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BAB I	

PENDAHULUAN	

1.1. Latar Belakang 

Kontes kecantikan adalah suatu ajang yang berfungsi sebagai media dalam 

menyuarakan hak-hak di ranah publik melalui perempuan (Watson dan Martin, 

2004). Maka dari itu para peserta kontes kecantikan dilatih untuk mampu berbicara 

baik di hadapan public, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, impresi yang 

menarik, terampil dalam berkomunikasi dan juga memiliki rasa percaya diri 

(Shaiber, dkk., 2017). 

Kontes kecantikan modern pertama kali diadakan di kota kecil di Belgia 

yaitu kota Spa pada tahun 1888. Koran lokal memuat sebuah pengumuman yang 

bertajuk “perempuan paling cantik di dunia” saat itu dan masyarakat diminta untuk 

mengirimkan foto dan profil mereka. Marthe Soucaret terpilih menjadi pemenang 

kontes tersebut dan bisa dikatakan bahwa ialah ratu kecantikan pertama di dunia 

(Rappler, 2017). Kontes Kecantikan secara umumnya sudah mulai bisa diterima 

secara lokal, nasional maupun secara internasional. Untuk saat ini, kontes 

kecantikan yang dianggap paling terkemuka secara internasional adalah Miss World 

yang ditemukan oleh Eric Monley pada tahun 1951, Miss Universe yang 

diselenggarakan pertama pada tahun 1952, Miss International yang pertama kali 

diselenggarakan pada tahun 1960, Miss Supranational yang pertama kali diadakan 

pada tahun 2009, dan Miss Grand International yang pertama kali diselenggarakan 
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pada tahun 2013 dan ditemukan oleh Nawat Itsaragrisil. Kelima kontes kecantikan 

tersebut terkenal dengan sebutan The Grand Slam Pageants (Global Beauties, 

2019).	

Di Indonesia sendiri kontes kecantikan juga cukup beragam. Kontes 

kecantikan di Indonesia memiliki beberapa tingkat dan jenis, mulai dari kontes 

pemilihan duta pariwisata tingkat kota atau kabupaten, duta pariwisata tingkat 

provinsi, kontes kecantikan tingkat universitas, dan kontes kecantikan tingkat 

nasional. Kontes kecantikan di Indonesia yang bertaraf nasional biasanya mendapat 

perhatian lebih dari masyarakat karena adanya publikasi media massa terhadap 

kontes kecantikan tersebut. Kontes kecantikan nasional yang cukup populer di 

Indonesia antara lain adalah Puteri Indonesia dibawah naungan Yayasan Puteri 

Indonesia, Miss Indonesia yang diselenggarakan oleh MNC Group melalui 

Yayasan Miss Indonesia, Miss Grand Indonesia yang diselenggarakan oleh 

Yayasan Dharma Gantari, Putri Pariwisata Indonesia, dan Miss Earth Indonesia 

yang diselenggarakan oleh El John Pageants.	

El John Pageants adalah yayasan yang memiliki beberapa lisensi kontes 

kecantikan di Indonesia, antara lain; Putri Pariwisata Indonesia, Miss Earth 

Indonesia, the Supermodel Indonesia, dan Putra Putri Pariwisata Nusantara. Putri 

Pariwisata Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008. Putri 

Pariwisata Indonesia memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memajukan dan 

memperkenalkan pariwisata di Indonesia di kancah nasional maupun Internasional. 

Karena kontes kecantikan Putri Pariwisata cukup fokus terhadap sektor pariwisata 



 

 3 

di Indonesia, maka El John Pageants bekerja sama dengan Kementrian Pariwisata 

Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Para 

finalis maupun pemenang dari Putri Pariwisata Indonesia nantinya akan dikirim ke 

beberapa kontes Internasional, beberapa diantaranya Miss Tourism Queen 

International, Miss Tourism International, Miss Tourism Queen of the Year, Miss 

Oriental Tourism, dan Miss Global Beauty Queen. Dengan mengirim finalis dan 

pemenangnya ke ajang internasional, El John Pageants berharap dapat 

berkontribusi langsung dalam memperkenalkan budaya Indonesia dan ikut 

mengajak wanita Indonesia dalam menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri 

mereka. 

Dalam penyelenggaraannya, kontes kecantikan Putri Pariwisata Indonesia 

juga memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh para calon kontestannya. Sama 

seperti kontes kecantikan lain, Putri Pariwisata Indonesia mencari calon kontestan 

yang berwawasan luas terlebih wawasan tentang pariwisata Indonesia, dan juga 

calon kontestan yang berpenampilan menarik. 

