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GAMBARAN SENSUALITAS TUBUH PEREMPUAN DALAM KOMIK
ONE PIECE
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ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai gambaran tubuh  perempuan dalam komik One Piece. Bagian-bagian
tubuh perempuan saat ini telah menjadi bagian dari kepentingan yang lain. Perempuan menjadi dihargai
atau malah dijatuhkan karena tubuhnya dianggap mengandung sensualitas yang dapat mengundang hasrat
seksual laki-laki. Komik One Piece sebagai media massa banyak menampilkan fan service yang banyak
menonjolkan penggambaran tubuh perempuan sehingga dapat memunculkan fantasi tertentu untuk
menarik minat pembaca. Teori sensualitas menjadi dasar menganalisis tekstual pada gambar dalam komik
One Piece, dengan menggunakan analisis tekstual model Thwaites. Penelitian ini menganalisis denotasi
dan konotasi dalam gambar serta membaca mitos apa yang terbentuk. Hasil penelitian memperlihatkan
bahwa sensualitas perempuan di dalam komik dijadikan sebagai objek pembatasan tubuh perempuan dan
komoditas. Tubuh perempuan dikontruksikan melalui penggambaran sensualitas dengan menonjolkan
bagian-bagian tertentu dari tubuh perempuan yaitu: lekuk tubuh, dada yang indah, kaki yang panjang,
serta tulang selangka yang terlihat agar dikatakan sebagai perempuan sensual.
Kata kunci: sensualitas, tubuh perempuan, representasi, komik, analisis tekstual

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran sensualitas perempuan yang terdapat

dalam serial manga berjudul One Piece. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti sebab

perempuan dalam media massa selalu menjadi objek eksploitasi media massa. Perempuan

ditempatkan tidak memiliki kuasa, bahkan dalam mengolah tubuhnya sendiri. Media cenderung

mengekploitasi tubuh perempuan dan menampilkannya sebagai sosok yang sensual, cantik dan

menarik.

Seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu bahwa “tubuh itu terus-menerus terancam oleh

objektifikasi yang dilakukan oleh pandangan dan perkataan orang lain” (Bourdieu, 2010, p. 90).

Perempuan dalam media massa cenderung untuk ditampilkan sesuai dengan keinginan dan

kepuasan konsumennya.

Marshall McLuhan menyatakan dalam tesisnya bahwa “berakhirnya kurun waktu buku

(bacaan/tulisan)” dan meramalkan “kurun waktu berlambang gambar”, maka penggunaan

gambar lambang dan simbol akan menyebar dengan luas (Ahmad, Zpalanzani, & Maulana,

Martabak : Keliling Komik Dunia, 2005). Tesis McLuhan tersebut menjelaskan bahwa media-

media seperti novel, koran, ataupun media lain yang berbasis tulisan akan dikalahkan oleh

media-media seperti komik, majalah, atapun media bergambar lainnya. Hal tersebut sesuai
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dengan sebuah penemuan yang menyatakan media cetak terlaris (memiliki pembaca paling

banyak) saat ini bukanlah surat kabar atau koran seperti pada tahun 1998, melainkan manga atau

komik, yang selama ini hanya diremehkan sebagai bacaan untuk anak kecil.

Komik yang dianggap sebagai bacaan anak kecil mulai memiliki varian cerita yang

berbeda. Hal tersebut membuat komik tidak hanya menjadi bacaan anak kecil seperti yang

diungkapkan oleh Ahmad (2005), Pembaca komik meningkat pesat, karena komik berevolusi

dalam gambar maupun dari cerita (tema: cinta, detektif, hingga misteri) mulai menjangkau

berbagai kalangan pembaca dari anak anak hingga dewasa (Ahmad, Zpalanzani, & Maulana,

Martabak : Keliling Komik Dunia, 2005). Hal tersebut juga dikatakan oleh Fusonasuke dalam

jurnalnya, The Japanese manga market has an amazing variety of genres. There are manga to suit

almost any age and interest group: boys, girls, youth, young women, office workers, game

aficionados, people in their 40s and 50s (Fusanosuke, 2003).

