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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengeksplor penggambaran tubuh perempuan melalui iklan lowongan 

pekerjaan. Tubuh perempuan memiliki kecenderungan untuk diberikan aturan-aturan simbolis 

untuk memasuki ruang atau lingkungan tertentu, termasuk lingkungan pekerjaan. Penelitian ini 

menggunakan metode semiotika Roland Barthes yang membagi tingkatan signifikansi yaitu 

tahap denotatif dan konotatif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penggambaran tubuh 

perempuan dalam lingkungan kerja melalui iklan lowongan pekerjaan didapati dari pendisiplinan 

berupa persyaratan tertulis mengenai tubuh serta visualisasi tubuh yang tertera di dalamnya, 

bahwa hanya perempuan yang memiliki tubuh menarik yang dapat memasuki lapangan kerja. 

Ditunjukkan pula bahwa penggambaran muncul bersama dengan pemaknaan mengenai mitos 

bahwa tubuh perempuan yang dianggap menarik adalah hasil penggambaran dari iklan-iklan 

mengenai bentuk tubuh. Penggambaran tubuh perempuan dalam lingkungan kerja berkaitan 

secara historis pula terhadap peran perempuan dalam konteks pekerjaan yang mulanya hanya 

berada dalam ranah domestik sebelum akhirnya masuk ke ranah publik sehingga muncul mitos 

kuasa dalam dominansi budaya patriarki terhadap tubuh perempuan, serta tubuh perempuan 

sebagai konsumsi visual. 

 

Kata kunci: penggambaran, mitos, tubuh perempuan, iklan lowongan pekerjaan, 

kekuasaan. 
 

PENDAHULUAN 

 Penelitian ini membahas tentang penggambaran tubuh perempuan dalam iklan lowongan 

pekerjaan perempuan. Kalimat-kalimat persyaratan serta visualisasi yang merujuk ke tubuh 

perempuan dalam iklan lowongan pekerjaan ialah sebuah tanda yang menghasilkan makna 

tersendiri mengenai bagaimana tubuh perempuan yang dikehendaki oleh lingkungan pekerjaan. 

Adanya persyaratan mengenai tubuh juga merupakan penilaian subjektif yang seolah penting 

dalam proses seleksi seorang untuk masuk ke lapangan kerja. Penggunaan bahasa tertentu jelas 

berimplikasi terhadap kemunculan makna tertentu. Tanda dalam iklan lowongan pekerjaan 

tersebut akan menghasilkan makna yang menyebar dalam suatu budaya dan berbentuk mitos 

yang diterima sebagai sesuatu yang dianggap normal dan benar.  

Perempuan seperti diberikan sebuah pola standar akan apa yang disebut dengan normatif 

atau pola bagaimana seharusnya tubuhnya dibentuk, terutama dalam sektor publik atau 
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lingkungan kerja. Abdullah (2003) dalam sub bab “Tubuh: Otonomi Perempuan atau Subordinasi 

Tersembunyi”, menyebutkan bahwa penerimaan sosial dan batas-batas hubungan sosial 

dipengaruhi oleh bentuk tubuh seseorang, maka bentuk tubuh yang mengarah kepada bentuk 

tubuh normatif atau ideal pada perempuan telah menjadi syarat atau faktor dominan di dalam 

berbagai pertukaran sosial. Penerimaan sosial dan batas-batas hubungan sosial dipengaruhi oleh 

bentuk tubuh seseorang sebagai standar ukuran menarik tidaknya seseorang. 

Diskusi dan penelitian mengenai tubuh telah banyak ditemui di dalam sejumlah kajian 

akademis, baik dalam ranah filsafat, ilmu pengetahuan alam, maupun ilmu sosial. Bagi Michel 

Foucault, tubuh selalu berarti tubuh yang patuh, sumbangan utamanya bagi studi tubuh adalah 

analisisnya tentang kekuasaan yang bekerja dalam tubuh (Agustin: 2009). Dalam analisisnya 

tersebut, Michel Foucault memiliki asumsi bahwa semua sektor (termasuk sektor tubuh) dan 

arena dari kehidupan sosial ini telah dimekaniskan. Hal ini dapat dilihat dalam keseharian 

kehidupan sosial dimana praktik-praktik pengelolaan tubuh perempuan dapat dilihat sebagai 

suatu fenomena yang penting.  