Putri Pariwisata Indonesia juga harus bisa melahirkan kontestan-kontestan 

yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki konsep diri yang positif 

mengingat salah satu tugas Putri Pariwisata Indonesia adalah sebagai representasi 

Indonesia untuk memperkenalkan destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat 

Indonesia maupun internasional. Untuk mencapai konsep diri yang positif itu, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi diri (the self) antara lain adalah diri sendiri 

dan orang lain. Diri (the self) memiliki beberapa aspek yang penting yakni 
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kesadaran diri (self awareness), penghargaan diri (self esteem), pengungkapan diri 

(self disclosure) dan konsep diri (self concept).	

1.2. Identifikasi Masalah 

Kontes kecantikan adalah kontes yang cukup fokus terhadap keindahan fisik 

para pesertanya, walaupun penilaian peserta juga melihat beberapa aspek lain 

seperti kepribadian, bakat, wawasan, kesehatan dan juga kemampuan bicara di 

depan publik (public speaking) para peserta kontes kecantikan. Tujuan kontes 

kecantikan ialah, ajang pencarian wanita Indonesia yang senantiasa mengutamakan 

karakter beauty with a purpose, yakni wanita yang selain cantik dan cerdas juga 

dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya (Miss 

Indonesia, 2019). El John Pageants adalah salah satu yayasan yang menaungi 

kontes kecantikan di Indonesia. Tiga fokus utama yayasan El John Indonesia adalah 

pengembangan SDM, dengan sumber daya manusia yang cerdas dan handal. Fokus 

yang kedua adalah, pengembangan dan pelestarian budaya Indonesia beragam, unik 

dan tersebar dari sabang sampai Merauke. Terakhir, Yayasan El John Indonesia 

akan secara konsisten mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia (El John 

Pageants, 2017). Melihat dari fungsi dan tujuan penyelenggaraan kontes-kontes 

kecantikan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kontes 

kecantikan di Indonesia selain bertujuan untuk mencari representasi wanita 

Indonesia yang menarik, juga untuk melahirkan sumber daya manusia yang 

berguna bagi masyarakat sekitar dan secara konsisten dapat mempromosikan 

Indonesia kepada dunia.	
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Dalam penyelenggaraannya, kontes kecantikan memiliki beberapa tahap 

dimulai dari tahap audisi, pembinaan atau yang lebih sering disebut karantina, 

hingga malam puncak (grand final). Di tingkat nasional, para finalis diberikan 

pembekalan tentang kebijakan pariwisata, kepribadian, kecantikan, catwalk, 

budaya, kuliner dan table manner. Dilakukan pula pembersihan gigi dan manicure-

pedicure (perawatan kuku tangan dan kaki) agar pada waktu show peserta sudah 

bersih, rapi dan cantik (Pos Kupang, 2019).  Hal tersebut mengingat kebutuhan 

malam puncak kontes kecantikan sendiri yang biasanya menampilkan para wanita 

cantik ini diatas panggung dengan riasan serta busana yang menarik, yang 

kemudian diperlombakan. Konsep perlombaan seperti ini memicu kontroversi di 

Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa penyelenggaraan kontes kecantikan 

hanya memperlihatkan kecantikan dari kontestan saja, dan mengabaikan aspek lain 

sehingga masyarakat memandang bahwa penilaian aspek lain hanya sebagai bentuk 

formalitas saja. Massa Hizbut Tahrir Indonesia berdemo tolak ajang Miss World. 

Penolakan disampaikan sekitar 300 anggota HTI yang berunjuk rasa di DPRD 

Sumut. Mereka menentang penyelenggaraan Miss World 2013 di Indonesia. Dalam 

pernyataan sikapnya, HTI menyatakan kontes Miss World tak lebih sebagai ajang 

eksploitasi tubuh perempuan, sehingga sangat merendahkan harkat dan martabat 

perempuan (Merdeka, 2013). Tetapi walaupun banyak pihak yang menentang 

penyelenggaraan kontes kecantikan, banyak juga pihak yang mendukung 

penyelenggaraan kontes kecantikan. Sulistyowati Sugondo, selaku anggota Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa setiap orang berhak 
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mengembangkan diri mereka, karena dengan itu citra Indonesia bisa lebih tinggi di 

mata dunia (Liputan 6, 2005).	

