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Abstrak 

 
Studi tentang identitas menjadi bagian penting dalam kajian 

ilmu sosial. Tema yang berhubungan dengan identitas budaya dan 
identitas diri merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Akan 
tetapi studi ini dirancang dan difokuskan untuk mengkaji 
permasalahan yang berkaitan dengan identitas diri khususnya 
identitas diri laki-laki yang menggunakan produk kosmetik.  
Pertanyaan utama yang ingin dijawab dari studi ini adalah mengenai 
Makna laki-laki yang menggunakan produk kosmetik. 

 
Studi ini mengkaji makna identitas diri menggunakan 

pendekatan interpretatif-konstruktivis, sehingga review teori yang 
digunakan adalah interaksi simbolik oleh Blumer dan Erving Goffman 
yang mengemukakan bahwa identitas individu dapat dibentuk, 
dinegosiasikan ketika berinteraksi dengan orang lain.  Fenomenologi; 
yang diilhami oleh Schutz; dan Konstruksi sosial Peter L. Berger 
yang menyatakan adanya identitas yang dibentuk melalui realitas 
yang tidak tunggal yaitu disebut sebagai kolaborasi antara faktisitas 
subjektif dan objektif. 

 
Metode yang digunakan pada studi ini adalah metode 

penelitian kualitatif karena studi ini memungkinkan adanya data 
lapangan yang bersifat rich (kaya), depth (mendalam) dan complexity 
(kompleks). Koleksi data dilakukan melalui wawancara mendalam 
dengan subjek penelitian yang memiliki kategori mild, medium dan 
high. Koleksi data dilakukan dalam waktu sekitar tiga bulan. 

 
Isu-isu yang dikaji meliputi beberapa makna menjadi laki-laki 

yang menggunakan produk kosmetik. Kemudian studi ini juga melihat 
pembentukan makna berdasarkan akibat dari interaksi dengan 
lingkungannya yang disebabakan oleh proses negosiasi di dalam 
proses pembentukan identitas yang melibatkan faktisitas subjektif 
dan objektif 

 
Analisis terhadap data yang menjawab permasalahan 

penelitian ini menghasilkan lima makna yang berbeda terhadap 
identitas laki-laki yang menggunakan produk kosmetik yaitu makna 
menjadi laki-laki yang lebih baik dari laki-laki lain (superior), menjadi 
berbeda, berada diantara macho dan metroseksual, menjadi korban 
pergaulan dan tuntutan agama, serta menjadi laki-laki yang dapat 
tampil lebih baik daripada sebelumnya. 

 
Keyword: meaning, self identity, men, cosmetics, beautician 
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1 Latar Belakang 

Studi mengenai identitas merupakan bagian penting dalam 

ilmu sosial.  Identitas mempunyai berbagai wilayah diantaranya 

ruang lingkup pada identitas diri (self identity) dan identitas budaya 

(cultural identity) (Wren, 2001).  Studi ini dirancang dan difokuskan 

untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan identitas diri, 

khususnya mengenai identitas diri laki-laki yang menggunakan 

produk kosmetik. Identitas diri laki-laki tidak terlepas dari kajian 

mengenai identitas gender yang dalam studi ini dihubungkan dengan 

produk kosmetik.  Produk kosmetik merupakan suatu media yang 

nantinya menuju ke arah proses pembentukan makna tertentu bagi 

subjek penelitian berkaitan dengan konsep dirinya (Callero, 2003: 

124) 

The corporal body can also serve as a resource for self-
construction. Through surgery on genitalia (Preves 2001), 
cosmetic surgery (Davis 1995), body art (Phelan & Hunt 
1998), and fashion (Crane 2000, Guy & Banim 2000), the 
body can be shaped in an attempt to construct particular 
meanings of self. Once again, however, these creation are 
not simply individual products.  
  

Makna yang dibentuk oleh individu berkaitan dengan konsep gender 

dalam dirinya, yaitu pada akhirnya akan dapat diketahui makna 

dirinya sebagai laki-laki yang menggunakan produk kosmetik.  
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 2 

Seperti yang diketahui gender merupakan konstruksi sosial 

perbedaan atas laki-laki dan perempuan yang menitik-beratkan pada 

“relasi” (Abdullah, 2001: xi- xii). 

Penelitian ini tidak konsentrasi terhadap pembentukan diri 

oleh konsep keteraturan yang terdapat dalam lingkungan sosial, 

namun pembentukan makna diri yang diatur dan disesuaikan oleh 

individu pemilik diri. Individuality dan individualisme berpengaruh 

terhadap proses pembentukan makna diri. Maslow menyatakan 

bahwa (Pearson and Podeschi, 1999: 49-50) individualisme 

didefinisikan sebagai posisi yang menempatkan individu terlepas dari 

apa yang disebut sebagai pengaturan yang dibuat oleh lingkungan 

sosial dan dikatakan bertentangan dengan keteraturan. Sedangkan 

individuality adalah istilah yang mendefinisikan individu dalam kedua 

terminologi dari keunikannya dan disebut bertentangan dengan 

sosialisme. 

Maslow’s conflation of individualism and individuality may be 
seen most clearly when individualism is defined in the 
metaphysical position that the individual exists apart from 
any social arrangement. His insistence on an intrinsic inner 
nature certainly takes him into this metaphysical territory. 
Individuality, on the other hand, is a term defining individuals 
both in terms of their uniquenesses and in their particular 
embedment within the social matrix. Individuality, then, is the 
opposite of conformity, whereas individualism i s the 
opposite of socialism (Arieli, 1964; Grant, 1986). 
 

Beberapa studi tentang diri (self) telah banyak dilakukan diantaranya 

studi yang berkaitan dengan diri laki-laki (Gill, Henwood, Mc Lean: 

2005) menghasilkan kesimpulan bahwa laki-laki Inggris 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 3 

memperbincangkan tubuh-tubuh mereka sendiri serta orang lain 

mengenai praktek jasmani ataupun segala hal yang berkaitan 

dengan segala macam usaha memodifikasi tubuh, dan dalam 

analisisnya disebutkan adanya diskursus tentang tubuh oleh laki-laki 

di Inggris dengan membicarakan tentang otot, kulit, bentuk bagian 

tubuh dan penampilan dimana dalam kesemuanya telah dianggap 

menjadi suatu simbol identitas diri yang berkaitan dengan 

individualisme yang mengatur dan membentuk ke-maskulin-an 

sesuai dengan norma. 

Studi yang berkaitan dengan identitas juga dilakukan oleh 

Dasgupta (dalam Tirtana 2005) mengenai wacana maskulin yang 

dibangun melalui interaksi antara laki-laki dengan  sesama ataupun 

dengan lawan jenisnya.  Sehingga hasil dari proses interaksi tersebut 

menghasilkan sesuatu yang akan memunculkan suatu kesadaran diri 

tentang wacana gender yang kemudian berpengaruh pada perilaku 

individu. 

