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Abstract

Crazy Rich Asians is a romantic comedy film in which many people think that romantic
comedy films do not have a high enough value in terms of the depth meaning of the film.
The researcher has succeeded in proving that the Crazy Rich Asians is not only a
superficial romantic comedy film, but this film also reflects different views on the
depiction of women empowerment in Asia and the United States. This type of research is
qualitative research using the semiotic analysis method from Roland Barthes. The result
of this research is the elaboration of how to understand women empowerment in Asia and
the United States. The difference understanding is the result of the society in seeing the
roles of women in Asia and the United States. Women empowerment in Asia is more
pragmatic and still deals with family building. Whereas, in the United States the
development of women empowerment has covered many aspects and is more liberal in
seeing the status of women in their role of building a family.

Key words: Representation, Romantic Comedy Film, Women Empowerment, Asia and the
United States



Pendahuluan

Cerita yang tertuang dalam film sendiri merupakan gambaran sosial akan kehidupan

manusia sehari-hari. Sindiran dan atau angan-angan tentang masyarakat dalam film

merupakan hal yang terkadang dapat kita ambil hikmahnya. Sehingga kita dapat

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana biasa kita sebut

sebagai pesan moral. Namun, pesan moral dalam film terkadang tidak tersurat begitu saja.

Pesan moral dalam film lebih banyak yang tersirat dan harus dipahami lebih dalam.

Banyak orang-orang awam yang terkadang hanya melihat sebuah film dari permukaannya

saja, dari apa yang dituliskan dalam deskripsi film. Hal ini yang membuat analisis

mendalam terhadap sebuah film sangat dibutuhkan guna memberikan perspektif lain akan

sebuah film yang mana dapat berguna bagi masyarakat dan membangun masyarakat

menjadi lebih baik.

Crazy Rich Asians, dalam Internet Movie Database (IMDb), sebuah database

informasi online yang berkaitan dengan film termasuk pemeran, kru produksi, dan

biografi pribadi, ringkasan plot, trivia, ulasan kritis, serta peringkat, dikatakan bahwa

Crazy Rich Asians merupakan sebuah film komedi percintaan kontemporer yang berasal

dari novel terlaris global. Film ini sendiri berkisah tentang seorang New Yorker, Rachel

Chu, yang pergi ke Singapura untuk bertemu keluarga pacarnya. Dari gambaran di atas,

dapat disimpulkan bahwa film ini mengenai komedi percintaan (dari deskripsinya di

IMDb), kekayaan dan Chinese culture di Singapura (dari judulnya). Namun, siapa sangka

bahwa film ini juga penuh dengan unsur women empowerment. Terlebih lagi tentang

women power dalam hubungan percintaan dan keluarga.

Women empowerment dalam bidang ekonomi dan politik sendiri sudah sering

didengungkan oleh banyak kalangan, yang mana dituangkan dalam peraturan pemerintah

dan atau mandat yang diberikan oleh organisasi non-pemerintah seperti United Nation

Women (UN WOMEN). Sehingga hasilnya yaitu dengan adanya kesempatan yang sama

untuk setiap individu dalam dunia kerja dan politik yang mana tidak memandang jender.

Namun, di Asia sendiri kesetaraan jender dalam bidang sosial masih belum merata

dikarenakan masih susahnya memisahkan budaya yang sudah melekat dalam masyarakat

yang mana budayanya itu banyak memisahkan antara perempuan dan laki-laki dalam hal

peran mereka dalam keluarga, hubungan, dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam buku



WOMEN’S MOVEMENTS IN ASIA: Feminism and transnational activism (Roces,

2010, hal 1-21) yang mana menjabarkan bahwa perjuangan aktivisme tentang persamaan

jender masih berkutat di bidang sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal

sosial budaya di Asia, membedakan jender masih kuat adanya. Sehingga para aktivis

masih harus bekerja keras untuk membuat ketimpangan ini menjadi lebih baik dan wanita

memiliki hak yang sama dengan laki-laki atau wanita bukan menjadi manusia yang lemah

dalam mindset di kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dikarenakan sifat feminisme di

Asia lebih ke pragmatik sedangkan di first world country, feminismenya sudah mencapai

aspek filosofis dan pragmatignya mengikuti (Roces, 2010, hal 2). Namun, di Asia,

apabila aktivitas ativismenya dilakukan seperti di first world country maka akan di cap

sebagai feminisme yang radikal (Ibid). Makanya, di Asia, feminismenya bersifat

pragmatik.

Film Crazy Rich Asians ini memberikan gambaran bagaimana perbedaan konsep

kesetaraan jender antara wanita-wanita Asia dengan wanita-wanita di Amerika Utara

meskipun mereka memiliki kesamaan ras (Ras Tionghoa). Hal ini membuktikan bahwa

bukan ras yang membuat pemikiran seseorang berbeda, namun kondisi sosial dan budaya

lah yang mempengaruhi pemikiran setiap individu. Sehingga penulis ingin

memperlihatkan bagaimana sosok Rachel Chu dan beberapa tokoh wanita lainnya dalam

mempertahankan bargaining power mereka guna memberikan pesan moral kepada

masyarakat luas.

Rumusan Masalah

Bagaimana representasi women empowerment dalam film Crazy Rich Asians

diperlihatkan melalui adegan dan juga percakapan dari scenes film tersebut?