Sebagai salah satu penyelenggara kontes kecantikan yang cukup bergengsi 

di Indonesia, El John Pageants selaku penyelenggara pemilihan Putri Pariwisata 

Indonesia seharusnya dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pemilihan 

Putri Pariwisata Indonesia dapat melahirkan putri-putri yang berkompeten dalam 

menjalankan tugas mereka sebagai Putri Pariwisata dan mematahkan pandangan-

pandangan negatif dari beberapa golongan masyarakat tentang penyelenggaraan 

kontes kecantikan di Indonesia. Mengingat salah satu tugas Putri Pariwisata 

Indonesia adalah menjadi salah satu representasi Indonesia terutama Kementrian 

Pariwisata Indonesia dalam memperkenalkan  pariwisata di Indonesia entah itu 

kepada khalayak yang cakupannya nasional maupun internasional. Reputasi positif 

tersebut akan tercapai apabila Yayasan El John Pageants berhasil melahirkan Putri 

Pariwisata yang tidak hanya cantik secara fisik tetapi juga memiliki wawasan yang 

luas, berkarakter baik dan menggambarkan budaya Indonesia yang masih kental 

dengan budaya ketimurannya. 	

Untuk menjadi Putri Pariwisata yang berkompeten, Putri Pariwisata 

Indonesia harus memiliki peserta yang memiliki konsep diri yang positif mengingat 

konsep diri yang positif itulah yang akan menjadi parameter keberhasilan dalam 

menyampaikan pesan komunikasi demi membentuk sebuah citra yang baik tentang 

pariwisata Indonesia. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, Putri Pariwisata 

juga berfungsi sebagai duta pariwisata Indonesia. Dalam dunia kontes kecantikan, 
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tiga poin dasar yang penting untuk dimiliki oleh para kontestan meliputi brain, 

beauty, dan behaviour. Menurut Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata “Kita harus 

sadari promosi kita lemah. Meskipun sekarang sudah mulai bagus, tapi tetap perlu 

dipromosikan oleh para endorser yang memiliki 3B (Beauty - Brain – Behaviour)” 

(Rappler, 2019). Dari beberapa poin tersebut, salah satu poin penting yang ada 

dalam suatu kontes kecantikan ialah poin kepribadian (behaviour). Kepribadian 

adalah corak tingkah laku sosial yang terdiri dari corak kekuatan, dorongan, 

keinginan, opini dan sikap yang melekat pada seseorang jika berhubungan dengan 

orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Seorang calon duta wisata harus 

memiliki kepribadian yang beretika karena nantinya seorang calon duta wisata akan 

menjadi wakil daerah kota masing-masing untuk berkompetisi di tingkat pusat 

(Liputan 6, 2017). Melihat dari poin penting yang diberikan sebagai tolak ukur 

untuk melihat keberhasilan seorang Putri Pariwisata tersebut, diri (the self) 

memiliki peranan besar di dalamnya. 

Dalam penelitian sebelumnya yang mengangkat bagaimana peran konsep 

diri dalam ajang kontes kecantikan Miss Indonesia. Konsep diri yang positif 

merupakan dasar keberhasilan seorang peserta kontes kecantikan ataupun 

pemenang kontes kecantikan dalam menyampaikan pesan demi membentuk 

reputasi yang baik untuk Indonesia. Dalam hal ini, ajang Miss Indonesia memiliki 

peran untuk menciptakan dan memperkuat konsep diri yang positif tersebut 

(Zevannya, 2012). Penelitian sebelumnya melihat bagaimana ajang Miss Indonesia 

membentuk dan memperkuat konsep diri positif para pesertanya untuk menjadi 

humas bagi Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti ingin lebih 
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fokus terhadap pembentukan konsep diri para peserta Putri Pariwisata Indonesia. 

Peneliti memilih kontes kecantikan Putri Pariwisata Indonesia karena peneliti 

melihat banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh Putri Pariwisata Indonesia 

yang melibatkan para Putrinya untuk berinteraksi dengan banyak golongan 

masyarakat seperti promosi destinasi wisata kepada masyarakat Indonesia maupun 

ke dunia internasional, kegiatan sosial seperti membagi-bagikan masker kepada 

masyarakat yang terkena dampak asap, maupun penugasan lain yang diberikan oleh 

kementrian pariwisata.	

Konsep diri peserta kontes kecantikan Putri Pariwisata  Indonesia penting 

untuk diteliti karena peneliti ingin mengetahui bagaimana proses peserta kontes 

kecantikan Putri Pariwisata Indonesia membangun diri mereka sebagai seorang 

Putri Pariwisata Indonesia melalui interaksi-interaksi yang mereka alami sebagai 

Putri Pariwata Indonesia. Fenomena ini perlu diteliti karena peneliti ingin 

mengetahui apakah benar diri (the self) dari para peserta kontes kecantikan 

mengalami proses atau perkembangan selama mereka menjabat menjadi Putri 

Pariwisata Indonesia, mengingat diri (the self) dapat berubah melalui proses 

komunikasi dengan individu lain. Seperti yang telah dipaparkan diatas, Putri 

Pariwisata Indonesia banyak melakukan proses komunikasi dengan banyak 

golongan masyarakat. Menurut Woods (2009, h. 42):	