Berdasarkan seluruh studi yang telah dilakukan di atas, 

terdapat makna tentang identitas diri yang berasal dari hasil interaksi. 

Interaksi yang dilakukan mempengaruhi wacana tentang konsep 

yang berhubungan dengan identitas, dimana wacana tersebut 

akhirnya mempengaruhi sikap atau usaha yang diambil untuk 

mengubah, memodifikasi sebuah makna dari proses interaksi.  

Kondisi seperti ini akhirnya dimanfaatkan oleh produsen kosmetik 
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dengan menciptakan produk kosmetik khusus laki-laki agar mudah 

diakses oleh konsumen berjenis kelamin laki-laki.   

Even those appointed by capitalism to privileged positions 
are vulnerable to industrial society's 

Pada awalnya produsen kosmetik mengarahkan dan 

memfokuskan produksinya terhadap konsumen dengan jenis kelamin 

perempuan, seperti yang terdapat dalam sebuah penelitian yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat sebuah pencitraan 

terhadap publik bahwa produk kosmetik dan kecantikan hanya 

ditujukan dan hanya dikonsumsi oleh perempuan dalam usaha untuk 

memperoleh kecantikan. Dijelaskan juga alasan perempuan dipilih 

lurches from one mode 
of being to the next (Seabrook, 2008) 

  
Bahwa kapitalis yang dalam studi ini adalah para produsen kosmetik 

yang mempunyai posisi strategis dalam memanfaatkan peluang 

dalam masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan terus 

menerus memproduksi sesuatu yang baru. Kapitalis tidak akan 

berhenti di satu titik namun akan terus mencari peluang dan terus 

menerus menghasilkan sesuatu agar posisinya tidak tersingkirkan, 

dalam penelitian ini diketahui produk kosmetik khusus laki-laki 

sebagai upaya kapitalis untuk memperlebar fokus distribusi 

produknya. Posisi kapitalis yang berusaha membawa masuk dirinya 

kepada realitas yang diharapkan dapat mempengaruhi realitas 

objektif sehingga mendapatkan realitas sesuai keinginan mereka 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. 
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sebagai fokus produsen kosmetik yang diwujudkan dalam banyaknya 

iklan produk kosmetik perempuan yaitu: yang pertama dipilihnya 

perempuan pada sebagian besar produk kecantikan adalah karena 

sebagian besar iklan ditujukan pada perempuan, pembeli potensial 

dan produk yang diiklankan di Indonesia kebanyakan barang 

konsumsi sehari-hari.  Yang kedua, dipilihnya perempuan pada 

sebagian besar produk kecantikan adalah karena yang menentukan 

pembelian barang-barang ini adalah perempuan, memang hanya 

sekitar 30% perempuan adalah bekerja tetapi survey menunjukkan 

bahwa kaum perempuan yang memegang peranan utama dalam hal 

rumah tangga (Rahajeng, 2007). 

Semangat kapitalisme (spirit of capitalism) yang dimiliki oleh 

produsen kosmetik mewujudkan usaha yang terus menerus 

dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi 

dan tidak menghentikan langkahnya untuk mendapatkan keuntungan 

hanya pada konsumen yang berjenis kelamin perempuan saja, 

namun pada akhirnya memfokuskan produksi kosmetik pada 

konsumen yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan memanfaatkan 

konstruksi maskulinitas laki-laki yang berkembang dalam masyarakat, 

produsen memproduksi kosmetik khusus laki-laki dengan jargon 

maskulinitas.   

Dibuktikan pada sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa: Keempat teks media yang menjadi subyek 
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penelitian, ditinjau dari perspektif ekonomi politik media, juga 

menunjukkan bagaimana penyebaran wacana fenomena laki-laki 

metroseksual melalui media massa menjadi ujung tombak yang 

dapat dimanfaatkan oleh kaum kapitalis untuk membubuhkan label 

for men pada produknya dan menempelkan citra sebagai 

pelangkapnya agar produk yang dihasilkan terus diserap pasar.  

Melalui permainan-permainan kelas dan pengkotak-kotakkan 

masyarakat kaum kapitalis berupaya keras agar produk yang 

dihasilkan secara terus-menerus dapat terjual habis dan 

memproduksinya kembali, demikian seterusnya.  Penampilan tubuh 

yang dipermak dengan berbagai produk kosmetik dan produk 

perawatan tubuh lainnya menjadikan tubuh sebagai obyek komoditas 

(Tirtana, 2006: 152). 

Adanya produksi kosmetik khusus laki-laki disebut sebagai 

usaha yang mempunyai tujuan tidak jauh guna meningkatkan hasrat 

konsumsi, yang juga disebutkan dalam buku Saya Berbelanja, maka 

Saya Ada (Emo Ergo Sum): Budaya kontemporer telah mengalami 

proses (hiper) komodifikasi.  Komoditas telah menyebar ke dalam 

seluruh ranah kehidupan modern.  Dalam arti ini, kebutuhan-

kebutuhan konsumen pun harus diperluas.  Maka, kapitalisme perlu 

menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru.  Dalam arti ini, imaji dan 

mimpi yang secara umum terasosiasi dengan pengalaman konsumsi 

tidak lagi dibutuhkan bagi sebuah area makna yang terkomodifikasi.  
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Akibatnya, komoditaspun menjadi tereferensi pada dirinya sendiri 

(self referential) (Soedjatmiko, 2008: 83) 

Pergerakan kapitalis mengakibatkan adanya perubahan 

dalam pasar konsumsi yaitu mengenai perubahan tiga besar pasar 

produk laki-laki yang terdiri dari pakaian laki-laki (menswear), produk-

produk pengurusan (grooming product) dan produk-produk 

perawatan tubuh laki-laki (toiletries) (Stuart, 2002: 294-295).  Maka 

dari itu studi ini dianggap sangat penting karena seperti yang 

dikemukakan oleh Baudrillard bahwa konsumsi bukanlah suatu 

kegiatan yang hanya berhubungan dengan hal membeli barang atau 

produk namun konsumsi lebih dilihat sebagai tatanan pemaknaan 

dari sebuah objek yang di dalamnya berisi kode-kode atau tanda-

tanda (sign) atau lebih tepatnya disebut sebagai “an order of the 

manipulation of sign” (Baudrillard 2008 dalam Ferica). Dapat 

dikatakan bahwa produk kosmetik khusus laki-laki memuat kode-

kode atau tanda-tanda seperti yang dikemukakan oleh Baudrillard 

yang di dalamnya tersimpan unsur gender. 

