
 

 

vv 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini di Indonesia kerap dijumpai orang yang menggunakan 

tato baik di tubuh maupun wajahnya. Berkembangnya trend tato di 

Indonesia dapat terlihat dari masuknya seni menghias tubuh di kalangan 

atas sampai kalangan bawah yang mulai menampilkan ciri khas dirinya 

melalui tato (Hasanah, 2013, hal. 178). Perempuan, laki- laki, 

berpenghasilan besar ataupun kecil, anak punk, preman, mahasiswa, sampai 

artis dan pejabat (Kosut, 2006, hal. 1044). Di masa yang sangat modern 

seperti sekarang, tentunya merupakan hal yang mudah apabila hendak 

memiliki tato. Hal ini dikarenakan banyaknya minat masyarakat untuk 

memiliki tato, sehingga bisnis untuk membuka jasa pembuatan tato mulai 

menjamur di Indonesia, terutama kota-kota besar di pulau Jawa seperti 

Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta.  

Tato terbagi dalam dua macam, yaitu tato permanen dan tato 

temporer. Tato permanen ialah tato yang selamanya melekat di tubuh 

seseorang dan hanya dapat dihilangkan dengan cara melakukan tindakan 

laser. Tato permanen dapat berupa sulam alis, sulam bibir, dan gambar- 

gambar tertentu baik di wajah dan tubuh seseorang. Tato temporer ialah tato 

yang hanya bisa melekat di tubuh seseorang paling lama dua minggu. Tato 

temporer dapat berupa body painting dan cockmamies, yaitu tato yang 
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pemakaiannya cukup dengan membasahi dan menempelkan kertas berisi 

gambar ke bagian tubuh yang diinginkan (Olong, 2006, hal. 311).  

Dari dua jenis tato tersebut, tato permanen dalam bentuk gambar di 

tubuhlah yang kerap menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat di 

Indonesia, baik dalam segi budaya maupun agama. Dalam prakteknya di 

lapangan sebagian masyarakat di Indonesia masih memandang rendah dan 

negatif para pemakai tato. Hal ini tentunya dikarenakan masih banyaknya 

perdebatan penggunaan tato dalam agama, khususnya agama Islam. 

Indonesia merupakam negara dengan  mayoritas penduduk beragama Islam. 

Selain latar belakang agama, sudah seharusnya tidak melupakan sejarah tato 

yang buruk pada masa silam yang juga semakin memperburuk citra 

pengguna tato. Selama ini masyarakat ditunjukkan di media massa dan 

cetak bahwa pemakai tato adalah para residivis. Sejarah buruk tato di 

Indonesia dimulai pada Orde Baru tahun 1983-1985 yang dikenal dengan 

Petrus (penembakan misterius). Petrus merupakan operasi penumpasan 

(yang dilakukan tanpa proses peradilan) orang-orang yang ditengarai 

bertindak kriminal. Personel yang ditumpas tersebut umumnya bertato. 

Akibat operasi Petrus tahun 1983-1985, tato berubah makna dari sekedar 

ekspresi menjadi simbol negatif. Pengguna tato juga tidak berhak untuk 

diterima sebagai PNS atau pegawai instansi pemerintah lainnya (Dewi, 

2013, hal. 4).  

Tidak dapat dipungkiri tato lahir dan berasal dari budaya tradisional 

bahkan dapat dikatakan kuno (Olong, 2006, hal. 8).  Keberadaan tato pada 

masyarakat modern perkotaan kini telah mengalami perubahan makna. Tato 

berkembang menjadi budaya populer yang oleh anak muda dianggap simbol 
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“gaul”, kebebasan, identitas diri, dan perlawanan. Desain tato pada 

masyarakat modern berupa desain futuristik, science fiction, tribal, potret 

wajah dan huruf Jepang. Tato tradisional lebih kepada bersifat religius dan 

magis karena gambar yang digunakan berupa simbol-simbol yang terkait 

dengan alam dan kepercayaan masyarakat seperti simbol kematian, hewan 

tertentu dan kepercayaan masyarakat tersebut (Sanders, 1989, hal. 231).  