Kajian Teori

1. Teori Semiotika

Analisis semiotik pertama kali diperkenalkan oleh ahli bahasa Swiss, Ferdinand

de Saussure (1857-1913) dan seorang filsuf Amerika, Charles Sanders Peirce (1839-

1914) (Berger, 2004, hal. 4). Dalam buku Elemets of Semiology oleh Roland Barthes

(1964, hal 9), Saussure mendalilkan bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-

tanda dalam kehidupan sehari-hari. Konsep semiotika Saussure disebut sebagai

semiologi. Menurut semiologi Saussure dalam bukunya A Course in General

Linguistics (1915), sebuah tanda disusun oleh dua entitas yang saling bergantung,



sebuah konsep dan citra-suara (Saussure, 1915/66, hal 66-67 seperti dikutip dalam

Berger, 2004, hal. 4). Dia mendefinisikan tanda sebagai hubungan asosiatif antara

penanda (gambar suara atau bentuk yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dicium

atau dicicipi oleh indera manusia) dan yang ditandakan (konsep atau makna yang

dilambangkan oleh tanda) (Saussure, [1916] 1974, 1983 sebagaimana dikutip dalam

Chandler, 1994, paragraf 3). Dia juga menganggap bahwa hubungan antara penanda

dan yang ditandai adalah arbitrer atau konvensional, tergantung pada konsensus

sosial dan budaya (ibid). Dalam hal ini, masyarakat dan budaya secara praktis

memiliki peran yang berpengaruh dan berkontribusi dalam produksi makna oleh

sistem tanda (ibid).

Pengembangan teori semiotik Saussure digantikan oleh ahli bahasa Prancis,

Roland Barthes (1913-1980). Pada 1950-an, Barthes memperkenalkan adopsi teori

semiotik dalam studi media dan budaya melalui buku klasiknya yang terkenal dengan

judul Mythologies (1957) (Danesi, 2010 sebagaimana dikutip dalam Cobley, 2010).

Mythologies-nya menandai perkembangan semiotika media dengan memfokuskan

pada penggunaan teori semiotik untuk mengungkapkan makna tersirat dalam

berbagai jenis tontonan media, yaitu acara televisi, program radio, film, artikel surat

kabar, dll. (Ibid). Dalam hal ini, kacamata media dianggap sebagai gambar media

karena mereka ditampilkan atau dikomunikasikan melalui representasi visual, audio

atau efek suara dan praktik bahasa. Gambar media itu sendiri diperlakukan sebagai

teks yang mengambil banyak bentuk citra, suara, dan bahasa visual (Gamson et al,

1992, hal. 380).

Dalam buku Elemen-elemen Semiologi dari Roland Barthes (1983) yang

membahas tentang elemen-elemen semiologi yang digunakan untuk  memahami

gambar, menjelaskan bahwa dalam semiologi selalu ada koneksi ke bahasa, bahkan

ketika mempelajari sistem gambar. Ini juga berlaku untuk adegan tatap muka. Ketika

kita melihat adegan tatap muka, kita hampir secara kompulsif memikirkan kata yang

dapat diterjemahkan. Menurut Barthes, semiologi adalah bagian dari linguistik. Ini

bertentangan dengan Ferdinand de Saussure, yang menganggap linguistik sebagai

cabang semiologi.

2. Film sebagai Komunikasi Massa

Menurut UU nomor 33 tahun 2009  tentang Perfilman, film adalah karya cipta

seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang

dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam dengan pita seluloid, pita



video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis,

dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya,

dengan/atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan

sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Pada umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan seperti pesan pada

media massa lainnya, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi (Effendy,

1986, hal 134). Dominick (1983) dalam Ardianto (2007:15) mengemukakan fungsi

komunikasi massa sebagai berikut:

a. Pengawasan   (surveillance),   yang dapat   dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Pengawasan peringatan (warning or beware surveillance) yang terjadi jika

media menyampaikan  informasi  yang  harus disampaikan segera dan

serentak (informasi bencana alam, perang, dan kecelakaan), atau informasi

mengenai   ancaman   dalam   jangka waktu lama atau ancaman kronis

(informasi polusi udara);

2) Pengawasan      instrumental      (instrumental surveillance), berkaitan dengan

penyebaran informasi yang berguna bagi kehidupan sehari- hari dimana tidak

semua informasi ini menjadi berita;

b. Interpretasi (interpretation)

Media tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi beserta

interprestasi mengenai suatu peristiwa tertentu. Interprestasi ini oleh media film

sering dilakukan pada film-film sejarah atau film yang diangkat dari kisah nyata;

c. Hubungan (linkage)

Media  mampu  menghubungkan  unsur-unsur  yang terdapat di dalam

masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh saluran perseorangan.

Fungsi hubungan  yang dimiliki  media  sedemikian berpengaruhnya pada

masyarakat sehingga dijuluki public making ability of the mass media. Film

mampu  menghubungkan  semua  unsur  yang  terdapat dalam masyarakat, bahkan

unsur-unsur yang mustahil sekalipun menjadi kesatuan cerita utuh, dam kemudian

dianggap sebagai hal yang nyata;

d. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai yang mengacu kepada seseorang

mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu kelompok. Media massa

menyajikan penggambaran masyarakat, dan dengan membaca, mendengar, dan

menonton, maka seseorang mempelajari bagaimana khalayak berperilaku dan



nilai-nilai penting. Banyak remaja belajar tentang perilaku agresi dari menonton

film kekerasan   dan   tayangan   televisi   yang   mengisahkan tentang kekerasan;

e. Hiburan (entertainment)

Fungsi ini jelas tampak pada televisi, film, dan rekaman suara, bahkan

hiburan merupakan fungsi utama dari film. Tujuan fungsi ini untuk mengurangi

rasa bosan, ketegangan pikiran, atau melarikan diri dari tekanan dan masalah.

