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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian tentang interpretasi khalayak terhadap sensualitas tubuh
perempuan yang terdapat pada visual di kendaraan bak truk. Bagaimana khalayak memaknai
dan memberikan definisi terhadap sensualitas perempuan pada bak truk. Bak truk bukan
hanya alat pengangkut namun juga menjadi medium komunikasi dan ekspresi sopir.
Masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya berpaparan dengan visual bak
truk pada ruang jalanan memunculkan respon dan pemaknaan yang beragam. Analisis resepsi
dipilih untuk menggali penerimaan khalayak mengenai sensualitas perempuan pada visual
bak truk. Peneliti berhasil mewawancarai tujuh informan. Informan W dan informan M
menilai visual pada bak truk sebagai visual yang porno. Pemaknaan negotiated dikemukakan
oleh informan Su yang melihat visual pada bak truk bisa dijadikan bahan obrolan dengan
sopir namun juga tidak setuju karena baju yang dikenakan perempuan pada visual
menurutnya terlalu terbuka. Pemaknaan opposite dikemukakan oleh informan Sm yang
menilai bahwa bagaimana pun visual tersebut hanya gambar biasa yang baginya tidak
memunculkan rangsangan seksual.

Kata Kunci: Sensualitas, Perempuan, Bak Truk, Pemaknaan Khalayak.

PENDAHULUAN
Penelitian ini merupakan penelitian tentang interpretasi khalayak terhadap sensualitas

tubuh perempuan yang terdapat pada visual di kendaraan truk. Penelitian ini akan melihat

bagaimana khalayak memaknai dan memberikan definisi terhadap sensualitas perempuan

pada visual di kendaraan truk. Sensualitas perempuan menarik untuk dibahas karena di

masyarakat Indonesia yang mengusung budaya ketimuran, pembahasan mengenai sensualitas

masih cukup tabu diperbincangkan.

Kendaraan truk tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat angkutan saja namun juga ia

menjadi semacam papan yang siap menjadi medium komunikasi. Gambar-gambar di

kendaraan truk bisanya dibuat oleh sopir atau pelukis sewaan. Bagi para sopir pemilik truk,

kendaraannya seperti kanvas putih bagi pelukis yang siap ditorehkan pikiran, ide, mengenai

kehidupan sekitarnya. Pemanfaatan ruang ini kemudian menjadi budaya dikalangan para

sopir truk untuk menyuarakan kepentingannya. Maksud-maksud para sopir, yang

diterjemahkan dalam bahasa gambar dan tulisan, merupakan cermin dari pandangan hidup
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dan pandangan dunianya yang mereka gali dari pengalaman yang mereka dapatkan baik

sebagai individu maupun secara sosial (Sukayasa, 2009).

Perilaku visual di kendaraan truk merupakan suatu perilaku representasi suatu

identitas. Representasi adalah tindakan menghadirkan kembali atau merepresentasikan

sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya

berupa tanda atau simbol. Representasi ini belum tentu bersifat nyata tetapi bisa juga

menunjukan dunia khayalan, fantasi, dan ide-ide abstrak (Hall, 1997: 28).

Pemilihan tanda dan simbol oleh bak truk merupakan proses subjektif. Apa yang

disampaikan oleh suatu media sangat bergantung pada kepentingan-kepentingan di balik

media tersebut. Berdasarkan hasil obeservasi peneliti proses produksi visual pada bak truk

dapat disimpulkan dikerjakan oleh sopir bersama dengan pelukis sewaan. Sopir menentukan

gambar dan membayar semua beban biaya produksi. Artinya produser visual sensual pada

bak truk adalah sopir dan pelukis sewaan yang keduanya laki-laki.Visualisasi perempuan

pada bak truk mencoba memberikan definisi mengenai perempuan. namun, bagaimanapun

suatu identitas dikonstruksi khalayak tetap aktif melakukan pemaknaan.