Komik adalah media massa yang menggabungkan dua alat komunikasi utama, yaitu kata-

kata dan juga gambar diam (still image). Para komikus ditantang membuat komik agar mudah

dipahami oleh pembacanya, oleh sebab itu para komikus diharapkan memiliki pengalaman

(frame of reference dan field of experience). “Sukses atau tidaknya metode komunikasi ini

tergantung pada kemudahan pembaca dalam mengetahui makna serta dampak emosional yang

disampaikan melalui gambar” (Eisner, 2000, p. 14).

Cerita bergambar atau komik pertama kali terbit di Indonesia pada saat munculnya media

massa berbahasa Melayu-Cina pada masa penjajahan Belanda. Cerita bergambar (cergam) Put

On karya Kho Wan Gie (Sopoiku) pada tahun 1931 di harian Sin Po adalah komik Indonesia

yang pertama kali terbit (Gierlang, 2015). Komik Put On yang berkisah tentang sosok gendut

bermata sipit yang melindungi rakyat kecil. Komik ini sangat popular pada masa itu dan terus

beredar hingga harian Sin Po dilarang beredar pada tahun 1960.

Komik di Indonesia semakin dianggap merusak moral saat muncul komik komik roman

remaja di tahun 1964-1966 yang memunculkan erotisme serta mengarah pada unsur pornografi.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Marcel Bonneff di tahun 1972 tentang adanya penarikan

komik di Indonesia oleh aparat kepolisian demi melindungi moral anak-anak Indonesia.

Meskipun dianggap merusak moral, R.A Kosasih yang disebut sebagai bapak komik Indonesia
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tetap menerbitkan komik-komik bertemakan wayang dan dianggap sebagai awal kebangkitan

komik di Indonesia. Komik yang terbit di sekitar tahun 1960an tersebut sarat dengan nilai-nilai

budaya khususnya budaya Jawa. Komik-komik bertemakan wayang milik Kosasih bukan komik

yang pertama di Indonesia, namun sering digunakan sebagai bahan diskusi oleh generasi muda

dan dianggap sebagai patokan komik Indonesia. Karena hal tersebut Kosasih dianggap sebagai

Bapak Komik Indonesia (Bonneff, 2008, p. 24).

Peneliti memilih Manga Jepang untuk diteliti dibandingkan dengan komik lain karena

menurut Ahmad (2012), Over the past twenty years since the first official introduction in

Indonesia, Japanese manga has produced significant impact among young Indonesians (Ahmad,

The Impacts of Visuals of Manga on Indonesian Readers, 2012, p. 1). Manga Jepang tidak hanya

memberi pengaruh terhadap Negara dan juga pemuda dari suatu Negara. Manga Jepang juga

memiliki pengaruh besar dari sector penjualan. The total number of published materials

including magazines was over 750 million. 22.6% of total sales, or 38.1% of published material

sold in 2002 are of manga (Fusanosuke, 2003, p. 3).

Untuk wilayah Indonesia fenomena Manga Jepang dimulai dari tahun 2000. Penjualan

tersebut ,menjadi booming karena adanya mirroring and censorship seperti yang dikatakan oleh

Ahmad, With several modifications such as page mirroring and censorships to make manga more

acceptable to Indonesian market, the sales of manga began to climb and reached a booming

phenomenon in the year 2000 (Ahmad, The Impacts of Visuals of Manga on Indonesian Readers,

2012, p. 2). Fenomena Manga di Indonesia tidak hanya terlihat dari sector penjualan, namun juga

dari pengaruh munculnya komik-komik local. Komik-komik local yang bermunculan terlihat

terpengaruh dengan gaya Manga Jepang. Hal tersebut diakui oleh Ahmad dalam bukunya, The

phenomenon also affected the professional area. For the last ten years, the publication of

Indonesian local comics was dominated by works with strong influence of Japanese Manga, as

seen in the local comics from Elexmedia Komputindo, Megindo Tunggal Sejahtera and M&C

Comics (Ahmad, The Impacts of Visuals of Manga on Indonesian Readers, 2012, p. 4).