3. Women Empowerment

Fakta bahwa women empowerment (WE) sangat penting untuk dunia yang lebih

baik didokumentasikan dengan baik dan didasarkan pada pencapaian luar biasa yang

dibuat oleh gerakan perempuan internasional selama tujuh dekade terakhir

(International Women's Health Coalition, nd; Inter-Parliamentary Union 2019; UN

Women 2018 ; UNESCO, 2014; United Nations, nd; Women Deliver, nd; World

Bank Group, nd; World Economic Forum 2020; World Health Organization. Nd

dalam C.M. Gressel, et al, 2020, hal 1). Permintaan global untuk intervensi yang

efektif dalam mendukung WE terbukti dalam agenda pembangunan berkelanjutan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2030, yang mencantumkan "mencapai kesetaraan

gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan" sebagai yang

kelima dari 17 Sustainnable Development Goals (SDGs) - serta memperlakukan

kesetaraan gender sebagai masalah lintas sektoral dalam semua SDGs (United

Nations, nd, dalam C.M. Gressel, et al, 2020, hal 1). Permintaan ini juga tercermin

dari jumlah organisasi dan proyek yang didedikasikan untuk WE (C.M. Gressel, et

al, 2020, hal 1).

Penggunaan media sosial menjadi hal yang lumrah sebagai sarana untuk

menyebarluaskan suatu paham tidak terkecuali women empowerment. Cummings dan

O'Neil (2015 dalam B. Shockley, et al., 2020, hal 2) meninjau teori yang relevan

tentang pengaruh penggunaan media sosial dan women empowerment. Pertama,

penggunaan media sosial dapat meningkatkan kepercayaan diri karena pembelajaran

bagaimana menggunakan media digital dapat membantu perempuan memahami dan

merefleksikan gender dan peran mereka (Rabayah, 2010 dalam B. Shockley, et al.,

2020, hal 2). Selain itu, perempuan dapat meningkatkan status sosialnya melalui

penguasaan dan kepemilikan TIK (Karan & Mathur, 2010; Mpazanje & Chigona,

2012 dalam B. Shockley, et al., 2020, hal 2). Menguasai teknologi media sosial

memberi perempuan kesempatan bagiperempuan untuk memasuki saluran kerja lain

(Gurumurthy & Chami, 2014 dalam B. Shockley, et al., 2020, hal 2). Penelitian lain



menemukan bahwa wanita dengan akses TIK digital memiliki rasa kebebasan dalam

mengekspresikan diri (Kivunike, Ekenberg, Danielson, & Tusubira, 2009; Olatokun,

2009 dalam B. Shockley, et al., 2020, hal 2). Media sosial membuka pintu ke

kehidupan publik di luar ranah domestik, dan ini bisa sangat berarti bagi perempuan

karena mereka mendapatkan kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat

dan menggunakan hak pilihan mereka.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan

analisis semiotika oleh Roland Barthes. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Film Crazy Rich Asians yang dapat diunduh di situs berikut

http://103.194.171.205/crazy-rich-asians-2018/ dan selanjutnya video yang diunduh

diubah menjadi scenes (cuplikan) dengan cara di screenshoot melalui software

snippingtool yang ada di komputer penulis. Cara ini mempermudah proses penelitian.

Dikarenakan sumber datanya adalah potongan-potongan adegan dari Film Crazy

Rich Asians, maka elemen data primer dalam penelitian ini terdiri dari kata, frasa,

ucapan-ucapan, gambar adegan, dan fakta-fakta penting dari informasi yang berkaitan

dengan isu women empowerment di Amerika Serikat dan Asia. Data yang didukung

diambil dari artikel berita yang dipublikasikan di sumber berita online lainnya dan

penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bentuk buku, artikel, dan jurnal

akademik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi dokumen.

Observasi di sini yaitu peneliti melihat filmnya secara keseluruhan dahulu untuk melihat

apakah film memiliki unsur women empowerment. Sementara studi dokumen yang

dimaksudkan adalah berupa foto-foto dari hasil screenshoot adegan-adegan yang

dianggap memiliki unsur women empowerment dalam film. Selanjutnya foto-foto tersebut

digunakan sebagai dokumen untuk dipelajari dan dianalisis lebih lanjut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, awalnya dilakukan pereduksian akan

dokumen berupa foto-foto screenshot yang mana saja yang dijadikan sebagai data peneliti

untuk membuktikan bahwa Film Crazy Rich Asians memiliki unsur empowerment untuk

wanita atau tidak. Selanjutnya, foto-foto tersebut dipaparkan dan dijelaskan mengapa

memiliki unsur empowerment untuk wanita dengan berbagai macam teori yang melekat,

baik dari unsur gambar, percakapan, sisi psikologis, dan lain-lain. Setelah itu, akan ditarik



kesimpulan sesuai dengan data dan penjelasan yang ditemukan untuk membuktikan

bahwa Film Crazy Rich Asians serat akan unsur women empowerment yang memiliki

kriteria tersendiri di Asia dan Amerika Serikat.

