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   BAB IV  

GAMBARAN UMUM FILM BEAUTY AND THE BEAST 

 

4.1 Sekilas Film Beauty And The Beast  

   4.1.1 Film Beauty And The Beast 

 

Gambar 4.1 Poster Film Beauty And The Beast 

 

Judul   : Beauty And The Beast  

Tahun Rilis  : 17 Maret 2017  

Genre   : Drama, Musikal, Fantasi  

Durasi   : 129 menit 

Sutradara   : Bill Condon 

Penulis Skenario  : Stephen Chbosky 

   Evan Spiliotopoulus 

Rumah Produksi  : Walt Disney Pictures 

     Mandeville Films 

Pemain   : Emma Watson as Belle 
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      Dan Stevens as Beast 

   Luke Evans as Gaston 

   Josh Gad as LeFou 

   Kevin Kline as Maurice  

   Ewan McGregor as Lumière 

   Stanley Tucci as Maestro Cadenza 

   Gugu Mbatha-Raw as Plumette 

   Audra McDonald as Madame Garderobe 

   Ian McKellen as Cogsworth 

   Emma Thompson as Mrs. Potts 

Penghargaan  : Winner MTV Movie & TV Award 2017  

       Movie of The Year 

      Winner MTV Movie & TV Award 2017  

        Best Actor in a Movie 

        Emma Watson 

        Winner Hollywood Film Award 2017  

                 Make-Up and  Hairstyling of The   

      Year  

      Jenny Shircore 

       Winner Teen Choice Award 2017  

        Antagonis Actor 

         Luke Evans 

       Winner Teen Choice Award 2017 

        Fantasy Actreess 
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          Emma Watson 

                Winner Kid’s Choice Award Colombia 2017 

        Favorite Movie 

4.1.2  Sinopsis Film  

  Film Beauty And The Beast adalah film fantasi musikal 

yang rilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Bill Condon. Serta 

diproduksi oleh Walt Disney dan Mandeville Films. Film ini adalah 

film remake dengan versi live-action dari film animasi klasik Disney 

dengan judul yang sama dan dibuat pada tahun 1991. Cerita dari film 

Beauty And The Beast diadaptasi dari dongeng karya Jeanne-Marie 

Leprince de Beaumont. Film ini dibintangi oleh Emma Watson 

(Belle), Dan Stevens (Beast), Luke Evans (Gaston) dan Josh Gad 

(LeFou). Juga ada pemain pendukung lainnya, seperti Kevin Kline 

(Maurice), Ian Mc Kellen (Cogsworth), Ewan McGregor (Lumiere), 

dan masih banyak yang lainnya.   

  Film fantasi bernuansa romantis ini menceritakan tentang 

kisah cinta antara seorang gadis cantik bernama Belle dengan raksasa 

buruk rupa yang bernama Beast. Beast ini dulunya adalah seorang 

pangeran tampan dan kaya raya, namun karena kesombongannya ia 

dikutuk menjadi raksasa buruk rupa oleh penyihir jahat. Sebagai 

syarat untuk mematahkan kutukan tersebut, Beast harus menemukan 

dan merasakan cinta sejati.  

  Sekilas tidak ada yang mencolok dari film ini. Kisah 

tentang gadis cantik yang tengah berusaha untuk mencari cinta sejati. 
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Tentu saja cerita tentang cinta. Film Beauty And The Beast 

menceritakan tentang seorang wanita cantik yang menaruh atau jatuh 

hati kepada manusia yang memiliki rupa yang buruk. Wanita tersebut 

bernama Belle (Emma Watson) dan pria yang memiliki rupa buruk 

tersebut yang diperankan oleh Dan Stevens. Namun yang menjadi 

persoalan adalah ketika film ini memasukkan muatan Gay.  

   Sutradara mengungkapkan bahwa karakter gay yang 

dimaksud adalah LeFou. "Le Fou is somebody who on one day wants 

to be Gaston and on another day wants to kiss Gaston," Condon said. 