Studi ini penting diangkat karena perawatan dan kosmetik 

sudah tidak lagi menjadi praktek kecantikan namun juga menjadi 

sebuah expression of identity (ungkapan identitas) (Davis, 1995; 

Gimlin, 2000). Semangat kapitalisme yang dimiliki produsen kosmetik 

memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga melakukan usaha 

memperlebar fokus dengan memproduksi kosmetik khusus laki-laki 
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dengan memanfaatkan jargon maskulinitas sehingga akhirnya dapat 

mempengaruhi hasrat konsumsi laki-laki atau memungkinkan adanya 

definisi atau negosiasi berkaitan identitas diri sebagai laki-laki dan 

segala elemen yang berkaitan dengan definisi diri sebagai laki-laki.  

Namun di sisi lain juga terdapat laki-laki yang tidak memperdulikan 

adanya konstruksi gender yang mempunyai batasan terhadap produk 

kosmetik untuk laki-laki dan perempuan.  Adanya fenomena tersebut 

menarik peneliti untuk melakukan studi ini. 

 

I. 2 Fokus Penelitian 

Uraian di atas memberikan landasan berpikir untuk meneliti 

identitas diri bagi laki-laki di Surabaya yang menggunakan produk 

kosmetik khusus laki-laki.  Oleh karena itu pertanyaan utama yang 

ingin dijawab dari studi ini adalah: 

 Bagaimana laki-laki di Surabaya memaknai dirinya sebagai 

laki-laki yang menggunakan produk kosmetik 

 

I. 3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan memahami tentang proses perwujudan makna diri 

sebagai laki-laki yang menggunakan produk kosmetik. 

2. Mengetahui makna laki-laki yang menggunakan produk kosmetik 

yang berkaitan dengan identitas diri 
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I. 4 Manfaat Penelitian 

1. Studi tentang identitas diri melalui makna diri sebagai laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik bagi laki-laki di Surabaya dapat 

memperkaya wacana studi identitas diri yang ada 

2. Memahami kompleksitas yang terdapat dalam proses makna 

identitas diri bagi laki-laki di Surabaya yang menggunakan produk 

kosmetik. 

3. Mengetahui dan memahami proses tentang perwujudan makna 

terhadap penggunaan produk kosmetik sebagai hasil dari proses 

negosiasi dari realitas objektif serta realitas subjektif. 

4. Menghasilkan konsep yang relevan dengan realitas sosial 

sebagaimana yang dikonstruksikan secara teoritis serta 

mengantarkan kalangan akademik, khususnya FISIP UNAIR, yang 

ingin mendalami studi tentang diri, dengan spesifikasi gender, 

maskulinitas di Surabaya 

5. Bagi peneliti secara pribadi, studi ini dapat menambah pengalaman 

serta wawasan dalam membentuk kerangka berfikir dan analisis 

sosial. 
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I. 5 Kerangka Teoritik 

Bagian ini akan menyajikan teori yang dianggap oleh peneliti 

mempunyai relevansi yang berkaitan dengan data, teori yang 

digunakan untuk membantu memahami hasil dari penelitian adalah 

Teori Interaksi Simbolik, Fenomenologi dan Konstruksi Sosial.  

Interaksi simbolik dalam penelitian ini mengundang Blumer yang 

mengemukakan bahwa individu sebagai aktor yang sadar dan 

refleksif yang menyatukan objek-objek yang diketahuinya sebagai 

sesuatu yang disebutnya self indication yaitu proses komunikasi yang 

berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi 

makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna 

tersebut (Blumer, 1969: 81 dalam Poloma, 2000:161); serta Goffman 

yang menyatakan pendapatnya mengenai perilaku manusia bahwa 

mereka menganggap dirinya bebas tetapi tidak sebebas yang 

mereka bayangkan (Poloma, 2000: 319). 

Namun teori interaksi simbolik dari Blummer dirasa kurang 

oleh peneliti, karena dalam tesis Blumer memang dijelaskan adanya 

negosiasi makna yang dihasilkan di saat individu melakukan interaksi 

sosial namun tidak dijelaskan proses proses negosiasi, sehingga 

peneliti juga menambahkan dari teori dari tokoh lain yaitu Berger 

mengenai konstruksi sosial yang digunakan untuk melihat proses 

negosiasi makna laki-laki yang menggunakan produk kosmetik.  

Berger dari konstruksi sosial juga digunakan yang menekankan 
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konsep mengenai bagaimana realitas subjektif (analisa tingkat 

individu) semakin menentang realitas objektif (analisa tingkat kolektif) 

serta bagaimana makna diperoleh khususnya dalam bentuk realitas 

objektif yang sah karena seperti yang diketahui bahwa konsep 

makna merupakan konsep sentral bagi sebagian besar sosiologi 

interpretatif (Poloma, 2000: 320). 

Fenomenologi yang sebagian besar dipengaruhi Schutz juga 

digunakan karena mengingat jasa Alfred Schutz yang membuat 

Berger mampu mengembangkan model teoritis lain mengenai 

bagaimana dunia sosial terbentuk dengan perhatian terhadap dunia 

akal sehat (commonsense world) dalam kehidupan sehari-hari yang 

berasal dari proses sosialisasi.  

 

I. 5. 1 Interaksi Simbolik 

Dalam penelitian ini Interaksionisme simbolik digunakan 

sebagai bantuan untuk menganalisis agar dapat diketahui makna 

identitas diri bagi laki-laki di Surabaya dengan menggunakan studi 

makna yang diperoleh dari symbol-simbol yang mewakili konsep 

yang digunakan yaitu produk kosmetik. Callero menyatakan bahwa di 

dalam diri terutama sekali terdapat suatu proses yang reflexive dari 

interaksi sosial.  Interaksionisme simbolik mengemukakan sebuah 

istilah reflexitas yang terdapat dalam diri individu yang bukan 
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merupakan suatu yang terberi namun dihasilkan dari pengalaman 

sosial (Callero, 2003). 

For symbolic interactionist, the self is first and foremost a 
reflexive process of social interaction. The reflexive process 
refers to the uniquely human capacity to become an object 
to one’s self, to be both subject and object. Reflexivity is not 
a biological given rather emerges from the social experience.  
 
Interaksionisme simbolik menganggap bahwa semua 

interaksi antarindividu manusia melibatkan suatu pertukaran simbol, 

yaitu ketika individu berinteraksi satu sama lain maka secara konstan 

mencari petunjuk mengenai tipe perilaku yang cocok dalam konteks 

tersebut dan mengenai bagaimana menginterpretasikan apa yang 

dimaksudkan oleh orang lain. Interaksionisme simbolik juga 

mengarahkan perhatian pada interaksi antarindividu dan bagaimana 

hal ini bisa digunakan untuk mengerti apa yang orang lain katakan 

dan lakukan kepada kita sebagai individu. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Haralambos (Haralambos and Holborn, 2000: 972) 

Interactionist see human behavior as largely governed by 
the internal processes by which people interpret the world 
arround them and give meaning to their own lives. 

