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BAB II 

THE INCREDIBLES 2 DAN FEMINISME DALAM FILM 

 

The Incredibles 2 telah berkembang jauh setelah kemunculan seri film pertamanya 

di tahun 2004. Film ini dimulai tepat di momen ketika film pertama berakhir. 

Dengan rentang waktu selama 14 tahun usai pembuatan seri film pertamanya, The 

Incredibles 2 menyajikan nilai-nilai baru yang dapat dikaji dalam ranah feminisme 

dalam tema keluarga dan superhero. Brad Bird, sutradara film tersebut, mengatakan 

bahwa film ini tidak pernah bercerita mengenai superhero, namun mengenai 

keluarga yang kebetulan adalah superhero (diakses dari situs the Wrap pada tanggal 

23 Maret 2019). Bab ini akan membahas mengenai Studio Animasi Pixar dan 

kapitalisasinya dan juga mengenai representasi feminisme di dalam film. 

 

2.1 FEMINISME DALAM FILM 

Gambaran perempuan dalam industri perfilman pada tahun 1970 an  adalah sosok 

yang ditindas, dengan memerankan peran yang mencitrakan objek, korban, 

penggoda, dan bekerja di ranah-ranah domestik (rumah tangga, resepsionis, atau 

gadis-gadis yang disokong). Dalam film, perempuan sering digambarkan sebagai 

sosok yang rendah diri atau ‘cengeng’. Dalam iklim seperti itu, tidak mudah untuk 

mengubah mitos-mitos dan praktek-praktek yang sudah ada tentang gambaran 

sosok perempuan. Para feminis Amerika menganggap film sebagai penggambaran 

citra yang salah terhadap perempuan.  

Pada tahun 1972, Mengubah kedudukan perempuan dari objek menjadi 

subjek yang mampu menghasilkan dan mampu mentransformasi pengetahuan 
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adalah proyek vital dari feminisme (Gamble, 2006:76). Jurnal Sharon Smith yang 

berjudul ‘The Image of Women in Film : Some Suggestion for Future Research’ 

tentang ‘Sex-Role Stereotyping’ mengungkapkan aspek kepalsuan serta penindasan 

pada penggambaran perempuan dalam film. Terdapat struktur sosial dan 

transformasi yang tercerminkan dalam film-film, termasuk penggambaran keliru 

yang dibentuk berdasarkan fantasi dan ketakutan pembuat film laki-laki. Stereotip 

yang dihasilkan memperkuat prasangka penonton serta merusak persepsi diri untuk 

membatasi aspirasi sosial perempuan (Gamble, 2006:77). 

Mulvey (1989) Dalam esainya ‘Visual and Other Pleasures’ menjelaskan 

bahwa cara patriakal, bawah sadar masyarakat, telah menyusun pembentukan film. 

penggambaran perempuan dalam film merupakan sesuatu yang dibentuk oleh 

budaya patriakal, yang memungkinkan laki-laki untuk menghidupkan fantasi dan 

obsesi mereka dengan memberi kesan laki-laki pada gambaran diam seorang 

perempuan. Menurut Mulvey, citra yang tersedia dalam film disajikan dalam sosok 

pahlawan. Namun sosok pahlawan tersebut disediakan untuk penonton laki-laki 

(Gamble, 2006:80). 

Perempuan merupakan objek pandang. Tubuh perempuan jadi dierotiskan. 

Pemisahan antara aktif/laki-laki dan pasif/perempuan juga membentuk narasi film. 

Pahlawanlah yang menguasai cerita, mengatur kejadian-kejadian dan pandangan 

erotis, selingan laki-laki, dan bukan penguasa narasi. Kaum feminis menentang 

kesenangan sinematik konvensional tersebut untuk dimusnahkan, dibersihkan dan 

kemudian membentuk bahasa yang baru, yang adil bagi perempuan dan laki-laki.  



40 
 

Sinema telah menjadi bahan perdebatan dalam ranah feminisme selama 30 

tahun terakhir mengenai budaya dan representasi di dalamnya. Berikut merupakan 

perkembangan kritik film feminis dan pembuatannya dalam esai Doane (1984) 

yang berjudul ‘The Woman’s Film Possession and Address’: 

1. Peluncuran film ‘Growing Up Female, Janie’s Janie, Three Lives, dan The 

Woman’s Film, merupakan generasi pertama dari film-film dokumenter 

tentang feminis. 

2. Festival film-film perempuan internasional di New York yang pertama dan 

acara-acara perempuan di festival film Edinburgh. Edisi pertama dari 

Women and Film merupakan edisi khusus tentang perempuan dan film 

dalam Take One, Film Library Quarterly dan The Velvet Light Trap. 

3. Festival perempuan dan film di Toronto. Festival film di Washington, 

musim sinema perempuan di teater film nasional di London dan konferensi 

Buffalo Women’s Film. Karya Maryorie Rosen, Popcorn Venus dan karya 

Claire Johnston, Notes on women’s Cinema. 