Membahas mengenai sensualitas tidak dapat mengabaikan beberapa konsep yang dekat

dengannya misalnya seksualitas dan erotis maupun pornografi. Bahkan sebagian pendapat

mengatakan pembeda dari sensualitas, seksualitas, erotis, dan pornografi masih cair (fluid)

atau dapat berubah (changeable) sesuai konteks yang melatarbelakanginya.

Prisma (dalam Anastasia, 2012) sensualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi,

perasaan, kepribadian dan sikap atau wataksosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi

seksual. Hal tersebut diperkuat oleh Anastasia (2012) yang mengungkapkan bahwa

sensualitas ini berkaitan langsung dengan indrawi. Perempuan erat kaitannya dengan

sensualitas, entah itu melalui lekuk tubuh, gaya busana, aksesori maupun wewangian yang

digunakan.

Berdasar definisi tersebut terdapat dua penekanan yang penting dalam makna

sensualitas, yakni sesuatu (berkaitan dengan emosi dan inderawi) yang diandalkan serta

sifat/karakter sehingga berpotensi menimbulkan birahi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa

sensualitas merupakan bagian dari seksualitas secara khusus berhubungan dengan segala

aktivitas yang dimunculkan, baik melalui verbal (audio dan audio-visual) maupun non verbal

(visual), yang bertujuan memunculkan nafsu birahi.
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Visual perempuan di bak truk tidak ditujukan untuk kepentingan komersil melainkan

sebagai identitas, daya tarik, media ekspresi dan media hiburan (Sukayasa, 2009). Ini berarti

pembuat visual di bak truk memajang gambaran mengenai perempuan berdasarkan

keingininannya sendiri atau berdasarkna kepentingannya sendiri pada ruang publik. Hal ini,

memberikan inspirasi kepada peneliti untuk mengangkat visual perempuan di bak truk

sebagai bahan penelitian. Apalagi gambar visual yang divisualisasikan pada ruang publik

mau tidak mau akan menyebabkan khalayak diterpa baik dengan sengaja maupun tidak.

Sebuah gambar visual yang berada disekitar kita tak bisa dipungkiri telah menjadi bagian dari

kehidupan sosial, konsep ini disebut sebagai budaya visual.

Interpretasi dan pemaknaannya juga bergantung dari bagaimana khalayak melihat dan

membaca budaya visual yang ada. Secara umum, terdapat beberapa konsep dalam budaya

visual seperti representasi, dan ways of seeing. Dalam konsep representasi, gambar visual

yang kita lihat bisa secara implisit maupun eksplisit mewakili identitas tertentu, mewakili

kebenaran dan fantasi tertentu. Sementara ways of seeing merujuk pada perbedaan perspektif

dalam melihat gambar visual. Berger (dalam Ida, 2011) menyatakan bahwa pada dasarnya

kita tidak pernah melihat sesuatu hanya sekali, kita seringkali melihat sesuatu itu dalam

hubungan antara gambar visual dengan diri kita.

Pada penelitian ini, subyek yang diteliti adalah khalayak yang melihat visual

perempuan di bak truk yang selanjutnya akan digali informasi mengenai interpretasi dan

penerimaan khalayak terhadap sensualitas perempuan. Pada penelitian resepsi setiap objek

visual memungkinkan untuk dimaknai berbeda oleh masing-masing khalayak. Menurut Denis

McQuail (1997), analisis resepsi menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari

konteks sosial budaya dan sebagai proses dari pemberian makna terhadap sebuah pengalaman

dan produksi kultural. Hasil dari riset khalayak ini merupakan representasi suara khalayak.

Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan berbicara atas nama khalayak.