Usaha-usaha mengendalikan, mengatur, dan menertibkan tubuh menjadi bagian dari 

gejala sosial yang dikuatkan keberadaanya dengan institusi-institusi pendukung (Abdullah: 

2003). Penggambaran mengenai tubuh perempuan dalam lingkungan kerja dewasa ini tidak 

hanya didapati dari media massa berupa iklan di dalam televisi, media cetak seperti surat kabar 

atau majalah, billboard, atau film, namun juga telah ke dalam iklan lowongan pekerjaan itu 

sendiri yang mana dilekatkan di dalam kalimat-kalimat syarat serta visualisasi dari posisi 

pekerjaan tertentu. Hal tersebut dilihat dari adanya fenomena dalam iklan-iklan lowongan 

pekerjaan tersebut bahwa seolah bentuk tubuh perempuan menjadi salah satu persyaratan penting 

dalam seleksi penerimaan ke dalam lingkungan kerja atau sektor publik. 

Dalam iklan lowongan pekerjaan yang dimaksud seringkali didapati kalimat-kalimat 

seperti “berpenampilan menarik” yang masih menimbulkan interpretasi yang maknanya masih 

dinamis dan berkaitan dengan idealisasi penampilan fisik perempuan dalam pekerjaan tersebut, 

instansi tempat bekerja (konteks tempat), waktu, dan kondisi dimana instansi tersebut berada. 

Terkait hal ini, peneliti mencurigai adanya dugaan bahwa perempuan – terutama penampilan 

fisiknya (tubuh) – dapat menjadi salah satu komoditas atau “gimmick” dalam aspek ekonomi dan 

berkaitan dengan dominansi ideologi tertentu. 
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Fenomena ini akan dikaji dengan menggunakan metode semiotika Roland Barthes, yang 

akan memaknai persyaratan serta visualisasi mengenai tubuh di dalam iklan lowongan pekerjaan 

dengan dua tahap yakni denotasi dan konotasi. Denotosi ialah tahap pemaknaan pertama dimana 

makna yang dihasilkan ialah makna yang telah disepakati oleh masyarakat, sebagaimana makna 

yang telah diberlakukan di dalam praktik sosial. Sementara kontotasi ialah tahap pemaknaan 

kedua yang juga menghasilkan makna berupa mitos.  

 

PEMBAHASAN 

Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi penggunanya dan nilai kulturalnya, hal ini terjadi tatkala makna bergerak 

menujuk subjektif atau setidaknya intersubjektif: ini terjadi tatkala interpretant dipengaruhi sama 

banyaknya oleh penafsir dan objek atau tanda (Fiske, 1990). Dalam tatanan kedua ini pula, akan 

ditemukan apa yang disebut Bathes dengan mitos. Fiske (1990) menjabarkan bahwa apa yang 

dimaksud mitos oleh Barthes ialah sebagai cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, 

cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu, dan sebagai mata rantai dari 

konsep-konsep terkait. 

Dalam tahap denotasi atau tatanan pertama (first order signification) dari analisis 

semiotika Roland Barthes, sejumlah iklan lowongan pekerjaan dinilai memiliki kalimat 

persyaratan pekerjaan yang menuntut penampilan menarik dari perempuan dan beberapa iklan 

lowongan pekerjaan juga menyertakan gambar atau visualisasi perempuan-perempuan dengan 

bentuk tubuh yang cenderung sama.  