“He’s confused about what he wants. It’s somebody who’s just 

realising that he has these feelings. And [actor] Josh makes something 

really subtle and delicious out of it. And that’s what has its payoff at 

the end, which I don’t want to give away. But it is a nice, exclusively 

gay moment in a Disney movie,” he added. (www.attitude.co.uk, 

diakses 29 September 2017). 

   LeFou dibuat memiliki rasa terpendam pada Gaston. 

Karakter Gaston, yang diperankan oleh Luke Evans merupakan tokoh 

antagonis yang lebih menonjol di versi live-action daripada versi 

animasi. Dalam film animasi, Gaston tidak terlalu menonjol bila 

dibandingkan dengan Beast. Namun dalam film ini justru Evans 

menarik perhatian dengan totalitas menjadi sosok tamak, licik, dan 

manipulatif. Evans sungguh menghidupkan Gaston yang tidak terlalu 

terlihat saat versi animasi.  

http://www.attitude.co.uk/
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  Karena sudah diketahui jalan ceritanya tak serta merta 

membuat Stephen Chbosky dan Evan Spiliotopoulus selaku pembuat 

naskah kehilangan ide. Mereka tetap memodifikasi beberapa bagian 

dari versi animasi dalam film live action ini. 

  Termasuk urusan karakter, penulis naskah beserta Bill 

Condon juga memodifikasi sosok LeFou yang bukan apa-apa di film 

animasi menjadi bahan berita media dalam beberapa waktu terakhir. 

Apalagi kalau bukan soal orientasi seksual tokoh tersebut. Topik 

orientasi seksual ini sulit untuk tidak dibahas, mengingat banyak 

orang yang penasaran dengan LeFou hasil modifikasi Disney ini. 

Namun di sisi lain, modifikasi terutama terkait isu sensitif seperti Gay 

masih menjadi momok di banyak masyarakat di dunia.  

  Karakter LeFou dalam live-action memang menampilkan 

gerak-gerik yang mengarah soal karakteristik seorang gay, walaupun 

tidak dapat disamaratakan karakter tersebut dengan keseluruhan orang 

gay di dunia. Namun pancaran mata, percakapan antara LeFou dengan 

karakter lain yang tersirat, serta beberapa adegan singkat cukup 

menegaskan orientasi dari tokoh ini. Pun adegan yang muncul sangat 

ringan dan jauh dari kategori dewasa. 

   Terlepas dari orientasi LeFou, peran sahabat-dan-asisten 

Gaston ini jadi lebih penting dibanding di versi animasi. Pun dengan 

konflik batin serta tindakan LeFou yang akan mengejutkan di dalam 

film. Seperti skinship yang terjadi antara LeFou dan Gaston di Bar, 

mereka duduk berdekatan dan Gaston terlihat menikmati dengan 
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gesture memejamkan mata dan menyentuh tangan LeFou saat memijit 

pundaknya. Setelah memiijit LeFou naik ke atas meja dan bernyanyi 

yang isinya pujian-pujian untuk Gaston. Ia bertingkah sangat genit dan 

berusaha untuk menggoda Gaston dari jauh.  

  Mendengar pujian-pujian itu Gaston merasa besar kepala 

dan ikut bernyanyi dengan LeFou dan warga desa. Ia berterimakasih 

pada LeFou atas pujian-pujian itu dengan cara memeluk LeFou 

dengan erat. Kemudian susana di bar menjadi riuh. Warga desa yang 

berada disitu juga menikmatinya. Saat para lelaki menunjukkan 

kelihaiannya bermain pedang di atas meja, LeFou tidak ikut naik ke 

atas. Ia lebih memilih untuk menari dengan wanita-wanita tua dann 

terlihat sangat bahagia dengan melakukan tarian tersebut.    

