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PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dewasa ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan format teknologi 

media konvensional yang dikombinasikan dengan teknologi media digital yang 

kemudian terintegrasi dengan pola konsumsi media pada tata kehidupan dan 

budaya masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi teknologi media baru. 

Staubhaar, LaRose dan Davenport (2014) menjelaskan bahwa 

perkembangan teknologi media baru ini berdampak pada pergeseran budaya 

yang menawarkan gaya hidup baru, penciptaan lapangan kreasi, pergeseran 

perspektif bisnis media, kebijakan baru dan munculnya isu-isu sosial yang unik. 

Penegasan Staubhaar, LaRose dan Davenport menjadi potret bahwa perubahan-

perubahan  yang muncul  mampu  menembus  batasan  ruang  dan  waktu  

sehingga penggunaan media menjadi lebih  efisien  dan  produktif bila 

dibandingkan  dengan  penetrasi media-media konvensional sebelumnya.   

Dalam sebuah acara yang dinamakan Apple Worldwide Developers 

Conference pada tanggal 13-16 Mei 1997, Steve Jobs, CEO Apple Inc., 

mengatakan bahwa esensi dari dibuatnya produk Apple tidak semata-mata 



2	
	

Universitas Pelita Harapan 
 

untuk memberi efisiensi bagi penggunanya, namun untuk membantu orang-

orang berpikir out of the box dan membuat perubahan di dunia ini. Sebagaimana 

dikutip dari situs CNN Milian (2011) mengatakan bahwa, “What is Apple, after 

all? Apple is about people who think ‘outside the box,’ people who want to use 

computers to help them change the world, to help them create things that make 

a difference, and not just to get a job done”. 

Gagasan mengenai penciptaan produk Apple oleh Steve Jobs dalam 

membantu masyarakat dalam membuat perubahan disambut oleh Mark 

Zuckerberg, seorang pendiri Facebook, bahwa media sosial miliknya, 

Facebook, ditujukan untuk memberikan kuasa bagi masyarakat untuk berbagi 

konten apapun yang mereka inginkan, berkomunikasi dengan siapapun yang 

mereka inginkan dimanapun orang tersebut berada (Hom, 2013). 

Jobs dan Zuckerberg menjadi potret bagaimana teknologi demikian 

cepat berkembang dalam dunia era teknologi digital. Salah satu hal yang 

menjadi tolak ukur perkembangan teknologi baru tersebut dapat dicermati 

dengan pesatnya perkembangan penggunaan internet di seluruh dunia.  

Perkembangan internet yang berlangsung pesat ini ditandai oleh dua 

hal penting, yakni: (1) Peningkatan signifikan jumlah pengguna internet; (2) 

Perkembangan infrastruktur Information Communication Technology (ICT) 

yang sudah memadai.  Menurut hasil survei Global Digital Snapshot yang 
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dipublikasikan oleh Hootsuite per Januari 2017, terdapat 3,7 miliar orang (50% 

dari 7,4 miliar penduduk dunia) menggunakan internet dan sebesar 2,7 miliar 

orang (setara dengan 37%) melakukan penetrasi aktif pada media sosial. Di 

Indonesia sendiri terdapat 132,7 juta pengguna internet (51% dari 262 juta total 

penduduk), dan dari jumlah tersebut sebanyak 106 juta orang (40% dari 262 

juta total penduduk) adalah pengguna jaringan media sosial. Angka ini 

menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk aktif penetrasi media 

sosial nomor 3 terbesar di dunia setelah Cina dan India. 

Berdasarkan data statistik penggunaan internet dan media sosial di 

atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia terbilang aktif dalam 

mengakses media sosial. Internet dan media sosial kemudian menjadi medium 

andalan untuk melakukan pencarian informasi, memperkenalkan produk-produk 

bisnis unggulan, menjalin komunikasi pertemanan, hingga bentuk penunjukkan 

eksistensi diri. Perubahan gaya hidup di antara para pengguna internet dan 

media sosial menunjukkan bahwa media baru di sini turut memperkenalkan 

alternatif budaya dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Secara umum, melalui media konvensional, keterlibatan aktif 

masyarakat dalam mengekspresikan identitas melalui majalah, televisi, iklan, 

film dan lainnya–memiliki kecenderungan “penyempitan” atas peluang untuk 

menjadi ikon ekspresi gaya hidup secara cepat karena tidak semua orang 

memiliki akses. Oleh karenanya, eksis dalam dunia media sosial menjadi 
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pilihan strategis ketika ekspresi diri bukan lagi menjadi halangan yang 

signifikan. 