   

Gambar 1:  Iklan lowongan pekerjaan yang mengandung persyaratan pekerjaan mengenai tubuh 
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Iklan lowongan pekerjaan diatas berasal dari restoran yang menawarkan pekerjaan kasir, 

waitres, bar, checker, crew kitchen. Persyaratan yang dicantumkan sejumlah lima poin 

persyaratan dimana persyaratan terakhir ialah mengenai tampilan fisik yang berbunyi 

”berpenampilan menarik”. Kalimat ”berpenampilan menarik” peneliti anggap sebagai simbol 

berupa kalimat yang menimbulkan makna merujuk kepada penampilan fisik tertentu. Tidak 

terlihat ada persyaratan lain yang berkenaan dengan kompetensi diri di dalam iklan lowongan 

pekerjaan tersebut. 

Iklan lowongan pekerjaan selanjutnya diproduksi oleh sebuah tempat hiburan karaoke 

dan billyard Posisi-posisi yang ditawarkan yaitu Waitress, Kasir, dan Score Girl. Masing-masing 

posisi yang ditulis diikuti oleh ”(cewek)” yang secara literal dapat dimaknai bahwa sejumlah 

posisi tersebut hanya diperuntukkan oleh cewek yang dimaknai sebagai kata pengganti untuk 

”perempuan” atau ”wanita”. Dibawah daftar posisi yang ditawarkan terdapat tulisan ”Syarat: 

Berpenampilan menarik dan berinteraksi dengan baik, Min 18+”. Kalimat ini dimaknai sebagai 

syarat kepada perempuan yang ingin melamar kerja untuk posisi yang ditawarkan tersebut, yakni 

bahwa mereka harus berpenampilan menarik, berinteraksi dengan baik, dan berumur minimal 

atau paling tidak delapan belas tahun. 

Persyaratan tertulis mengenai tubuh perempuan juga hadir di dalam iklan lowongan 

pekerjaan dari perusahaan maskapai penerbangan yang dalam penelitian ini ialah Air Asia dan 

Citilink dengan penawaran pekerjaan flight attendant. Pada iklan lowongan pekerjaan Air Asia, 

terdapat persyaratan fisik berupa ”laki-laki atau perempuan (18-20 tahun); tinggi minimal 

perempuan 165 cm dengan berat proporsional; tinggi minimal laki-laki 170cm dengan berat 

proporsional”.  

  

Gambar 2:  Iklan lowongan pekerjaan yang mengandung persyaratan pekerjaan mengenai tubuh 
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Disebelah daftar persyaratan terdapat daftar dresscode yang (setelah diterjemahkan) 

berbunyi ”berpakaian formal, baju lengan pendek, rok setinggi lutut, tidak memakan stoking, 

sepatu berhak tinggi (high-heels) dengan tinggi hak minimal 5 cm, rapih dengan riasan dan tata 

rambut, berpenampilan menarik”. Terdapat pula visualisasi atau foto tujuh perempuan di dalam 

iklan lowongan pekerjaan ini. Ketujuh orang perempuan yang tersebut memiliki karakter tubuh 

yang terbilang sama, yakni dengan tubuh terbilang langsing dan kurus atau tidak gemuk, tinggi 

selayaknya perempuan dewasa, warna kulit rata dan cenderung cerah yakni sawo matang sampai 

kuning langsat. 

Iklan lowongan pekerjaan selanjutnya memiliki persyaratan (setelah diterjemahkan) 

”perempuan berpenampilan menarik; umur 18-23 tahun, maksimal 35 tahun untuk mantan flight 

attendant; tinggi 160-170 cm dengan berat proporsional; minimal lulusan sekolah menengah 

atas; kesehatan baik, tidak menggunakan kacamata, kontak lensa dan kawat gigi”. Perempuan 

yang ditampilkan mengenakan pakaian kaos bewarna merah dengan celana bewarna krem. 

Perempuan tersebut memiliki tubuh yang tidak jauh beda dengan tubuh yang digambarkan di 

gambar sebelumnya, yakni tubuh yang berkarakter cenderung langsing atau kurus atau tidak 

gemuk, dengan warna kulit rata dan cenderung tidak gelap – sawo matang terang atau kuning 

langsat, dan dengan rambut hitam yang diikat ke belakang. 

