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Abstract
1
 

 
Many adults still view comic books negatively as the lesser type of literature, lacking 
educational qualities and even destructive to the readers. It is a commonly accepted 
knowledge, however, that cartoons are what children would normally watch. There is 
an endless list of titles, colors, and moral messages that children enjoy, ranging from 
the classic “Tom & Jerry,” “Doraemon,” “Naruto,” “Avatar,” to the controversial 
“Shinchan”. Bookstores, always very accommodating to the needs of their customers, 
also provide hundreds of comic books in all kinds of topic, for any age. 

Pressed by the diversity of comic books that children and teenagers consume, aware of 
the influence of illustration and significance of visual literacy to children and teenagers, 
and certain that pop culture exists solely because of its readers (Fiske, 1987), we cannot 
help but be exceedingly curious of this world our youth are consumed in: the comic-
book culture. 

I will be examining the comic series Vagabond, book 1-26, by Inoue Takehiko. I will 
first familiarize myself with the general concepts of the novel Musashi, by Eiji 
Yoshikawa—the source of inspiration for Vagabond. Afterwards, twelve university 
students will read Vagabond, equipped with questions to guide them. In the mean time, 
in a manner of informality six children enjoying Vagabond at Gramedia Jakarta Timur 
will be approached. 

I found three interesting findings. Firstly, although adults can only see the destructive 
aspects of comic books such as the visual gore and violence of Vagabond, some of these 
young students are able to interpret these aspects differently. The book, to them, aside 
from offering illustrations that awaken their imagination, also offers a story filled with 
mystery, action, and passion. Secondly, contrary to the first group of student readers, 
the rest of the readers state firmly that this comic series should not be consumed due to 
its physical and visual violent delivery. Thirdly, six children affirming that Vagabond 
was fun, compelling, exciting with a hard working, loving, and compassionate role 
model. They discover the real meaning of being a superhero  
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1 Tulisan ini bersumber dari kerja sama saya dengan para mahasiswa Kajian Cerita Anak 2008/2009, saya 

ucapkan terima kasih. Secara khusus saya sampaikan penghargaan kepada Sdr. Catra Ditya 
Ramawirawan yang meminjamkan dan mempercayakan –sementara-- koleksi komiknya beserta 
kepakarannya mengenai dunia komik umumnya dan Vagabond khususnya. 
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I.  Pendahuluan 

Komik di kelas. Tidak ada satu pun buku ajar yang menggunakan komik sebagai 
bahan ajar. Tidak ada guru yang mendorong murid membaca komik, bahkan, komik 
yang ditemukan di tas murid akan disita (Sarumpaet, 1995). 

Akan tetapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Penolakan orang dewasa justru 
bertolak belakang dengan perayaan anak atas kegembiraan yang disediakan komik 
(manga: dipahami sebagai kartun –apakah itu dalam bentuk animasi atau still, strip 
komik, atau buku komik)2 bagi mereka. Toko buku dipenuhi anak yang menggelosor di 
lantai berjam-jam membaca komik pilihannya. Toko buku besar seperti Gramedia di 
Jakarta bahkan telah menjadi tempat bermain sambil bersembunyi bagi anak: mereka 
masuk dalam dunia yang tak sepenuhnya mereka temurasakan setiap hari. Komik 
memberi mereka bukaan baru. Sesungguhnya, walau dengan hati mendua orang dewasa, 
kegirangan mengonsumsi komik juga bukan tidak atas pengetahuan orang dewasa. 
Mengapa? Tontonan perintang waktu anak di rumah adalah kartun,3 dan banyak judul 
komik yang hingga kini digandrungi anak-anak di toko buku juga dapat mereka nikmati 
di kotak ajaib yang bernama televisi itu. Contohnya adalah kartun klasik ”Tom & 
Jerry,” ”Doraemon,” ”Naruto,” ”Kapten Tsubasa,” ”Avatar,” ”Spongebob Squarepants,” 
hingga ”Shinchan” yang kontroversial.  

Masalahnya adalah, toko buku tempat anak-anak membaca juga dipenuhi dan 
diselangi komik-komik untuk orang dewasa4 sehingga anak-anak yang sebenarnya 
’dilarang’ membaca komik –yang ditulis untuk anak sekalipun--itu telah dengan leluasa 
asyik menikmati komik orang dewasa. Inilah yang mendorong pertanyaan penelitian ini: 
bagaimanakah anak dan remaja (Jakarta) memaknai komik yang dibacanya? Untuk 
menjawab itu saya akan memeriksa komik berseri Vagabond jilid 1-26 karya Inoue 
Takehiko.5 Dengan lebih dahulu mengenali secara umum novel Musashi karya Eiji 
Yoshikawa (2009)6 yang menjadi sumber komik Vagabond dan mengetahui pikiran dan 
semangat dasar dari karya itu, ingin dikenali bagaimana anak dan remaja memaknai 
komik berseri  tersebut. Untuk itu, dua belas orang remaja dengan dibekali pertanyaan, 
diminta membaca komik Vagabond. Tanggapan mereka digunakan sebagai bahan 
penelitian ini. Pada saat yang sama, enam orang anak pelanggan setia Vagabond di 
Gramedia Jakarta Timur diajak bicara secara informal dan hasil pembicaraan itu juga 
dipakai sebagai bahan penelitian ini. 

 

                                                 
2 Menambah penjelasan tentang asal komik sebagai produksi massal tadi di Jepang, komik (manga) 
sebetulnya bisa ditelusuri kelahirannya hingga ke masa purba.  
3 Yang tentu saja terjadi karena izin orang dewasa yang dalam hal ini pengusaha media. Tambahan lagi, 
harus diingat, bahwa kartun ini merujuk pada perkawinan dan hubungan sangat erat antara komik dan 
kartun: bahwa kartun (sebutlah film animasi) dicipta panel demi panel, persis sama dengan penciptaan 
komik. 
4 Sudah umum diketahui bahwa anak-anak yang datang membaca komik di toko buku, juga membaca 
komik-komik orang dewasa. Untuk penelitian ini, secara sangat jelas anak-anak yang ditemukan 
membaca komik dewasa berkata: ”Biasa, nggak apa. Soalnya seru sih!” 
5 Komik ini diterbitkan oleh Level Comics (Kelompok Gramedia Surabaya) sejak tahun 2005 hingga 
yang terakhir tahun 2009. 
6 Sebanyak 7 (tujuh) jilid telah diterbitkan pada tahun 1985.  Kemudian pada 2001 dicetak lengkap dalam 
satu buku, hingga cetakan ketujuh pada 2008. Sesuai dengan keperluan, penelitian ini menggunakan 
cetakan  lengkap dengan tajuk Musashi  karya Eiji Yoshikawa, Cetakan ketujuh, Jakarta, Gramedia 
Pustaka Utama, 2008 maupun tujuh buku lainnya yang telah lebih dahulu terbit. 
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II.  Kerangka Teoretis 

Penelitian ini dilandaskan pada kerangka teoretis yang mengasumsikan bahwa 
manusia adalah makhluk yang ”socially produced” sekaligus aktor yang menciptakan 
realitas sosialnya sendiri. Tulisan ini juga percaya pada budaya populer sebagai budaya 
yang berterima kini dan di sini, dan bahwa teks serupa ini tidak bisa dipisahkan dari ”its 
uses and users” (Fiske 1995: 335), yang dapat dievaluasi seturut dengan nilai sosialnya. 