  LeFou adalah pria bertubuh tambun dan mepunyai hati 

yang lembut. LeFou dibuat mempunyai karakter baru dalam film 

Beauty and the Beast dan tokoh gay eksplisit Disney. Dalam beberapa 

kesempatan, Disney secara perlahan menjelaskan orientasi seksual 

LeFou. Mulai dari cara menatap LeFou kepada Gaston yang berbeda, 

hingga akhirnya LeFou berdansa dengan seorang laki-laki di adegan 

dansa terakhir Beauty and the Beast. Sutradara dan tim telah 

mengembangkan rasa kagum LeFou terhadap Gaston. Ini adalah suatu 

hal yang baru disadari oleh LeFou pada Gaston. 
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4.1.3  The Walt Disney Company 

 

Gambar 4.3 Logo The Walt Disney  

 

  The Walt Disney Company adalah sebuah perusahaan di 

bidang hiburan dan salah satu media terbesar di Dunia. Pada awalnya 

perusahaan ini didirikan oleh seorang pria yang bernama Walter 

Elias Disney atau yang lebih dikenal sebagai Walt Disney. Ia lahir 

pada 5 Desember 1901 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dan ia 

meninggal pada 15 Desember 1966 di Burbank, California, Amerika 

Serikat. Ia meninggal di usia 65 tahun.  

   Walt Disney adalah perusahaan yang didirikan di Los 

Angeles, California, AS. Walt Disney adalah perusahaan hiburan dan 

media. Dan kini mereka melebarkan sayap usaha di segala lini. 

Seperti film, video, studio, dan sebagainya. The Walt Disney 

Company atau yang biasa disebut dengan Disney ini merupakan 

salah satu konglomerat media terbesar di Dunia. Mereka adalah 

perusahaan terkemuka internasional dalam bidang media hiburan 

keluarga dengan 5 segmen bisnis, yaitu media jaringan, taman, 

resort, studio hiburan, produk konsumen dan media interaktif.  

   Walt Disney adalah seorang produser film, sutradara, 

animator, dan pengisi suara berkebangsaan Amerika Serikat. Ia 
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terkenal akan pengaruhnya di dunia hiburan pada abad ke-20. 

Sebagai tokoh pendiri Walt Disney Productions, (bersama Roy O. 

Disney), Disney menjadi salah satu produser film paling terkenal di 

dunia dan seorang penerbit film tersohor di dunia. Perusahaan yang 

didirikannya kini berubah nama menjadi The Walt Disney Company. 

Dan memiliki pendapatan sebesar 35 milliar dollar AS.  

  Sudah sejak lama Walt Disney mendukung ‘keberagaman’. 

Sejak tahun 1991 mereka telah melakukan acara Gay Days. Gay 

Days di Walt Disney World adalah acara yang diselenggarakan 

secara longgar di mana individu-individu lesbian, gay, biseksual, dan 

transgender (LGBT), keluarga, teman, dan pendukung mereka pergi 

ke Disney World pada setiap tahun. Diadakan pada hari Sabtu 

pertama di bulan Juni (dengan banyak acara lain di daerah tersebut 

selama minggu sebelumnya), dan sekarang menjadi salah satu acara 

kebanggaan gay terbesar di dunia.  

   Peristiwa pertama yang didokumentasikan terjadi pada 

tahun 1991, ada sekitar 3.000 gay dan lesbian dari Florida. Mereka 

berkumpul di taman dan memakai kaos berwarna merah untuk 

menunjukkan solidaritas mereka. Pada tahun 1995, acara tersebut 

telah berkembang pesat menjadi 10.000 gay dan lesbian yang 

bepergian dan memperingati hari gay yang diselenggarakan oleh 

Disney. Pada tahun 2010, sekitar 150.000 orang pendukung LGBT 

menghadiri pertemuan yang dilaksanakan selama enam hari. 

Pertemuan atau event itu diisi oleh berbagai kegiatan seperti pesta 
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kolam renang, acara festival, pameran bisnis, kegiatan untuk anak-

anak, dll. Dan ada 20.000 – 30.000 orang yang mengunjungi Disney 

pada hari terakhir.   

  Popularitas acara ini dilihat oleh beberapa peserta sebagai 

cara "reklamasi" sukacita normal masa kecil yang hilang karena 

homofobia di tahun-tahun awal mereka. Pertumbuhan yang hadir 

juga mencerminkan meningkatnya jumlah keluarga gay dan lesbian 

dengan anak-anak serta meningkatnya jumlah pernikahan gay dan 

lesbian. Hal inilah yang membuat Disney World menjadi tujuan 

bulan madu teratas.   