Komik di Jepang bisa diterima dengan baik oleh khalayaknya, berbeda dengan komik di

Indonesia. Di Indonesia komik disampingkan dan hanya dianggap sebagai bacaan anak anak,

selain itu komik dianggap bisa merusak moral anak-anak yang membacanya. Menurut Donny
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Anggoro, stigma negatif itu muncul dari isi komik Si Buta dari Goa Hantu, Panji Tengkorak,

Godam, dan Gundala yang di dalamnya sering melontarkan makian makian kasar dan dianggap

membawa dampak buruk jika dibaca oleh anak-anak. Karena stigma tersebut komik-komik

dienyahkan dari perpustakaan sekolah (Anggoro, 2005). Komik juga mulai banyak menampilkan

gambar-gambar perempuan yang menonjolkan tubuhnya.

Tubuh perempuan dikonstruksi bukan hanya menjadi milik perempuan. Bagian-bagian

tubuh perempuan saat ini telah menjadi bagian dari kepentingan yang lain. Perempuan menjadi

dihargai atau malah dijatuhkan karena tubuhnya dianggap mengandung sensualitas yang dapat

mengundang hasrat seksual laki-laki. Jennifer L. Hillman menjelaskan sensualitas sebagai

pengalaman menyenangkan melalui pengindraan seseorang terhadap bentuk tubuh orang lain

(Hillman, 2000, p. 5). Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam, karena tubuh perempuan

juga dikonstruksi oleh perempuan itu sendiri sebagai objek. Perempuan akan merasa

menyenangkan saat melihat tubuhnya sendiri yang sensual didalam kaca.

Peneliti beranggapan komik One Piece menarik untuk diteliti, karena One Piece sebagai

media massa banyak menampilkan fan service dalam kontennya, baik dari manga maupun

anime. Fan service merupakan salah satu bagian dari dari manga maupun anime yang

menampilkan sensualitas yang bertujuan untuk memuaskan pembaca atau penonton.

One Piece menjadi manga pilihan peneliti selain dari fan service juga karena manga One

Piece adalah manga dengan penjualan terlaris di dunia. Menurut Oricon, penjualan komik hingga

pertengahan tahun 2013, One Piece menempati peringkat pertama penjualan komik terbanyak.

Komik One Piece telah terjual sebanyak 7,944,680 kopi, terpaut jauh dengan komik Magi yang

berada pada peringkat kedua hanya terjual sebanyak 4,787,519 kopi hingga bulan Mei 2013. One

Piece sendiri telah memecahkan rekor di Jepang sebagai penerbitan manga tercepat mencapai

100.000.000 eksemplar pada bulan Februari tahun 2005. Peneliti memilih komik One Piece seri

ke 53 untuk diteliti, karena di dalamnya muncul seorang karakter perempuan yang dianggap

sebagai perempuan tercantik di dalam komik. Tokoh tersebut juga merupakan bajak laut wanita

yang paling ditakuti dan dianggap sebagai ratu bajak laut. Tokoh perempuan ini juga banyak

mempertontonkan fan service untuk pembacanya.
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PEMBAHASAN

Ratu Bajak Laut Boa Hancock adalah satu-satunya anggota wanita pada Shichibukai. Dia

adalah ratu ular dari pulau Amazon Lily dan memerintah suku Kuja dengan kedua saudara

perempuannya, yaitu Boa Sandersonia dan Boa Marigold. Boa Hancock memiliki kemampuan

buah iblis mero mero yaitu menggunakan perasaan serakah atau cinta untuk mengubah yang

terkena menjadi batu. Diketahui Hancock juga memiliki Haoushoku Haki atau biasa disebut haki

raja. Hancock juga pernah menggunakan Bososhoku Haki yaitu Mero Mero yg di letakkan di

lipstik dialirkan Haki Pertahanan, seperti pistol yang berpeluru kekuatan Haki Pertahanan.