Minat saya terbangun pada komik (manga) bersumber dari kenyataan yang saya 
alami dan catat setiap mengajar mata kuliah ”Kajian Sastra Anak” di FIB UI. Pada 
setiap penelitian lapangan untuk mengenali minat dan kecenderungan bacaan anak di 
Jakarta, saya temukan bahwa komik selalu menjadi bacaan favorit.7 Diskusi di kelas 
juga selalu melahirkan pandangan pro dan kontra dan menunjukkan kegembiraan 
sekaligus kesebalan. Betapa pun komik dilarang oleh orang tua atau guru, melalui 
berbagai sensor atau cara penahanan tertentu, anak-anak tetap sangat menyukai komik, 
dan mengambil komik sebagai bahan pelepasan dan kebahagiaan bagi mereka. 
Sebenarnya dengan mengetahui kualitas dan kuantitas komik yang beredar, kenyataan 
itu dapat merisaukan tetapi sekaligus menggembirakan. Karena, dilihat dari segi tema 
dan gaya visual, banyak ragam yang jelas menambah bukan hanya pengetahuan tetapi 
juga kebahagiaan bagi pembaca. Hal itu menegaskan situasi sastra dan dunia anak yang 
hampir selalu bertarik ulur antara harus memberi kesenangan atau melulu mendidik, 
antara harus bagus atau menjadi membosankan, antara kekuatan orang tua yang menjadi 
penentu norma pilihan bacaan dan anak-anak yang menjadi pembacanya.  

Justru karena keadaan yang domplang tersebutlah, komik dalam dunia anak ini 
perlu diteliti dengan perspektif teoretis lain, yaitu pengetahuan bahwa menyangkut 
komik yang selalu dituduh sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja dan tak bernilai oleh 
karena itu tidak pantas dikonsumsi, budaya adalah sesuatu yang justru biasa-biasa saja 
dan ”the ordinary is highly significant.”8 Dan untuk masalah yang biasa-biasa ini, setiap 
orang boleh menghampirinya dengan cara dan pengalaman bawaannya sendiri, 
membawa sejarah budaya dan frame of referencenya sendiri, serta sesuai dengan 
keperluannya. 

Oleh karena itu, dengan kerangka kajian budaya yang memungkinkan 
pemanfaatan pendekatan etnografis, Vagabond akan dihampiri sebagai karya yang 
terbuka untuk dimaknai pembacanya. Dari pendekatan budaya ini diharapkan dapat 
dicatat atau ditemukan kecenderungan dan pemaknaan anak dan remaja atas Vagabond 
yang dibacanya. 

III.  Musashi: Selayang Pandang 

Tokoh utama Musashi yaitu Miyamoto Musashi adalah samurai termasyhur 
Jepang pada abad XVI dan XVII. Demikian juga pendeta Takuan yang mendidik dan 
mendorongnya menjadi samuari teladan. Novel ini mengisahkan ”periode awal 
kehidupan Musashi hingga usia 28 atau 29 tahun.” (Yoshikawa 2008: x) Dengan indah, 
mendalam, disertai penggambaran pergumulan manusia dalam latar kesejarahan serta 
budaya Jepang masa itu, novel ini mengisahkan bagaimana Musashi berjuang dan 

                                                 
7 Sebetulnya, bahkan pada penelitian lapangan yang saya lakukan pada tahun 1974, saya sudah terkejut 
menyaksikan banyaknya anak membaca komik berbantalkan buku teks wajib dari sekolahnya sendiri. 
8 Ibid, Fiske 1995. 
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dengan kesungguhan yang terpusat menjadi samurai pengembara sejati. Dalam kaitan 
kelahiran Shimmen Takezo menjadi Musashi, pesan utama Takuan ini perlu dicatat.  

“Anggaplah kamar ini sebagai rahim ibumu dan bersiaplah untuk lahir 
kembali. Kalau kau melihatnya hanya dengan matamu, tak akan kau melihat 
apa-apa kecuali sel yang tak berlampu dan tertutup. Tapi pandanglah lebih 
saksama. Lihatlah dengan akalmu dan  berpikirlah. Kamar ini dapat menjadi 
sumber pencerahan, pancuran pengetahuan yang ditemukan dan diperkaya 
oleh orang-orang bijak di masa lalu. Terserah padamu, apakah kamar ini 
menjadi kamar kegelapan, ataukah kamar penuh cahaya.” (h. 133) 

 

Pertarungan demi pertarungan dilintasi Musashi muda, masa lalu mendorongnya, 
persahabatan menjadi gurunya, cinta kepada Otsu menguatkannya, masyarakat desa 
menjadi tempatnya berkaca dan berbakti hingga ia sampai pada kesadaran bahwa  

”Ia ingin menaklukkan dirinya sendiri, membuat hidup itu sendiri takluk 
kepadanya, mendorong orang lain untuk hidup, dan bukan untuk mati. Jalan 
Pedang tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk menyempurnakan diri. Ia 
harus menjadi sumber kekuatan untuk menguasai orang banyak, dan 
memimpin mereka ke arah perdamaian dan kebahagiaan.” (h. 843-844) 

 

Pada novel yang terdiri atas tujuh bagian ini (Tanah, Air, Api, Angin, Langit, 
Matahari dan Bulan, dan Cahaya Sempurna),9 di samping meyakini kutipan di atas 
sebagai intinya, novel ini juga menunjukkan semangat berjuang, kesungguhan, disiplin 
mencapai tujuan hidup yaitu menjadi samurai sejati, manusia sejati dengan jalan 
kebaikan, kerendahan hati, suka berbagi, dan tetap tunduk kepada ketentuan alam. Kita 
menghayati ajaran dan filsafat Budha dalam cerita ini yang tidak hanya  keluar dari 
tokoh utama atau tokoh pendeta tapi juga dari tokoh seperti Osugi, seorang ibu yang 
kehilangan anaknya, dan tokoh lainnya melalui pikiran, kata-kata, dan perbuatan 
mereka. Intensitas dendam yang mendorong watak dan menggerakkan cerita, 
kekonyolan dan ketidaktahuan tokoh lainnya, bahkan kegagalan serta kelemahan tokoh 
yang melegenda seperti Musashi dapat memberikan pengetahuan dan teladan bagi 
pembaca. 

