sophie yang 

sedang mencondongkan tubuhnya ke depan di hadapan Dono, Kasino, Indro, dan bos 

CHIPS memperlihatkan sosok-sosok laki-laki tersebut sebagai ‘penontonnya’. 

Sedangkan dalam tabel 3.3. Maju Kena Mundur Kena, sosok Marina yang menjadi belly 

dancer dan menari di hadapan banyak orang yang didominasi oleh sosok laki-laki juga 

memperlihatkan hal tersebut. Hal yang sama juga ditemukan dalam tabel 3.4., dimana 
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kedua tokoh figuran dalam kedua film menampilkan kesan sensual, baik dari gestur, 

pakaian, maupun cara kerja kamera, di hadapan Dono, Kasino, dan Indro.   
 

 Tora Sudiro yang berperan sebagai Indro dalam Jangkrik Boss!  menyatakan 

bahwa dalam film tetap akan ada ‘cewek seksi’ yang ditampilkan, namun penampilannya 

berbeda dengan film-film Warkop yang asli, penampilan dan kehadiran ‘cewek seksi’ di 

Jangkrik Boss! akan terlihat ‘smooth’. Pernyataan ini dibuat dalam konferensi pers film 

Warkop DKI Reborn: Jangkrik Bos! di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis 

(9/6/2016). Merujuk pada pernyataan Tora Sudiro, ‘cewek seksi’ yang dimaksud adalah 

tokoh-tokoh perempuan dalam film yang memberi kesan sensual. Dan istilah ‘smooth’ 

yang dimaksud adalah penampilan tokoh perempuan yang tidak sevulgar atau terlalu 

terbuka dibanding film-film Warkop yang asli. Sejalan dengan pernyataan tersebut, 

dalam film Jangkrik Boss!, kulit yang ditunjukkan oleh tokoh perempuan dalam tidak 

sebanyak yang ditunjukkan dalam Maju Kena Mundur Kena, dan dapat dibilang pakaian 

yang dikenakan lebih tertutup. Meski begitu, kesan sensual masih dengan kuat 

ditunjukkan lewat gestur-gestur tubuh yang ditunjukkan. Seperti gestur condong ke 

depan dan mengapit kedua tangan hingga menonjolkan belahan dada. Sehingga kedua 

film ini sebenarnya masih sama-sama menampilkan kesan sensual saat menunjukkan 

tokoh-tokoh perempuannya. 

 

Gambaran Karakter Perempuan 

Sub bab ini menganalisis gambaran tokoh perempuan melalui segi psikis. 

Karakter tokoh perempuan dalam sub bab ini akan dianalisis melalui dialog yang 

diucapkan oleh tokoh utama perempuan, dan juga perilaku mereka. Perilaku perempuan 

adalah cara tertentu yang dapat diamati di mana perempuan dalam masyarakat biasanya 

menyesuaikan diri dan bergerak secara berbeda dari cara laki-laki menyesuaikan diri dan 

bergerak (Young, 2005: 30). Menurut Wolf (2002), apa yang disebut cantik sejatinya 

juga merujuk pada perilaku perempuan yang menggairahkan. Dan perempuan, sebagai 

subjek kecantikan, berlomba-lomba berperilaku sesuai dengan norma menjadi cantik; 

berkontestasi satu sama lain untuk mendapatkan pengakuan dari laki-laki atau 

sesamanya. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis karakter dari kedua tokoh utama 

perempuan dengan cara melihat apa yang kedua tokoh utama tersebut lakukan dan 

katakan. Sehingga dapat dilihat bagaimana karakter perempuan digambarkan dalam film 

Jangkrik Boss! dan Maju Kena Mundur Kena. 

 

Maju Kena Mundur Kena Jangkrik Boss! 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.4. Gambaran Karakter Tokoh Utama Perempuan 
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Karakter yang ditunjukkan oleh kedua tokoh utama perempuan dalam kedua film 

ini sangat berbeda. Sophie digambarkan sebagai seorang perempuan yang bekerja di 

sektor publik, yaitu sebagai petugas CHIPS, yang penuh dengan inisiatif dan 

berpendirian kuat. Sedangkan Marina digambarkan sebagai perempuan yang lebih 

banyak di rumah dan melakukan pekerjaan domestik, bahkan saat ia tidak tinggal di 

rumahnya sendiri. Kedua karakter ini sangat bertolak belakang. 