 
Interaksi simbolik yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan nominalis yang menyatakan bahwa 

walaupun terdapat fenomena di tingkat makro namun hal tersebut 

tidak mempengaruhi kesadaran dan perilaku individual karena 

individu merupakan agen yang bebas secara eksistensial yang 

menerima, menolak, memodifikasi, atau sebaliknya ‘mendefinisikan 

norma, peran dan keyakinan komunitas menurut kepentingan mereka 
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sendiri (Ritzer, 2007: 267). Blumer juga menyatakan definisinya 

mengenai diri yaitu sebagai manusia yang dapat bertindak terhadap 

dirinya sendiri dan membimbing diri sendiri dalam tindakannya 

terhadap orang lain atas dasar pemikiran dia menjadi objek bagi 

dirinya sendiri.  

Makna identitas laki-laki yang menggunakan produk 

kosmetik bagi laki-laki di surabaya bukan merupakan sesuatu yang 

terberi dan telah ditetapkan namun merupakan sebuah proses 

pembentukan yang digunakan oleh subjek dan dapat berubah. Tokoh 

Interaksionis simbolik Blumer (Poloma, 2004) mengemukakan tiga 

proposisi yaitu: 

(1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan 
makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. (2) 
Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang 
dengan orang lain, (3) Makna-makna tersebut 
dinegosiasikan kembali di saat proses interaksi sosial 
berlangsung. 
 

Blumer yang mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan akan 

melahirkan batasan terhadap orang lain tidak terlepas dari adanya 

proses interpretasi yang berpengaruh dalam proses pembentukan 

makna.  Pembentukan makna yang terjadi pada saat interaksi bisa 

menuju proses penyempurnaan atau negosiasi.  Namun Blumer tidak 

menyebutkan bagaimana proses penyempurnaan atau negosiasi 

yang terjadi pada saat proses interaksi berlangsung sehingga dalam 

studi ini tidak cukup menggunakan teori interaksi simbolik sehingga 

membutuhkan teori konstruksi sosial Berger. 
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I. 5. 1. 1 Dramaturgi  

Erving Goffman mengemukakan bahwa sesuatu yang 

terdapat dalam keinginan pribadi terkadang tidak bersesuaian 

dengan sesuatu yang diinginkan orang lain.  Dalam  hal ini Goffman 

menyebutkan adanya istilah aktor dan audien.  Menurutnya, diri 

bukanlah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh aktor sebagai pemilik diri 

biologis karena dalam interaksinya aktor pada akhirnya 

menyesuaikan dengan audien sehingga diri disebut sebagai hasil 

interaksi antara aktor dan audien. 

Penyesuaian diri yang dilakukan oleh aktor, Goffman lalu 

memberikan istilah yang disebut panggung depan (front stage) dan 

panggung belakang (back stage) yang di dalam kenyataannya, aktor 

dapat berbuat mutlak seperti yang diinginkan jika sedang berada 

dalam panggung belakang (back stage) namun jika aktor telah 

berada dalam panggung depan dia tidak akan bisa melakukan 

semua yang dia inginkan karena menurut Goffman dia harus 

menyesuaikan dengan sesuatu yang diinginkan oleh audien yang 

sedang berinteraksi dengannya, namun tetap saja dalam keputusan 

mengenai penyesuaian mutlak ditentukan oleh diri sang aktor.   

Dalam interaksi panggung depan ini dilengkapi dengan adanya 

setting, penampilan dan gaya. 
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Setting yaitu mengacu pada pemandangan fisik yang 

biasanya harus ada jika aktor sedang memainkan perannya; 

penampilan adalah berbagai jenis barang ataupun perlengkapan 

yang menandai status sang aktor; Gaya yaitu sesuatu karakter yang 

diwujudkan yang dapat mengenalkan aktor kepada audien  

Goffman juga menjelaskan adanya interaksi tatap muka 

yang dikaji khusus mengenai bagaimana orang mengendalikan 

kesan yang diberikannya ketika berinteraksi dengan orang lain. 

Kerangka dramaturgis digunakan terhadap individu yang mahir 

memainkan peranan yang sebagian ditentukan oleh dan merupakan 

reaksi terhadap berbagai hambatan struktural. Individu disebutkan 

sebagai individu yang kreatif untuk mengendalikan kesan diri 

(management self impression) yang diberikan di dalam kehidupan 

sehari-hari.  Produk kosmetik dan penggunaan produk kosmetik yang 

digunakan oleh laki-laki di Surabaya berkaitan dengan usaha laki-laki 

sebagai aktor untuk menghasilkan kesan sesuai dengan pengelolaan 

mereka dan menciptakan kesan sesuai keinginan mereka (Ritzer: 

2007) 

 

I. 5. 2 Fenomenologi 

Fenomenologi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Alfred 

Schutz yang menyatakan bahwa realitas sebenarnya tidak bersifat 

tunggal karena dalam realitas sesungguhnya di samping individu 
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memahami kesadaran orang lain individu juga hidup dalam aliran 

kesadaran dalam diri yang dapat disebutkan bahwa realitas 

mempunyai sifat subjektif.  

Fenomenologi menganggap realitas tidak tunggal digunakan 

sebagai kacamata menuju studi makna mengenai identitas diri 

sebagai laki-laki yang menggunakan produk kosmetik.   Interpretasi 

mengenai menjadi laki-laki yang menggunakan produk kosmetik 

merupakan hasil dari proses seseorang melihat ke-laki-lakian sendiri 

sekaligus pengalaman yang terjadi karena ke-laki-laki-an yang 

melekat dalam dirinya.  Pengalaman yang dimiliki individu 

berdasarkan stock of knowledge yang dialihkan dari generasi ke 

generasi dan yang tersedia bagi individu dalam kehidupan sehari-hari 

(Berger dan Luckmann, 1990: 58). 

  Stock of knowledge yang dimiliki oleh individu tidak terlepas 

dari proses sosialisasi terhadap institusi terdekat misalnya keluarga 

yang menjadi institusi pertama kali yang memberikan pengalaman 

terhadap individu. Keluarga merupakan institusi pertama kali yang 

memberikan pengalaman terhadap individu. Tidak hanya institusi 

terdekat, namun interaksi individu di luar institusi terdekat juga 

membentuk pengalaman individu. 