Melalui upaya dan perjuangan yang keras itu, Musashi menjadi arif selain berani 
dan compassionate dalam menjalani hidup, terutama setelah menjalani kurungan selama 
tiga tahun di dalam kamar yang gelap di Puri Himeji. Baginya, membunuh harus dengan 
alasan yang jelas. Dalam pergumulannya, Musashi sering merindukan ibunya seperti 
tergambar dalam bayangan dan mimpi. Oleh karena itulah, meskipun dibenci dan diburu 
Osugi, ibu Matahachi, Musashi tetap hormat dan menghargai Osugi dengan menasihati 
Matahachi agar tetap menyayangi ibunya itu. Dia juga mempunyai gairah terhadap 
perempuan walau tanpa kontak langsung. Ia tidak egois bahkan peduli terhadap anak 
kecil Jotaro dan mendidik masyarakat di sebuah desa. Tulisan Musashi di papan 
gerbang kepala desa “Peringatan untuk Penduduk Desa: Bajakmu adalah Pedangmu, 
Pedangmu adalah Bajakmu. Selagi kerja di Ladang, jangan lupa serbuan luar…. Segala 

                                                 
9 Periksa bagaimana judul bagian novel ini merujuk pada keutamaan dan penghormatan pada alam, 
seperti diajarkan oleh Takuan. 
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hal mesti berimbang dan terpadu. Yang paling penting, jangan melawan Jalan 
Pergantian Generasi.” (h. 865) menunjukkan semangat kepemimpinan dan 
kependidikannya. 

IV.  Vagabond sebagai Metodologi Budaya yang Dilematis 

Dua belas mahasiswa di kelas “Kajian Sastra Anak” FIB UI dan enam anak 
secara sukarela membaca dan menikmati Vagabond. Saya juga membaca semua (1-26) 
seri Vagabond. Setelah mahasiswa membaca dan menyampaikan ‘laporannya’ atas 
Vagabond, maka seri ini juga dibicarakan di kelas. Secara informal dapat diketahui 
berbagai pandangan, pendapat, serta pemaknaan mahasiswa. Itu semua bersumber dari 
latar belakangnya masing-masing, dan sangat boleh jadi dipengaruhi isi mata kuliah 
yang bagaimana pun cenderung konservatif dengan mempertimbangkan sisi pendidikan 
dan pengajaran. 

V.  Analisis Isi 

Vagabond mengisahkan tokoh-tokoh pendekar yang ingin menjadi orang terkuat  
dan tidak tertandingi di dunia. Tokoh utama Musashi yang pada awal cerita bernama 
Takezo, memang ditempa secara tidak langsung oleh perilaku dan sikap ayahnya untuk 
menjadi orang terkuat. Jadi kemana pun Musashi melangkah, yang dicarinya adalah 
lawan berduel untuk mengasah dan membuktikan diri. Misalnya, dia mendatangi Kuil 
Hozoin untuk menantang suhu In’ei (V4-8) dan mendatangi Puri Yagyu untuk 
menantang suhuYagyu Sekishusai (V9-11) Menghadapi kedua orang suhu yang telah 
berusia lanjut di atas, Musashi tidak berdaya. Bahkan ia mendapat pelajaran berharga 
atas kesombongannya.  

Tujuan menekuni jalan pedang dari masing-masing tokoh dalam buku ini adalah 
membalas dendam yang bersumber dari kekecewaan, rasa terkalahkan, dan terkhianati 
di masa lalu. Tokoh-tokoh tersebut adalah berikut ini.  

1. Matahachi berniat membalas dendam kepada Musashi karena merasa dikalahkan 
oleh sahabatnya itu dari segi ketenaran dan kekuatan. 

2. Osugi (ibu Matahachi) membalas dendam kepada Musashi karena merasa 
dikhianati, karena Musashi mengajak Matahachi ke perang Sekigahara dan tidak 
membawa anaknya itu pulang kembali ke kampung halamannya, Miyamoto (V1). 
Selain dendam kepada Musashi, Osugi juga dendam kepada Otsu yang dianggapnya 
mengkhianati Matahachi (tunangannya) dengan membela Musashi. 

3. Kohei berniat membunuh kakaknya sendiri, Tenma, karena perlakuan Tenma yang 
tidak senonoh terhadapnya dan karena telah membunuh ibunya sendiri. (V13). 
Kohei pun dendam kepada Musashi karena telah membunuh kakaknya, Tenma, 
padahal dia sendiri ingin membunuh kakaknya itu (V2).  

4. Denshichiro dendam kepada Musashi karena merasa Dojo/Perguruannya 
dipermalukan (V3, V21) dan ingin membalas kematian kakaknya, Seijuro yang 
dibunuh oleh Musashi (V21-22, V25).  

5. Para murid yang berjumlah 70 orang berusaha mengejar Musashi untuk membalas 
kematian guru mereka (V25-26). 

6. Musashi dendam kepada ayahnya yang selalu menekannya hingga ia ingin 
membuktikan eksistensinya (V3, V7). 
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5.1.  Watak 

Dengan pengetahuan di atas, watak dari tokoh-tokoh Vagabond nyaris berlatar 
kekecewaan terhadap orang terdekat yang seyogianya mengasuh mereka. Mereka lahir 
dari keluarga-keluarga bermasalah dengan masa lalu yang buruk. 

1. Musashi/Takezo, dididik dengan tekanan keras ayahnya, Munisai, dan jauh dari 
kasih sayang ibu (ibunya menikah lagi) (V7). Orang sekitarnya membencinya 
hingga dijuluki ‘anak setan’ (V1-2). 

2. Matahachi, teman bermain Musashi dibesarkan oleh ibu yang keras,  mengekang, 
melindungi, sehingga Matahachi menjadi pribadi yang tidak mandiri dan tidak 
bertanggungjawab (mengkhianati Otsu, tunangannya, meninggalkan Takezo di 
tengah pertarungan (V1)), dan berlindung pada kekuatan orang lain dan minuman 
(V6, V8, V23). 

3. Otsu, mantan tunangan Matahachi, yang kemudian menyukai dan membela 
Musashi, tidak mengetahui siapa orang tuanya. Ia merasa terbuang apalagi setelah 
dicampakkan Matahachi (V1). 

4. Kohei, dinista kakaknya  sehingga mendendam kepada kakaknya itu sejak usia 12 
tahun (V13). 

5. Inshun, menyaksikan pembunuhan ibunya sendiri (V8). 

6. Kojiro, dititipkan oleh ayahnya kepada seorang guru yang mendididiknya tanpa 
menyadari ke-bisutulian-nya sehingga menjadikannya pribadi yang mandiri dan 
tanggguh (berhasil menumpas banyak lawan di Sekigahara, V14-20) namun bersifat 
kekanakan (suka boneka salju, V23, bermanja dengan Ibu Koetsu, V24). 

7. Denshichiro, tidak diperhatikan ayahnya, iri terhadap kedudukan kakaknya, Seijuro, 
sehingga berwatak keras memberontak serta ingin menjadi pemimpin perguruan 
dengan mengalahkan  kakaknya (V3, V21-22). 