Representasi gaya hidup melalui eksistensi di media sosial sesuai 

dengan kreativitas dan elemen-elemen estetis akan lebih mudah dan cepat 

tersampaikan kepada masyarakat luas. Salah satu media sosial yang saat ini 

tengah digandrungi dan banyak peminatnya adalah Instagram. 

 

Tabel 1.1. Statistik Pengguna Media Sosial di Indonesia Tahun 2017 

Deskripsi Total Pengguna 
Persentas

e 
Total Pengguna 106 juta 40 

YouTube 51,9 juta 49 
Facebook 50,8 juta 48 

Instagram 41,3 juta 39 
Twitter 40,3 juta 38 

Whatsapp 40,3 juta 38 
Google+ 38,1 juta 36 

FB Messenger 32,8 juta 31 
Line 31,8 juta 30 

Linkedin 29,6 juta 28 
BBM 27,5 juta 26 

Pinterest 23,3 juta 22 
WeChat 22,2 juta 21 

Sumber: Global Digital Snapshot January-Hootsuite (2017) 

 

Instagram menjadi  medium  yang  dapat  diakses  dengan  mudah,  

murah,  dan  cepat. Sebagaimana telah dipaparkan pada Tabel 1.1. di atas, 

pengguna Instagram di Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar yang 
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diminati oleh pengguna internet dan interaksi aktif di media sosial. Meski sudah 

ada Facebook atau Twitter yang lebih dulu populer, Instagram mempunyai ciri 

khas tersendiri. Fitur berbagi foto ataupun video yang menjadi identitas 

Instagram telah memanjakan penggunanya untuk membagikan konten yang 

diinginkan. Menurut data yang dilansir Global Digital Snapshot January (2017) 

per Januari 2017, jumlah pengguna aktif Instagram telah mencapai 600 juta 

orang.  

Instagram merupakan sebuah aplikasi mobile yang dapat diakses 

melalui media berbasis iOS, Android, dan selular Windows, maupun PC yang 

memungkinkan pengguna dapat membidik, mengedit dan mengunggah foto 

atau video, menerapkan filter digital, serta memiliki fitur tag dan hashtag, serta 

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk 

milik Instagram sendiri. 

Istilah yang digunakan untuk seseorang yang dianggap eksis di 

Instagram secara aktif dan kreatif disebut dengan selebgram. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, para selebgram memiliki latar belakang profesi yang 

beragam. Mereka tidak hanya berasal dari selebriti yang sudah top di layar 

kaca. Selebgram bisa juga seorang pencinta fotografi, pehobi travelling, pehobi 

otomotif, pencinta kopi, beauty influencer, pencinta binatang, atau sekadar 

penyuka humor, dan berbagai profesi lainnya.  
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Selebgram umumnya memiliki ribuan hingga jutaan pengikut 

(followers). Mengapa bisa demikian? Kuncinya ada pada konten yang 

ditampilkan dalam akun Instagram. Semakin mereka aktif, kreatif, dan inovatif 

dalam mengelola konten, maka semakin mereka akan menjadi magnet dalam 

menggiring pengguna Instagram untuk melakukan penelusuran lebih dalam di 

akun Instagram mereka tersebut.   

Layaknya penggemar terhadap artis pujaan, followers ini juga 

mengikuti keseharian para selebgram. Followers memberikan komentar 

dan likes pada setiap unggahan selebgram. Berbeda dari artis di layar kaca, 

selebgram memiliki kedekatan yang lebih dengan para followers-nya. Hal ini 

lantaran mereka menampilkan kegiatan sehari-hari yang tidak bisa disentuh 

oleh artis layar kaca. Tidak jarang, para selebgram ini juga langsung 

berinteraksi melalui kolom komentar dengan followers-nya. Dengan ratusan 

ribu dan jutaan followers setia, selebgram mendapatkan popularitas yang tidak 

kalah dengan selebriti-selebriti layar kaca. Sebut saja Abel Cantika dengan 

nama akun Instagram @abellyc, Rachel Vennya dengan nama akun Instagram 

@rachelvennya, dan Sarah Ayu dengan nama akun Instagram @sarahayuh_. 