Pengalaman individu muncul ketika terdapat respon dari 

orang lain terhadap tindakan yang dilakukan.   Dapat dilihat pada 

saat seorang laki-laki yang berinteraksi dengan orang lain akan 
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mempengaruhi makna-makna dalam pikiran mengenai makna laki-

laki yang menggunakan produk kosmetik sehingga selanjutnya 

individu sendiri yang membawa makna tersebut tetap menjadi makna 

awal yang dimiliki dengan mengabaikan makna yang diperoleh dari 

proses interaksi, memodifikasi antara makna awal dan yang baru 

diketahui dalam diri atau memiliki konsep makna yang benar-benar 

baru yang dihasilkan dari proses interaksi. 

 

I. 5. 3 Konstruksi Sosial 

Konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter Berger 

melihat adanya realitas subjektif dan realitas objektif yang dimiliki 

oleh individu.  Hal tersebut sama dengan seperti apa yang 

dinyatakan oleh tokoh fenomenologi bahwa realitas tidak bersifat 

tunggal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.   Selain itu 

konstruksi Berger diilhami oleh beberapa tokoh sosiologi yang 

mempunyai ciri khas masing-masing yaitu makna subjektif berasal 

dari Weber yang berpengaruh terhadap kajian gejala yang manusiawi; 

dialektika dari Marx yang berasumsi bahwa individu merupakan 

produk dari masyarakat namun dapat terjadi sebaliknya yaitu 

masyarakat merupakan produk dari individu; serta masyarakat 

sebagai realitas objektif dari Durkheim. 

Realitas objektif dan subjektif yang dimiliki oleh individu 

nantinya yang mempengaruhi arah pemahaman mereka terhadap 
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sesuatu.  Realitas objektif merupakan suatu realitas yang berada di 

luar individu yang telah mapan sebelum adanya individu.  Realitas 

objektif yang tidak dapat diubah oleh individu karena kemapanan 

yang telah terbentuk lama membuat individu tidak dapat terlepas dari 

konsep yang dihasilkan oleh realitas objektif.   Sehingga yang terjadi 

adalah bahwa konsep realitas objektif mengenai makna laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik tidak dapat dilepaskan oleh individu. 

Namun, di samping realitas objektif individu juga memiliki 

realitas subjektif yang merupakan kumpulan pengalaman yang 

dihasilkan dari interaksi terhadap lingkungan sosial. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa individu dapat mengonstruksi kodratnya sendiri 

atau dapat menghasilkan dirinya sendiri.   Adanya realitas objektif 

dan subjektif tersebut yang selanjutnya mengatarkan kepada adanya 

dua dikotomi yang mendasar antara konsepsi manusia sebagai 

makhluk yang berkembang biak sendiri (self producing being) dan 

konsepsi tentang kodrat manusia (human nature)(Berger dan 

Luckmann, 1990: 69). 

Makna laki-laki yang menggunakan produk kosmetik tidak 

hanya dibentuk oleh realitas objektif saja atau realitas subjektif saja 

melainkan keduanya bersama-sama ikut andil dalam pemaknaan. 

Mengenai hal tersebut dijelaskan oleh Berger dan Luckmann (1990: 

248) 
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Identitas, dengan sendirinya merupakan suatu unsur kunci 
dari kenyataan subjektif berhubungan secara dialektis 
dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses 
sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, 
dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-
hubungan sosial. Identitas merupakan suatu fenomena yang 
timbul dari dialektika antara individu dan masyarakat. 
 

Berger dan Luckmann menyatakan adanya dua unsur dalam 

konstruksi sosial, yaitu pengetahuan dan kenyataan.  Pengetahuan 

menyatakan bahwa fenomen-fenomen memiliki karakteristik yang 

spesifik dan nyata, lalu dalam pengetahuan tersebut terdapat dunia 

sehari-hari yang  berisi kenyataan yang bersifat fundamental dan 

esensial serta sosialitas yang berisi rangkaian tindakan sosial yang 

pada akhirnya menghasilkan makna atau sebaliknya makna 

dihasilkan dari tindakan sosial tersebut (Susan, 2003: 46 dalam   

Arwan, 2006 ).  Kenyataan berisi asumsi mengenai kualitas dalam 

fenomen yang mempunyai keberadaan (being) bersifat tidak 

bergantung terhadap individu sehingga tidak dapat dimusnahkan 

hanya melalui sebatas angan-angan.  

Kenyataan menurut Berger melalui tiga hal yang tidak dapat 

ditetapkan posisi urutannya yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. Eksternalisasi dipahami sebagai hasil dari sesuatu yang 

dihasilkan oleh diri manusia dan dilakukan secara terus menerus; 

objektivasi yaitu ketika manusia menggunakan produk-produk yang 

dihasilkan dalam konteks di luar diri; Internalisasi merupakan proses 

penyerapan kembali atas realitas yang dilakukan oleh diri manusia 
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sehingga terjadi proses transformasi kembali struktur dunia objektif 

menuju subjektif.  

Berger juga mengemukakan adanya makna tingkat kedua 

yang disebut sebagai legitimasi. Legitimasi berisi pengetahuan yang 

diobjektivasikan secara sosial yang bertindak untuk menjelaskan dan 

membenarkan tatanan sosial (Berger dan Luckmann, 1990: 96). 

Legitimasi yang mempunyai dua dimensi yakni kognitif dan normatif 

selalu berisi penjelasan serta yang menyangkut nilai-nilai dan norma-

norma sehingga legitimasi juga berfungsi sebagai sumber yang 

menjelaskan sesuatu yang seharusnya terjadi atau tidak terjadi dan 

alasan yang mengikutinya. 

Legitimasi dalam tema penelitian ini dikaitkan dengan 

adanya penjelasan mengenai laki-laki yang mempunyai batasan 

tertentu untuk menggunakan produk kosmetik. Sehingga dalam 

beberapa kasus terdapat anggapan bahwa laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik dengan jenis tertentu memunculkan 

anggapan negatif terhadap dirinya.  

 

1.5.2 Seks dan Gender 

 Definisi seks dan gender pada dasarnya mempunyai 

perbedaan mendasar diantara keduanya.  Seks atau jenis kelamin 

didefinisikan sebagai adanya perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang dilihat dari aspek biologis.  Perbedaan biologis ini 
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dapat dilihat dari perbedaan bentuk atau komponen penyusun tubuh 

yang dimiliki laki-laki dan perempuan, misalnya saja lelaki yang 

mempunyai jakun, penis, dan sperma.  Secara lahiriah jakun, penis 

dan sperma tersebut memang tidak dimiliki perempuan, namun pada 

biologis laki-laki juga tidak terdapat payudara, vagina, dan ovum 

seperti yang dipunyai perempuan secara kodrati, sehingga definisi 

seks ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan biologis antara 

perempuan dan lelaki memang sudah terlihat, bersifat kodrati dan 

tidak dapat dirubah secara otomatis dengan usaha intern. 