Pengguna tato di Indonesia tidak hanya didominasi kaum pria tetapi 

juga perempuan bertato memiliki sejarah tersendiri di Indonesia. Pada 

masyarakat tradisional misalnya, tato pada kaum perempuan suku Belu di 

pulau Timor merupakan simbol kecantikan sebagai medium daya tarik 

lawan. Pada masyarakat Sumba, wanita merajah pergelangan kaki mereka 

dengan warna hitam pekat untuk menandakan bahwa mereka telah 

mempunyai pasangan tetap (Dewi, 2013, hal. 7). Pada suku Mentawai  laki-

laki dan perempuan yang usianya memasuki remaja biasanya menjalani 

upacara inisisasi (peralihan masa kanak-kanak ke remaja) (Dewi, 2013, hal. 

2). Perempuan pada suku Dayak Kayan yang bertato lebih diperhitungkan 

derajatnya dibanding perempuan yang tidak bertato. Tato bagi kaum 

perempuan Dayak menandakan bahwa mereka adalah anggota keluarga 

bangsawan (Maunati, 2004, hal. 154). 

Para perempuan dengan segala keanggunannya berlomba-lomba 

menyematkan tato di bagian tubuh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 

para perempuan yang memiliki tato seakan tidak lagi peduli dengan 

pandangan masyarakat yang belum “open minded” karena masih terikat 

erat dengan adat ketimuran. Perempuan yang bertato tentunya memiliki 

alasan tersendiri untuk memiliki tato. Ada yang menilai tato dijadikan 
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media yang tepat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan rasa, serta 

bentuk penghargaan terhadap karya seni tinggi. Inilah bukti bahwa fungsi 

tato telah bergeser.  

Tato  tidak lagi difungsikan sekedar sebagai penanda pencapaian 

fase-fase terpenting dalam kehidupan perempuan-perempuan suku saat 

mereka mencapai pubertas, menikah dan memutuskan memiliki anak, 

namun telah pula menjadi bagian fashion dan trend gaya hidup. Perempuan 

bertato kerap menggunakan pakaian yang cenderung memperlihatkan tato 

mereka. Hal ini senada dengan pernyataan Kassandra (dalam Dewi, 2013, 

hal. 3) bahwa perempuan bertato cenderung mengarah ke tipikal perempuan 

eksibisionis. Kebanggaan dan keinginan menampilkan tato pada bagian 

tertentu di tubuhnya, masuk dalam kategori eksibisionis. Perempuan bertato 

seolah ingin memperlihatkan sisi kelembutannya dengan mewujudkan 

sebuah tato yang indah. Hasil penelitian Sanders (dalam Dewi, 2013, hal. 3) 

mengungkapkan tentang lokasi tato pertama, responden pria paling banyak 

menerima tato pertama mereka di lengan atau tangan (71%), sedangkan 

responden wanita paling banyak menerima tato pertama mereka di dada 

(35%). 

Pada perkembangan tato saat ini, meskipun masih ada yang 

menganggap tato berkaitan dengan hal yang negatif dan cenderung 

menyakiti diri sendiri, namun seiring perkembangan zaman masyarakat 

mulai memahami tato sebagai simbol-simbol ekspresi seni pemakaian tato 

lebih cenderung ke arah populer.  

Hal ini dapat dipandang sebagai counter culture yang memberi 

perubahan dan variasi dalam kehidupan. Menurut hasil penelitian Dewi 
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(Dewi, 2013, hal. 12) pada masa sekarang tato merupakan simbolisasi dari 

sebuah hubungan interpersonal, partisipasi dalam sebuah kelompok, simbol 

identitas diri, presentasi dari ketertarikan utama dan aktivitas, dan 

pernyataan tentang keindahan estetis. Hal ini senada dengan penyataan 

Olong (dalam Dewi, 2013, hal.  2) bahwa pada kehidupan masyarakat 

modern semua tindakan yang dikenakan pada tubuh adalah bagian dari 

pertunjukan. Tubuh adalah bagian yang paling tampak hingga dijadikan 

simbol nyata bagi setiap jiwa dalam penyampaian pesan. Monica Desai ( 

2002, hal. 1) mengungkapkan  

“Tattoos are in vogue at the moment, but that wasn't always the 

case. They have been associated with groups of people, symbolism, and 

status”.  

 

Akibat dari simbolisasi ini maka tubuh menjadi multi interpretatif bagi 

objek yang menafsirkannya. Kalangan tua dan sebagian masyarakat melihat 

tato sebagai suatu keliaran dan berbau negatif. 

Anggapan miring mengenai perempuan bertato, didapatkan ketika 

adik perempuan penulis yang bertato datang berkunjung ke Jawa. Teman 

teman penulis memperhatikan tato tersebut dan berkomentar  

“ih kok adik kamu tato-an sih, padahal cewek. Kalo-sama ibuku 

udah diusir kali, dibilangin kayak cewek nakal”. 