Pemaknaan terdapat pada diri interpretan. Ia tidak selalu sejalan dengan logika linier

struktural dari pembuat pesan. setiap interpretan memiliki pengalaman hidup yang unik yang

berkaitan dengan objek visual yang menerpa mereka. Khalayak aktif memainkan penciptaan

makna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak hanya mengkonsumsi visualisasi

sensualitas perempuan di bak truk, pada detik itu pula audien mengaitkan degnan pengalamn

sebelumnya. Proses inilah yang kemudian disebut dengan intertekstualitas.
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PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan data yang mendalam, peneliti mewawancarai tujuh informan.

Tahap pengumpulan data pada penelitian ini diawali dengan penyaringan calon informan

sesuai pertanyaan saringan yang diajukan oleh peneliti yaitu apakah informan yang pernah

melihat bak truk dengan visual perempuan sensual. Mayoritas informan yang dipilih

bertempat tinggal atau setidaknya menghabiskan sebagian besar waktunya dijalur lalu lalang

truk. Selain itu pertanyaan-pertanyaan awal yang diajukan kepada informan adalah mengenai

latar belakang sosiodemografis informan dengan tujuan agar memperoleh keberagaman latar

belakang sosial budaya informan untuk memperkaya temuan penelitian.

Berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang

perempuan yakni informan M, informan W dan informan Su serta empat orang laki-laki

yakni informan Sm, informan A, informan K dan informan B. Pada aspek pendidikan para

informan ada yang tamatan SMP, SMA, D3 hingga Sarjana. Berdasarkan asal daerah, dua

informan yakni informan K dan informan B berasal dari pulau Flores, satu orang dari pulau

Bali yakni informan Sm, satu orang dari Mojokerto, satu orang dari Probolinggo, satu orang

dari Lamongan serta satu orang berasal dari pulau Sumatera yakni Padang. Sehingga

beberapa etnis yang berhasil terwakilkan oleh informan pada penelitian ini antara lain: suku

Flores, Bali, Jawa dalem yang diwakili oleh informan yang berasal dari mojokerto serta jawa

pesisir yang diwakili oleh informan yang berasal dari Lamongan, Pandalungan (campuran

madura dan Jawa), serta suku Minang. Sumber mata pencaharian para informan antara lain

sopir, perawat, mahasiswa, penjual buku, penjual nasi Padang. Dari aspek status perkawinan

sudah menikah dan belum menikah. Terakhir dari aspek agama peneliti berhasil

mewawancari informan pemeluk agama Kristen protestan, Islam, dan Hindu.

Sensual, porno, seksi, seksual, dan erotis memiliki definisi yang tumpang tindih.

Begitu puladalam pemaknaan setiap informan berbeda-beda.

kalau saya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki
semuanya porno, dari segi cara dia lihat itu mengandung
porno,[....] kalau macam begini ya kalau menurut saya seharusnya
dikamar bersama suami, kalau istri berpakaian kaya gitu kan
sampai rumah enak lihatnya. yang porno itu yang kaya gini .
seperti apa ya, penari [...] kalau seksi itu bisa pakai baju sopan aja,
kalau porno dia biasanya berpakaian dalam [...] Karena
kebanyakan mereka yang di klub malam  mungkin karena musik
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atau apa ya, itu kan mereka goyangnya sudah terlalu kelewat, itu
aja mereka cuma pakai bra dan celana dalam. Itu sudah terlalu.”
(informan B)

Informan B memaknai perempuan sensual pada bak truk termasuk dalam kategori porno.

Tolak ukur porno menurut informan B adalah pada pakaian yang digunakan. Visual

perempuan sensual pada bak truk menurut informan B termasuk menggunakan pakai dalam

sehingga ia mengkategorikan sebagai porno. Sedangkan seksi menurut definisi informan B

adalah perempuan dengan pakaian lebih tertutup dan sopan (tidak mengekspos lekuk tubuh)

daripada visual pada bak truk.