  Gay Days telah menjadi un-official event yang dilakukan 

oleh Disneyland tiap tahunnya. Biasanya event ini dilakukan pada 

bulan Oktober selama 3 hari dan dilakukan di tempat terbuka. Event 

ini tidak hanya untuk kaum LGBT tapi juga terbuka untuk umum 

sebagai bentuk dukungan pada mereka. (www.ocregister.com, 

diakses 13 Oktober 2018) 

  Di antara studio film lainnya, Disney memang salah satu 

yang unggul dan memimpin dalam isu keberagaman. Mereka punya 

serial televisi yang tokoh utamanya Afro-Amerika, orang Latin, dan 

kartun terbaru yang akan memasukkan ciuman sesama jenis. Disney 

sebenarnya hanya sedang mengubah dirinya sendiri, setelah selama 

ini dikritik banyak pihak, terutama feminis, karena dianggap telah 

membentuk gambaran gender yang keliru lewat dongeng-dongeng 

princess-nya. (www.titro.id, diakses 04 Mei 2018) 

http://www.ocregister.com/
http://www.titro.id/
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  Film Beauty And The Beast merupakan salah satu film 

yang dibuat oleh Disney. Film Beauty And The Beast merupakan 

cerita dongeng tradisional Prancis. Kisah yang ditulis tahun 1740 

(abad ke-17 atau awal abad 18) ini tetap populer hingga Disney 

membuat remake film ini (si cantik & si buruk rupa) film animasinya 

ke versi live action dan diberi sentuhan modern.  

  Sebelum film ini juga ada beberapa film dari Disney yang 

di remake ke versi live action. Diantaranya adalah film Alice in 

Wonderland (2010), Maleficent (2014), Cinderella (2015), The 

Jungle Book (2016), dan lain-lain.  Tidak hanya itu saja, beberapa 

film animasi buatan Disney juga memasukkan propaganda LGBT 

atau homoseksual didalamnya. Seperti film Frozen, Star Vs The 

Forces of Evil, Aladdin, dan lain-lain. 

4.1.4   Biografi Sutradara  

 

Gambar 4.4 Bill Condon 

   Bill Condon adalah seorang sutradara dan penulis skenario 

yang berkebangsaan Amerika Serikat yang memenangkan nominasi 
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Academy Award. Sutradara film Beauty And The Beast ini pernah 

menyatakan ungkapan nya terkait momen gay pada sebuah majalah 

di Inggris, yang bernama Attitude Magazine. Ia menyatakan bahwa 

dalam film ini karakter LeFou membawa pesan untuk berdamai 

dengan seksualitas. “Akhir dari film ini tampak bagus dengan 

adegan esklusfif gay dalam film Disney,” ujar Bill Condon.  

   Dibalik pernyataan Bill soal karakter Lefou dalam film 

Beauty And The Beast, sosok Bill Condon sendiri adalah seorang 

gay di dunia nyata. Pada tahun 2005, ia mendapatkan award dari 

GLAAD Media Awards. sebagai sebuah penghargaan yang 

diberikan oleh GLAAD  untuk menghargai dan menghormati 

berbagai cabang media untuk perwakilan terbaik mereka dari 

komunitas LGBT Amerika Serikat. Selain film dan televisi, 

penghargaan tersebut juga menghargai pengabdian dalam cabang 

media dan seni rupa lainnya. Motto dari organisasi ini adalah untuk 

mempromosikan pemahaman, meningkatkan penerimaan dan 

memajukan kesetaraan. (www.britannica.com) 

Sebelum menggarap film Beauty And The Beast, Bill 

Condon juga sempat menjadi sutradara dan penulis skenario dari 

film dan acara tv ternama. Ada nama-nama besar seperti film 

Twilight: The Breaking Dawn, dan sebagai penulis skenario dari 

film The Greatest Showman. Berikut adalah daftar film yang 

disutradarai oleh Bill Condon. Diantaranya adalah sebagai berikut :  
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- Sister, Sister (1987) 