Pada jaman modern ini sudah banyak perempuan yang bekerja di sektor publik, 

namun pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan kebanyakan masih berhubungan 

dengan pekerjaan domestik. Hal ini diakibatkan oleh persepsi yang beredar masyarakat 

bahwa perempuan memiliki sifat lemah lembut dan teliti, sehingga perempuan lebih 

sesuai jika ditempatkan pada pekerjaan yang berhubungan dengan sektor domestik. 

Pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti sekretaris, guru, bendahara, dan sebagainya.  Meski 

begitu, dalam Jangkrik Boss!, perempuan sudah digambarkan bekerja di sektor publik, 

bahkan dalam organisasi yang bergerak di bidang keamanan, yang mana bidang ini 

masih didominasi oleh laki-laki. Dalam organisasi CHIPS sendiri, petugas perempuan 

yang terlihat dalam film ini hanya berjumlah empat orang termasuk Sophie.  

Sophie sendiri juga bukan merupakan petugas yang hanya melakukan pekerjaan 

domestik, seperti sebagai sekretaris dalam organisasi CHIPS ini. Sophie menjadi petugas 

yang terjun langsung ke lapangan bersama dengan Dono, Kasino, dan Indro, serta berani 

mengambil inisiatif untuk mendapatkan hasil terbaik dari tugasnya. Angger Wiji Rahayu 

dalam jurnal ‘Perempuan dan Belenggu Peran Kultural’ (2015) menyatakan bahwa meski 

perempuan telah terlibat secara aktif dalam banyak pekerjaan di sektor publik, namun 

masih banyak anggapan bahwa perempuan yang bekerja di ranah produktif akan lebih 

kesulitan mengambil kebijakan ketimbang laki-laki, sekalipun kompetensinya 

melampaui laki-laki. Anggapan ini tidak berlaku bagi Sophie. Ia terlibat secara aktif 

mengambil keputusan dan memimpin partner laki-lakinya, Dono, dalam tugas yang 

diberikan oleh atasannya. Serta fakta bahwa Sophie merupakan perwakilan CHIPS 

cabang Perancis menunjukkan bahwa ia sangat berkompeten dalam bidang kerjanya 

hingga dikirim untuk membantu CHIPS cabang Indonesia. 

Sedangkan di dalam Maju Kena Mundur Kena terlihat konsepsi Jawa yang 

disebut konco wingking (Rahayu, 2004) yang meyakini bahwa perempuan mempunyai 

tiga tugas di garis belakang, yaitu manak, macak, dan masak. Kemampuannya untuk 

manak (melahirkan), adalah sesuai kodratnya sebagai ibu dalam untuk melakukan tugas 

regenerasi. Kemampuan macak (merias diri) adalah tugas perempuan untuk memelihara 

seksualitasnya agar tetap memikat seperti yang sudah dibahas dalam sub bab 

sebelumnya. Sedangkan kemampuan masak, seperti yang ditunjukkan dalam adegan 

terpilih di tabel 3.7., adalah tugas perempuan mengurus segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kesejahteraan. Konsep konco wingking ini ditunjukkan saat Kasino menunjukkan 

ketertarikannya pada Marina yang ia hendak memasak.  

Konsep konco wingking yang muncul dalam Maju Kena Mundur Kena 

menunjukkan istilah ‘ibuisme’ yang muncul pada Orde Baru. Istilah ini dipopulerkan 
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oleh Suryakusuma (2004) dan istilah ini mendukung penempatan perempuan sebagai 

pengurus keluarga, kelompok, atau negaranya tanpa mengharapkan imbalan apapun. 