kalau kaya gini di kamar, yang dia bisa mengundang gairah
seorang suami, paling tidak sebagai seorang suami dia ada rasa-
rasa, ada terkait apa ya itu [...] kalau seksi, meskipun pakai leging
walaupun tertutup sampai bawah, tapi kita ada lihat lekuk lekuk
tubuhnya, bentuk tubuhnya, pakaian badannya bisa lihat, [...] cara
berpakainnya . nah penari, terus kaya orang senam, karena kalau
macam orang senang kan gak mungkin pakai pakaian begini kan,
pasti berpakaiannya tali satu terus, celananya gini (sepaha) kaya
orang mau renang ya..pasti segitu kan, gak mungkin berpakaian
yang celananya panjang kan.” (informan K)

Informan K menggunakan kalimat ‘mengundang gairah seorang suami’ membaca

sensualitas pada visual bak truk. sependapat dengan informan B, informan K juga

menggunakan baju sebagai pembeda antara sensual dan seksi. Sensual ada menggunakan baju

seperti pada bak truk sedangkan seksi menggunakan baju yang lebih tertutup namun ketat dan

tetap memperlihatkan lekuk tubuh.

apa itu sensualitas,?? [...]ya gitu wajar aja kan, tergantung
orangnya yang berpakaian aja kalau seksi sebenarnya [...]ya
biasanya kan kalau di Bali itu kan pakaiannya pendek-pendek
semua, kalau diBali, kalau disini kan jarang, [...] kalau mbak
ini (pada visual di bak truk)  sensual aja ini [...]seksi
biasanya, gimana ya, gak begitu ini soalnya[...]bisa (bajunya
lebih pendek dari gambar pada bak truk [...]kalau di gambar
ya gimana mau bilangnya, kalau kenyataannya terlalu porno,
kalau gambar kan biasa aja, (informan  Sm)

Masuk juga sih, kalau yang sensual itu kan gak terlalu
murahan atau gimana, tapi kalau porno itu kan sudah
murahan gitu mbak. Kalau yang di truk itu kaya menggoda
banget gitu, kelihatan lah, kurang berpendidikan gitu lah, gak
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sopan, menurutku sih gitu[...] Ada sih mbak, kalau liat itu kan
imajinasinya seksual banget, kalau lihat itu pasti ingat
bintang film itu, porno lah [...] Digambar itu (seksualnya)
bagian pose dada sama pantat yang menjengking [...] Aku
gak seberapa tahu tentang erotis gitu mbak, yang aku ingat itu
‘penari erotis’ yang pakaiannya terbuka sama mungkin terlalu
banyak beraksi gitu, yang pake tongkat apa tiang itu apa sih,
itu lah, ngerti kan mbak? Yang aktif, kalau di truk itu kan
cuma gambar, [...] Iya (masuk seksi) dada sama pantatnya.
Posenya itu mendukung. [...](kalau beda posisi) Tetap seksi.
Mukanya, muka menderita gitu mbak. Tapi mungkin itu yang
dipake buat menggoda laki-laki, bisa aja kan sok-sok rapuh
gitu kan. [...] Ada, kalau yang sensual yaitu gak mesti dia itu
seksi, eh iya gak sih, tapi kalu seksi itu, eh salah, kalau seksi
itu gak selalu sensual, soalnya kalau misalnya yang dia
sensual itu kan dia gak perlu pake pakaian yang seksi itu
untuk menunjukkan dia sensual, dia sudah punya itu. Tapi
kalau dia mau seksi, yang sensual tadi itu bisa pake baju
seksi. Jadi sensual itu kaya sudah anugrah dari tuhan, tapi
kalau dia pengen seksi dia bisa. Jadi kalau misalkan orang
pakai baju seksi, belum tentu dia itu dengan menunjukan itu
dia bisa sensual. Misal yang pake baju itu orang kurus, dia
pake baju seksi, tapi badannya gak mendukung, dia gak
kelihatan sensual. [...]Iya mbak, tapi itu yang alamiah ya
mbak gak tau kalau yang operasi-operasi gitu. Kalau erotis
sama porno? Kalau porno itu identik sama pakaian terbuka,
menggoda, tidak layak ditampilkan dipublik, yang erotis itu
yang penari-penari itu. [...] Mungkin sama-sama pakai
pakaian terbuka, tapi kalau yang sensual itu bisa pakai
pakaian terbuka bisa enggak. . (informan  M)

Informan M mendefiniskan porno sebagai buka-bukaan yang kurang berpendidikan.