Sajian dan Analisis Data

1. Women Empowerment Dibungkus dengan Rasisme

Film Crazy Rich Asians ini dibuka dengan tulisan quote dari Napoleon

Bonaparte tentang bagaimana dia memandang Orang China. Tujuan diberikannya

quote tersebut yaitu untuk memberikan pernyataan bahwa film ini memang

digunakan untuk membuat Ras China bangga di dunia dan juga untuk menyadarkan

bahwa Ras China harus bangkit. Hal ini dikarenakan banyaknya Orang China yang

tersebar di seluruh dunia terutama di Amerika Serikat sebagai imigran (Hu, 2016, hal

55). Mereka juga sering mendapatkan diskriminasi di Amerika Serikat dalam

berbagai macam hal (Ibid). Sehingga, pembukaan dengan menggunakan quotation

tersebut bertujuan untuk meng-empower Orang-orang China yang melihat film

tersebut.

Dari poin ini, women empowerment dibungkus dengan rasisme, kita dapat

memetik pelajaran bahwa cara terbaik untuk membunuh rasisme dan sexisme adalah

dengan memperlihatkan kualitas terbaik kita. Semua orang dapat mencemooh wanita,

mengatakan bagaimana wanita harus bersikap, mendikte wanita untuk mempercayai

bahwa mereka adalah kelas kedua, tapi mereka tidak bisa menentukan kualitas

wanita yang sebenarya, bagaimana wanita harus bersikap dan berfikir. Eleanor,

sebagai wanita mandiri dan kuat (walaupun sudah menikah dia tetap melakukan hal-

hal sendiri) memperlihatkan cara yang paling efektif dan efisien untuk membalas

kearogansian seseorang terhadapnya dengan sangat elegan, yaitu memperlihatkan

kuliatas yang dia miliki sesungguhnya.

2. Wanita dan Stigmanya

Dalam poin ini akan dijelaskan bagaimana stigma wanita dalam masyarakat.

Stigma tersebut adalah tentang bagaimana seorang perempuan dalam masalah

pendidikan dan juga hubungan romantis. Tentu saja stigma ini ada dalam masyarakat

dikarenakan suatu alasan. Sebuah penelitian telah dilakukan tentang bagaimana

wanita pada umumnya dalam hubungan romantis oleh Park, Lora & Young, Ariana

& Eastwick (2016, hal 173-175). Dalam penelitian mereka, mereka membuktikan

bahwa laki-laki lebih memilih wanita yang kurang pintar dibandingkan dengannya.



Pemilihan tersebut ada, dihubungkan dengan adanya sikap peran gender tradisional

(Ibid). Hal ini membuat wanita bereaksi untuk menjadi kurang pintar dari laki-laki

sehingga mereka tidak akan kesusahan untuk mendapatkan partner atau mereka

menunda pendidikan lebih mereka sampai mereka menemukan partner.

a. Women Empowerment dalam Pendidikan Tinggi

Dari poin ini dapat disimpulkan bahwa Rachel tidak seperti stigma wanita

yang selalu mengedepankan sisi emosionalnya. Justru sebaliknya, adegan kali ini

memperlihatkan Curtis yang memliki jenis kelamin laki-laki mengedepankan

sisi emosionalnya dalam mengambil keputusan. Akhirnya keputusan Curtis tidak

rasional. Hal ini membantah stigma tentang perempuan dan laki-laki yang ada

dimasyarakat bahwa perempuan kurang bisa mengambil keputusan rasional dan

laki-laki justru lebih rasional (Harris and Lucas, 1976, hal. 390).

Semua orang dapat merasa emosional dalam level tertentu dan keadaan

tertentu tidak peduli jender yang mereka miliki. Contohnya saja yang dipaparkan

oleh Rachel  tentang otak yang tidak menyukai kekalahan, semua orang pasti

pernah merasakan ketidak nyamanan untuk merasa kalah dikarenakan setiap

manusia memiliki konsep kerja otak yang sama. Sehingga mereka akan

cenderung merasa takut berlebihan, mengabaikan fakta yang ada (dalam kasus

Rachel dan Curtis adalah matematika dalam permainan kartu), dan akhirnya

mengambil keputusan yang salah.

b. Wanita dalam Interaksi Sosial

Rachel tidak akan membiarkan wanita-wanita yang mengerjainya dengan

menaruh ikan di kamarnya puas dengan menghebohkan acara lajang tersebut.

Maka dari itu, Rachel tidak ingin memanggil layanan kamar karena hal tersebut

persis dengan apa yang diinginkan oleh wanita-wanita tersebut. Rachel tidak

ingin membuat mereka puas dengan memperlihatkan bahwa apa yang mereka

lakukan membuatnya kesusahan. Sebaliknya, Rachel ingin memberi tahu mereka

bahwa dia baik-baik saja dan jebakan ikan kod tersebut tidak membuatnya

gentar ataupun memengaruhinya sedikitpun. Hal tersebut tidak berarti apa-apa

bagi dia karena itu hanya hal konyol yang dilakukan oleh wanita yang tidak

memiliki apapun untuk dilakukan. Rachel ingin menunjukkan bahwa mereka

bukan apa-apa apabila dibandingkan olehnya yang merupakan seorang professor

ekonomi.