Sedangkan definisi gender pada dasarnya sangat berbeda 

dengan definisi seks, gender didefinisikan sebagai adanya 

perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang berasal dari definisi  

yang sengaja dibentuk dan disosialisasikan oleh masyarakat 

sehingga menjadi suatu konstruksi sosial.  Definisi yang sengaja 

diciptakan dan dibentuk inilah yang pada awalnya mendasari 

konstruksi perbedaan perempuan dan laki-laki yang terlihat seakan-

akan menjadi sebuah perbedaan yang bersifat kodrati atau tidak 

dapat dirubah secara intern (dalam perkembangan zaman, 

perbedaan kodrati ini dapat dirubah atau seakan-akan dirubah 

melalui cara ekstern, misalnya melalui operasi kelamin, payudara 

dan sebaginya) 

Pemahaman para tokoh interaksionisme simbolik tentang 

gender (Cahill, 1980: 123 dalam Ritzer, 2007) dinyatakan bahwa 
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identitas gender, seperti identitas sosial lainnya, muncul dari interaksi 

sosial dan termasuk dalam diri individu dan dipertegas melalui 

berbagai situasi interaksi. Karena diri tunduk pada ujian empiris terus 

menerus. Selanjutnya dalam interaksionisme simbolik ini juga 

menunjukkan bahwa individu terlibat dalam usaha untuk 

mempertahankan diri atas nama gender dalam segala situasi. 

Adanya identitas gender seperti yang dikonstruksikan selama ini juga 

berpengaruh terhadap batasan produk kosmetik antara laki-laki dan 

perempuan. 

 

1.5.2.1 Gender dan stereotip 

Stereotip didefinisikan sebagai suatu pelabelan atau 

penandaan yang dilakukan masyarakat terhadap suatu kelompok, 

komunitas atau jenis kelamin tertentu.  Disebutkan dalam karya 

Mansour Fakih (2005) sebuah misal bahwa terdapat penandaan 

yang ditujukan kepada perempuan yang bersifat merugikan dan 

memarginalkan perempuan, yaitu penandaan yang berawal dari 

perempuan bersolek yang diartikan dalam rangka usaha untuk 

memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap terdapat kasus 

perkosaan atau pelecehan terhadap perempuan alasan ini selalu 

diajukan dengan mengesankan bahwa kesalahan terletak pada 

perempuan.  Alasan yang tidak rasional dan hanya berdasar pada 

penandaan yang seakan dilegalkan. 
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Berkaitan dengan tema ini dapat dijelaskan menggunakan 

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa produk kosmetik hanya 

untuk perempuan, dan berkaitan dengan adanya stereotip 

masyarakat terhadap lelaki yang menggunakan produk kosmetik 

yang digolongkan dalam kelompok lelaki feminin atau lelaki yang 

memiliki kecenderungan  bersifat feminin atau dapat disebut sebagai 

lelaki yang dalam sifat androgininya mempunyai kadar sifat maskulin 

rendah dan kadar sifat feminin yang tinggi (sehingga dalam sifat dan 

sikap cenderung menyerupai perempuan).  

 

I. 6 Metode dan Prosedur Penelitian 

I. 6. 1 Paradigma Penelitian  

Paradigma yang disebutkan dalam penelitian ini nantinya 

akan membantu untuk menggolongkan, menetapkan, dan 

menghubungkan eksemplar, teori, metode, dan instrumen yang ada 

di dalamnya (Ritzer, 1975a: 7).  Sebagaimana dikemukakan oleh 

Newman bahwa terdapat tiga pendekatan dalam ilmu sosial yaitu 

positivisme, interpretatif, dan kritikal.  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan interpretatif yang di dalamnya diawali dari usaha untuk 

mencari penjelasan mengenai fenomena sosial berdasarkan 

perspektif dan pengalaman dari subjek penelitian.  Pendekatan 

interpretatif memposisikan perilaku dan pernyataan memiliki beragam 
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makna yang dapat diinterpretasikan dengan berbagai macam cara 

(Newman, 1997: 72). 

Pada bagian ini juga menyajikan jenis metode yang 

selanjutnya tidak hanya sekedar berhubungan dengan teknik dan 

prosedur namun berkaitan dengan perspektif, strategi dan hasil yang 

akan diperoleh dalam studi.  Metode yang relevan adalah metode 

penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman (depth), 

kekayaan (richness), dan kompleksitas (complexity) data (Sparringa, 

2007: 5).  Pencapaian kedalaman hasil metode penelitian kualitatif 

dianggap dapat menyajikan lebih mendalam terhadap hasil yang 

diperoleh mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

pengalaman orang-orang, sikap dan kepercayaan-kepercayaan 

mereka terhadap sesuatu (Haralambos, Holborn, 2000: 971). 

Compared to quantitative data, qualitative data are usually 
seen as richer, more vital, as having greater depht and as 
more likely to present as true picture of way of life, of 
people’s experience, attitude and beliefs. 
 

Penelitian kualitatif sangat berbeda dengan kuantitatif yang 

menekankan pada data yang bersifat kuantitas saja, metode kualitatif 

lebih menekankan pada kualitas “meaning” yang dapat membantu 

dalam studi yang dilakukan.   Metode kualitatif yang digunakan dalam 

studi ini nantinya dalam prosesnya tidak bersifat belajar tentang 

manusia atau realitas namun belajar dari manusia dan realitas yang 

ada.   
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I. 6. 2 Isu-Isu yang Dikaji 

Studi ini mengkaji makna identitas diri laki-laki di Surabaya 

sebagai laki-laki yang menggunakan produk kosmetik khusus laki-laki.  

Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti hendak memaparkan hal-hal 

yang terkait dalam studi yang dimaksudkan sehingga dapat 

menunjukkan cakupan penelitian yang dilakukan. 

Identitas bukan merupakan sesuatu yang terberi yang tidak 

dapat diubah selamanya namun identitas merupakan sesuatu yang 

dimilki oleh seseorang yang dapat dibangun, diubah. Definisi diri 

sebagai laki-laki bagi laki-laki satu dengan yang lainnya tentu saja 

berbeda, maka dari itu rumusan masalah pertama dalam studi ini 

ingin melihat definisi laki-laki bagi laki-laki di Surabaya. 

Selanjutnya dalam isu penelitian ini juga mencakup 

mengenai produk kosmetik.  Dalam penelitian ini disebutkan definisi 

produk kosmetik yang dikemukakan oleh menteri kesehatan, definisi 

ini tidak dimaksudkan untuk membatasi definisi produk kosmetik para 

subjek atau membuat acuan kerangka konsep produk kosmetik.  