Gambar 1: Gambar Boa Hancock dalam Komik One Piece

Pada gambar diatas, terlihat gambar seorang perempuan yaitu Boa Hancock dengan sosok

yang digambarkan sebagai seorang perempuan yang sangat tinggi dan langsing dengan rambut

hitam panjang melewati pinggul, payudara besar, dan bulu mata yang tebal. Dia berdiri

memegang pinggul dengan kaki yang jenjang dan terbuka hingga terlihat paha dari belahan rok

panjangnya. Ciri-ciri Boa Hancock tersebut disetujui oleh Sandra Lee Bartky, a woman’s “skin

must be soft, supple, hairless and smooth; ideally, it should betray no sign of wear, experience,
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age, or deep thought” (King, The Prisoner of Gender: Foucault and the Disciplining of the

Female Body, 2004, p. 35).

Susan Brownmiller mengatakan bahwa celana itu praktis. Celana menutupi bagian bawah

tubuh tanpa terkecuali dan membuat tubuh dapat bergerak bebas dengan alamiah. Namun, dalam

celana ada bahaya ketidakfeminiman (Hollows, Feminisme, Feminitas, dan Budaya Populer,

2010, pp. 182-183). Komik ini menggambarkan tokoh perempuan tetap digambarkan

menggunakan rok sebagai bawahannya, meskipun tokoh tersebut banyak bergerak. Hal ini

menunjukkan bahwa tokoh perempuan didalam komik ini dilekatkan dengan citra feminism.

Selain itu, Boa Hancock digambarkan sebagai perempuan yang berkuasa dengan pose

berdirinya yang berada didepan kedua rekannya. Boa Hancock digambarkan sebagai tokoh yang

lebih langsing dibandingkan kedua rekannya yang gemuk dan sangat kurus. Menurut Melliana

dalam bukunya, orang cenderung menilai orang gemuk sebagai orang yang malas dan suka

memanjakan diri sendiri, sedangkan orang langsing dinilai sebagai orang yang teratur dan

disiplin (Melliana, Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan, 2006, p. 45).

Tipe penggambaran yang digunakan adalah medium angle long shot dimana kita dapat

melihat keseluruhan gambar tokoh perempuan tersebut, tetapi masih dengan memperlihatkan

keadaan disekitarnya. Untuk gambar yang disisi sebelah kiri menggunakan medium shot yang

hanya menggambarkan hampir setengah bagian tubuh. Dia digambarkan mengenakan blus

lengan panjang dan terbuka di bagian dadanya. Pada bawahannya mengenakan kain bermotif

bunga yang diikat, sehingga memperlihatkan jenjang kakinya. Bersama dengan jubah putih

epaulettes yang lebih sering ditemukan pada jaket berpangkat tinggi angkatan laut.

Gambar 2: Epaulettes Sebagai Simbol Kekuasaan
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Jubah putih epaulettes yang dikenakan oleh Boa Hancock secara tidak langsung

menunjukan kekuasaannya di antara bajak laut lain. Pakaian itu menjadi baku lantaran tak

berubah sejalan dengan waktu dan secara erat terkait dengan tempat tertentu (Barnard, 2009, p.

19). Selain itu pakaian yang dikenakan Boa Hancock seperti rok yang memiliki belahan tinggi

hingga memperlihatkan pahanya, baju terbuka dengan dada yang terlihat, dan jubahnya yang

dikenakan memperlihatkan sisi sensualitas dirinya.