Visual pada bak truk menurut informan M termasuk dalam definisi porno. Bagian tubuh pada

visual bak truk yang paling menonjol dalam memunculkan imajinasi seksual menurut

informan M adalah bagian dada dan pantat yang menjenking. Sedangkan definisi erotis

menurut informan M sama-sama menggunakan pakaian yang minim seperti pada bak truk

namun ia aktif melakukan sesuatu tindakan seperti penari erotis. Pakaian juga digunakan oleh

informan M untuk membedakan definisi seksi dan sensual. Informan M berpendapat

sensualitas bisa dimunculkan dengan banyak cara tidak hanya menggunakan baju yang

terbuka. Menurut informan M sensualitas merupakan sesuatu daya tarik yang sudah dibawa

dari lahir terutama dari wajahnya. Sedangkan seksi dapat dimunculkan oleh siapapun asal
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menggunakan baju minim atau ketat. Namun, baju yang terbuka akan gagal menunjukkan

kesan seksi jika postur tubuh si pemakai terlalu kurus atau terlalu gemuk.

(sensual) mendekati seronoh, soalnya ditonjolno tanpa tedeng,
aleng-aleng, terus ditunjukno. Kalau fotografer kan di tempat
tertentu, kalau itu dijalan [....]kalau sensual sih, penampilannya gak
harus gitu, tergantung tempatnya, kalau dia cocok sama pakaiannya
kan dia jadi sensual. Gerakannya bisa, bisa dari cara bicara, itu kan
dari auranya, pake kerudung juga bisa sensual. [...] Kalau sensual
itu mendekati porno tapi lebih sopan. Erotis sama porno hampir
sama. Kalau seksi itu smart, pinter. Meskipun diem dia tetap
kelihatan seksi.(informan W)

Informan W memaknai visual perempuan pada bak truk sebagai sensual yang

cenderung seronoh karena faktor tempat yaitu dijalanan yang bisa dilihat oleh siapapun.

Makna sensual sendiri menurut informan W tidak terbatasi oleh pakaian terbuka dan tidak

terbuka. Sedangkan seksi dimaknai sebagai efek dari kemampuan yang dimiliki seperti

kecerdasan intelektual. Informan W menginterpretasi erotis dan porno sebagai dua hal yang

sulit dijelaskan perbedaannya.

iya masuk, ini kan umum mbak, banyak yang lihat, kalau anak
kecil yang lihat kan terlalu itu, terlalu vulgar gitu, kalau ini, kalau
di umum [...]lah kalau kita tampil seksi, kita itu ga usah harus
tampil wow gitu, kita pakai celana panjang aja, pakai kaos strit gitu
aja sudah seksi [...]strit itu yang kaos-kaos oblong, atau kaos biasa
gitu aja udah, seksi kan gak harus di  ketok-ketokno dadanya, pake
rok mini gitu kan gak mungkin,,,celana jeans gitu aja kan sama
gini ae sudah kelihatan seksi, saya sudah seksi  sudah cantik
[...]erotis itu seksi kan, gak usah kulit putih, kulit hitam aja udah
erotis, eksotis, seksi gitu [...]kalau artis dulu-dulu Susana, seksi
buanget[...]iya, seksi dan erotis, terus Farah Queen juga seksi,
erotis. [...]kalau yang porno, kalau filmnya kalau jaman dulu Enny
Beatrice, kalau yang sekarang film porno ya siapa ya ya Jupe sama
Dewi Persik itu, Yenny Rachman barang,[...] kalau yang gak
porno orangnya itu ya siapa ya,, yang artis sekarang itu, siapa ya
lupa,, ya kayak Shiren, Shiren Sungkar itu gak porno, Saskia
Mecca itu gak porno,[...] terus Farah Queen juga seksi, erotis
(informan Su)