 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tapaningtyas (dalam Dewi, 2013, hal. 

4) mengemukakan bahwa pandangan masyarakat terhadap wanita bertato 

55,45% negatif, 12,22% positif, dan 32,33% netral. Kebanyakan orang 

menilai wanita yang mentato tubuhnya identik dengan sangar, 

menyeramkan, preman, perempuan nakal, dan liar. 
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Orang Jawa (Suseno, 1985, hal. 11) adalah orang yang bahasa 

ibunya adalah bahasa Jawa, yaitu bahasa yang dijumpai di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Jadi orang Jawa adalah penduduk asli bagian tengah dan timur 

Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Orang Jawa merupakan kelompok etnis 

terbesar di Indonesia. Mereka tersebar di seantero wilayah Indonesia. 

Menurut Suryadinata (dalam Susetyo, 2004, hal. 95) orang Jawa berjumlah 

kira kira 47-50% dari jumlah keseluruhan orang Indonesia. Menurut Pelly 

(dalam Susetyo, 2004, hal. 95) orang Jawa sering menjadi pusat orientasi 

akulturasi bagi etnis lain.  

Orang Jawa dikenal sebagai orang yang halus dan lembut tutur 

katanya, rasa solidaritas tinggi “tepo seliro”, suka menolong atau 

bergotong royong. Karakter orang Jawa ini dikemukakan Suseno yang 

mengutip anggapan dari Geertz (1985, hal. 38) bahwa ada dua kaidah yang 

paling menentukan pergaulan orang Jawa. Kaidah pertama mengatakan 

bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa 

hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah kedua menuntut agar 

manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap 

hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya.  

Budaya masyarakat Jawa identik dengan pendidikan budi pekerti, 

budi luhur, budi utama, sopan santun, lemah lembut, ramah tamah, sabar, 

nrimo (Bratawijaya, 1997, hal. 81-82). Berdasarkan sumber sumber itulah 

tercipta norma norma susila, tata krama, dam menghargai siapapun yang 

lebih tua. Keutamaan orang Jawa adalah menginginkan kedamaian dan 

kekeluargaan. Tradisi kebudayaan Jawa telah membentuk perilaku, watak, 

dan sifat masyarakat Jawa. Orang Jawa adalah orang yang senang menjaga 
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harmoni, ramah, mudah bergaul, namun masih memegang teguh nilai nilai 

budayanya.  

Orang Jawa cenderung menganggap tato adalah hal yang tidak 

pantas, apalagi bila pengguna tato ada perempuan. Persepsi seperti ini 

tercipta dikarenakan masyarakat Jawa memiliki kesadaran tentang upaya 

mempertahankan dan mencapai identitas sosial yang positif. Hal ini senada 

dengan wawancara penulis dengan seorang perempuan Jawa yaitu ibu Btari, 

yang selalu sengit ketika melihat perempuan bertato. Menurut ibu Btari 

subyek yang penulis wawancarai pada 22 November 2013 pukul 17.00 yang 

masih keturunan keraton Solo ini, hidup tidak usah neko neko dan budaya 

Jawa adalah budaya yang halus sehingga tidak pantas untuk menato tubuh. 

Dikutip pula dari Harian Suara Merdeka, ada guyonan yang berkembang di 

masyarakat Jawa yang mengatakan 

“perempuan bertato itu bebas pulang malam, merokok, dan 

keluyuran pulang malam tapi tidak bebas masuk surga.” 

 

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat dengan adat dan budaya 

yang sangat patriarkis. Perempuan Jawa terikat oleh nilai-nilai budaya yang 

melekat dalam masyarakat yang tradisional. Ada anggapan dalam budaya 

Jawa (dalam Budiati, 2010, hal. 1) bahwa perempuan terbatas pada macak 

(berhias diri), masak (di dapur), dan manak (melahirkan). Hal ini telah 

membuat perempuan terhimpit pada posisi yang terbatas dan terkekang. 

Perempuan dalam masyarakat Jawa telah ditanamkan sikap nrima, Iklas, 

rila, pasrah, hormat, dan rukun, yang merupakan ciri khas yang ideal 

mengenai perempuan Jawa. Perempuan Jawa kemudian menjadi tidak dapat 

mengekspresikan dirinya, misalnya dengan bertato karena telah terikat 
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dalam pandangan ciri khas perempuan Jawa ideal. Anak perempuan Jawa 

yang tumbuh dewasa selalu ditanamkan dengan berbagai nilai dan norma 

kesopanan karena bagi masyarakat Jawa, anak perempuan harus memahami 

arti kesopanan.  