Gambar 3: Ekspresi Wajah Sensual

Penggambaran ekspresi wajah sensual terlihat pose kepala Boa yang sedikit miring

dengan mulut terbuka dan bulu mata yang lentik. Selain itu sorot mata yang ekspresif atau tajam

serta tulang selangka yang terlihat menunjukan dirinya yang sensual. Gambar Boa tersebut mirip

dengan pose dari model bernama Rosie Huntington baik dari kepala yang sedikit miring, mulut

terbuka, sorot mata tajam dan bulu mata yang lentik.

Berdasarkan makna konotasi-konotasi yang muncul dari penjelasan diatas, maka makna

denotasi yang muncul adalah sesosok perempuan yang ingin memperlihatkan kesan pertama

dirinya sebagai perempuan yang sensual, elegan dan memiliki kuasa. Pakaian dipilih sesuai

dengan apa yang akan dilakukan pada hari itu, bagaimana suasana hati seseorang, siapa yang

akan ditemuinya dan seterusnya, tampaknya menegaskan pandangan bahwa fashion dan pakaian
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dipergunakan untuk mengirimkan pesan tentang diri seseorang pada orang lain (Barnard, 2009,

p. 42).

Peneliti membahas manga One Piece yang dijadikan subjek penelitian untuk

menganalisis mitos sensualitas perempuan. Pandangan konstruktivisme berpendapat media

massa bukan hanya saluran pesan, tetapi ia juga subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap

dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini, media massa dipandang sebagai agen

konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Muslich, 2008, p. 155).  Kontruksi tentang

sensualitas yang ditampilkan oleh media massa pada akhirnya diyakini sebagai sebuah mitos.

Mitos dapat mempelajari bagaimana orang-orang mengembangkan suatu sistem sosial khusus

dengan banyak adat istiadat dan cara hidup, dan juga memahami secara lebih baik nilai-nilai

yang mengikat para anggota masyarakat untuk menjadi satu kelompok (Padila, 2013, p. 34).

Sensualitas perempuan yang digambarkan menunjukkan bahwa tubuh perempuan telah

terobjektifikasi dan dibatasi. Pembatasan itu terjadi mengikuti mitos-mitos yang berlaku secara

sosial kultural. Menurut Ann Oakley (1972), seorang perempuan adalah tubuh ditambah

konstruk sosial kultural yang dinvestasikan kepada tubuhnya. Tubuh dikonstruksi untuk

menampilkan atau mempertunjukkan suatu gender tertentu yang sudah dikonstruksi terlebih

dahulu sebelum tubuh itu sendiri ada (Prabasmoro, 2007, hal. 51-52).

Media merupakan sarana penyampaian konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat.

Melalui media ditampilkan mengenai apa dan bagaimana perempuan seharusnya, bagaimana

untuk menempatkan dan menampilkan diri, perempuan seperti apa yang dikatakan sensual dan

cantik.  Jung and Lee (2009), fashion and beauty magazines and consultants inform women

every day in multiple media platforms around the world that there is only one attractive body

size and shape (Chrisler, Fairchild, Kaplan, Leichliter, Schoeneberger, & Signore, 2013). Media

massa seperti komik pada akhirnya turut berperan dalam membentuk dan menyampaikan mitos-

mitos yang berkaitan dengan perempuan dan sensualitas.

Lingkungan sering kali menilai seseorang berdasarkan pakaian, cara bicara, cara berjalan,

sikap, dan tampilan fisik (Melliana, Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan, 2006,

p. 31). Kontruksi sosial menentukan perempuan seperti apa yang dikatakan sensual. Dalam

komik One Piece, perempuan yang berpakaian memperlihatkan lekuk tubuh, sedikit terbuka
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namun tidak secara gamblang menampilkannya, serta dapat berpose sedemikian rupa untuk

memfokuskan pandangan pada bagian tertentu dari tubuhnya—payudara dan pinggul, adalah

perempuan yang dikatakan sensual.