Abel Cantika, Rachel Vennya, dan Sarah Ayu merupakan tiga contoh 

selebgram perempuan yang terbilang sukses mendapatkan kepopuleran melalui 

konten-konten yang mereka unggah ke dalam akun Instagram mereka. Dengan 
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memiliki belasan ribu followers, nama mereka sudah tidak asing lagi bagi para 

pengguna Instagram di Indonesia, terutama di kalangan perempuan.  

Walaupun tidak satupun dari ketiganya memiliki latar belakang 

sebagai artis layar kaca maupun model majalah, kini mereka berhasil menarik 

puluhan ribu followers bahkan sudah memiliki grup penggemar sendiri melalui 

gaya hidup, cara berpakaian, hingga cara merias wajah yang mereka tampilkan 

secara inspiratif dan kreatif dalam konten akun Instagram mereka. Berikut 

beberapa potongan konten yang diunggah dalam akun Instagram mereka: 

 

Gambar 1.1. Konten akun Instagram @abellyc (Abel Cantika), Agustus 2017 

Sumber: instagram.com/abellyc 
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Gambar 1.2. Konten akun Instagram @rachelvennya (Rachel Vennya), Agustus 2017 

Sumber: instagram.com/rachelvennya 
 

 

 Gambar 1.3. Konten akun Instagram @sarahayuh_ (Sarah Ayu), Mei 2017  

Sumber: instagram.com/sarahayuh_ 

 

Bermula dari konten-konten yang mereka unggah dalam Instagram, 

Abel Cantika, Rachel Vennya, dan Sarah Ayu telah dikonfirmasi oleh para 
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followers-nya sebagai panutan mereka dalam hal gaya berpakaian dan merias 

wajah karena mereka dianggap merepresentasikan makna “perempuan cantik”. 

Sekilas jika melihat sosok para selebgram di atas, dapat ditangkap beberapa 

persamaan di antara mereka seperti kulit putih yang berseri, rias wajah yang 

membuat hidung tampak mancung, pipi tampak tirus, mata tampak besar 

berbinar, ditambah dengan rambut terurai dengan warna alami.  

Dari jumlah followers, ratusan komentar-komentar dari followers 

dalam akun Instagram para selebgram tersebut yang isinya kebanyakan 

menyanjung kecantikan mereka, dan seringnya mereka mendapat tawaran 

endorse dari produk-produk kecantikan, seolah mengafirmasi bahwa gambaran 

perempuan cantik adalah seperti mereka, yaitu jika digambarkan secara fisik: 

badan langsing, kulit putih, hidung mancung dan rambut panjang. 

Di  Indonesia  sendiri, ada  ciri-ciri  fisik  tertentu  yang  menjadi  

standar  bagaimana seorang  perempuan  dapat  dikatakan  cantik.  Hasil  survei  

dari  beberapa  laman situs,  seperti Liputan  6  Forum  dan  Beringaz.com, 

menyatakan  bahwa  ciri-ciri  fisik  perempuan  cantik menurut  pria  Indonesia 

antara  lain  memiliki  rambut  sehat  panjang,  bibir  penuh, bertubuh  tinggi  

langsing,  memiliki  wajah  putih  mulus,  dan  mengenakan  kosmetik namun 

tetap terlihat natural. Kulit wajah putih mulus memang sudah menjadi mitos 

cantik yang begitu dalam mengakar di negara-negara Asia, tidak terkecuali 

Indonesia. Menelisik sejarahnya, tidak salah jika dikatakan superioritas kulit 
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putih di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial di mana kaum pribumi 

bertemu dengan bangsa Belanda dengan ciri khas yang pada saat itu dianggap 

superior (Saraswati, 2017).  