The self arises in communication and is a multidimensional process of 
internalizing and acting from social perspectives. Although this is a complicated 
way to describe the self, it directs our attention to some important propositions 
about this very complicated concept.	
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Kutipan diatas menjelaskan bahwa diri dibentuk dalam proses komunikasi 

dan merupakan sebuah proses multidimensi dalam menginternalisasi dan bertindak 

dari perspektif sosial. Karena Putri Pariwisata banyak berinteraksi dengan golongan 

masyarakat, peneliti ingin mengetahui bagaimana diri para Putri Pariwisata 

terbentuk dan bagaimana para Putri Pariwisata bertindak berdasarkan perspektif 

sosial atau masyarakat. 	

Peneliti melihat adanya beberapa fakta perubahan the self dari beberapa 

peserta kontes kecantikan dimana sebelumnya ada beberapa peserta yang merasa 

minder sebelum mengikuti kontes kecantikan. Evelyn Teagan, finalis Miss 

Indonesia 2019 sempat merasa minder melihat putri dari provinsi lain. Ia merasa 

bahwa finalis Miss Indonesia lainnya pintar, cantik dan sempurna sehingga ia 

sempat minder, dan tidak percaya diri, finalis lain juga dapat menjawab pertanyaan 

dengan baik (Tribun News, 2019). Selain itu finalis Puteri Indonesia 2017, Kezia 

Warouw merasa sulit bersaing karena ia adalah seseorang yang pemalu dan kurang 

percaya diri. Tetapi Kezia Warouw tetap berusaha untuk mengatasi rasa 

ketidakpercayaan diri itu karena ia ingin membuat keluarganya bangga dengan 

dirinya (Detik, 2017). Melihat dari pernyataan diatas, terlihat bahwa peserta kontes 

kecantikan memang merasa minder sebelum mengikuti kontes kecantikan dan 

seiring berjalannya waktu mereka berusaha menghilangkan rasa minder dan rasa 

tidak percaya diri mereka. Dari yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin 

mengetahui proses berubahnya the self dari peserta Putri Pariwisata Indonesia 

selama mereka menjabat sebagai Putri Pariwisata.	
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Dengan memahami tentang konsep diri para peserta Putri Pariwisata 

Indonesia, peneliti berharap dapat menggali lebih dalam lagi tentang proses 

pembentukan diri (the self) para peserta kontes kecantikan terutama saat mereka 

masih menjabat sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Melalui penelitian ini peneliti 

juga berharap dapat melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya.  	

1.3.            Rumusan Masalah	

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, yang akan menjadi 

fokus dari penelitian ini adalah “Bagaimana konsep diri finalis kontes kecantikan 

Putri Pariwisata Indonesia?”. 	

1.4.            Tujuan Penelitian	

Untuk mengetahui konsep diri finalis kontes kecantikan Putri Pariwisata 

Indonesia.	

1.5.            Kegunaan Penelitian	

1.5.1 Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

manfaat perkembangan ilmu pengetahuan komunikasi terlebih memperkaya 

wawasan tentang hubungan sebuah kontes kecantikan terhadap self esteem 

yang dimiliki oleh para pesertanya. 

1.5.2    Secara Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan seperti para calon peserta kontes kecantikan di 
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masa depan, akademisi yang sedang mencari keterkaitan antara sebuah 

kontes kencantikan terhadap konsep diri para pesertanya, dan pihak yang 

memiliki kepentingan lainnya. 

1.6.   Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai sistematika penulisan komunikasi agar 

pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menarik garis-garis besar 

tentang topik yang dikaji ini. Penelitian ini terdiri dari enam bab yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang penulisan tugas akhir dengan singkat 

mengulas mengapa penelitian dilakukan dan manfaat/hasil yang diharapkan, 

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Dari bab ini diharapkan pembaca 

akan memperoleh gambaran secara umum mengenai masalah yang dibahas pada 

penulisan skripsi ini 

BAB.II OBJEK PENELITIAN DAN ATAU SUBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang isi objek dan subjek dari 

penelitian ini. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan penjelasan mengenai tinjauan teori terkait dengan variabel 

penelitian satu persatu secara singkat, kerangka berpikir dan hipotesa penelitian 

(jika ada). 
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BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang tahap penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan data-data hasil penelitian dan analisis yang didapat dari pengolahan data 

hasil penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan akhir dan saran yang didapat dari analisa data 

secara keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 