Penulis melakukan wawancara awal terhadap perempuan Jawa pada 

tanggal 8 Mei 2014 pada pukul 19.00. Subyek berusia 37 tahun dan bekerja 

sebagai asisten rumah tangga. Menurut subyek perempuan bertato memiliki 

kesan sebagai perempuan nakal. Pendapat ini senada dengan pendapat 

subyek lain yang penulis wawancarai  berusia 33 tahun pada tanggal 10 Mei 

2014 pukul 14.00, yang berpendapat perempuan bertato itu buruk.  

Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah merupakan daerah yang 

penduduk dengan mayoritas suku Jawa telah mengalami perkembangan 

dalam hal seni tato. Meski orang Jawa masih banyak yang berpersepsi 

buruk terhadap pengguna tato, namun Freddy Mock (Wibisono, 2009), 

seorang seniman tato Semarang mengatakan seni tato tubuh saat ini telah 

menjadi suatu gaya hidup yang sudah bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini 

diungkapkannya saat menghadiri Diskusi dan Pameran Foto Seni Tato di 

Ours Cafe Semarang. Diakui oleh Freddy, untuk mengubah paradigma 

masyarakat tentang seni tato sangat berat. Meski demikian para seniman 

tato tidak mau menyerah begitu saja. Usaha-usaha yang telah dilakukan saat 

ini antara lain adalah melakukan diskusi tentang seni tato di berbagai 

kalangan dan menggelar pameran foto seni tato. Melalui kegiatan diskusi 

dan pameran mengenai tato ini diharapkan masyarakat khususnya 

masyarakat Jawa dapat lebih terbuka dan menerima tato sebagai suatu 

keindahan dan salah satu bentuk kesenian.  
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Hasil penelitian Tri Handoko (2010, hal. 109) sampai pada masa 

jaman kolonial tato tidak begitu populer di pulau Jawa. Eksistentsi tato 

diduga tidak terlihat dikarenakan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja 

dan kuatnya pengaruh penyebaran agama islam di pulau Jawa. Sebagian 

besar masyarakat Jawa yang menganut agama Islam menganggap tato 

sebagai cara berhias diri yang berlebih-lebihan dan menzalimi diri sendiri 

karena terdapat unsur unsur yang menyiksa dan menyakitkan, serta 

mengubah ciptaan Tuhan. 

Narasumber dalam penelitian tersebut yaitu YN seorang narapidana 

pengguna tato sejak tahun 1950-an mengatakan pertama kali melihat tato 

pada tahun 1940-an di tubuh seorang tentara Belanda dan penjahat di 

kampungnya, Yogyakarta. Pada era 1970-an tato dikaitkan dengan dunia 

premanisme dan asosiasi bahwa tato sama dengan gali. Pada tahun 1983-

1984 di pulau Jawa ada orang-orang bertato yang diyakini oleh pemerintah 

sebagai gali (gabungan anak liar) atau preman dibunuh oleh pemerintah. 

Peristiwa ini dikenal dengan penembakan misterius (Petrus). Hal ini 

membuat orang-orang bertato resah karena korban-korban tersebut 

menggunakan tato. Masyarakat pun kerap disajikan dengan pemberitaan 

orang-orang yang keluar-masuk penjara kebetulan hampir semuanya bertato 

dengan ciri yang kasar dan pada umumnya berupa tulisan. Pada beberapa 

penjahat tato dipakai sebagai sarana untuk menunjukkan keberanian dan 

kejantanan sebagai jagoan. Mereka kadang-kadang juga menggunakannya 

sebagai tanda identitas kelompoknya. 

Terdapat beragam anggapan perempuan Jawa dalam menanggapi 

perempuan yang bertato. Ada yang mengatakan bahwa tato tidak sesuai 
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budaya Jawa, nyleneh, merusak badannya sendiri, dan sebagainya. Beragam 

anggapan perempuan Jawa inilah yang menyebabkan munculnya 

keingintahuan penulis tentang dinamika persepsi perempuan Jawa terhadap 

perempuan bertato.  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Jawa 

terhadap perempuan yang menggunakan tato permanen berupa gambar di 

tubuhnya.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

ilmu psikologi sosial dan kebudayaan.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

persepsi seseorang terutama masyarakat Jawa terhadap perempuan bertato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