Pandangan lainnya dari hasil wawancara situs daring fimela.com 

dalam rubrik fashion and style tentang pandangan laki-laki Indonesia terhadap 

perempuan cantik dari berbagai perspektif dalam dilihat dari kutipan 

wawancara sebagai berikut (Saputra, Dinatali & Virna, 2014): 

Secara fisik, perempuan yang berambut panjang dan wangi. 
Namun lebih dari itu, perempuan yang cantik harus bisa merasa 
nyaman dengan dirinya. Dan ini, terpancar saat seorang 
perempuan merasa percaya diri, tahu value dirinya, dan 
memiliki wawasan sehingga bisa ngobrol tentang apa 
saja.(Surya Saputra/ Pemain film/ @suryasaputra507) 

Damar menjawab Katy Perry. Ia berpendapat bahwa 
perempuan cantik adalah perempuan yang memiliki kulit putih 
dan bentuk tubuh yang ideal. Perempuan yang memakai kaca 
mata menjadi nilai tambah tersendiri karena terlihat lebih 
cute.(Arya Damar Jayengrana/ Graphic Designer/ @damdumb) 

Perempuan yang memiliki bentuk badan langsing dan warna 
kulit sawo matang, seperti Beyonce Knowles. Ia tidak suka 
perempuan yang terlalu kurus dan juga berpendapat kalau 
perempuan terlihat lebih cantik dengan potongan rambut 
panjang. Perempuan yang memakai kawat gigi juga menarik 
dan kelihatan lebih manis. (Achmad A. M./ Mahasiswa) 

Perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang wangi. 
Menurutnya bau badan tidak sedap dari perempuan bisa 
mengurangi kecantikannya. Perempuan cantik itu adalah 
perempuan yang memiliki kulit kencang, serta rambut hitam, 
lurus dan panjang. Agar terlihat lebih cantik, perempuan perlu 
memakai makeup. (Gema Adrian/ IT Staff/ @GemaAdrian) 
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Kecantikan perempuan itu ada pada matanya, terutama yang 
bulu matanya lentik. Perempuan dengan kaki jenjang juga 
dianggap cantik. Perempuan yang memiliki kulit bersih bisa 
menjadi daya tarik sendiri dan terlihat lebih seksi. (Farazandy/ 
Wiraswasta/ @farazandy) 

Berangkat dari isu-isu kecantikan perempuan, mendorong sebagian 

besar media mulai dari majalah, TV, film, iklan, dan media sosial berlomba-

lomba menjadikan perempuan sebagai ikon-ikon terkait dengan dunia 

perempuan dan kecantikan. Konsep perempuan cantik yang ditampilkan  

melalui  media cukup memengaruhi  makna  cantik  yang  disepakati mayoritas 

masyarakat. Di sini, media sosial berperan sebagai medium yang turut 

mempromosikan makna cantik bagi para perempuan.  

Melalui media-media tersebut, ditampilkan tren berpakaian, cara 

menggunakan kosmetik, merawat diri, dan tips-tips kecantikan lainnya. Rubrik-

rubrik tersebut, ditambah dengan sosok model perempuan yang ditampilkan, 

secara sadar maupun tidak, membuat para perempuan semakin yakin bahwa 

untuk menjadi cantik mereka harus dapat tampil seperti apa yang ditampilkan 

oleh media-media tersebut dan kemudian membuat para perempuan terpacu 

untuk memenuhi standar cantik yang direpresentasikan. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa basis interaktif 

selebgram pada media sosial Instagram berhasil menyajikan ruang untuk 

mengekspresikan identitas diri selebgram. Secara khusus, dalam konteks dunia 

perempuan dan kecantikan, peran selebgram menjadi signifikan manakala 
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keaktifannya sebagai ikon pengembang informasi dan kreativitas melalui 

tampilan-tampilan yang dibagikan melalui Instagram cukup efektif dan 

memiliki nilai informasi. Sebagaimana pandangan yang diungkapkan 

Staubhaar, LaRose, Davenport (2014 : h. 10) bahwa: 

New media introduce us to alternative ways to live. Others 
forge new identities, develops new cultures and fine 
information to make personal decisions online. However, the 
new media may also displace close human relationship with 
superficial ones, lower the quality of public discourse by 
substituting internet rumors for professional journalism, or 
drug popular culture to new lows. 

 

Dalam konteks menunjukkan eksistensi diri kepada khalayak umum 

melalui penetrasi media sosial, saat ini bukanlah menjadi sesuatu yang tabu dan 

dimaknai sebagai penghancuran sebuah tatanan budaya, melainkan telah 

menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan pada satu titik merupakan suatu 

kebutuhan hidup. Dalam hal ini, media sosial jelas ikut berperan dalam 

perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Kemampuan 

yang dimiliki media sosial dalam hal penyampaian informasi pada khalayak 

membuat Instagram memiliki kuasa untuk membuat sebuah konstruksi maupun 

pergeseran makna dalam masyarakat. 