8. Jotaro, anak kecil yang tiba-tiba muncul tanpa asal-usul jelas ingin menjadi murid 
Musashi (V4). 

 

Tokoh perempuan yang mendampingi tokoh laki-laki dalam Vagabond adalah 
Otsu  dan Osugi. Otsu banyak muncul dalam ingatan tokoh Musashi (V1-2, V4, V7) dan 
Matahachi (V1, V6, V8). Otsulah jiwa perekat cerita, tokoh lemah yang diam-diam 
ingin dijaga Musashi. Osugi –juga tokoh pemerkuat cerita dengan kegeramannya--
mempengaruhi anaknya untuk membenci Musashi dan Otsu yang dianggapnya telah 
mengkhianati dan mempermalukan mereka di kampung halaman (V8). Ia juga 
memanas-manasi tokoh-tokoh lain untuk memusuhi dan menghabisi Musashi (V24-25). 
Tokoh Oko dan Akemi, digambarkan hanya sebagai pemuas laki-laki.  

Sebagai kisah percintaan, tokoh yang berperan sebagai benang merah antara 
tokoh Musashi dan Otsu adalah Takuan, pendeta Budha yang pengembara sekaligus 
bapak rohani Musashi. Dialah penyampai berita mengenai keadan Otsu kepada Musashi 
(V4). Tokoh ini berperan dalam perubahan Takezo menjadi Musashi (V2) dan ia 
berfungsi sebagai penasihat bagi Musashi (V2, V4 dan V7). Di samping itu, dalam 
Vagabond ditemukan bahwa 
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1. Musashi menghindari kontak fisik dengan perempuan, meskipun dirayu dan 
dicumbu Oko (V1). Ia hanya memikirkan Otsu. 

2. Matahachi sebaliknya gemar perempuan, demikian pula Seijuro, Ittosai, 
Hyogonosuke, dan Kojiro. 

3. Tokoh-tokoh yang tewas di tangan Musashi adalah Tenma, anak buah Tenma, 
Seijuro, Denshichiro, para pemburu pasukan sisa perang, dan 70 murid Yoshioka. 

4. Tokoh-tokoh yang tetap hidup setelah bertarung dengan Musashi adalah Takuan, 
Kohei. In’ei, Inshun, Yagyu, dan Ueda. 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Alur 

Dengan menggunakan flash-back, alur dalam Vagabond bergerak cepat, 
melompat-lompat dengan perpindahan episod yang acap tidak jelas. Apalagi bila 
gambaran itu tanpa teks  atau secara fisik tidak jelas (terlebih karena berhuruf kanji). 
Lihat: V9 #80, V11 #103; V19 #167. Namun alur itu akan melambat bila terjadi 
pertarungan sehingga peristiwa menjadi panjang (V5, V7, V8, V19, V20, V25, V26). 
Secara umum, Vagabond mengalir cepat dengan gambar-gambar yang informatif 

Pedang Membelah Tubuh 

V15 
Tangan Terpenggal 

V15 

Darah 

V21 
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bahkan imajinatif. Umumnya pertarungan digambarkan dengan kekerasan dan darah, 
seperti tampak pada tangan yang terpotong atau tubuh yang dibelah.  

”Sensor yang ada di komik Vagabond kurang konsisten, karena di beberapa 
chapter yang memperlihatkan bagian tubuh atau kekejaman disensor, sementara di 
chapter lain yang mempunyai tingkat kekejaman yang sama tidak disensor.”10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Catatan Catra Ditya Ramawirawan, Juni 2009. 

 Takezo & Otsu 

Remaja V1 

 
Musashi 

Pujaan V26 

Musashi Tokoh 

Teladan V5 

 
Adegan 

Seksual V1 

   Rindo Ingin 

Melerai V13 
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Adegan dan penggambaran hubungan intim muncul mana suka sesuai dengan 
logika emosi tokoh yang diutarakan. Walaupun ditutupi, misalnya dengan upaya 
pengambilan angle, apakah close up, panoramic, bahkan penuh atau separuh, atau 
membelakang atau menyamping, penggambaran hubungan serupa ini amat grafis. Di 
samping itu berbagai penggambaran tentang kehidupan seorang tokoh (misalnya anak), 
persahabatannya, dan keteladanan lainnya juga ditemukan dalam Vagabond. Beberapa 
gambar berikut dapat mewakili penjelasan di atas. 

Berdasarkan keinginan menjadi samurai terkuat dilandasi kehendak membalas 
dendam pada watak-watak retak dalam seri ini, yang direkat oleh cinta platonik Musashi 
dengan Otsu (mantan tunangan Matahachi sahabat karib Musashi), dan sepanjang cerita 
diburu oleh kehendak Osugi, ibu Matahachi, untuk membunuh Musashi, Vagabond 
menjadi komik yang sangat memikat. Pendeta Takuan bertindak sebagai tokoh 
bijaksana dengan filsafat dan pandangan ke depan. Kojiro yang bisu tuli namun tangguh 
dan mandiri menjadi penyeimbang tandingan bagi Musashi. Kemudian, dengan gambar 
yang realistik, detail, dan ekspresif, tidaklah mengherankan bila seri komik ini 
ditunggu-tunggu pembacanya. 

5.3.  Tanggapan Remaja 

Komik ini diterima sebagai komik realistik, sejarah, perjuangan, dan 
petualangan. Dengan cepat mereka menyepakati amanat komik ini sebagai 
”kemanusiaan, cinta, persahabatan,” ”nilai hidup dan semangat juang,”  ”kemandirian, 
ketekunan, kemerdekaan,” dan bahwa ”orang yang kuat dan berani saja yang dapat 
bertahan dalam hidup ini.” Komik ini juga diminati karena bukti berikut ini.  

”Gambar dan ceritanya benar-benar menyentuh dan nyata, seakan saya juga 
pernah atau sedang merasakannya. Bahkan, ketika membaca komik Vagabond 
ini seakan saya sedang melihat sebuah film yang diperankan oleh manusia 
secara nyata. Ketertarikan kepada gambar yang sangat indah dan realistik serta 
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dengan alur cerita yang seru dan menarik membuat saya semakin ingin 
membacanya dan terbawa dengan ceritanya. Berbeda dengan berbagai judul 
komik lainnya yang pernah saya baca. Komik-komik tersebut hanyalah sebagai 
hiburan tanpa saya mengetahui dan memahami pesan cerita dalam komik 
tersebut dan saya juga tidak selalu terbawa oleh ceritanya.”  