Berdasarkan analisis konotasi, dimaknai bahwa penampilan menarik ialah signifikan oleh 

pihak pembuat iklan lowongan pekerjaan karena disertakan ke dalam persyaratan. Persyaratan 

mengenai penampilan fisik yang berbunyi ”berpenampilan menarik” peneliti anggap sebagai 

simbol yang menimbulkan makna merujuk kepada keadaan, karakter, atau penampakan tubuh 

tertentu. Kata ”berpenampilan” memiliki kata dasar ”tampil” berarti muncul, menunjukkan, maju 

ke muka atau maju ke depan, atau menampakkan diri. Sementara ”berpenampilan” dimaknai 

sebagai apa yang dimiliki oleh seorang mengenai penampilannya yang akan dimunculkan atau 

ditunjukkan. Kata-kata ini berkonotasi kepada apa yang ditunjukkan oleh seorang berkaitan 

dengan penampakan tubuhnya. Kata ”menarik” dimaknai peneliti sebagai sifat yang 

menyenangkan, mengundang perhatian, dan membawa atau memiliki sesuatu yang membuat 

orang-orang melihat. Berpenampilan menarik dimaknai sebagai keadaan yang menyenangkan 

atau mengundang perhatian, yang datangnya dari sebuah penampilan fisikal atau tubuh tertentu. 
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 Iklan-iklan lowongan pekerjaan yang dihadirkan didalam penelitian ini ialah untuk 

pekerjaan jenis front office atau front reception, karena dari pekerjaan front office lah persyaratan 

mengenai tubuh sangat lebih sering ditemukan. Menurut Prayudha & Holidin (2012), front office 

ialah perangkat dan personalia yang mampu memberikan layanan secara langsung pada 

masyarakat di setiap masing-masing kantor, siklus kerjanya selesai ketika komunikasi dengan 

klien selesai. Kebanyakan posisi yang ditawarkan dalam iklan lowongan pekerjaan yang 

‟menuntut‟ penampilan fisik tertentu ialah posisi-posisi dimana seorang pegawai dihadapkan 

kepada konsumen atau costumer langsung, dan menyangkut dengan tanggung jawab pegawai 

sebagai ‟penyambut‟ atau ‟penerima‟ costumer secara langsung. Posisi front reception yang 

dimaksud meliputi sales promotion girl, flight attendant, kasir, teller bank, dan sejenisnya. 

Pembahasan mengenai apa dan bagaimana yang disebut menarik akan ditelaah dengan 

membahas tubuh perempuan ideal yang telah digambarkan dalam media lainnya sebagai refrensi 

pemaknaan mengenai penampilan menarik tubuh perempuan yang ada di dalam iklan-iklan 

lowongan  pekerjaan. Penggambaran tersebut banyak diperoleh dari iklan-iklan produk 

kesehatan atau pembentukan tubuh. Membicarakan perihal penggambaran dan reprsentasi dalam 

media, berarti membicarakan pula mengenai apa yang ditampilkan dan apa yang tidak 

ditampilkan, apa identitas yang ditampakkan serta apa identitas yang tidak ditampakkan. 

Penggambaran akan tubuh perempuan yang berulang di dalam media lainnya tersebut akan 

menghasilkan mitos mengenai dibutuhkannya tubuh perempuan menarik dalam lingkungan 

kerja, yang mana juga semakin ditekankan di dalam iklan lowongan pekerjaan yang terang-

terangan menyebutkan ”berpenampilan menarik” sebagai salah satu poin persyaratan. 

Penggambaran mengenai tubuh perempuan dari iklan lowongan pekerjaan serta dari 

iklan-iklan lainnya yang sama-sama menggambarkan suatu keadaan tubuh perempuan yang 

senantiasa dikehendaki dianggap salah satu bentuk praktik kekuasaan mengenai tubuh yang 

mulanya dianggap sebagai pengetahuan atau sebuah ide mengenai bagaimana tubuh seharusnya 

‟dibentuk‟. Brooks (2011) menjelaskan bahwa menurut Foucault, sifat dasar kuasa atau 

pengetahuan modern dikembangkan secara gradual di dalam kebiasaan  lokal satu demi satu 

yang secara umum di dalam apa yang dia sebut sebagai „institusi disipliner‟. Fraser dalam 