Berdasarkan mitos-mitos tersebut, perempuan pada akhirnya mengkonstruksi dirinya

seperti apa yang dibicarakan. Perempuan kemudian mempercayai dirinya adalah suatu objek—

keyakinan yang ditegaskan kebanyakan orang di sekitarnya—perempuan terpesona oleh, dan

bahkan menjadi obsesif terhadap citranya sendiri: wajah, tubuh, dan pakaiannya (Tong, 2006, p.

272). Mitos yang terbentuk membuat perempuan sedemikian rupa mencoba untuk membuat

dirinya sesuai dengan kontruksi yang ada. Komik One Piece menampilkan bagaimana para

perempuan menginginkan untuk membuat dirinya seperti Boa Hancock yang dikenal sebagai

bajak laut perempuan tercantik dan sensual.

Perempuan percaya bahwa bentuk tubuh, pakaian, cara berperilaku ialah hal mutlak yang

menentukan nilai sensualitas seorang perempuan. Boa ialah perempuan yang memahami cara

memperlakukan dan memperlihatkan tubuhnya, hingga tampak sensual dan menarik di mata

lawan jenis maupun perempuan sesamanya. Boa pun tahu kapan dan di mana saat ia perlu

memanfaatkan tubuhnya dalam pertandingan bajak laut. Beauvoir menyadari bahwa tubuh

mengalami ekspos dan penekanan dari konstruk tertentu yang tidak dapat begitu saja dihindari

oleh tubuh. Tentu saja tidak dapat juga dipahami bagaimana tubuh menjadi penentu absolut

mengenai cara tubuh digunakan (Prabasmoro, 2007, hal. 60).

Perempuan selama ini memandang dan menempatkan tubuhnya sesuai dengan kontruksi

yang dibentuk oleh masyarakat. Bourdieu juga memandang bahwa perempuan cenderung untuk

mengonstruksikan tubuhnya sebagai objek dari orang lain (Shilling, 1996). Boa telah

menempatkan tubuhnya sebagai objek, Boa menempatkan tubuhnya seperti perempuan sensual

yang diinginkan oleh lingkungan.

Sebagai manusia, ia adalah subjek, suatu kesadaran. Tetapi sebagai perempuan, ia adalah

‘Liyan yang absolut’. Ia adalah objek. Kontradiksi sebagai subjek dan sebagai objek pada waktu

bersamaan menghasilkan objektivikasi. Seorang perempuan dapat saja tiba-tiba menyadari

bahwa ia telah menjadi sekutu dalam kejahatan terhadap diri mereka sendiri dengan melarikan

diri dari kewajiban menjadi manusia yang bebas, menjadi Subjek (Prabasmoro, 2007, p. 62).
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Komik merupakan media massa yang cocok untuk menyampaikan kontruksi mitos

mengenai sensualitas, hal ini dikarenakan komik ialah media massa yang menggunakan bahasa

visual dalam penyampaian pesannya. Gerakan, isyarat, pose, bentuk, hingga penggambaran

seorang karakter dapat ditampilkan sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan konotatif dan

denotatif dengan maksimal.

Komik ialah media visual yang menggunakan gambar sebagai penyampai pesan kepada

pembacanya. Tak hanya berupa ‘suara’ yang terdapat dalam dialog para karakter, pesan pun

disampaikan melalui bahasa visual, yakni gerakan badan dan isyarat berdasarkan yang dimaknai

berdasarkan urutan gambarnya. Panel-panel yang terdapat di komik dapat mengatur alur

penerimaan pembaca terhadap sebuah pesan yang disampaikan. Termasuk penggambaran

mengenai sensualitas seorang perempuan, perempuan sering sekali digambarkan hanya dengan

memperlihatkan tubuhnya saja. Dan memfokuskannya pada bagian tertentu seperti payudara,

pinggul, betis, hingga tulang selangka. Hal ini meperlihatkan, perempuan dipisahkan antara

tubuh dengan pemikirannya.