4. Film-film Chicago oleh festival perempuan. Bagian pertama dari Jump Cut 

(film kontemporer tiga bulanan yang menekankan pada sudut pandang 

perempuan). Dua buku tentang gambaran perempuan dalam film karangan 

Molly Haskell, From Reverence to Rape dan karangan Joan Mellen, Women 

and Other Sexuality in The New Film (Dalam Gamble, 2006:82). 

 

Dalam cultural studies, Terdapat istilah Femme Fatale, yaitu 

penggambaran perempuan sebagai karakter yang ambigu dalam film klasik dan film 
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noir, yang merupakan film yang menampilkan setting muram dimana semua orang 

mempunyai kebusukan dan sulit dipercaya, dan digunakan untuk menggambarkan 

sejumlah film selama dan setelah perang dunia kedua. Genre film bisa menentukan 

untuk siapa film dibuat. Misalkan film bergenre romance yang sering dihasilkan 

sebagai film untuk perempuan. Dimana romance dinilai memiliki pengaruh 

intelektual yang lebih sedikit dibanding genre-genre yang diidentifikasi sebagai 

film laki-laki, seperti film action. Wollstonecraft mengkritik genre romance karena 

mengkondisikan perempuan sebagai penerima kekuasaan patriarkal dengan 

menguasai daya tarik yang tidak dapat ditolak kaum perempuan (Gamble, 

2006:354). 

Pendapat lain oleh Mulvey (1975) mengatakan bahwa struktur naratif 

sinema dikaitkan dengan ‘Male Gaze’ (tatapan laki-laki). Male Gaze merupakan 

sebuah pandangan pengontrol dan penentu yang memberikan citra perempuan 

(pasif) sebagai objek tatapan laki-laki (aktif) melalui kesenangan-kesenangan 

dengan melihat orang lain sebagai sebuah objek yang erotis. 

 

2.2 PIXAR ANIMATION STUDION DAN FEMINISME 

Pixar Animation Studio, biasa disingkat dengan ‘Pixar”, adalah studio animasi film 

yang berada dibawah perusahaan Disney (The Walt Disney Company). Pixar 

merupakan studio yang memproduksi film The Incredibles 2. Pada awal terbentuk 

pada tahun 1979, Pixar didirikan sebagai “Grup Grafis” yang merupakan bagian 

dari divisi komputer perusahaan Lucasfilm. Pixar tidak memproduksi film layar 
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lebar sendiri hingga tahun 1995 (diakses dari situs The Film Magazine pada 03 Juli 

2019). 

 Dari tahun 1998 – 2004, Rencana Disney dan Pixar dalam memproduksi 

lima film per sepuluh tahun mulai dijalankan. Lima film layar lebar Pixar kemudian 

dinominasikan dalam 14 Academy Awards, Film Bug’s Life memecahkan semua 

rekor box office pada tahun 1998, Toy Story memecahkan rekor box office di 

Amerika, Inggris, dan Jepang pada tahun 1999. Di tahun 2001 film Monster 

Inc.meraih pendapatan sebesar 100 juta dollar untuk box office domestik dalam 

waktu 9 hari, yang mana lebih cepat dari semua film animasi sebelumnya. Finding 

Nemo memecahkan semua rekor box office untuk akhir pekan pembuka di 2003, 

dan menjadi film dengan penjualan DVD tercepat sepanjang waktu di tahun 2004. 

The Incredibles memecahkan semua rekokr pendapatan Pixar pada tahun 2004 

dengan pendapatan box office lebih dari 70 juta dollar untuk minggu pertama film 

dirilis (diakses dari situs The Film Magazine pada 03 Juli 2019). Hingga tahun 2018 

Pixar telah memproduksi 20 film layar lebar. 

 Dari semua film produksi Pixar, hanya terdapat tiga judul film yang 

memiliki pemeran utama perempuan, yaitu Brave (2012), Inside Out (2015), dan 

The Incredibles 2 (2018). Filmografi Pixar dalam merepresentasikan perempuan 

dalam film memang masih relatif sedikit. Film-film pixar didominasi oleh pemeran 

utama laki-laki sehingga beberapa di antaranya cenderung mengangkat  isu gender 

maskulinitas. Menurut Gillam dan Wooded (2008), Semua film layar lebar yang 

dirilis oleh studi Disney’s Pixar semenjak 1990 telah menampilkan protagonis laki-

laki. Plot-plot laki-laki ini hebatnya mirip satu sama lain, dan bersama, mereka 
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berargumen bahwa film-film tersebut mengindikasikan model post feminist akan 

Gender yang cenderung progresif (Gillam dan Wooden, 2008:1). Studio Disney 

memang telah dikritisi selama beberapa dekade karena menampilkan pemeran 

utama perempuan yang stereotipikal. Pixar di sisi lain, memproduksi cerita-cerita 

yang penuh dengan protagonis laki-laki. Film The Incredibles 2 merupakan salah 

satu terobosan Studio Animasi Pixar dalam menggambarkan karakter perempuan 

dan mengangkat pesan-pesan feminis. 

.  