Brooks (2011) pula menyatakan bahwa dalam  menjelaskan kuasa sebagai „bersifat kapiler‟, 

Foucault bermaksud bahwa kuasa tidak berasal dari sumber tunggal, melainkan beredar melalui 

keseluruhan tubuh sosial, bahkan sampai bagian tubuh terkecil dan terlihat sepele. 
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Ide mengenai citra tubuh yang diperoleh dan disebarkan akhirnya membentuk apa yang 

disebut dengan tubuh normatif. Normatif menurut Kellner (2003), normatif itu sendiri dianggap 

sebagai salah satu perspektif yang digunakan untuk mengritisasi sebuah pola yang 

mengartikulasikan konsep mengenai gender, kelas, ras, etnisitas, seksualitas, dan bagaimana 

representasi dari masing-masing fenomenanya memproduksi suatu identitas di dalam masyarakat 

kontemporer. Tubuh yang disebut normatif dikategorikan lagi ke dalam konteks lingkungan 

kerja, yang mana telah tercermin di dalam iklan-iklan lowongan pekerjaan, sebagai instrumen 

dalam menggaungkan bahwa hanya tubuh ideal atau tubuh yang dianggap menariklah yang 

diharapkan dan diterima oleh sejumlah posisi tertentu di dalam instansi. 

Barthes (2006) menjelaskan kaitan mitos dengan historis bahwa mitos adalah sistem 

komunikasi; bahwa mitos adalah suatu pesan. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami 

bahwa mitos merupakan mode penandaan (a mode of signification), suatu bentuk (a form), dan 

kemudian harus diterapkan batas-batas historis, serta kondisi-kondisi penggunaan kepada bentuk 

ini. Secara historis perempuan diberikan role atau posisi domestik yang berlawanan dengan 

posisi publik, yakni role sebagai penjaga rumah dan pelayan keluarga, bukan sebagai pihak yang 

mendapatkan akses untuk keluar dan bekerja. Berkaitan dengan sejarah peran-peran gender yang 

memiliki kategorisasi ruang domestik dan ruang publik, dapat ditelaah bahwa ada kekuasaan 

tertentu yang akhirnya menghasilkan sebuah dikotomi peran dan ruang tersebut. Saat perempuan 

masuk ke dalam ruang publik pun, perempuan masih menerima bias peran-perannya yang 

bersinggungan oleh ruang domestik, dan dimediasi salah satunya dengan kontrol akan kualifikasi 

tubuh, yang mana didapatkan dari persyaratan mengenai fisik  dalam iklan lowongan pekerjaan 

untuk posisi-posisi front office. Persyaatan mengenai tubuh dalam iklan lowongan pekerjaan 

dimaknai sebagai bentuk pendisiplinan terhadap tubuh perempuan dalam konteks lingkungan 

kerja atau ruang publik. 

Terdapat hubungan antara disiplin dan hukuman yang melihat bahwa seluruh masyarakat 

menjadi objek pemantauan dan penerapan disiplin (Foucault: 1982). Iklan lowongan pekerjaan 

dimaknai peneliti sebagai contoh medium dalam diseminasi mengenai bagaimana penggambaran 

keadaan tubuh perempuan yang senantiasa diharapkan dan diterima ke dalam sektor ekonomi 

dan industri lewat kalimat persyaratan mengenai tubuh dan visualisasi mengenai tubuh. 