Rachel sebagai sosok yang kuat memberikan gambaran bahwa hal tersebut

tidak akan menggoyahkannya sedikitpun. Banyak dari wanita yang mendapatkan

bullying di tempat kerja ataupun sekolah tidak dapat melanjutkan apa yang

mereka lakukan (MacIntosh et al, 2010, hal 911-912). Rachel dapat dijadikan

sebagai contoh untuk para wanita di luar sana untuk tetap tegar menghadapi

apapun dan terus melakukan apapun yang mereka percaya, untuk tidak

menyerah, untuk tetap menanggapi bullying dengan pintar dan tidak

memberikan yang bullyer inginkan (penurunan performa).

c. Pok Pok Bitch

Cuplikan adegan ini seolah memberikan gambaran tentang kepercayaan

wanita dalam lingkungan sosial. Banyak sekali wanita yang tidak percaya diri

karena mereka sering mendapat hambatan dari orang lain. Sehingga women

empowerment di sini sangat diperlukan dengan penggambaran sosok Peik Lin.

Penelitian tentang pentingnya women empowerment ini telah dilakukan oleh

Hasin, Farzana & Hasan, A & Musa dengan judul “Women Empowerment

Model: Strategies To Overcome Challenges” (2018, hal 1978-1981). Dalam

penelitian tersebut dijelaskan bahwa women empowerment dapat meningkatkan

kesuksesan wanita lebih baik. Mereka juga mengatakan bahwa hal tersebut

penting untuk dilakukan karena setengah populasi dunia adalah wanita yang

mana wanita sering merasa kurang percaya diri. Apabila setengah populasi dunia

ini dapat ditingkatkan produkvitas dan juga kepercayaan dirinya dengan

melakukan dukungan dan dorongan maka dunia akan menjadi lebih baik. Hal

tersebutlah yang digambarkan dari cuplikan adegan Peik Lin dan Rachel.

3. Women Empowerment di Singapura dan Amerika Serikat

a. Kultur Membedakan Pemikiran tentang Kemandirian Seorang Wanita

Ibunya Rachel berfikir bahwa Rachel sebenarnya berbeda dengan Orang

Cina di Asia. Lalu ia menjelaskan bagaimana dia sebenarnya berbeda

dikarenakan di mana dia tinggal dan tumbuh besar.  Perbedaan antara budaya

Asia dan juga Amerika Serikat mempengaruhi pola pikir seseorang terlebih lagi

pola pikir seorang perempuan. Perbedaan pola pikir tersebut diakibatkan oleh

adaptasi seorang manusia untuk bertahan hidup dalam sosial dan budaya yang

ada disekelilingnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa letak geografis mempengaruhi

budaya yang terbentuk diakibatkan banyak faktor seperti sejarah dan juga iklim.



Sehingga sangat jelas bahwa Amerika Serikat memiliki perbedaan budaya

dengan Singapura.

Walaupun Rachel berfikir bahwa dia sangat Cina dengan hal-hal yang

dilakukannya seperti memiliki wajah khas orang cina, berbicara Bahasa Cina,

sangat menyukai ekonomi (stigma Orang Cina sangat pandai masalah uang yang

mana berhubungan dengan Ekonomi), namun ibunya mengatakan, budaya yang

dianut Rachel tidak sama dengan budaya yang dianut oleh keluarganya Nick.

Sehingga ada kemungkinan keluarga Nick bisa saja berbeda pendapat dengan

Rachel.

b. One’s Passion

Cuplikan ini memberikan gambaran yang sangat signfikan akan bagaimana

kondisi sosial wanita di Asia dan juga Amerika Serikat. Ada perbedaan peran

antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga di Asia. Sedangkan di

Amerika Serikat, semua orang memiliki peran sesuai yang mereka inginkan.

Kebanyakan individu di Amerika Serikat menginginkan hal yang sama antara

perempuan dan laki-laki, seperti karir dan kebahagian yang sama. Hal itu lah

yang disinggung oleh Ibunya Nick, Eleanor. Singgungan dari Eleanor itu

memberikan kesan yang kurang baik bagi Rachel. Eleanor, seolah-olah

mengatakan bahwa wanita di Amerika Serikat sangatlah egois karena

mengabaikan kodratnya untuk membangun keluarga dan mengesampingkan

keinginan pribadi, atau bahkan seharusnya keinginan pribadi mereka adalah

membangun keluarga.

c. Women’s Pride untuk Memilih Tinggal di Rumah

Hal menarik yang dapat diambil pelajaran adalah bagaiman perempuan Asia

akan merelakan pendidikannya untuk membangun keluarga. Seolah-olah

membangun keluarga merupakan kehormatan perempuan, namun hal tersebut

berbeda dengan laki-laki. Pada umumnya laki-laki akan mempertahankan

pendidika dan pekerjaannya karena masyarakat berasumsi laki-laki merupakan

pemberi nafkah. Fenomena ini sesuai dengan penelitian dari Stone dan Lovejoy

(2004, hal 66-72) bahwa banyak perempuan sukses dan hebat meninggalkan

karirnya untuk membangun keluarga. Tentusaja hal tersebut terserah pada

perempuannya. Namun, seiring perkembangan trend fenomena ini, perempuan

menjadi memiliki beban lebih besar untuk membangun keluarga atau bahkan

seolah-olah membangun keluarga harus menjadi tanggung jawab perempuan.



Sehingga mereka harus meninggalkan pekerjaan ataupun pendidikan mereka.

Membangun keluarga merupakan keputusan bersama dan harus menjadi

tanggung jawab bersama juga, baik perempuan dan laki-laki.

Dalam kasus Eleanor, keputusan Eleanor mungkin tepat dan baik.

Mendapatkan suami seperti ayahnya Nick dan membina keluarga yang luar biasa.