Produk kosmetik menurut Permenkes diartikan sebagai serangkaian 

produk yang digunakan untuk perawatan tubuh atau perbaikan 

penampilan yaitu serangkaian produk yang terdiri dari kosmetik 

pembersih yaitu yang didasarkan pada air, surfaktan (misalnya 

sabun), minyak, padat (solid cleanser), pengampelas/ penipis kulit, 

serta pembersih rambut dan kulit kepala yang berupa cream 
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shampoo, gel shampoo, dry shampoo; Kosmetik pelembab yaitu 

berbagai macam pelembab; Kosmetik dekoratif yang terdiri dari 

berbagai macam jenis yaitu perona pipi (blush on), perona mata (eye 

shadow), maskara, pensil alis, lipstik, cat kuku, bedak, krim dasar 

bedak, alas bedak, tata rias penutup kulit keriput, dan kosmetik 

dekoratif untuk rambut (Tranggono, dan Latifah, 1990). Adanya 

konsep mengenai produk kosmetik tersebut tidak dimaksudkan untuk 

membatasi konsep subjek tentang produk kosmetik. 

 Seluruh rangkaian produk kosmetik tersebut dahulu hanya 

difokuskan kepada perempuan tetapi pada masa sekarang meluas 

ke laki-laki. Jika dahulu produksi kosmetik beserta pemasarannya 

yang berbentuk iklan dan sebagainya hanya ditujukan kepada dan 

oleh perempuan, namun sekarang juga berlaku untuk laki-laki. 

Sebutan “bencong” yang dahulu selalu dilabelkan pada laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik, sekarang berusaha dihindarkan oleh 

para produsen produk kosmetik dengan cara memproduksi kosmetik 

khusus laki-laki. 

Produk kosmetik khusus laki-laki dihasilkan berdasarkan 

adanya konstruksi mengenai konsep feminin dan maskulin dalam 

masyarakat.  Maskulin adalah suatu konsep yang berkaitan dengan 

perbedaan gender, yaitu anggapan bahwa laki-laki yang sebenarnya 

adalah manusia yang dapat memunculkan simbol-simbol tertentu 

misalnya gagah, kuat, kotor, berada pada posisi superordinasi dan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 27 

sebagainya.  Feminin adalah konsep mengenai perempuan yang 

dianggap mempunyai sifat dan sikap lemah lembut, penurut, berada 

pada posisi subordinasi dan sebagainya.  Konstruksi yang pada 

awalnya disosialisasikan dan akhirnya menjadi kuat dan dianggap 

sebagai ketentuan atau kodrat yang telah diberikan Tuhan kepada 

makhluknya. 

Definisi sebagai laki-laki yang muncul dari diri sendiri 

maupun yang dimodifikasi dari proses interaksi dengan 

lingkungannya jika terdapat perbedaan memunculkan negosiasi 

terhadap definisi diri sebagai laki-laki.  Definisi laki-laki yang identik 

dengan maskulinitas yang ternyata dimanfaatkan oleh produsen 

kosmetik dengan memproduksi kosmetik khusus laki-laki.  Oleh 

karena itu rumusan masalah selanjutnya dalam studi ini ingin melihat 

bagaimana laki-laki di Surabaya memaknai dirinya sebagai laki-laki 

yang menggunakan produk kosmetik. 

 

I. 6. 3 Subjek Penelitian 

Subjek yang ditemui dari studi ini adalah laki-laki di 

Surabaya yang menggunakan produk kosmetik selain sabun, pasta 

gigi, dan shampoo karena tiga jenis produk tersebut diketahui 

menurut pengakuan subjek telah digunakan orang sejak dahulu 

tanpa membedakan jenis kelamin tertentu karena merupakan 

kebutuhan primer yang digunakan untuk membersihkan diri, tanpa 
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menganggap ketiga jenis tersebut sebagai jenis produk kosmetik. 

Subjek penelitian ini menggunakan produk kosmetik yang 

menghasilkan kategori yang termasuk dalam tiga golongan yaitu 

pengguna kosmetik yang tergolong hanya sedikit dalam 

menggunakan kosmetik (mild), yang tergolong sedang (medium), dan 

yang tergolong banyak dalam menggunakan kosmetik (heavy).  

Kategori yang digunakan untuk mengategorikan subjek ke 

dalam tiga kelompok tidak dimaksudkan untuk mengukur derajat 

intensitas atau jumlah subjek terhadap penggunaan produk kosmetik, 

namun semata-mata berdasarkan hasil yang ditemui di lapangan dan  

hanya bertujuan untuk mempermudah proses analisis sehingga 

terdapat variasi makna yang diperoleh dari perbedaan penggunaan 

produk kosmetik tersebut. Penentuan dan pembatasan terhadap 

wilayah (Surabaya) karena wilayah yang dipilih (Surabaya) 

merupakan kota metropolis yang menyediakan ragam kosmetik yang 

tentu saja tidak tersedia di daerah pinggiran yang mempengaruhi 

akses terhadap produk kosmetik khusus laki-laki. 

  

I. 6. 4 Prosedur Penentuan Subjek 

Studi ini memilih metode kualitatif yang dalam prosedur 

penentuan subjek menggunakan purposive untuk menentukan subjek 

yang mempunyai jenis kelamin laki-laki dan menggunakan produk 

kosmetik, yang selanjutnya dihasilkan tiga kategori laki-laki yang 
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menggunakan produk kosmetik yaitu hanya sedikit dalam 

penggunaan (mild), tergolong sedang (medium) dalam menggunakan 

produk kosmetik, dan tergolong banyak dalam menggunakan produk 

kosmetik (heavy).  Prosedur penentuan subjek digunakan sehingga 

mendapatkan variasi sedemikian rupa diharapkan memperoleh 

pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang diangkat 

dalam studi ini serta keunikan (unique) karena subjek terpilih 

merupakan individu yang mengetahui segala yang berkaitan dengan 

tema. 

 

I. 6. 5 Koleksi Data 

Pemahaman data menurut perspektif subjek/ informan 

adalah esensi dalam pengumpulan data maka pengumpulan data 

yang relevan adalah menggunakan tekhnik wawancara mendalam 

(indepht interview) yang diharapkan dapat membantu proses 

penggalian data secara mendalam dan memperoleh kekayaan yang 

menghasilkan penelitian yang unik.   

 

I. 6. 6 Analisis Data 

Studi ini menggunakan teknik analisis data yang 

mengutamakan menganalisis cara pandang maupun pengalaman 

individu sebagai subjek penelitian dengan interpretasi yang 

dihasilkan dengan menggunakan analisis transkrip yang dihasilkan 
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dari wawancara mendalam.  Analisis ini dilakukan secara terus 

menerus mulai proses awal penelitian hingga akhir penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan teknik analisis data 

dari penganut interaksi simbolik Blumer yang memposisikan peneliti 

untuk membenamkan diri ke dalam wilayah yang sedang diteliti untuk 

menginterpretasikan sesuatu yang dihasilkan oleh subjek penelitian 

(Haralambos and Holborn, 2000: 973).  