“The system of punishment are to be situated in a certain „political economy‟ of the body: even if 

they do not make use of violent or bloody punishment, even when they use „lenient‟ methods 

involving confinement or correction, its is always the body that is at issue – the body and its forces, 

their utility and their docility, their distribution and their submission.” (Foucault, 1982) 
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Sistem hukuman dalam situasi ekonomi politis yang disebutkan Foucault tersebut dapat 

dilihat dalam iklan lowongan pekerjaan dimana peraturan-peraturan mengenai tubuh tercantum 

jelas sebagai dasar dalam penyeleksian tubuh-tubuh, disaat bersamaan menjadi dasar untuk 

menolak dan menerima tubuh-tubuh tertentu. Menurut pemaknaan konotasi peneliti, persyaratan 

mengenai tubuh serta keputusan yang mengikutinya bersifat opresif atau menekan, namun 

diterima oleh khalayak karena praktiknya termasuk lenient methods atau pemaksaan yang lunak 

atau halus, yaitu dengan terus diberikannya gambaran mengenai bagaimana keadaan tubuh yang 

dikehendaki untuk pekerjaan dalam iklan lowongan pekerjaan, serta dalam media lainnya pula 

yang sama-sama menggambarkan tubuh yang dikehendaki attau diharapkan dalam relasi sosial. 

Berkaitan dengan faktor ekonomi politis, penyeleksian tubuh-tubuh perempuan sesuai 

dengan iklan lowongan pekerjaan berdampak kepada aspek ekonomi, dimana akhirnya terdapat 

sebuah mitos yang muncul bahwa sejumlah individu dengan tubuh tertentu yang tidak 

dikehendaki oleh iklan lowongan pekerjaan dapat tersingkirkan dan akhirnya tidak mendapatkan 

pekerjaan terkait. Dalam aspek ekonomi pula, ketika ada sejumlah individu yang tidak diterima 

bekerja karena tubuhnya yang tidak termasuk ke dalam normatif lingkungan bekerja, berarti 

berdampak kepada hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Penetapan standar 

mengenai tubuh normatif dalam lingkungan kerja juga beraspek kepada politis karena pemilihan 

akan mana yang disebut menarik dan tidak menarik ditentukan oleh ideologi yang berkuasa. 

Melliana (2006) menyebutkan bahwa dalam bersangkutan dengan kepentingan ekonomi, 

perempuan lebih dipandang kualitasnya dari penampilan fisik, ketimbang laki-laki. Daya tarik 

perempuan seringkali dinilai kritis, dan perempuan lebih sering ditolak (dalam pekerjaan) jika 

tidak terlihat menarik. Sementara dalam industri, pekerjaan yang bergengsi bagi laki-laki 

bukanlah pekerjaan yang lebih mengutamakan penampilan fisikal, namun lebih kepada 

kemampuan intelektualitas dan posisi jabatan. Sehingga kebanggaan atau kekuatan laki-laki 

dalam industri atau perannya dalam aspek ekonomi terletak kepada kesuksesan dan kemapanan 

finansialnya, sementara perempuan pada penampilan fisiknya. 

Dengan begitu penggambaran tubuh perempuan dapat dikatakan tidak lepas dari ideologi 

patriarki. Sebagaimana Saptandari (2013) memaparkan pemikirannya mengenai perempuan 

sebagai pihak yang begitu sub-ordinat, dikenai berbagai aturan, serta berbagai bentuk kontrol 

lain yang menempatkan perempuan dalam posisi “the other” atau liyan dengan ada pihak lain 

secara individual maupun kelembagaan merasa memiliki hak atau mendapat kewenangan untuk 
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mendefinisikan, memberi makna, membuat aturan, bahkan melakukan kontrol terhadap tubuh 

perempuan atas nama kepatutan, kelaziman, atau bahkan atas nama kekuasaan. 

 Hal ini dimaknai peneliti sebagai mitos bahwa penggambaran tubuh perempuan selama 

ini cenderung berasal dari sudut pandang maskulin. Definisi-definisi dan konsep mengenai 

perempuan termasuk tubuh, ditentukan dari bagaimana laki-laki menggambarkan hal tersebut. 

Maka sistem patriarki memiliki pengontrolan atau pendisiplinan terhadap penubuhan perempuan, 

yang mana jalannya hal ini akhirnya menjadi sebuah wacana dominan dalam berbagai aktifitas. 

Persyaratan mengenai penampilan fisik yang dicantumkan di dalam iklan-iklan lowongan 

pekerjaan untuk perempuan, merupakan salah satu bentuk mitos berupa kontrol atau kekuasaan 

mengenai tubuh perempuan. 