2.1 THE INCREDIBLES DAN SEKUELNYA 

Film The Incredibles 2 merupakan film animasi superhero yang ditulis dan 

disutradarai oleh Brad Bird. Untuk dapat menganalisa lebih dalam wacana yang 

terdapat dalam film, maka perlu diketahui perkembangan film tersebut. Film ini 

mempunyai dua seri; The Incredibles (2004) dan The incredibles 2 (2018). 

 

2.1.1 The Incredibles (2004) 

The Incredibles merupakan seri film pertama dari franchise film tersebut. Sebagai 

penulis dan sutradara film The Incredibles, Brad Bird menciptakan karakter dalam 

film tersebut dengan mempertimbangkan stereotip yang ada pada tipikal keluarga 

suburban di Amerika. Setiap anggota keluarga Parr diberikan kekuatan super 

berdasarkan peran atau posisinya di keluarga. Bob sebagai seorang Ayah 

diharapkan menjadi kuat dan tegas maka ia memiliki kekuatan dalam bentuk 

keperkasaan super (super strength). Helen sebagai ibu diharapkan bisa menjadi 

sosok yang multitasking sehingga ia diberikan kekuatan super merenggang seperti 
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karet. Violet sebagai remaja menghadapi banyak insecurities sehingga dia 

diberikan kekuatan untuk menjadi tidak terlihat dan dapat menciptakan medan 

kekuatan (force field). Dash sebagai anak laki-laki muda mempunyai sifat aktif 

dengan energi yang berlebih, jadi ia mempunyai kekuatan dapat bergerak super 

cepat. Jack-Jack sebagai anak termuda dan masih bayi, belum diketahui potensinya 

sehingga dia bisa tidak mempunyai kekuatan apapun atau mungkin mempunyai 

semua kekuatan super (diakses dari situs Variety pada 20 Agustus 2018). Bird 

mengembangkan karakter dalam film The Incredibles sedemikian rupa sebagai 

cerminan masyarakat suburban pada saat itu, sehingga penonton dapat 

menggambarkan diri mereka dalam film tersebut. 

The Incredibles berhasil memasuki deretan film hasil produksi Pixar yang 

berprestasi. Film animasi bertema superhero ini tercatat dua Academy Award 2005 

untuk kategori film animasi terbaik dan penyuntingan suara terbaik. Selain itu, film 

ini juga mendapatkan penghargaan dalam Critics’ Choice Movie Award, Satellite 

Award, Hugo Award, dan Kid’s Choice Award pada tahun yang sama (2005). Film 

ini mempunyai pendapatan box office di seluruh dunia sebesar 663 juta dollar 

(Diakses dari situs IMDb pada 23 mei 2019). 

 

2.1.2 The Incredibles 2 (2018) 

The Incredibles 2 merupakan sebuah sekuel dari seri film sebelumnya yaitu The 

Incredibles. Film ini merupakan salah satu film produksi Studio Animasi Pixar 

yang menampilkan protagonis perempuan; Helen Parr. Sang sutradara (Brad Bird) 

berusaha untuk menjadikan film ini sebagai pembeda dari film dan tv series 



45 
 

superhero yang sudah ada dengan memfokuskan pengembangannya pada dinamika 

keluarga ketimbang pada genre superhero. Film ini dirilis 14 tahun semenjak 

perilisan seri pertamanya, The Incredibles. 

 The Incredibles 2 menuai banyak review positif dari masyarakat dan juga 

kritikus. Secara pendapatan box office, film ini melampaui seri film sebelumnya 

dengan total pendapatan di seluruh dunia sebesar 1.2 milyar dollar. Angka tersebut 

didapat hanya dengan biaya produksi film sebesar 200 juta dollar. Akan tetapi, 

walaupun sempat dinominasikan sebagai film feature animasi terbaik dalam Golden 

Globe Award ke-76 dan Academy Award ke-91, The Incredibles 2 kalah dari film 

animasi superhero lain yaitu Spiderman: Into The Spiderverse. The Incredibles 2 

berhasil meraih beberapa penghargaan diantaranya best animated female dalam 

Alliance of Women Film Journalist 2019 dan best animated feature di National 

Board of Review, USA 2018 (diakses dari situs IMDb pada 23 mei 2019). 

 Sang sutradara, Brad Bird, berusaha untuk membuat film ini berbeda dari 

yang lain, terutama setelah 14 tahun sebelum film The Incredibles 2 dirilis genre 

Superhero telah menjadi semakin populer. Bird khawatir bahwa penonton akan 

mulai bosan dengan genre superhero. Dikutip dari The Wrap, agar terlepas dari 

campuran film-film superhero yang ada, Bird mengatakan bahwa dirinya 

mengajukan cerita The Incredibles 2 ke studio Pixar dengan fokus ke pertukaran 

peran gender agar berbeda dari film yang lain (diakses dari situs The Wrap pada 23 

Maret 2019). Dengan menampilkan pemeran utama perempuan, film ini tentu 

secara tidak langsung membawa pesan-pesan feminisme yang berkaitan dengan 

penggambaran perempuan dalam film. Film ini dikembangkan oleh Bird bukan 
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sebagai film superhero, namun film ini bercerita mengenai sebuah keluarga yang 

kebetulan adalah superhero. 

 