Untuk menjelaskan bagaimana negara membentuk citra perempuan yang ideal, dalam hal 

ini, mengutip Tiwon (1989), negara membagi dua tipe perempuan dalam dua kutub: 

model dan maniak. Model adalah citra perempuan ideal: seorang istri yang patuh, taat 

pada suami, dan memiliki anak-anak yang pintar yang diasuhnya sendiri. Model adalah 

citra paling sempurna dalam kehidupan perempuan dan sesuai dengan konsep konco 

wingking. Maniak adalah kebalikan dari model, seorang perempuan bermoral rendah, 

tidak berpendidikan, istri yang selalu ngeyel, dan ibu yang gagal mendidik anak-

anaknya. Ini menunjukkan bahwa pada saat film Maju Kena Mundur Kena diproduksi 

(1983), citra perempuan ideal adalah perempuan yang berperilaku seperti seorang istri 

yang patuh dan mampu mengerjakan segala urusan rumah tangga. Hal ini tentu saja 

dipengaruhi oleh fakta bahwa film ini diproduksi pada masa Orde Baru. Dan film ini 

mengikuti kode yang ditetapkan pada masa Orde Baru tersebut untuk menggambarkan 

bagaimana seorang perempuan ideal berperilaku. 

Berdasarkan analisis di atas, karakter yang dimiliki oleh kedua tokoh utama 

perempuan dalam kedua film ini ternyata bertolak belakang. Tokoh perempuan yang 

ditunjukkan dalam Maju Kena Mundur Kena menonjolkan karakter ibu rumah tangga, 

yang pandai melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti memasak. Karakter ini   Hal 

ini disebabkan oleh konsep ‘ibuisme’ yang berlaku pada saat film ini diproduksi, yaitu 

pada masa Orde Baru. Sedangkan tokoh perempuan dalam Jangkrik Boss! lebih 

menonjolkan karakter perempuan yang penuh inisiatif berhasil berkarir di ranah publik. 

Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya sedikit pergeseran cara pandang upaya 

perempuan menyejajarkan diri dengan laki-laki.   

Peran Sosial Perempuan 

Dilihat dari segi sosiologis, analisis akan dilakukan berdasarkan kedudukan atau 

peran tokoh utama perempuan dalam lingkungannya. Peran domestik perempuan telah 

dimunculkan dalam sub bab sebelumnya. Meski begitu, selain memiliki peran domestik, 

perempuan juga pasti memiliki peran sosial. Peran sosial adalah  pelaksanaan hak dan 

kewajiban seseorang sesuai dengan status sosial yang disandangnya. Saat seseorang telah 

melaksanakan kewajiban dan menerima hak-haknya sesuai dengan status sosial yang 

disandangya, maka dapat dikatakan orang tersebut telah menjalankan peran sosialnya 

dengan benar. Peran sosial setiap orang akan berbeda-beda mengikuti status sosial yang 

disandangnya. Peran ini diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Maju Kena Mundur Kena Jangkrik Boss! 
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Tabel 1.5. Peran Sosial Tokoh Utama Perempuan 

Sophie, sebagai tokoh utama perempuan dalam Jangkrik Boss! adalah petugas 

CHIPS dan perwakilan dari cabang Perancis. Status sosial Sophie sebagai petugas 

CHIPS ini merupakan achieved status atau status yang didapatkan hasil dari usahanya 

sendiri. Sebagai seorang petugas keamanan, Sophie tentu memiliki sebuah peran yang 

harus dijalaninya. Berdasarkan pelaksanaannya, Sophie memiliki dua peran, yaitu peran 

yang diharapkan padanya (expected role) dan peran yang sebenarnya ia jalankan (actual 

role). Expected role seorang petugas keamanan adalah menjaga keamanan serta tata 

tertib masyarakat. Sedangkan actual role yang dijalankan oleh Sophie adalah terjun 

langsung dan berpatroli untuk menangkap begal yang mengganggu keamanan 

masyarakat. Sehingga actual role yang Sophie jalankan sesuai dengan expected role 

yang diharapkan. Sophie memenuhi peran sosialnya sebagai petugas CHIPS. 

Marina, sebagai tokoh utama perempuan dalam Maju Kena Mundur Kena, adalah 

seorang perempuan yang berasal dari kelas atas. Hal ini ditunjukkan melalui acara-acara 

eksklusif yang kerap dihadiri oleh Marina, kakek dan neneknya yang sudah pindah ke 

Amerika dan atribut pakaian yang mereka kenakan, serta mobil pribadi yang dimiliki 

oleh Marina. Sama seperti Sophie, Marina juga memiliki expected role dan actual role. 