Sebagian mahasiswa menerima Vagabond sebagai karya dengan penggambaran 
yang ”indah dan realistis,”11 ”komunikatif, imajinatif,” ”naturalis dan mementingkan 
detail, bercerita secara efisien dengan silence picture yang kaya makna” dan ”artistik” 
walau menuntut penafsiran dan akibatnya ”memerlukan keterlibatan orangtua untuk 
memahaminya.” Di sini remaja menyadari bahwa komik tidak serta merta dapat dengan 
baik diterima anak. Walau memiliki filosofi hidup yang baik, ”Tokoh yang mengumbar 
nafsu membunuh. ... saling menumpahkan darah hanya untuk membuktikan siapa yang 
kuat” dikhawatirkan berdampak negatif bagi pembaca anak. Untuk itu ditawarkan untuk 
”memilih mana bacaan yang cocok untuk anak.” Di samping beberapa yang menyatakan 
pendapat yang tidak mengikat seperti ”ada bayangan arwah yang ada dalam tubuh 
Musashi dan arwah-arwah lain,” ”agak grafis,” ”penuh lakuan,” ”melulu hiburan,” dan 
”ingin membaca menunggu seri berikutnya,” hampir separuh dari mereka menyatakan 
bahwa komik ini ”sadis.” Bagi mereka, komik ini ”menegangkan, menakutkan karena 
darah,” ”berbahaya jika dilihat anak-anak,” ”tergambar sifat-sifat orang dewasa yang 
kompleks, dendam, pengecut,” ”terlalu keras dengan kata kasar, pembunuhan, 
kekerasan,” penuh ”... seks, maki-makian.” Ada yang secara tegas menyatakan bahwa 
komik ini bisa ”merusak masa depan bangsa” oleh karena itu tidak sepantasnya 
dikonsumsi anak-anak. 

5.4.  Tanggapan Anak-anak. 

Dengan latar yang berbeda, yaitu di toko buku Gramedia Jakarta Timur, yang 
bebas terbuka dan tanpa pengarahan atau perbincangan yang direncanakan, saya 
berbicara serta-merta dengan 6 (enam) anak tentang Vagabond yang mereka baca secara 
terbuka namun rahasia.12 Saya datang dengan melepaskan semua atribut keguruan atau 
keibuan saya. Saya membaca bebas, lama, menyender dengan pilihan waktu yang juga 
bebas yaitu tiga kali datang, satu kali hari Selasa yaitu 5 Mei 2009 pukul 12:00—15:00 
dan dua kali hari Jumat yaitu 15 Mei 2009 dan 22 Mei 2009 pukul 14:00—16:00. 
Keenam anak ini berusia 10, 12, dan 13. Mereka selalu berdua, dan dari segi saya, itu 
menolong pembicaraan karena mereka dapat saling membantu. Lagipula, saya selalu 
menemukan mereka membaca sambil atau cekikikan atau sungguh serius mencerna 
gambar. Biasanya, saya akan membaca lama, dan anak-anak itu akan saya dengar (lihat) 
membaca (artinya, karena girang menyaksikan gambar hingga bereaksi spontan 
bersuara) atau di hadapan atau di belakang saya. 

Setelah agak lama melihat-lihat dan memilih-milih bacaan, saya duduk di lantai 
membaca komik Vagabond hingga hampir selesai beberapa jilid. Apa yang dihimpun di 
sini adalah kesimpulan yang utama dari pembicaraan kami. Banyak yang dibicarakan, 
tetapi itu lebih ke pembicaraan pembuka dan penutup yang berkaitan dengan hidup dan 

                                                 
11 Maksudnya, dapat “merasakan kesadisan, kesedihan, kelucuan, dan rasa cinta dalam komik ini.” 
12 Yang dimaksud dengan pertemuan serta-merta adalah: saya bertemu dengan anak-anak pembaca 
Vagabond tanpa persiapan, pengaturan, bahkan perencanaan. Di antara banyak pengunjung di bagian 
komik, situasi mendorong pertemuan kami. Setelah berbicara lama, kami berpisah dan tidak pernah 
bertemu lagi. 
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sekolah mereka. Mula-mula saya berbicara dengan dua anak laki-laki yang sedang 
membolak-balik Vagabond sambil sebentar-sebentar membicarakannya, seolah berbagi 
dan mendiskusikannya diselingi kesungguhan dan kegembiraan. Waktu akhirnya saya 
bertanya “Adik lagi baca apa sih?” Spontan mereka menjawab, “Lho, bukannya Ibu 
juga?” Kami jadi tertawa kecil, lalu melanjutkan pembacaan masing-masing (saya 
masih mendengar mereka berbagi info lagi, saling menunjukkan mana yang menarik, 
seperti dengan menyebut nama tokoh yang gagah atau menunjuk bagian tubuh yang 
tersingkap, untuk kemudian saya bertanya: “Eh, lihat dong, kamu baca yang mana sih?” 
Dan mereka menunjukkan bacaannya dan saya ikut melihat dan bertanya: “Lho, ini 
siapa? Ngeri amat?” Jawab mereka, “Agh, Ibu ini. Itu kan biasa.” “Lho masak ini biasa, 
kamu nggak serem?” Tanya saya. Mereka makin tertawa, dan malah mengatakan: 
“kalau nggak ada begitu ya bukan Vagabond dong.” Selanjutnya, pembicaraan kami 
membuahkan jawaban seperti ini: “Saya tahu dari kakak saya, saya suka sekali sama 
dia, jadi suka membaca di rumah,” “Ibu nggak pernah tahu, soalnya ibu pulang malam, 
yang penting pr (maksudnya Pekerjaan Rumah, rks) saya jadi,” “beginian sih nggak 
nakutin Bu, cuma kadang serem aja, atau jadi geli, nggak lama ini,” “saya suka dan 
selalu nunggu seri lanjut, soalnya seru dan menegangkan” “gambarnya disken13 kakak,” 
“saya suka Musashi, kuat, baik, rajin.” 

Hari lain saya bertemu, anehnya dengan sepasang laki-laki juga, dan mereka 
sudah duduk di SMP, seperti tampak dari caranya membaca yang berbeda. Dengan 
pura-pura mencari buku, akhirnya saya berbincang dengan mereka. Enak sekali, 
terbuka, bahkan kami tertawa-tawa. Perbincangan bermula dari pertanyaan saya atas 
penggambaran hubungan seksual yang tidak cukup jelas tetapi tergambar sepasang 
manusia, kecil, dan semua pohon besar sekeliling mereka seolah tercabut dari tanah. 
Mereka lalu menjawab begini: “Lho, Ibu koq nggak ngerti?” Itu kan lagi begituan?” “Ini 
menyenangkan Bu, menghibur sekali, nggak apa-apa koq,” “saya suka gambarnya, 
cakep, dan tinggi dia,” “persahabatannya juga enak, ingat aja Kojiro,” “Lho Bu? 
Ngapain? Itu kan pikiran dia? Lha itu cerita dalam pikiran dia,” “mengasyikkan, bacaan 
ringan.” “saya akan baca terus, nggak apa, bacaan lain juga sama di majalah, game, 
apalagi video.” 