Hal tersebut memunculkan kategorisasi berkaita dengan bermacam tanda dan simbol 

mengenai tubuh yang diharapkan di lingkungan kerja dalam iklan lowongan pekerjaan, bahwa 

sesungguhnya ada tubuh yang sama sekali tidak diharapkan di dalam lingkungan tersebut. 

Tubuh-tubuh selain yang digambarkan di dalam iklan lowongan pekerjaan berarti bukan 

termasuk tubuh yang diharapkan di dalam lingkungan kerja. Iklan lowongan pekerjaan jelas 

mengambil andil dalam penggambaran tubuh yang dikehendaki dalam lingkungan kerja, yang 

mana dibahasakan dengan “penampilan menarik” serta dengan visualisasi tubuh di dalamnya 

yang cenderung digambarkan identik. 

Dikutip dari Saptandari (2013) pula, Jaques Lacan, seorang filsuf Perancis menyebut 

fenomena ini sebagai “aturan simbolis”, yang mana menjelaskan bahwa setiap masyarakat diatur 

lewat suatu rangkaian tanda (simbol) yang saling berhubungan, serta peranan-peranan, dan ritual 

yang ada di masyarakat, dan dengan kata lain “aturan simbol” megatur masyarakatnya melalui 

bahasa masyarakatnya, menginternalisasikan aturan-aturan tertentu seperti peranan gender dan 

peranan kelas, sehingga masyarakat terus memproduksi bentuk-bentuk aturan main yang berlaku 

di masyarakatnya. 

Ideologi patriarkis sangat kental dalam pengadaan aturan simbolis yang berlaku untuk 

tubuh perempuan. Adanya syarat mengenai penampilan perempuan yang dituntut menarik 

menghasilkan interpretasi peneliti bahwa penampilan tersebut diadakan untuk dikonsumsi oleh 

suatu pihak. Pengonsumsian visualisasi tubuh perempuan erat kaitannya dengan teori Male Gaze 

oleh Mulvey, yang menjelaskan suatu praktik yang menggambarkan dunia beserta perempuan 

dari sudut pandang maskulin. Mulvey (1999) mengatakan bahwa visualisasi mengenai 
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perempuan selama ini telah menawarkan sejumlah hal yang ditampakkan untuk kesenangan atau 

kenikmatan (pleasure), dan bahwa kegiatan “melihat” itu sendiri merupakan salah satu bentuk 

dari kenikmatan.  

Foucault dalam Ponterotto (2016) menyebutkan hal ini sebagai paradoks dari budaya 

kontemporer, dimana selama ini terdapat perhatian berlebih (over-exposure) terhadap sebuah 

tubuh dalam sebuah budaya, institusi, dan dalam diskursus komunikasi sosial yang bersifat 

persuasif. Kalimat persyararatan mengenai penampilan menarik yang terdapat dalam sejumlah 

iklan lowongan pekerjaan untuk perempuan merupakan salah satu bentuk perhatian berlebih 

terhadap tubuh perempuan, bahwa dalam lingkungan pekerjaan, tubuh yang menarik merupakan 

hal yang menjadi perhatian yang tingkat kepentingannya setara dengan syarat-syarat lainnya 

yang berupa kompetensi diri dan syarat objektif. Bahkan dapat lebih penting daripada syarat 

lainnya tersebut. 

Tubuh-tubuh secara konstan menerima kontrol diluar pemilik tubuh itu sendiri.  

One no longer touched the body, or at least as little as possible, and then only to reach something other 

than the body itself. It might be objected that imprisonment, confinement, forced labour, penal servitude, 

prohibition from entering certain areas, deportation – which have occupied so important a place in 

modern penal systems – are „physical‟ penalties: unlike fines, for example, they directly affect the body. 