Salah satu isu yang muncul adalah pergeseran terhadap makna 

kecantikan perempuan. Konsep cantik yang disepakati oleh mayoritas 
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masyarakat dan  kemudian  dijadikan  standar  kecantikan  yang  berlaku  di  

masyarakat,  membuat  perempuan terbelenggu  dan  tidak  bebas (Wolf, 2004).  

Ketidakbebasan  tersebut  muncul  saat  perempuan  merasa  dirinya tidak  

sesuai  dengan  standar  cantik  yang  telah  mendominasi tersebut  di  

masyarakat.   

Dikotomi antara keterbelengguan dan ketidakbebasan ini dipertegas 

oleh Wolf  (2004 : h. 10) yang mengatakan bahwa; 

The affluent, educated, liberated women of the First World, 
who can enjoy freedoms unavailable to any women ever 
before, do not feel as free as they want to. And they can no 
longer restrict to the subconscious their sense that this lack of 
freedom has something to do with—with apparently frivolous 
issues, things that really should not matter. Many are ashamed 
to admit that such trivial concerns—to do with physical 
appearance, bodies, faces, hair, clothes—matter so much. But 
in spite of shame, guilt, and denial, more and more women are 
wondering if it isn’t that they are entirely neurotic and alone 
but rather that something important is indeed at stake that has 
to do with the relationship between female liberation and 
female beauty.  

Pendapat Wolf di atas menegaskan bahwa  meskipun  terlihat  

terbebaskan, perempuan-perempuan  saat  ini sesungguhnya  tidak  sebebas  

yang  mereka  inginkan.  Belenggu kebebasan ini pun dialami oleh perempuan 

yang mengenyam pendidikan tinggi, mandiri, dan sukses. Oleh karenanya, 

perempuan kemudian  berusaha  mengikuti  standar  cantik  tersebut  dengan  
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membeli  kosmetik,  mengikuti fashion terkini,  melakukan  operasi  plastik,  

dan  usaha  lainnya  demi mempercantik diri. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh McCANN Truth Central (2014) 

tentang The Truth About Beauty mengatakan bahwa terdapat empat komponen 

yang harus perempuan pikirkan ketika mereka ingin membangun dan 

memertahankan kecantikan, yaitu foundation beauty, enhancement beauty, 

wellness beauty, dan emotional beauty.  

Foundation beauty terkait dengan aktivitas perawatan kulit, perawatan 

rambut, warna rambut, dan pelindung tubuh dari matahari. Kesemuanya 

merupakan “blok bangunan” atau pondasi yang memberikan dasar yang kuat 

untuk kecantikan seseorang. Enhancement beauty terkait dengan warna 

kosmetik, aksesoris, dan gaya. Semuanya merupakan elemen kecantikan 

perempuan pada tingkatan selanjutnya atau upaya menemukan kembali 

penampilan mereka sesuai dengan suasana hati atau kesempatan. Keduanya 

merupakan bagian dari “looking beauty” (terlihat cantik secara fisik). 

Wellness beauty terkait dengan upaya menjamin terbentuknya 

“kecantikan yang sehat”, dengan asupan-asupan gizi yang cukup, olahraga, dan 

istirahat. Emotional beauty terkait dengan keyakinan diri, bakat, karisma, 

kebaikan, dan kecerdasan. Saat ini perempuan berusaha untuk menunjukkan 

keindahan melalui substansi serta gaya hidup yang seimbang. Keduanya 
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merupakan bagian dari “feeling beauty” (terlihat cantik secara rohani atau rasa). 

Seluruh ekosistem kecantikan tersebut menjadi lingkaran virtual perempuan di 

seluruh dunia yang percaya bahwa jika mereka terlihat indah dan cantik, maka 

mereka menjadi lebih sehat dan percaya diri, hingga tentunya akan terpancar 

pada diri mereka kecantikan secara fisik.  