Hari terakhir, saya berjumpa dengan sepasang anak laki-laki kelas 5 SD. Entah 
mengapa, waktu saya berjumpa mereka dan bertanya tentang tanggapannya atas 
Vagabond, mereka agak kaku dan takut. Akan tetapi waktu saya katakan bahwa 
keponakan saya juga ingin tahu, maka mereka menjadi terbuka. Untuk mereka, saya 
bahkan secara khsusus bercerita bahwa Vagabond itu ditulis untuk orang dewasa. 
Mereka takzim mendengarkan sambil memegangi serinya. Lalu saya tanyakan apa yang 
mereka dapat dari buku itu. Mereka dengan runut berkata bahwa: “Temen yang ngasih 
tahu, jadi suka baca,” “gambarnya bagus, beneran,” “Musashi itu suka kerja keras, 
pendiam, disiplin, dan dia itu seperti pejuang,” “dia suka ngajarin,” “dia sayang Otsu, 
kan kelihatan dari pikirannya?” “saya suka sama dia,” “kakak saya bilang  ada sadisnya, 
tapi saya sih suka humornya, terus keqnya sayang sekali sama Otsu,” “gampang 
bacanya Bu, kan lihat ikutin aja gambarnya,” “sering baca koq Bu, udah biasa, kan 
cuman iseng,” “nggak takut koq, cuman jangan bawa ke rumah.” 

Keenam anak ini mengatakan bahwa mereka sudah membaca berbagai komik 
sejak mereka bisa membaca. Mereka membaca komik Jepang, Korea, juga Indonesia 

                                                 
13 Maksudnya scanned, dengan menggunakan scanner. 
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dan di toko buku mereka ikut membaca komik yang jarang ada di dekat rumah seperti 
komik buatan Indonesia belakangan ini. Sejak kecil hiburan yang mereka nikmati 
adalah kartun di televisi. Mereka juga suka dengan game-game yang kadang-kadang 
harus disewa bersama-sama, “kalau persis lagi tidur di rumah teman.” Kalau ada uang, 
mereka pergi bermain ke semacam Play Station. Menurut mereka, mereka sudah malas 
membaca “Sinchan,” karena sudah lama, “lagi pula itu anak-anak,” kata mereka. Kalau 
membaca komik, mereka mencari yang menampilkan jagoan, superhero “yang baik dan 
menang.” Ketika ditanya apakah mereka membaca buku cerita yang tidak bergambar, 
kesemuanya menjawab dengan menggeleng “agak malas,”  “karena panjang dan tidak 
menarik.” 

VI.  Pembicaraan. 

Tokoh Musashi yang kuat, berprinsip, dan manusiawi adalah tokoh yang mudah 
diteladani. Tokoh yang bersumber dari sejarah Musashi pada abad XVI dan XVII itu 
juga menggambarkan bagaimana watak dan kekuatan masyarakat Jepang masa itu. 
Novel drama percintaan serta epik itu menggambarkan pergumulan manusia untuk 
melawan dirinya sendiri agar menjadi manusia sejati.  

Vagabond yang populer dan menjadi bahan bacaan yang dinanti-nantikan oleh 
anak-anak –yang bukan pembaca sasaran-- di Jakarta itu pada dasarnya perlu dipahami 
sebagai tindak yang sangat relevan dengan kebutuhan mereka (Fletcher-Spear, Jenson-
Benjamin, and Copeland 2005). Pada anak yang membaca dan mencari keasyikan dan 
informasi, gambar “bercerita secara otomatis dan dipahami tanpa kesulitan” (Nodelman 
1988: 5). Anak-anak dan remaja yang memiliki kemelekhurufan visual yang tinggi, 
sesuai dan ditambah dengan kemudahan dan kesenangan yang ditawarkan komik, 
menggunakan gambar sebagai bahasa yang paling mereka kenal.14 Oleh karena itu, 
ketangkasan remaja menerima Vagabond sebagai komik dengan gambar yang “indah 
menarik penuh cerita,” “berbicara dengan imajinatif ekspresif dan membuka imajinasi,” 
“sehingga watak lebih realistik dan mendorong fantasi,” dapat kita pahami sebagai  
bagian dari diri dan kebutuhan mereka. Termasuk di sana adalah penerimaan mereka 
atas Musashi sebagai superhero –“yang melawan kejahatan dan berjuang untuk 
kebenaran”--yang mereka perlukan (Patten 2004). Dengan gambar-gambar yang 
ekspresif yang senyawa dengan keperluan dan eksistensinya itu, mereka juga mendapat 
pengetahuan tentang pentingnya mengalahkan diri sendiri.  

Apa sebetulnya yang dimaksud dengan superhero? Tokoh serupa ini harus 
mengingatkan kita pada Superman, Batman, Ninja, Spiderman buatan Amerika yang 
memiliki kemampuan superhuman, tampil dengan kostum yang istimewa, menunjukkan 
kekuatan otot, dan selalu berperang untuk kebaikan. Jika kita menyimak Musashi yang 
berikhtiar membawa perdamaian ke dalam dunia, maka mudah dipahami mengapa 
pembaca anak dan remaja mengasosiasikan Musashi sebagai superhero. Padahal dia 
hanya hero, tokoh utama cerita, yang memang dengan ketekunan dan disiplinnya dapat 
menguasai keahlian berpedang. Dia hanya berperang melawan dirinya, membuktikan 
kemampuan pedangnya, bahkan percintaannya dengan Otsu tidak secara penuh menjadi 
kenyataan. Jadi dipandang dari keperluan anak atas tokoh identifikasi, maka 

                                                 
14 Lihat juga Seno Gumira Ajidarma, Tiga Panji Tengkorak: Kebudayaan dalam Perbincangan, disertasi, 
Depok, Universitas Indonesia, 2005, h. 29. 
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keteladanan dan kemanusiaannyalah yang dipetik pembaca anak (termasuk di dalamnya 
berbagai kelemahannya). 

Setelah menyelami Musashi sebagai novel, maka Vagabond yang bersumber 
daripadanya itu wajib dibaca sebagai gambar. Judulnya langsung berubah menjadi 
Vagabond, manusia tanpa rumah, pengembara yang karenanya hampir semua tingkah 
lakunya dalam cerita menjadi berterima: tidak mau diganggu perempuan, tidak bisa 
membawa Otsu, tidak terikat dengan murid, tidak mudah percaya, dll. Lagipula, ditinjau 
dari segi kegandrungan anak atas komik –yang bukan haknya itu—Vagabond, judul dan 
citra pengembara mudah mereka pahami, mengingat usia dan masa pencariannya baik 
secara psikologis maupun sosial. Anak muda yang nakal ini, yang kemudian 
digembleng dan berubah menjadi laki-laki kuat dan mempunyai tujuan hidup, bahkan 
berciri kemanusiaan lain yang sangat menarik. Misalnya, dia tetap hormat pada Osugi, 
suka membantu, memiliki rasa persahabatan, dll. Sifat-sifat seorang vagabond seperti 
sulit diterka, hidup seolah tak bertujuan, pada dasarnya mirip dengan dunia fantasi 
seorang anak dan remaja: “cakep dan tinggi,” “kuat,” dan “baik.” Secara umum, 
kegelisahan, kekuatan, pencarian, hingga pergumulan dan perlawanan atas kelemahan 
Musashi adalah sisi kemanusiaan yang sangat mudah dikenali dan dengan demikian 
dikaitkan dengan diri pembaca. 