Permasalahannya adalah banyak kejadian perempuan sudah mengorbankan karir

dan pendidikan mereka namun memiliki partner yang tidak tepat. Sehingga hidup

keduanya ataupun bahkan anaknya menjadi taruhannya. Maka dari itu, fenomena

seperti ini harus dicermati lebih teliti, syarat dan ketentuan berlaku.

4. Empowerment ala Astrid

Astrid merupakan salah satu sepupu dari Nick yang luar biasa. Dia satu-satunya

sepupu perempuan Nick. Dari poin ini akan dijelaskan bagaimana perempuan yang

luar biasa akan bersikap sehingga orang dapat meghormatinya. Astrid mengajarkan

tentang ketenangan, wibawa, dan kuasa dengan caranya yang sangat elegant. Hal

yang paling penting dari Astrid adalah dia mengajarkan bahwa dengan menjadi

powerful tidak berarti put others down (merendahkan orang lain). Ketika kita cukup

kuat, kita bisa berdiri sendiri tanpa harus membuat orang lain terjatuh untuk terlihat

kuat. Kekuatan sejati datang dari dalam diri.

Dari poin ini, Astrid memberikan contoh tentang self esteem yang baik untuk

para perempuan. Peneliti akan mencoba menganalisis apa saja yang membuat Astrid

memiliki self esteem yang baik sehingga dapat memberikan empowerment terdap

banyak perempuan.

a. Knowing Our Own Worth

Cuplikan-cuplikan dalam poin ini membuktikan bahwa seseorang yang

hebat dan sudah mendapatkan kesuksesannya tidak harus kasar, sombong,

dan arogan. Justru, Astrid dengan karakternya yang lembut, dermawan, dan

tenang, dapat membuat semua mata terpana padanya. Dalam istilah Bahasa

Inggris disebut sebagai “kill them with kindness” (bunuh mereka dengan

kebaikan).

Tentu saja Astrid dapat setenang dan se-elegant itu dikarenakan Astrid

sudah mengetahui betapa bernilainya dirinya sendiri (worth). Dia tahu bahwa

dia pintar, dia memiliki uang, dan memiliki pengaruh. Hal-hal tersebutlah

yang seharusnya dipelajari dari Astrid untuk mendapatkan self esteem yang



baik, yaitu dengan bersekolah dan memiliki pendidikan yang baik, fokus

terhadap diri sendiri dalam memiliki karir sehingga memiliki karir dan uang

yang baik.

b. Astrid yang Sempurna

Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Astridpun tidak sempurna. Dalam

cuplikan yang akan dijelaskan di bawah ini, memberikan gambaran

bagaimana Astrid menangani masalah cintanya dengan tetap anggun dan

tenang. Banyak orang yang menangani masalah percintaan mereka dengan

gegabah sehingga membuat mereka mengambil keputusan yang salah. Hal ini

dikarenakan emosi seperti perasaan senang, marah, sedih dan sebagainya

membuat kerja otak depan terganggu. Otak depan memiliki fungsi untuk

berfikir logis dan mengambil keputusan. Ketika seseorang dalam keadaan

jatuh cinta yang mana biasanya perasaan senang, hal tersebut membuat label

di otak mereka bahwa bersama orang tersebut dapat memberikan kebahagiaan

dan kenyamanan. Sehingga biasanya orang yang dalam suatu hubungan dan

mencintai akan berfikir tidak terlalu rasional dikarenakan label yang sudah

ada di otaknya tentang kebahagiaan bersama orang tersebut.

Alih-alih mengakui kesalahannya dan meminta maaf, suami Astrid yang

selingkuh justru ingin membuat Astrid merasa bersalah dengan mengatakan

bahwa Astrid merupakan wanita yang terlalu sempurna. Namun tentu saja itu

salah, Astrid juga memiliki kekhawatiran dan hal manusiawi lain. Bedanya,

Astrid tau mana yang harus didahulukan dan menjadi prioritas.

c. Jati Diri Astrid

Dalam cuplikan ini terlihat bahwa Micheal berusaha mengambil

kepemimpinan dan berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia

lakukan dengan mengemasi barangnya dan keluar. Namun, Astrid tidak

membiarkan itu terjadi dan meminta Micheal untuk diam. Astrid

memperlihatkan kekuatannya dengan mengatakan bahwa Micheal yang

membeli apartemen tersebut, maka dia yang tetap meninggalinya. Sedangkan

Astrid dan Cassian akan pergi ke salah satu apartemen dari 14 gedung

Apartemen yang Astrid miliki.

Micheal merasa harga dirinya jatuh. Lalu dia ingin membalas dengan

melemparkan pertanyaan kepada Astrid bahwa pernikahan mereka gagal

bukan hanya gara-gara Micheal. Sekali lagi Astrid menampar Micheal dengan



mengatakan bahwa memang benar Astrid juga bersalah dalam pernikahannya

karena berusaha mengubah Micheal menjadi seorang laki-laki dengan

menolak pekerjaan dan melakukan kegiatan amal. Astrid takut apabila

Micheal akan merasa tersinggun karena Astrid lebih baik dan lebih kaya

darinya. Namun, hal tersebut bukanlah tugas Astrid untuk memastikan

Micheal menjadi seorang pria yang sesungguhnya. Micheal harus mengetahui

itu sendiri. Daripada berusaha lebih keras atau melakukan hal lain untuk

menjadi lebih baik, Micheal justru berselingkuh agar dia merasa dibutuhkan

oleh wanita lain dan merasa hebat, merasa lebih laki-laki.