- Murder 101 (TV Movie) (1991) 

- White Lie (TV Movie) (1991) 

- Dead In The Water (TV Movie) (1991) 

- Deadly Relations (TV Movie) (1993) 

- The Man Who Wouldn’t Die (TV Movie) (1994) 

- Candyman: Farewell to the Flesh (1995) 

- Gods and Monsters (1998) 

- Kinsey (2004) 

- Dreamgirls (2006) 

- The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011) 

- Tilda (TV Movie) (2011) 

- The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (2012) 

- The Fifth Estate (2013) 

- Mr. Holmes (2015) 

- Beauty and The Beast (directed by) (2017) 

 

  Sedangkan sebagai penulis, karya-karya dari Bill Condon 

adalah sebagai berikut :  

- Strange Behaviour (1981) 

- Strange Invaders (screenplay – as William Condon) / (story – as 

William Condon)   (1983) 

- Sister, Siser (written by)  (1987) 

- Murder 101 (TV Movie) (written by)   (1991) 
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- F/X2 (written by)  (1991) 

- Gods and Monsters (screenplay)  (1998) 

- Chicago (screenplay)  (2002) 

- Shortcut to Happiner (screenplay)  (2003) 

- Kinsey (written by)  (2004) 

- Dreamgirls (screenplay)  (2006) 

- The 81st Annual Academy Awards (TV Special)  (written by)   

(2009) 

- Tilda (TV Movie)  (screenplay)   (2011) 

- The Greatest Showman (screenplay by)   (2017) 

4.1.5 Tokoh Dalam Film    

a. Belle 

 

Gambar 4.5 Emma Watson 

 

  Belle merupakan seorang gadis yang ceria dan penuh 

semangat. Ia selalu ingin tahu dan memiliki jiwa petualang. mandiri 

dan berpendirian teguh adalah karakteristik utama Belle, itulah 

sebabnya, Belle merasa tidak cocok dengan pemuda dari desanya 

yang jatuh cinta dengannya, Gaston, sosok yang terkenal dengan 

kesombongannya. 
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b. Beast 

 

Gambar 4.6 Dan Stevens 

 

  Dahulu, Beast adalah seorang pangeran tampan, namun ia 

tumbuh menjadi seorang pemuda yang sombong dan egois hingga 

akhirnya ia dikutuk menjadi si buruk rupa yang terpenjara di dalam 

kastilnya. Beast harus belajar untuk mencintai orang lain dengan 

tulus serta berbagi kebaikan dengan sesama. Untuk mematahkan 

kutukan tersebut, Beast harus menemukan cinta sejatinya, seseorang 

yang bisa melihat kebaikan yang ada dalam dirinya tanpa 

memandang rupa. 

c. LeFou 

 

Gambar 4.7 Josh Gad 

  LeFou adalah kaki tangan dari Gaston. Dia merupakan 

pengawal setia Gaston. Dalam versi live-action  ini karakter LeFou 
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dibuat lebih feminin dari versi animasinya. LeFou adalah karakter 

baru yang diciptakan oleh sutradara Bill Condon. Ia dibuat bingung 

untuk mengungkapkan rasa sukanya pada Gaston. Ia adalah sosok 

pria yang pemalu. 

d. Gaston

Gambar 4.8 Luke Evans 

Gaston adalah pemuda sombong yang memiliki keinginan 

kuat untuk menikahi Belle. Gaston merupakan mantan tentara 

perang, dia juga menguasai kedai makanan terbesar di desa, dan 

dikagumi oleh gadis-gadis di seluruh penjuru desa. 

Ketertarikannya pada Belle, sosok perempuan mandiri yang tidak 

terpengaruh oleh pesonanya, membuat Gaston dihujani dengan 

penolakan dan rasa cemburu. Kecemburuan Gaston  bahkan 

sampai menimbulkan kericuhan, dimana dia membujuk para 

warga desa untuk membunuh Beast dengan alasan untuk 

menyelamatkan Belle. 