Expected role yang diharapkan dari Marina sebagai anggota masyarakat dari kelas atas 

adalah melakukan kegiatan amal yang dapat berguna bagi masyarakat. Sedangkan actual 

role yang telah dilakukan oleh Marina adalah menghadiri acara-acara eksklusif yang 

hanya mengundang orang-orang dari kalangan atas. Actual role yang dilakukan oleh 

Marina ini merupakan haknya sebagai orang dari kalangan kelas atas, dan bukan 

pemenuhan akan expected role yang ia emban.  

Dari analisis di atas, ditunjukkan bahwa perempuan dalam Jangkrik Boss! dapat 

memenuhi expected role dengan actual role yang telah ia lakukan. Sedangkan 

perempuan dalam Maju Kena Mundur Kena belum dapat memenuhi expected role 

dengan actual role yang telah ia lakukan.   

IV. Kesimpulan 

Beberapa pemain film adaptasi terbaru Warkop DKI, Jangkrik Boss!, seperti Tora 

Sudiro, Hannah Al-Rashid, dan Indro menyatakan bahwa sosok perempuan akan 

ditampilkan secara berbeda dari film-film Warkop DKI yang asli. Pernyataan inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana perempuan direpresentasikan dalam 

film Warkop DKI yang asli dan adaptasi terbarunya. Gambaran perempuan yang 

direpresentasikan dalam kedua film ini dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosiologis 

tokoh-tokoh perempuan. Hasil dari analisis dan interpretasi data yang telah peneliti 

lakukan di bab sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan representasi 

perempuan dalam film Maju Kena Mundur Kena dan Jangkrik Boss!. Berdasarkan 

temuan yang didapat, perbedaan ini ditampilkan dalam segi psikis dan sosiologis tokoh 

utama perempuan. Sementara dari segi fisik, tidak terlalu banyak perbedaan yang dapat 

dilihat.  
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Dari segi fisik, perempuan dalam kedua film ini masih ditampilkan dengan kode-

kode kecantikan yang sama. Tokoh-tokoh perempuan yang dianalisis, baik tokoh utama, 

tokoh pembantu, maupun tokoh figuran, memiliki kulit yang cerah dan bersih, rambut 

yang hitam, serta bentuk tubuh ideal. Pakaian dan aksesoris yang melekat pada tubuh 

tokoh-tokoh perempuan ini juga disesuaikan dengan trend yang sedang berlaku pada saat 

film diproduksi. Hal-hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang cantik dan menarik 

digambarkan sebagai perempuan yang memiliki tubuh ideal, kulit cerah, dan mengikuti 

perkembangan jaman. Pembuat film Maju Kena Mundur Kena memilih kode-kode ini 

dan menampilkannya sebagai realitas gambaran perempuan ideal dalam filmnya. 

Pembuat film Jangkrik Boss! juga memilih untuk mengikuti kode-kode ini dalam 

menampilkan gambaran perempuan ideal dalam filmnya. Hal ini dapat mempengaruhi 

pandangan masyarakat tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya 

berpenampilan. 
 

Kedua film juga menghadirkan konsep sensualitas dalam tokoh-tokoh 

perempuannya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, konsep sensualitas 

dapat diartikan sebagai aksi yang sengaja dipertontonkan untuk mengundang imajinasi 

seksual bagi siapa pun yang mengonsumsinya. Dalam kedua film, sensualitas 

ditunjukkan baik lewat pakaian, gestur tubuh tokoh, hingga cara kerja kamera. Yang 

sedikit membedakan gambaran sensualitas perempuan dalam kedua film ini adalah 

pakaian yang dikenakan tokoh-tokoh perempuan dalam Jangkrik Boss! tidak seterbuka 

pakaian yang dikenakan oleh tokoh-tokoh perempuan dalam Maju Kena Mundur Kena. 