Informan Su menggambarkan visual bak truk menggunakan kata ‘vulgar’ dan ‘wow’

untuk menunjukkan ketidakbiasaan dengan lingkungan kesehariannya. Informan Su tidak

membedakan antara seksi dan erotis. Seksi digambarkan oleh informan Su bisa dimunculkan

dari pakaian yang minim namun akan terlalu menonjol. Ia menerangkan pakaian strit atau T-
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shirt dipadukan dengan celana jeans panjang pun sudah bisa memunculkan kesan seksi.

Sedangkan perbedaan erotis dan eksotis adalah dari warna kulit.

Informan Su mengemukakan latar belakang pemilihan figur perempuan pada visual

bak truk adalah berdasarkan pengalaman pribadi sopir. Lebih spesifik informan Su

mengungkapkan figur perempuan dari cerita masa lalu si sopir serta mengenai perempuan

yang dekat dengan si sopir.

“iya sama ceweknya ini, mungkin ceweknya dia atau gimana,
mungkin dia terinspirasi, supaya dia gak bisa lupa, supaya
terkenang terus dia, kalau lihat ini terus lihat  masa-masa manisnya
dia kan bisa” (Informan Su)

“wah banyak, ada dulu ngajak orang dari sini, dari Jawa, dari
Malang [...] iya kenal, kan kita sering istirahat, makan di warung,
dia jualan gitu, katanya gak pernah ke Bali, gak enaknya kan harus
ngasi tempat, dibawa ke rumah kan gak mungkin di cewek kan [...]
ya iya lah, masa sampai Bali maen lepas tinggal, masih ada rasa
kasihan, kan kita yang ngajak [...]terus Balik lagi dia, di Bali kita
anterin makan [...] ya kalau ketemu di jalan, modelnya anak nakal
di jalan tambah parah, [...]ya kebanyakan kaya gitu, kalau malem
kan banyak kaya gitu [...]kalau malem tergantung daerahnya aja
[...]kalau ketimur ini banyak di daerah Situbondo sana” (Informan
Sm)

Pemaknaan informan Su tentang kedekatan sopir truk dengan perempuan terkonfirmasi oleh

pernyataan informan Sm yang berprofesi sebagai sopir. Informan Sm mengemukakan

perempuan penghibur dekat dengan interaksi para sopir. Informan Sm sendiri pernah

berinteraksi langsung dengan perempuan penghibur saat ia menceritakan pengalamannya

memberi tumpangan PP Jawa-Bali kepada perempuan penghibur yang ia temui di salah satu

warung tempat ia berhenti istirahat. Selama di Bali informan Sm merasa perlu menyediakan

tempat tinggal sehingga ia menyewakan kamar hotel karena tidak mungkin membawa

perempuan penghibur ini ke rumahnya karena ada istrinya. Informan Sm juga menyediakan

makanan kepada perempuan penghibur ini selama berada di Bali. Alasan informan Sm adalah

karena rasa kasihan kepada perempuan penghibur tersebut sendirian di daerah yang tidak ia

kenal sama sekali.

Kisah informan Sm sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sukayasa (2009: 40)

menjelaskan bahwa Sopir truk biasanya bertemu dengan perempuan penghibur di kedai kopi

pinggir jalan yang tetap buka dimalam hari. Informan Sm yang merupakan sopir dari Bali dan

mengangkut barang ke Surabaya maupun sebaliknya menerangkan untuk wilayah Bali-
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Surabaya tempat yang ramai perempuan penghibur adalah daerah Situbondo. Daerah

Situbondo secara relatif merupakan titik tengah Surabaya-Bali. Perjalanan darat Situbondo-

Surabaya biasanya membutuhkan waktu 4-5 jam. Pada Durasi waktu perjalan darat tersebut

biasanya sudah terasa lelah dan mulai mengantuk sehingga perlu  mengkonsumsi kopi.