Ketika tubuh perempuan dipisahkan menjadi bagian-bagian, perempuan berhenti dilihat

sebagai indivisu. Yang melanggengkan gagasan bahwa perempuan tidak terkait dengan prikiran,

jiwa, dan emosinya. Saat perempuan digambarkan hanya tubuhnya—leher hingga kaki—ia

dipisahkan dari pikirannya yang dianggap tidak penting. Ketika perempuan digambarkan tidak

berkaki dia dibuat tidak bergerak dan tunduk. Seringkali gambar dalam komik hanya dikuskan

pada bagian tertentu seperti dada, tubuh, punggung dan, pinggul. Hal tersebut memperlihatkan

bahwa perempuan didalam komik hanya untuk dipertontonkan kesensualitasannya saja, yang

digunakan sebagai fan service bagi pembaca.

Tubuh perempuan telah dikomodifikasi dengan politik tubuh yang dilekatkan padanya.

Tubuh sensualitas yang diciptakan, telah menjadi objek dari orang lain yang melihatnya, dan

telah menciptrakan sebuah kebutuhan baru mengenai tubuh itu sendiri. Garland (1997), tubuh

manusia adalah material pokok yang digunakan dan dibentuk oleh semua lembaga-lembaga

politis, ekonomis, dan hukum. Sistem produksi, dominasi, dan sosialisasi secara mendasar

tergantung pada keberhasilan akan penaklukan tubuh-tubuh. Mereka memerlukan tubuh yang
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dikuasai dalam suatu pelatihan sehingga membuat tubuh itu jinak, patuh dan berguna dalam

tingkatan tertentu (Manurung, 2004, p. 51).

Tubuh perempuan ialah objek manipulasi, perempuan dibuat tak memiliki kontrol untuk

menilai tubuhnya sendiri. Penilaian terhadap tubuhnya dikuasai oleh orang lain, dimana hal

tersebut akan memperkuat legitimasi terhadap keindahan sensualitas tubuhnya. Komik

merupakan media yang memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dinilai oleh penulisnya,

maupun pembacanya. Para pembaca One Piece menilai dan menikmati tubuh Boa sebagai fan

service dan sebuah objek sensual.

Tubuh dalam komik menjadi sebuah hal suci bagi kesenangan para pembacanya. Tubuh

perempuan bukan dijadikan objek pornografi, melainkan sebuah erotika yang berbunga-bunga

romantic menciptakan sebuah citra sensual. Yang tak hanya dinikmati oleh pembaca laki-laki,

namun sebagai media pembaca perempuan menikmati dan melihat tubuh perempuan sebagai

fantasi cantik. Perempuan menciptakan sebuah gambaran standar terhadap tubuh mereka sendiri.

Boa merupakan representasi perempuan yang menyadari kecantikan yang dimilikinya

dan bangga ketika orang lain mengagumi keindahan yang dimilikinya. Perempuan memiliki

kecendrungan untuk mengagumi tubuh sendiri dan menampilkannya di depan orang lain,

sehingga orang lain dapat menikmati (Lury, Budaya Konsumen, 1998, p. 190). Boa memilih

pakaian—atasan, bawahan, dan sepatu—yang mengekpos bagian tubuhnya secara sensual dan

membuatnya semakin dikagumi. Hak sepatu stiletto diperkenalkan sebagai ‘elemen intrinsik’,

yang berfungsi untuk menonjolkan bokong dan payudara (Hollows, Feminisme, Feminitas, dan

Budaya Populer, 2010, p. 192).

Yasraf Amir Piliang (2004), tubuh menjadi bagian dari politik tubuh (body politics), yang

berderak pada tiga tingkat politik (Kasiyan, 2010). Pertama, political economy of the body, yakni

bagaimana tubuh digunakan dalam kapitalisme, berdasarkan pada konstruksi sosial atau ideologi

kapitalisme (dan patriarki). Tubuh perempuan telah dikomodifikasi melalui media-media yang

memperlihatkan dan membentuk mitos-mitos mengenai dirinya. Kedua, political economy of the

body sign, yakni bagaimana tubuh diproduksi sebagai tanda di dalam sebuah sistem pertandaan

(sign system) kapitalisme, yang membentuk citra, makna dan identitas diri mereka di dalamnya.