Fenomena di atas didukung oleh hasil laporan yang dirilis oleh The 

Dove Global Beauty and Confidence Report (Dove Self-Esteem Project, 2017) 

yang melakukan wawancara terhadap 10.500 perempuan di 13 negara di dunia 

termasuk Indonesia. Hasil laporan tersebut mengungkapkan bahwasanya tingkat 

kepercayaan perempuan terhadap keindahan tubuh mereka tumbuh pada saat 

terjadinya penurunan bentuk tubuh yang cenderung stabil, dan rendahnya 

tingkat kestabilan tubuh akan menjadi tantangan tersendiri yang dapat 

menyatukan perempuan dewasa dan remaja putri di seluruh dunia tanpa 

memandang usia dan geografi.  

Kajian mengenai perempuan dan konsep cantik memang suatu hal 

yang menarik untuk dibicarakan. Selain karena konsep perempuan cantik itu 

sendiri dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu orang ke orang lain, 

setiap perempuan mempunyai cara mereka masing-masing untuk dapat terlihat 

cantik. Merupakan hal yang manusiawi jika seorang perempuan memiliki 

keinginan untuk selalu terlihat cantik untuk dikagumi, dihargai, ataupun untuk 

mendapat perhatian dari keluarga maupun lawan jenisnya. 
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Secara historisnya, perlu disadari bahwa makna dari kata cantik 

sendiri masih merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari konstruksi sosial 

dalam masyarakat. Kecantikan dilihat sebagai suatu alat yang 

mengeksploitasi potensi perempuan bagi kalangan feminis yang dianggap 

sebagai salah satu bentuk dominasi dari sistem patriarki. Patriarki adalah 

suatu struktur dalam sosial masyarakat yang menempatkan peran laki-laki 

sebagai penguasa tunggal (Rokhmansyah, 2013). Dalam struktur patriarki ini 

laki-laki sebagai penguasa tunggal memiliki peran sebagai kontrol utama 

dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh 

atau bisa dikatakan tidak memiliki hak dalam berbagai aspek.  

Pembatasan-pembatasan peran perempuan di dalam budaya 

patriarki mengakibatkan perempuan menjadi terbelenggu dan tidak memiliki 

kontrol terhadap dirinya sendiri (Rokhmansyah, 2013). Hal ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir, ia mengatakan 

bahwa perempuan hanyalah makhluk kedua yang tercipta secara kebetulan 

setelah laki-laki dan dirinya harus dapat menyenangkan hati kekasihnya agar 

dapat menjaga hubungan tersebut dengan berdandan secantik mungkin 

(Beauvoir, 2010).  

Bagi perempuan, ketika ia tidak berhasil mendapatkan kecantikan 

yang ideal atau yang diinginkannya maka ia akan merasa tidak dicintai oleh 

orang-orang di sekitarnya, khususnya oleh laki-laki yang dicintainya. Maka, 

para perempuan lalu berlomba-lomba dalam merawat dan mempercantik 
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dirinya dengan tujuan mencapai kecantikan yang ada di dalam sistem budaya 

tempat perempuan itu berada. 

Namun di sisi lain, kembali kepada pemanfaatan Instagram sebagai 

penyedia ruang untuk mengekspresikan identitas diri, muncul para selebgram 

perempuan yang dapat dikatakan berbeda dalam segi preferensi dalam 

merepresentasikan diri mereka, yang mencakup pemilihan gaya tata rias 

wajah, tampilan model rambut, maupun gaya berpakaian. Sebut saja Widika 

dengan nama akun Instagram @wdkds, Hana Madness dengan nama akun 

Instagram @hanamadness, dan juga Zulika Citraning dengan nama akun 

Instagram @eilwa. 

Gambar 1.4. Konten akun Instagram @wdkds (Widika), September 2017 

Sumber: instagram.com/wdkds 
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Gambar 1.5. Konten akun Instagram @hanamadness (Hana Madness), Januari 2018 
Sumber: instagram.com/hanamadness 

 

Gambar I.6. Konten akun Instagram @eilwa (Zulika Citraning), Desember 2017 

Sumber: instagram.com/eilwa 
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Jika dibandingkan dari segi preferensi gaya, pemilihan tata rias wajah 

dan gaya berpakaian, Zulika, Widika dan Hana menunjukkan tampilan yang 

berbeda dengan mitos cantik yang ada Indonesia. Walaupun kesan feminim 

tetap terlihat, penampilan ketiga selebgram di atas ini dapat dikatakan berbeda. 