(Foucault: 1997) 

 

Batasan-batasan berupa kontrol yang ditentukan oleh bentuk tubuh dalam iklan lowongan 

pekerjaan ialah salah satu praktik dari apa yang disebut oleh Foucault dengan discipline and 

punish. Tubuh senantiasa diatur dalam sistem hukuman (penal system). Untuk konteks tubuh 

perempuan dalam iklan lowongan pekerjaan, sistem hukuman yang ada ialah keputusan biner 

dimana antara ia diterima untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan di dalam iklan lowongan atau 

tidak. Keputusan penerimaan perempuan dibalikkan lagi kepada persyaratan yang ada yakni 

termasuk penampilan. Iklan lowongan pekerjaan yang menyantumkan persyaratan mengenai 

penampilan tubuh menarik semakin memperkuat pengadaan kontrol tubuh tidak hanya bagi 

mereka yang hendak mendaftarkan dirinya ke pekerjaan tersebut, namun juga bagi yang merasa 

tidak dapat bergabung ke dalam pekerjaan tersebut dikarenakan keadaan tubuh yang dinilai 

bukan normatif atau bukan yang dikehendaki. 
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KESIMPULAN 

Tubuh perempuan dalam iklan lowongan pekerjaan digambarkan lewat pendisiplinan 

tubuh dari tanda-tanda berupa kalimat persyaratan yang merujuk ke tubuh serta gambar atau 

visualisasi tubuh yang tertera di dalam iklan lowongan pekerjaan. Kalimat persyaratan mengenai 

tubuh yang dimaksud ialah yang biasanya berbunyi “berpenampilan menarik”, “good looking”, 

serta syarat tertentu mengenai tinggi dan berat tubuh. Selain itu ada pula visualisasi perempuan 

yang merepresentasikan bentuk tubuh yang sama, dimana terdapat sejumlah bentuk-bentuk tubuh 

lainnya yang dinilai hilang atau tidak termasuk divisualisasikan. Hal ini menunjukkan 

pemaknaan bahwa hanya ada beberapa karakter tubuh yang dikehendaki oleh lingkungan kerja, 

yaitu yang disebutkan dalam kalimat persyaratan mengenai tubuh serta yang tubuh-tubuh yang 

divisualisasikan di dalamnya. 

Ada beberapa mitos dari pemaknaan konotasi yang muncul berkaitan dengan tubuh 

perempuan dalam iklan lowongan pekerjaan, bahwa tubuh perempuan ialah tubuh yang 

mengikuti berbagai aturan dan pendisiplinan akan bagaimana tubuh seharusnya dibentuk, 

diterima, dan dikehendaki sehingga muncul berbagai mitos mengenai tubuh perempuan dalam 

konteks lingkungan pekerjaan dengan praktik sosial yang mengitarinya. Pendisiplinan tersebut 

dianggap peneliti sebagai praktik sosial yang melibatkan kuasa (power) dalam penciptaan dan 

pelanggengan sebuah pengetahuan mengenai tubuh perempuan dalam lingkungan kerja, 

sebagaimana yang diartikulasikan melalui iklan lowongan pekerjaan. 

Sistem pendisiplinan berkaitan dengan adanya sistem hukuman (discipline and punish) 

dimana sistem hukuman yang ada untuk konteks tubuh perempuan dalam iklan lowongan 

pekerjaan ialah keputusan biner dimana antara ia diterima untuk posisi pekerjaan yang 

ditawarkan di dalam iklan lowongan atau tidak.  

Penggambaran tubuh perempuan di lingkungan kerja berkaitan dengan mitos dominansi 

budaya patriarki yang memegang peran dominan dalam pemberian definisi dan konsep terhadap 

penubuhan perempuan. Dihasilkan mitos bahwa meskipun perempuan telah dapat memasuki 

lapangan pekerjaan yang merupakan sektor publik, perempuan masih saja lebih diberikan pola-

pola standar terutama mengenai tubuhnya untuk dapat memperoleh sebuah pekerjaan tertentu. 

Tubuh yang dianggap menarik dan disertakan dalam persyaratan untuk bekerja dimaknai peneliti 

sebagai adanya kebutuhan akan tubuh dengan karakter tertentu yang begitu signifikan untuk 

dikonsumsi secara visual di dalam lingkungan kerja. 
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