Ketiga, political economy of desire, yaitu bagaimana potensi libido perempuan menjadi sebuah
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ajang eksploitasi ekonomi. Bagaimana libido disalurkan, digairahkan, dikendalikan dan

dijinakkan dalam berbagai relasi sosial yang menyertai produksi ekonomi.

Tubuh perempuan telah dikomodifikasi melalui media-media yang memperlihatkan dan

membentuk mitos-mitos mengenai dirinya. Media memilah kontruksi mengenai tubuh, kemudian

memproduksinya sebagai mitos yang diyakini kebenarannya. Media telah mengendalikan

perempuan, tentang bagaimana seorang perempuan harus menempatkan tubuhnya. One Piece

telah menjadi media yang menampilkan mitos mengenai sensualitas tubuh perempuan melalui

penggambaran tubuh Boa Hancock.

Tubuh muncul sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menjual komoditas dan jasa

sekaligus sebagai objek yang dengan sendirinya dikonsumsi (Ibrahim, 2006). Perempuan justru

menjadikan kebutuhan palsu buatan kapitalisme melalui media tersebut sebagai kontruksi yang

harus mereka patuhi. Mereka selalu mencemaskan kecantikan mereka hanya pada persoalan

tubuh.

Fesyen yang ditempelkan pada perempuan sebagai standar untuk tampil cantik dan

sensual, merupakan sebuah kontruksi yang membatasi perempuan. Praktik fesyen dan kecantikan

dipandang sebagai sesuatu yang menindas, mengeksploitasi, dan menonjolkan kerusakan yang

mereka perbuat kepada perempuan. Korset dan hak sepatu stiletto yang sering kali digunakan

sebagai contoh penindasan dan eksploitasi tersebut (Hollows, Feminisme, Feminitas, dan Budaya

Populer, 2010, p. 181).

Pemilihan busana yang dikenakan pada akhirnya berdampak bagi posisi perempuan

tersebut dalam masyarakat. Perempuan yang berpakaian feminism dan sensual dianggap lebih

menggoda dibandingkan perempuan yang memilih pakaian praktis untuk bergerak bebas.

Perempuan dididik untuk mengembangkan selera demi ‘pengendalian’ dan ‘kepraktisan’ dalam

peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi ‘keglamoran feminim’ diperkenalkan

sebagai salah satu ciri fesyen tingkat tinggi, menjadi kekasih yang sangat menggoda dengan

berganti pakaian (Hollows, Feminisme, Feminitas, dan Budaya Populer, 2010, p. 195).

KESIMPULAN
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Gambaran sensualitas tubuh perempuan dalam Komik One Piece direpresentasikan oleh

sosok Boa Hancock. Melalui sosok ini, tubuh perempuan yang dianggap sensual seperti memiliki

tubuh yang langsing, menggunakan pakaian yang terbuka, lekukan tubuh, dan tulang selangka

yang terlihat. Perempuan dinyatakan sensual ketika memperlihatkan citra sensual tersebut pada

kesan pertamanya dimana perempuan tersebut dapat memposisikan dan menampilkan dirinya

hingga dapat dikagumi oleh laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang sensual cenderung

memiliki kuasa dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain. Hal tersebut dikarenakan dia

dapat mempengaruhi reaksi orang-orang disekitarnya.

Berdasarkan kontruksi tersebut perempuan pada akhirnya membentuk dirinya seperti apa

yang digambarkan. Perempuan berusaha untuk mendapatkan lekuk tubuh, dada yang indah, kaki

yang panjang, serta tulang selangka yang terlihat agar dikatakan sebagai perempuan sensual.

Selain itu perempuan juga mempercayai bahwa pakaian yang dikenakan dapat berpengaruh pada

daya tarik sensualnya.
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