Ada variasi representasi diri yang berbeda dan terasa unik dari para selebgram 

ini. Penampilan mereka yang terasa berbeda ini seolah tidak sejalan dengan 

standar “cantik ideal” yang banyak ditampilkan oleh para perempuan di 

Indonesia. 

Dalam konteks pemanfaatan sosial media sebagai wadah 

mengekspresikan identitas diri dan tempat berbagi informasi, tentu hal ini sah-

sah saja. Terlebih lagi jika ternyata variasi ini diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya followers yang mereka miliki 

dan bagaimana followers selalu memberikan komentar positif serta likes dalam 

setiap unggahan foto maupun video para selebgram ini. 

Fenomena variasi preferensi cara berpakaian, tata rias wajah maupun 

gaya hidup yang ditampilkan oleh para selebgram perempuan di atas 

mengarahkan penulis pada suatu pertanyaan mengenai bagaimana terjadinya 

proses pergeseran makna cantik perempuan Indonesia melalui pemberdayaan 

Instagram oleh para selebgram dari sudut pandang Feminisme Postmodern. 

Para feminis beranggapan bahwa strategi Postmodern dapat digunakan untuk 

mendekonstruksi argumentasi-argumentasi dalam masalah pengetahuan, makna, 
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dan representasi. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat melihat proses 

pergeseran makna cantik oleh para selebgram seperti Widika, Hana Madness, 

dan Zulika Citraning melalui ideologi mereka yang dituangkan dalam masing-

masing akun Instagram.  

 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, konten-konten yang 

diunggah oleh para selebgram dilihat tidak hanya foto ataupun video bagi para 

followers-nya, namun juga sebagai akses informasi tentang berbagai tips-tips, 

merek kosmetik, tutorial kecantikan, dan juga sebagai panutan kecantikan serta 

gaya hidup. Melalui Instagram, perempuan  tidak  hanya  mengaktualisasikan  

dirinya,  tetapi  juga  memiliki kebebasan dalam memilih referensinya sendiri 

melalui beragamnya gaya kecantikan yang direpresentasikan. Di sisi lain, 

penyampaian pesan yang berulang-ulang atas berbagai opini, tematik pesan, 

kronologis kejadian akan menggeser pola-pola sosial, sikap, identitas dan 

perilaku budaya dan gaya hidup yang nantinya akan membentuk pergeseran 

makna yang lebih kreatif dan imajinatif. 

Penelitian ini menitikberatkan pada pergeseran makna cantik pada 

selebgram di media sosial Instagram dalam perspektif Feminisme Postmodern 

dengan metode analisis wacana kritis. Metode analisis wacana kritis digunakan 
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untuk melihat relasi kekuasaan dengan hegemoni kecantikan yang dijadikan 

tolak ukur cantik di masyarakat dengan merujuk pada penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai makna dan mitos cantik perempuan Indonesia. Melalui 

metode analisis wacana kritis dan perspektif feminisme postmodern, peneliti 

berharap dapat melihat proses pergeseran makna cantik oleh para selebgram 

melalui ideologi mereka yang dituangkan dalam masing-masing akun Instagram 

dan bagaimana pergeseran makna cantik tersebut mendobrak hegemoni yang 

tengah berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diurai 

di atas, maka penelitian ini memiliki satu rumusan masalah utama yakni: 

“Bagaimana perbedaan pemaknaan kecantikan selebgram dalam proses 

pergeseran makna cantik perempuan Indonesia di Instagram dilihat dari 

perspektif feminism postmodern?” yang akan dibedah ke dalam tiga turunan 

rumusan masalah yakni: 

a. Bagaimana selebgram Widika memaknai kecantikan dan 

melakukan pergeseran makna cantik yang diwacanakan melalui 

konten Instagram-nya?  

b. Bagaimana selebgram Hana Madness memaknai kecantikan dan 

melakukan pergeseran makna cantik yang diwacanakan melalui 

konten Instagram-nya?  
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c. Bagaimana selebgram Zulika Citraning memaknai kecantikan dan 

melakukan pergeseran makna cantik yang diwacanakan melalui 

konten Instagram-nya?  

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa proses pergeseran makna cantik di Instagram oleh selebgram, 

sehingga berdampak pada nilai-nilai kritis sosial perempuan secara universal. 

