
Lekuk Tubuh Perempuan dalam Balutan Media 

Berbicara tentang sosok perempuan dalam balutan media bukanlah sebuah isu yang 

baru. Tentu sudah banyak kritik yang media hadapi terkait dengan caranya 

memperlakukan perempuan. Namun, hingga detik ini, perempuan masih menjadi 

sasaran empuk industri media yang semata-mata dipandang sebagai objek. Sebelum 

menyelami isu tersebut lebih dalam, ada baiknya untuk membahas sedikit tentang 

hubungan kompleks yang sebenarnya terjadi antara media dan perempuan. 

Ilmu dan teknologi telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Kemajuan pada 

bidang komunikasi dan teknologi informasi merupakan salah satu yang paling 

berdampak pada kehidupan masyarakat saat ini. Saat ini, tiap-tiap jiwa di dunia dapat 

berinteraksi dengan siapa pun dan dimana pun. Mereka juga bisa mendapatkan berbagai 

detail secara mudah dan cepat (Mulyawan, 2010).  Melalui berkembangnya bidang 

tersebut, media sosial mengambil peran sebagai alat bantu atau layanan yang 

memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka untuk bertemu dan berbagi 

dengan rekan lainnya. (Sartika Kurniali, 2011) 

Mayoritas pengguna internet guna mengakses media sosial adalah kaum perempuan. 

Secara  keseluruhan, kaum perempuan yang menggunakan internet mencapai 51% atau 

lebih dari setengah jumlah yang ada. Bahkan, di DKI Jakarta, 73% pengguna internet 

didominasi oleh kaum  perempuan, sehingga  pengguna laki-lakinya hanya  23%. 

(PUSKAKOM UI DAN APJII, 14 April 2015). Celakanya, kita harus menerima fakta 

bahwa selain memudahkan perempuan untuk menembus jarak, ruang, dan waktu, 

internet juga memiliki caranya sendiri yang mampu memengaruhi cara perempuan 

mendefinisikan diri mereka. 

Baik media massa maupun media sosial tentu telah menghadapi berbagai kritik terkait 

dengan hubungannya dengan perempuan. Namun, bukannya mengalami perubahan ke 

arah yang lebih baik, perempuan masih menjadi target yang nyaman bagi industri media 

yang hanya diperlakukan sebagai objek. Dalam pendekatan filsafat sosial, objektifikasi 

dijabarkan sebagai memperlakukan seseorang layaknya barang tanpa 
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mempertimbangkan martabat mereka (Nussbaum, Martha C, 1985). Kolom komentar 

yang menghubungkan benda-benda mati dengan perempuan tidak lagi asing bagi para 

pengguna media sosial. Mulai dari permen yang dibungkus, gitar spanyol, ikan asin, 

hingga istilah ‘unboxing’ dan ‘masih segel’ kerap kita temukan dalam media sosial 

seakan-akan perempuan adalah benda mati; tanpa jiwa dan raga.  

Media telah menyuguhi citra perempuan secara obyektif dan sewenang-wenang tanpa 

memperhatikan pengaruh citra yang dibangun tersebut. Sampai detik ini, sepertinya 

tantangan terbesar bagi perempuan dalam media sosial masih sama, yakni 

memperebutkan posisi atau kedudukan yang layak karena citra yang dikonstruksikan 

kaum patriarki telah melekat pada perempuan. Media sosial akan terasa lebih ‘akurat’ 

dalam mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan wanita ‘normal’ dan ‘ideal’ karena 

mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas secara lebih menyeluruh yang 

didukung dengan teknologi yang tersedia serta pengguna yang tersebar luas di seluruh 

dunia. Idealisasi perempuan ini kerap digambarkan melalui peran, sifat hingga fisiknya. 

Dalam balutan media, lekuk tubuh perempuan adalah sebuah medan pertempuran yang 

penyulut apinya bukanlah perempuan itu sendiri. Beberapa perempuan dengan rambut 

keriting ingin rambutnya diluruskan, mereka yang berkulit gelap mengonsumsi macam-

macam produk agar terlihat putih. Perempuan juga ‘dituntut’ untuk memasak, 

membersihkan dan merawat tubuh mereka demi mengikuti konstruksi yang telah 

dibangun oleh media itu sendiri. Argumen tersebut juga telah didukung oleh jurnal 

berjudul What is Beautiful is Good (1972) yang menyatakan bahwa orang yang cantik 

secara fisik diyakini lebih profesional dan kompetitif di beberapa tempat kerja daripada 

mereka yang tampil alakadarnya. 

Baik secara sadar maupun tidak, pernyataan tersebut telah membuat perempuan yang 

dinilai sesuai dengan konstruksi media menjadi objek yang digunakan untuk 

keuntungan belaka. Komodifikasi tubuh wanita secara berlebihan adalah praktik yang 

paling berhasil dan acap kali diterapkan. Eksplanasi media tentang tubuh perempuan 



menjadikannya komoditas yang bisa dibeli dan dijual, dengan remunerasi berupa rating, 

pendapatan, bertambahnya pengikut akun, serta keuntungan-keuntungan lainnya. 

Tidak berhenti sampai disitu saja, paparan representasi tubuh perempuan yang 

ditawarkan pada media menciptakan rasa cemas yang berlebih pada seseorang karena 

penampilan fisik dan citra tubuhnya dinilai tidak sesuai dengan konstruksi yang telah 

menjamur. Bahkan, mereka menjadi terpaku pada pemahatan citra diri mereka hanya 

melalui kecantikan fisik. Dalam proses tersebut, perempuan sebaiknya memahami betul 

identitasnya yang holistik; yang dianggap baik untuk dirinya, meskipun beriringan 

dengan indentitas yang telah didistorsi oleh media. Kecantikan itu sejatinya bhineka, 

siapapun memiliki ruang untuk mendefinisikan citranya masing-masing.  

Menyoal bagaimana orang lain memaparkan citra diri sebenarnya subjektif. Tidak ada 

konsep kecantikan yang diterima secara universal. Namun, tulisan ini berusaha 

menterjemahkan bahwa kecantikan lebih dari sekedar fisik. Media akan selalu menggali 

ruang yang menguntungkan mereka, tetapi kita akan selalu memiliki kuasa untuk keluar 

dari kekangan definisi-definisi yang telah media bangun. Apapun gendernya, manusia 

tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang, apalagi diasosiasikan dengan benda mati. 

Kontribusi-kontribusi dari diri kita yang telah bersemayam dalam tubuh perlu lebih 

dihargai lagi. 
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