Dalam cuplikan adegan di apartemen yang terakhir diperlihatkan bahwa

Astrid akhirnya memakai anting-antingnya yang sangat mahal, yang selama

ini telah ia sembunyikan dari Micheal. Hal tersebut dikarenakan Astrid tidak

ingin Micheal merasa tersinggung dengan gaya hidupnya yang sangat glamor.

Namun, akhirnya Astrid memakainya juga. Hal ini menyimbolkan bahwa

sekarang Astrid sudah kembali seperti dia sedia kala. Dia tidak perlu

menyembunyikan apa yang dia mau dan siapa dia. Astrid tidak perlu berpura-

pura untuk menjadi orang lain.

5. Perempuan dan Integritas

a. The Role Model: Princess Intan

Dalam cuplikan tersebut terlihat Eleanor yang sedang menolak Rachel untuk

duduk bersamanya dalam acara pernikahan Araminta. Hal tersebut membuat

Rachel sendirian untuk mencari baris baru bersama orang asing dalam

pernikahan tersebut. Namun, tanpa disangka-sangka, Rachel melihat Princess

Intan, seorang role model dari keluarga kerajaan Malaysia yang memesan satu

baris kursi hanya untuk dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan Princess Intan tidak

ingin berbicara dengan siapapun dalam pernikahan tersebut. Dia menginginkan

barisannya menjadi eksklusif hanya untuk dirinya sendiri. Rachel yang tidak

mengetahui hal tersebut akhirnya menyapa Princess Intan dan mencoba mencuri

hatinya dengan membicarakan masalah microloan yang diinisiasi oleh Princess

Intan. Awalnya Princess Intan sangat defensif terhadap kemunculan Rachel,

namun Rachel dapat membuka pembicaraan dengan memuji Princess Intan

tentang betapa pentingnya microloan untuk pemberdayaan wanita. Hal tersebut

menyebabkan Rachel berhasil bukan hanya mendapat tempat duduk namun

mendapatkan tempat duduk di barisan paling depan bersama Princess Intan.



Penggambaran Princess Intan sendiri yang sangat ekslusif dan dalam scene

sebelumnya sering dibicarakan bahkan oleh keluarga Young membuat

keberhasilan Rachel untuk duduk bersamanya sangat menunjukkan integritas

Rachel sebagai seorang wanita yang memiliki pengetahuan. Keberhasilan Rachel

untuk duduk dengan Princess Intan merupakan sebuah penggambaran bahwa

wanita dengan otak akan selalu berhasil di mana pun juga. Hal ini dikarenakan

hanya wanita yang memiliki integritas dapat melakukam negosiasi. Negosiasi

merupakan suatu kemampuan yang tidak mudah karena harus menggunakan

informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh sesorang untuk mendapatkan

tujuan yang diinginkan.

b. Abusive Relationship

Dari cuplikan kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa ibunya Rachel

merupakan wanita yang sangat tangguh dan pemberani karena berani mengambil

keputusan untuk keluar dari lingkungan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak

wanita yang tidak berani keluar dari pernikahan yang serat akan kekerasan dalam

rumah tangga karena tipisnya selaput yang membedakan antara kekerasan dalam

rumah tangga dan kasih sayang yang diberikan oleh anggota keluarga yang lebih

superior. Hal ini dikarenakan kekerasan yang diberikan hanya sedikit demi

sedikit hingga tidak terasa seperti kekerasan dalam rumah tangga. Adanya label

orang yang disayangi dapat memberikan kebahagiaan seperti yang dia lakukan

dahulu, membuat banyak orang bertahan dengan partner mereka meskipun

hubungan mereka sudah tidak sehat lagi. Hal ini dikarenakan otak kita lebih suka

ide untuk bertahan dalam situasi yang dapat diprediksi meskipun situasi tersebut

yang terburuk. Otak kita takut untuk melakukan sesuatu yang belum pernah

dilakukan karena otak kita belum dapat memprediksinya. Hal tersebutlah yang

membuat banyak orang susah untuk keluar dari hubungan yang mengandung

kekerasan.

c. Rachel Si Ahli Permainan Otak

Dalam adegan ini Rachel seolah berperan sangat pintar dan mengatakan

bahwa tidak ada gunanya memenangkan pertarungan tersebut. Pada akhirnya hal

tersebut tidak memberikan kebahagian. Akhirnya Rachel memilihkan untuk

Nick. Di sinilah permainan otak Rachel dimulai. Dia tidak gadis sembarangan

yang hanya brfikiran pendek untuk mengambil keputusan. Dari adegan tersebut,

Eleanor mulai berfikir bahwa dia tidak dapat menganggap remeh Rachel.



Lalu, Rachel menjelaskan alasannya untuk menolak Nick. Rachel pergi

bukan karena dia tidak merasa pantas, dia pergi karena dia sangat mencintai

Nick. Dia tidak ingin Nick kehilangan ibunya untuk kedua kalinya. Ketika masih

kecil, Nick diasuh oleh neneknya. Hal tersebut dikarenaka Eleanor ingin Nick

menjadi kesayangan neneknya. Eleanor tahu bahwa dia tidak diterima oleh

neneknya Nick pada awalnya. Sehingga dia tidak ingin Nick juga tidak diterma.

Dengan cara merelakan Nick diasuh oleh neneknya lah Eleanor dapat

memastikan Nick akan menjadi kesayangan neneknya.