Meskipun sensualitas lewat pakaian masih ditunjukkan dalam Jangkrik Boss! dengan 

penggunaan pakaian ketat dan potongan-potongan pakaian menonjolkan bagian tubuh 

tertentu. Tokoh perempuan yang menunjukkan kesan sensual dalam kedua film ini juga 

bukan hanya tokoh utamanya saja, namun tokoh pembantu serta tokoh figuran 

perempuan yang ditampilkan juga turut menampilkan konsep sensualitas ini. 
 

Sejalan dengan penggunaan kode-kode penampilan fisik yang sama dan 

sensualitas yang ditampilkan, tokoh-tokoh perempuan dalam kedua film lalu sama-sama 

dijadikan objek visual pleasure tokoh laki-laki di dalam film. Tokoh-tokoh perempuan 

yang menunjukkan sensualitasnya selalu ditampilkan di hadapan tokoh laki-laki, dalam 

hal ini Dono, Kasino, dan Indro. Di sini mereka bertiga berperan sebagai subjek 

pandangan, sementara tokoh-tokoh perempuan yang menjadi objek pandangan. Dalam 

peran tradisional perempuan sebagai objek pandangan, tokoh-tokoh perempuan ini secara 

simultan terus ditampilkan dan dilihat oleh subjek pandangan. Sama dengan sensualitas, 

tokoh perempuan yang menjadi objek visual pleasure di sini tidak terbatas pada tokoh 

utama perempuan saja, namun juga tokoh pembantu dan tokoh figuran. 
 

Meski gambaran fisik tokoh-tokoh perempuan dalam kedua film ini memiliki 

banyak kesamaan, dilihat dari segi psikis, tokoh utama perempuan dalam kedua film ini 

bertolak belakang. Tokoh utama perempuan dalam Maju Kena Mundur Kena 

digambarkan sebagai perempuan yang pandai melakukan pekerjaan rumah tangga, 

seperti memasak. Tokoh utama yang merupakan gambaran perempuan ideal dalam film 
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ini dihadirkan sebagai perempuan yang sanggup mengurus segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kesejahteraan. Sedangkan tokoh utama perempuan dalam Jangkrik Boss! 

digambarkan sebagai perempuan yang berani mengambil keputusan dalam melakukan 

tugas yang diembannya. Dalam film ini, sosok perempuan ideal yang dimunculkan 

dalam tokoh utama perempuan dihadirkan sebagai perempuan yang professional dan 

kompeten dalam pekerjaannya di sektor publik sebagai petugas CHIPS. 
 

Perbedaan representasi perempuan juga terdapat dalam segi sosiologis. Segi 

sosiologis ini melihat status sosial kedua tokoh utama perempuan dan bagaimana mereka 

melaksanakan peran sosial yang hadir bersama status tersebut. Status tokoh utama 

perempuan dalam Maju Kena Mundur Kena sebagai anggota masyarakat kelas atas 

merupakan status bawaan atau ascribed status, yang berarti peran ini diturunkan 

kepadanya, bukan diperoleh lewat usaha. Namun Marina masih belum dapat 

menyesuaikan peran sosial yang diharapkan (expected roles) dengan peran sosial yang 

dilakukan (actual roles) dalam status sosialnya sebagai masyarakat kelas atas. 

Sedangkan tokoh utama perempuan dalam Jangkrik Boss! memiliki status sebagai 

petugas CHIPS, yang mana status ini merupakan status pilihan atau achieved status, yang 

berarti status ini diperoleh lewat usahanya sendiri. Selain itu, Sophie dapat memenuhi 

peran sosial yang diharapkan (expected roles) dengan peran yang telah ia lakukan (actual 

roles). 
 

Temuan ini menjadi menarik karena meski ternyata terdapat perbedaan 

representasi perempuan dalam film Warkop DKI asli dan adaptasinya, tetapi cara yang 

diambil film Jangkrik Boss! untuk menggambarkan aspek fisik tokoh-tokoh 

perempuannya masih sama dengan film Warkop DKI yang asli, dalam hal ini film Maju 

Kena Mundur Kena. Aspek fisik ini merupakan aspek yang kasat mata dan dapat 

langsung dilihat oleh penonton. Sedangkan perbedaan yang dimaksud ada pada aspek 

psikis tokoh perempuan dan bagaimana tokoh perempuan tersebut melakukan interaksi 

sosial.  
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