Melalui kerangka berpikir bahwa setiap orang memaknai bacaannya sesuai 
dengan keperluan dan latar belakang yang dipunyainya, sebagian dari remaja secara 
langsung menolak penokohan Vagabond yang tidak realistik karena cerita yang terlalu 
kompleks dengan elemen sadisme baik secara fisik maupun visual. Untuk mereka, buku 
itu tidak pantas dibaca anak-anak. Menurut mereka, muncratan darah, anggota badan 
yang terpotong, bagian badan  yang terbuka dan tidak senonoh akan “merusak masa 
depan bangsa.” Dalam hal ini, mereka sudah secara langsung bertindak sebagai orang 
dewasa dengan fungsi “membimbing anak-anak” (Sarumpaet 1976), menjadi pendidik 
yang menganggap komik sebagai racun serta mempertimbangkan pentingnya anak 
dididik sebagai generasi penerus. Bermodalkan nilai dan norma yang mereka percaya, 
mereka memikirkan kelanjutan nasionalitas orang Indonesia. Sebagai remaja yang 
secara formal belajar tentang anak dan kehidupan serta budayanya, remaja ini 
mengkhawatirkan keadaan sekeliling yang dapat mencemari anak-anak. Bagi mereka, 
secara normatif anak dipandang sebagai manusia bersih dan murni. 

Sebagian lainnya, sangat suka dengan Vagabond bahkan menemukan berbagai 
kisah yang patut diteladani, sehingga tidak menolak Vagabond, tetapi menyarankan agar 
anak-anak membacanya dengan “keterlibatan orangtua untuk memahaminya.” Mereka 
khawatir kalau ada gambar yang tidak dapat dipahami anak. Demikian pula untuk 
tindakan dan perilaku keras yang “mungkin berdampak negatif” bagi anak, mereka 
menyarankan agar dipilih “mana bacaan yang cocok untuk anak.” Kelompok ini, walau 
menikmati komik dengan girang, tetap memiliki pembatasan bagi anak. Betapapun 
mereka membaca komik yang sama, dan menemukan kegembiraan yang boleh dikata 
sama pula, mereka menganggap anak belum siap. Jadi sedikit berbeda dari rekan-
rekannya yang secara tegas menolak, mereka secara bijak memberi jalan keluar: 
orangtua perlu terlibat dalam pembacaan dan harus dipilih mana bacaan yang cocok. 
Artinya, sebenarnya, mereka juga merasa bahwa komik tidak cocok bagi anak-anak. 
Remaja yang menemukan kegembiraan dalam komik ini, betapa pun, terhambat dilema 
manakala berpikir mengenai bacaan dan kehidupan anak. 
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Di sisi lain, lebih menarik lagi, anak-anak yang sejak awal sadar bahwa komik 
adalah bacaan terlarang (“Ibu nggak pernah tahu,” “jangan bawa ke rumah”) itu ternyata 
menemukan idola yang dicarinya pada komik Vagabond. Mereka kagum dengan 
tampilan dan kejantanan  Musashi, mereka ingin sekuat dan sesungguh Musashi, 
termasuk ingin seperti dia yang suka kerja, berdisiplin, tak mau diganggu, suka 
mengajar, menyayangi Otsu, menghormati lawan, berkemampuan tinggi untuk belajar, 
beradaptasi, dan lainnya.15 Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan perkembangan anak 
yang memerlukan tokoh teladan sebagai pembimbing.  

Bertolak belakang juga dengan pendapat orang dewasa dan pendidik pada 
umumnya, anak-anak ini melihat kesadisan sebagai sesuatu yang lumrah, karena bagi 
mereka hal itu sudah menjadi pengalaman biasa, “kalau nggak ada begitu ya bukan 
Vagabond dong,” “beginian sih nggak nakutin” (ada di majalah, video, game).  
Demikian pula adegan persetubuhan serta banyak halusinasi lainnya, juga mereka 
anggap biasa (“itu kan lagi begituan,” “itu kan biasa,” “lha itu cerita dalam pikiran dia”) 
dan bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan, sesuai dengan apa yang didengar di 
lapangan, mereka asyik memperbincangkan perilaku orang dewasa yang ada dalam 
buku seolah membicarakan teman mainnya sendiri. Kemarahan, dendam, kerinduan, 
bahkan nafsu birahi telah menjadi pengalaman keseharian nereka. Dengan demikian, 
adegan seks –yang menurut orang dewasa tidak sepantasnya mereka lihat dan baca—
juga bukanlah sesuatu yang terlalu baru bagi mereka. Seperti dikatakan Fletcher-Spear 
dkk. di atas, gambar, grafis, atau komik secara gamblang bercerita pada anak-anak. 
Itulah sebabnya –didorong pula oleh keadaan sosial yang justru kondusif--mereka 
dengan mudah terpanggil ke komik. Tidak heran, anak-anak berusia 10, 12, dan 13 itu 
dengan santai menikmati komik peruntukan orang dewasa. 

Ada empat hal mendasar dalam Vagabond. Pertama, komik mengisahkan tokoh-
tokoh yang ingin menjadi orang tak tertandingi. Kedua, tujuan tokoh menekuni jalan 
pedang adalah untuk membalas dendam. Ketiga, tokoh-tokoh penggerak cerita adalah 
tokoh-tokoh bermasalah dengan masa lalu  buruk. Keempat, alur/cerita bergerak cepat, 
melompat, dengan flash back serta kenangan dan halusinasi. Keempat aspek struktural  
–yang bersumber dari novel Musashi  namun dalam banyak hal berbeda penekanan 
demi penggambaran dan efektivitas format— yang disampaikan dengan gambar 
tersebutlah yang menarik dan mengikat pembaca: ada yang sangat tertarik, baik remaja 
apalagi anak, namun ada juga yang menolak. 

Dalam format komik, tak pelak gambarlah yang utama mempengaruhi pembaca. 
Deskripsi, narasi, penokohan, penyajian diusung oleh gambar. Gambarlah yang 
menentukan apakah pembaca akan menolak atau menerimanya. Gambarlah yang 
mengikat atau melepaskan pembaca. Berkaitan dengan proses komunikasi makna, 
penerimaan atau penolakan itu, ada pembaca yang mempertimbangkan isi, dampak, 
alasan, latar belakang, bahkan peraturan dan konvensi sosial. Ada juga –dalam hal ini 
anak-anak—yang malah tidak memikirkan apa pun selain membaca gambar, 
menikmatinya, menemukan tokoh yang dicarinya, dan  seterusnya mengikuti (Kurnia 
2003). Sebenarnya, dengan membaca Musashi dan Vagabond, harus diakui, bahwa 
sangat banyak hal yang dapat dibaca dan ditemukan dalam komik ini. Bahkan dengan 
mencoba memahami dunia anak, kita dapat menghargai manfaatnya. Dengan mencoba 

                                                 
15 Kisah Musashi ini secara organis juga menunjukkan pergumulan anak-anak, remaja, sehingga juga 
menjadi bahan yang turut mendekatkan anak-anak pada bacaan orang dewasa ini. 
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membaca Vagabond, kemungkinan besar kita dapat menjawab berbagai pertanyaan dan 
kerisauan anak. 