Secara khusus, untuk mengetahui adanya sejauh mana ideologi yang dimiliki 

seorang perempuan akan direpresentasikan melalui pemilihan gaya berpakaian 

serta penampilan mereka sehari-hari walaupun hal tersebut bertentangan dengan 

penampilan mayoritas perempuan dalam masyarakat.  

 

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN 

1.4.1. MANFAAT AKADEMIS 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan menghasilkan kajian 

literatur yang lebih komprehensif dan multidispliner dalam kaitannya dengan 

penggunaan media sosial dan konstruksi makna dalam bidang ilmu komunikasi 
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media studies dan culture studies dan secara teoritis memungkinkan untuk 

mendorong adanya pengembangan untuk penelitian yang akan datang. 

1.4.2. MANFAAT PRAKTIS 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur dalam 

melakukan pemaknaan atas terjadinya pergeseran cantik bagi perempuan untuk 

mengelola dan mengendalikan peluang dalam bingkai kecantikan perempuan 

secara universal, dan keluar dari mitos-mitos ketidakberanian perempuan 

mengekspresikan keunggulan diri secara bijak. 

1.4.3. MANFAAT SOSIAL 

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penciptaan 

dan aktualisasi diri perempuan dalam ranah pergaulan pada lingkungan virtual 

sosial tanpa adanya rasa ketidakyakinan diri atas keunggulan perempuan dalam 

tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Tesis ini terbagi dalam enam bab. Pada Bab I (satu) akan diuraikan 

mengenai pendahuluan, yaitu  pada  bab  ini  secara  ringkas  akan dijelaskan  

hal-hal  yang  menuju  pada  pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 
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penelitian ini. Hal tersebut meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, 

identifikasi permasalahan penelitian, tujuan  penelitian, kegunaan penelitian,  

dan  sistematika  penulisan. 

Pada Bab II (dua), subjek dan objek penelitian akan dijabarkan secara 

rinci dalam penelitian ini. Sebagai penelitian dengan pendekatan teori analisis 

wacana kritis pada media sosial Instagram, subjek penelitian adalah selebgram 

yang memiliki jumlah followers banyak dan memiliki konten unggahan 

Instagram yang beragam dan unik serta menjadi trendsetter yang menarik minat 

khalayak. Objek penelitiannya adalah konsep cantik menurut para selebgram. 

Bagaimana para selebgram ini menuangkan ideologi mereka dan memaknai 

konsep cantik ke dalam unggahan dalam akun Instagram mereka, sehingga 

menjadikan mereka sosok yang unik dan menarik terlepas dari konstruksi yang 

sudah ada di masyarakat. 

Bab III (tiga) akan menjelaskan secara rinci tinjauan pustaka dan 

kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka adalah penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu akan dilakukan kajian-kajian 

secara teoritis yang memperkuat pendalaman dan pengkayaan secara tajam 

yang selaras dengan fenomena sosial yang terjadi. 

Bab IV (empat), metodologi penelitian akan diulas secara rinci 

mengenai prosedur penelitian, pendekatan kualitatif, prosedur pengumpulan 

data-data penelitian melalui indepth interview (wawancara mendalam) 
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selebgram serta teknis analisis data dalam mengolah seluruh hasil penelitian 

menjadi terangkai dalam sebuah tulisan penelitian yang komprehensif. 

Bab V (lima), hasil penelitian dan pembahasan berisi data-data dan 

analisis, pembahasan hasil penelitian, keterkaitan dan keselarasan antara konsep 

dan kajian teoritik, serta akal sehat. Hal tersebut akan diulas secara rinci sejak 

proses pengolahan data-data mentah dari proses wawancara subjek penelitian 

dan dikombinasikan dengan analisis atas objek penelitian termasuk data-data 

pendukung lainnya. Pembahasan penelitian akan mengurai secara tajam dan 

mendalam hasil olahan data-data penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian tentang pergeseran cantik pada selebgram. Dalam pembahasan akan 

dilakukan penguatan konstruksi realita sosial yang dibangun berdasarkan 

kajian-kajian teori dan kerangka pemikiran yang dibangun. 

Pada Bab VI (enam) akan menggambarkan simpulan dan saran dari 

penelitian ini dengan tetap mengacu pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

dalam rumusan permasalahan, serta memberikan saran-saran yang dapat 

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 