Lalu dia juga mengatakan semua kebahagiaan yang Eleanor akan rasakan

bersama cucunya merupakan berkat Rachel, seorang gadis biasa yang tidak

disukai oleh Eleanor. Dari situ lah Eleanor mulai merasa bahwa dia harus

membalas budi kepada Rachel untuk mendapatkan kebahagiaan seutuhnya.

Eleanor akan merasa terbayang-bayang oleh Rachel seumur hidupnya. Dalam

adegan ini lah Rachel memperoleh integritasnya. Ditambah lagi Rachel

memenangkan permainan mahjong tersebut. Seperti sebuah simbol bahwa Rachel

pergi merupakan kemenangannya. Paling tidak itu adalah keputusan Rachel

sendiri. Sedangkan Eleanor dapat merasa bahagia namun akibat keputusan

Rachel. Sehingga kemenangan Eleanor tidak sepenuhnya milik Eleanor, namun

akibat yang diperoleh dari keputusan Rachel.

d. Rachel dan Integritasnya

Dalam adegan kali ini Peik Lin memberikan ungkapan bahwa Rachel rela

menolak segalanya untuk mendapatkan intgritasnya kembali. Hal ini tidak mudah

untuk dilakukan karena harta dan koneksi yang ditawarkan keluarga Nick

sangatlah banyak dan tidak ternilai. Namun sebagai seorang Rachel, bukan harta

dan koneksi yang terpenting, namun harga diri. Sebelum dia bersama dengan

Nick dia telah hebat menjadi dosen muda di NYU dan sangat pandai masalah

ekonomi dan permainan otak. Jadi integritas dia tetap berdiri, justru integritas

Rachel akan turun ketika dia memilih untuk tetap bersama Nick karena harta dan

koneksi. Hal seperti ini lah yang harus selalu diambil sebagai pelajaran. Kita

harus mengambil sebuah keputusan karena memang benar-benar berasal dari

dalam diri kita. Maka keputusan tersebut akan dilihat sebagai keputusan yang

autentik dan memiliki nilai. Orang lain pun akan menghargai kita akan tindakan

yang kita ambil apabila tindakan dan keputusan tersebut benar-benar berasal dari

dalam diri kita.



Kesimpulan

Dalam penelitian ini terbukti bahwa:

1. Film komedi percintaan, Crazy Rich Asians, tidak hanya film yang menyajikan

sebuah romansa yang dibalut dengan komedi, namun film ini juga kental akan unsur

women empowerment yang digambarkan dari perilaku tokoh utama, Rachel Chu, dan

juga beberapa tokoh pembantu wanita lainnya seperti Astrid dan juga Eleanor

Young;

2. Perbedaan geografi dan budaya antara Amerika Serikat dan Asia khususnya

Singapura mempengaruhi pola pikir manusianya. Alhasil, perbedaan tersebut juga

memberikan dampak luar biasa akan perbedaan sikap wanita dalam memandang

peran mereka dalam masyarakat. Rachel Chu yang tinggal di Amerika Serikat dalam

film ini digambarkan sebagai wanita yang pandai dan mandiri, memiliki karakter

yang lebih liberal dibandingkan dengan Eleanor Young yang bertempat tinggal di

Singapura. Eleanor juga memiliki karakter yang pandai dan mandiri, namun dia

masih sangat konservatif dan cenderung menolak perubahan. Contoh konkretnya

yaitu perbedaan definisi kebahagiaan, perempuan di Asia lebih cenderung untuk

berfikir bahwa kebahagiaan adalah dengan membangun rumah tangga yang sesuai

dengan norma dan adat, sedangkan perempuan di Amerika Serikat lebih cenderung

untuk berfikir bahwa kebahagiaan itu dapat berupa apapun dan tidak harus sesuai

dengan normal dan adat (individualistik);

3. Astrid sendiri juga merupakan contoh tokoh perempuan yang sangat mandiri,

bijaksana, dan pintar. Astrid memberikan gambaran seorang perempuan yang

luarbiasa dan lebih kaya dibandingkan suaminya, Micheal. Dari permasalahan

mereka, kita dapat mempelajari bagaimana sosok perempuan yang mandiri dan

luarbiasa dalam menghadapi sebuah hubungan yang sudah tidak sehat;

4. Perempuan di dunia ini memiliki banyak sifat dan unik, setiap perempuan atau setiap

individu memiliki sifatnya masing-masing yang berbeda dari satu sama lain. Hal ini

seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh perempuan lain yang memiliki sifat

berbeda dengan tokoh-tokoh di atas.



Saran

Dari film ini kita dapat mulai merefliksikan diri tentang memandang peran

perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh mengkotak-kotakkan

perempuan dan mendoktrin mereka untuk melakukan hal yang seharusnya mereka

lakukan. Kita harus lebih membebaskan perempuan untuk memilih jalan apapun yang

mereka ingin pilih.

Mengetahui perbedaan pola pikir perempuan di Amerika Serikat dan Asia tidak

menjadikan kita untuk menilai pola pikir mana yang paling benar dan pola pikir mana

yang paling sesuai untuk diimplementasikan. Kebenaran dan kesesuaian sejatinya

tergantung pada setiap individu. Dalam film ini juga menggambarkan bahwa perempuan

merupakan individu yang kuat, hebat, dan pandai, perempuan dapat melakukan apapun

yang mereka inginkan. Sehingga kita tidak boleh memberikan label kepada wanita seperti

yang masyarakat jaman dahulu labelkan sebagai lemah, submisif, dan kurang pandai.

Kita harus membebaskan wanita untuk memilih label yang ingin mereka pilih.
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