VII.  Simpulan. 

Musashi mengisahkan tokoh yang berjuang mencari kesejatian dirinya dengan 
menjadi samurai pengembara dan membawa damai dan  kebaikan bagi banyak orang. 
Sebagai novel, pembaca diberi kesempatan memahami pergumulan tokoh dan dari sana 
mendapatkan teladan, kesungguhan, dan keseruan yang dicarinya melalui 
penggambaran, pemilihan diksi, penggambaran latar yang tepat, dan penokohan yang 
terpercaya. Komik Vagabond, di sisi lain, mengambil Musashi sebagai landasan, tetapi 
mengungkap pergumulan tokoh itu dengan cara berbeda sesuai dengan keperluan dan 
efektivitas formatnya yaitu dengan menggunakan gambar.  

Untuk kepentingan format itu, tidaklah mengherankan apabila Vagabond 
menggambarkan secara ekspresif, komunikatif, dan imajinatif tokoh-tokoh yang sangat 
kuat perkasa seolah kehausan darah, tokoh retak yang bagai melawan nasib berjuang 
dan itu tampak menyempurnakan alur yang harus cepat melompat dan mengalir. Komik 
menuntut  lakuan cepat dan kejutan serta ketegangan visual. Dalam Vagabond 
terkadang ditemukan digresi melalui lamunan bahkan halusinasi, pedang terhunus, 
pergumulan fisik yang tentu saja visual dan dramatis. Inilah sebabnya lahir tiga hal 
menarik dalam penelitian ini. Sebagian memujinya, sebagian lain menolaknya, dan 
sebagian sisanya, justru anak-anak yang ”dirisaukan” itu, menikmatinya tanpa 
kekhawatiran.  

Jadi, dengan mengenali keperluan anak akan tokoh teladan, dapatlah dipahami 
bila mereka yang dibesarkan oleh film kartun itu, yang juga memiliki kemelekhurufan 
visual yang tinggi, menemukan idolanya (superhero yang menjadi pembimbingnya) 
pada Vagabond. Berbagai kekerasan bahkan adegan seksual dalam Vagabond mereka 
terima sebagai sesuatu yang tentu saja menarik namun biasa. Sama seperti anak-anak, 
sebagian remaja menghargai Vagabond sebagai bacaan menarik dengan ilustrasi yang 
imajinatif mengisahkan tokoh yang penuh misteri, lakuan dramatis, bahkan nafsu. 
Keputusan mereka menjadi dilematis saat para remaja ini berpikir dalam ranah anak-
anak. Ternyata mereka tetap menganggap bahwa komik harus dibaca secara hati-hati 
dan anak-anak perlu dibimbing membacanya. Lebih pasti dan keras dari itu, sebagian 
remaja lainnya secara tegas menolak Vagabond. Menurut mereka, berbagai tindak 
kekerasan dan adegan seksual yang tergambarkan pada Vagabond berbahaya bagi 
pembaca anak. Dengan pertimbangan nilai sosial baik bacaan maupun pembacanya, 
mereka menganggap Vagabond dikhawatirkan dapat merusak nasionalitas bangsa 
Indonesia.  

Dalam kerangka berpikir menerima pemaknaan berdasarkan keperluan dan latar 
belakang si pembaca, penelitian ini menemukan Vagabond sebagai bacaan yang 
menarik, diperlukan dan didamba, sekaligus mutlak ditolak. Apa yang hendak dikatakan 
temuan ini? Bagaimana pun, setiap orang membaca komik/manga dengan cara yang 
berbeda. Sesuai dengan apa yang mendorong dan keperluannya, ada pembaca yang 
mencari tawa, alur yang ketat, tokoh yang prima bahkan ambigu, termasuk tema atau 
amanat yang bermanfaat. Penolakan sebagian remaja atas Vagabond merujuk pada tabu 
mengenai seksualitas yang selama ini sudah menjadi bagian dari norma pendidikan 
yang ada. Termasuk di dalamnya adalah tuduhan bahwa komik sangat buruk selera, 
penuh kekerasan yang dapat mengganggu keamanan anak-anak. Pelarangan atas komik 
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yang diminati anak juga bersumber dari ketidaktahuan mengenai keperluan mereka baik 
fisik maupun psikologis, dan adanya kesenjangan antara melarang dan memahami. 
Penolakan serupa ini sekaligus menunjukkan bagaimana generasi muda mengonsumsi 
komik dengan nilai yang ada dan norma yang mereka percaya. Sebagian generasi muda 
ini tidak lagi melulu membaca komik untuk perasyikan –sebagaimana anak-anak 
menonton gambar di segala tempat-- tetapi lebih ke mencari kemanfaatannya. 

Mengingat kembali ke tahun 1974, menyaksikan anak-anak yang asyik 
membaca komik di balik buku pelajarannya, dan kini mengetahui anak-anak bahkan 
mencari tokoh teladan pada komik yang bukan bagiannya, dapatlah dipastikan, 
kegirangan yang diberikan gambar pada anak adalah fakta yang tidak terbantahkan. 
Sejalan dengan itu, hiruk pikuk pembicaraan dan tarik ulur antara terima-tak-terima 
komik selama ini, hingga saat ini, bahkan kaum remaja menolak dengan alasan 
pendidikan dan moralitas, maka ada hal yang perlu dicatat. Pertama, anak tetap lebih 
suka membaca komik dan karena memiliki kecakapan visual serta keperluan 
menemukan tokoh teladan, maka komik bagi anak menjadi tempat perasyikan dan 
keteladanan. Kedua, dengan mempertimbangkan nasionalitas bangsa Indonesia, kaum 
remaja –hampir serupa dengan orang tua mereka zaman dulu-- menganggap komik 
sebagai racun bagi anak-anak.  Dalam hal ini, telah terjadi regenerasi  pemeran penjaga 
moral, artinya, jika dulu orang tualah yang menghardik komik, maka kini kaum 
remajalah yang bertindak. Ketiga, pertikaian antara anak dan orang dewasa mengenai 
komik, tumbuh kembang dan mati hidup industri budaya ”yang biasa-biasa saja” ini 
dapat menjadi gambaran atau mewakili kehidupan masyarakat: adanya kesenjangan 
antara melarang dan memahami anak; adanya ketidaksepahaman dalam nilai bahkan 
norma; dan tentu saja adanya ketidakhirauan atas realitas sosial anak. Keempat,  anak, 
bagaimana pun, tetap dianggap berbeda dari orang dewasa. 
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