Senada dengan informan Su bahwa pemilihan figur perempuan karena pengalaman

pribadi, Informan A mengungkapkan pemilihan figur perempuan mencerminkan kebiasaan

sopir yang suka main perempuan. Selain itu informan A berpendapat figur perempuan pada

bak truk adalah ajang unjuk gigi sopir kepada sopir lain ataupun kepada khalayak luas.

Informan A mengartikan sopir dengan bak truk bergambar perempuan akan lebih kelihatan

‘laki’ daripada yang tidak menggunakan visual perempuan sensual. Pada akhirnya menurut

informan A sopir lain akan mudah mengenali pemilik truk karena ada visual perempuan

tersebut. berikut gambar yang diinterpretasi oleh Informan A.

Gambar 1: Visual perempuan sensual ‘Main Belakang’ diintpretasi oleh informan A

“itu kan pribadi sopirnya, ya dari gambarnya aja udah jelas
itu kan kalau main cewek kan, kalau gak gitu ngapain dia
kaya gitu ya, buat kesenengannya dia sendiri, dibikin
ketahuan sama lawannya yang jalan sesama sopir [...] biar
bagus kelihatan orang kan gitu ya, nyopir yang ada ceweknya
sebagai tanda, oo, itu yang punya mobil [...] ya kan sopirnya
laki-laki kan, kan gak mungkin gambar sama laki kan, coba
sopirnya perempuan gambarnya laki-laki, haha, siapa tahu,
cowoknya apa” (Informan A)
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Informan A memaknai sopir yang memajang perempuan sensual sudah pasti memiliki

kebiasaan ‘main perempuan’. Pernyataann informan A diatas senada dengan hasil penelitian

yang dilaksanakan oleh Sukayasa (2009) bahwa sopir yang menggambar perempuan pada

bak truk biasanya berusia muda (20-40 tahun) dan memiliki kebiasaan main perempuan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan praktiknya setiap informan mempertukarkan konsep sensual, seksi,

porno dan erotica. Pemahaman bahwa sensualitas berkaitan dengan pornografi, seksi, dan

erotika lebih banyak ada pada titik-titik ketika informan membahas mengenai tubuh,

keterbukaan dan hasrat. Sehingga seringkali informan tidak bisa menetapkan sebagai porno,

sensual atau erotik karena bagi mereka itu hampir sama dan konsep yang sering

dipertukarkan dalam penggunaannya sesuai dengan keinginan mereka.

Sensualitas perempuan dipilih sebagai penghias bak truk dikarenakan pembuat dari

visual tersebut adalah laki-laki yakni sopir. Informan memaknai visual tubuh perempuan

didukung dengan narasi yang menyertai akan mampu memunculkan imajinasi seksual bagi

laki-laki dalam hal ini sopir. Artinya, sensualitas sangat visual dan definisi sensual yang

ditampilkan pada visual bak truk diinterpretasi oleh informan merupakan sensualitas yang

sesuai dengan bingkai sudut pandang laki-laki. Informan Su, informan M memberikan

penerimaan yang dominan mengenai hal ini. Informan Su mengandaikan jika saja sopir truk

adalah perempuan maka visual bak truk pasti tidak akan bergambar perempuan melainkan

laki-laki. Pengalaman dan harapan sopir mengenai perempuan menurut informan Su

terwakilkan pada visual di bak truknya. Jika dikaitkan dengan figur selebritis Informan Su,

informan W, informan K, informan B mirip dengan Julia Perez, Dewi Persik atau Nikita

Mirzani.
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