In place of such procedures Blumer argue that sociologist 
must immerse themselves in the area of life that they seek to 
investigate. Rather than attemping to fit data into predefined 
categories, they must attempt to grasp the actor’s view of 
social reality. This involves ‘feeling one’s way inside the 
experience of the actor’. Since action is directed by actors 
meaning, the sociologist must catch the process of 
interpretation through wich thay construct their action. 
 
Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

pada awalnya dilakukan proses pengumpulan data yang berupa 

berbagai macam informasi yang diperoleh dari subjek, lalu dilakukan 

pemetaan (mapping) sesuai tema dan berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari subjek sehingga menjadi sebuah data, kemudian hasil 

data tersebut dikaji menggunakan teori yang dipilih yang berkaitan 

dengan tema. 
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BAB II 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KOSMETIK 

 

II. 1 Sejarah Kosmetik 

Kosmetik merupakan istilah yang berasal dari bahasa 

Yunani yaitu kata “kosmẽtikos” artinya kecakapan dalam menghias, 

dan juga dari kata “kosmein” yang berarti menata atau menghias 

(Reflectere, 2008: 1).  Disebutkan juga bahwa kosmetik berakar dari 

kata “kosmos” yang menggambarkan keteraturan, sehingga dalam 

implementasi kehidupan manusia kosmetik digunakan agar dapat 

menciptakan keteraturan dalam lingkungan dan kehidupan manusia. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia no 445/ MenKes/ PerMenKes/ 1999 kosmetik didefinisikan 

sebagai sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan 

pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ 

kelaminbagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, 

menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya 

tetap dalam keadaan bersih, memperbaiki bau badan, tetapi tidak 

dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit 

(Tranggono, dan Latifah, 1990: 6) 
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Himawijaya1 (dalam Percy, 2006: xvii) menyebutkan bahwa 

penggunaan kosmetik pertama kali digunakan oleh nabi Yusuf ketika 

menjabat sebagai seorang wasir 2

Pada masa 10.000 SM disebutkan bahwa tidak terdapat 

spesifikasi produk kosmetik terhadap salah satu jenis kelamin, 

produk kosmetik digunakan oleh kedua jenis kelamin baik laki-laki 

maupun perempuan yang berada di Mesir.  Pada masa ini produk 

kosmetik yang digunakan berupa minyak beraroma wangi yang dapat 

membersihkan dan menghaluskan kulit serta menghilangkan bau 

badan.  Selain itu tujuan masyarakat pada masa ini menggunakan 

produk kosmetik adalah untuk melindungi kulit dari udara panas dan 

 di negeri Mesir.  Penggunaan 

produk kosmetik oleh nabi Yusuf tersebut tidak sama dengan fungsi 

penggunaan produk kosmetik pada masa sekarang.  Produk 

kosmetik yang digunakan oleh nabi Yusuf bertujuan untuk menutupi 

keindahan wajahnya yang dicatat dalam sejarah membuat 

perempuan-perempuan Mesir terpesona.  Wujud keterpesonaan 

perempuan Mesir yang tercatat dalam sejarah digambarkan dengan 

para perempuan yang menyayat tangan mereka di luar kesadaran 

ketika melihat wajah nabi Yusuf yang sangat tampan. 

Sejarah penggunaan kosmetik selanjutnya disebutkan 

bahwa tercatat penggunaan kosmetik dari masa ke masa yaitu 

(KOMPAS, 2008): 

                                                 
1 Pengisi kata pengantar dalam buku terjemahan karya Walker Percy yang berjudul 

The Last Self-Help Book  
2 Sebutan bagi seorang konselor di Mesir  
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angin dingin dengan menggunakan minyak dan krim.  Dicatat juga 

bahwa kosmetik, terutama wewangian yang digunakan masyarakat 

Mesir memanfaatkan bahan dasar dari sari bunga lavender3, lili 4, 

rosemary5, mawar6, minyak zaitun7, dan minyak avokad8

Sejarah juga mencatat adanya produk kosmetik pada masa 

3000 SM yang digunakan oleh masyarakat China yaitu berupa 

pewarna kuku yang berasal dari getah, lilin, gelatin

. 

9

Simbol perbedaan tingkatan sosial dilihat dari warna 

pewarna kuku yang digunakan, yaitu jika pada kalangan kerajaan 

, dan telur.   Pada 

masa ini penggunaan warna pewarna kuku tidak bersifat fleksibel 

seperti pada masa sekarang, karena penggunaan pewarna kuku 

digunakan sebagai sebuah simbol yang menunjukkan perbedaan 

tingkatan sosial. 

                                                 
3  Disebut juga sebagai Lavendel atau yang termasuk dalam genus Lavandula 

adalah sebuah genus tumbuhan berbunga dalam suku Lamiaceae. Yaitu termasuk tumbuhan 
menahun, tumbuhan dari jenis rumput-rumputan, semak pendek, dan semak kecil 
(Wikipedia) 

4 Adalah bunga yang berbentuk terompet. Pada umumnya berwarna putih, bunga 
Lili biasanya digunakan untuk mengamati pembelahan sel kromosom atau pertumbuhan 
buluh sari.(Wikipedia) 

5 Dalam bahasa latin disebut Rosmarinus officinalis merupakan sebuah tanaman 
yang tahan penyakit dan hama, yang dapat ditumbuhkan melalui pencangkokan (Wikipedia) 

6 Sejenis tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan 
tanaman ini. 

7 Atau minyak Olive adalah sebuah minyak buah yang didapat dari zaitun (Olea 
europaea), pohon tradisional dari basin Mediterania. Minyak dapat digunakan untuk 
memasak, kosmetik, obat-obatan, dan sabun, dan juga sebagai bahan bakar untuk lampu 
minyak. Minyak zaitun dianggap sebagai minyak yang sehat karena mengandung lemak tak 
jenuh yang tinggi (Wikipedia) 

8 Kandungan minyak nabati yang berasal dari buah avokad   

9  Merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami 
terdapat pada tulang atau kulit binatang (Wikipedia) 
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menggunakan pewarna kuku berwarna terang namun pada kalangan 

yang bukan dari kerajaan menggunakan warna kuku yang tidak 

mempunyai warna terang.  Di lain tempat yaitu di Yunani, disebutkan 

bahwa pada masa 3000 SM masyarakat Yunani telah menggunakan 

produk kosmetik. Kosmetik tersebut adalah pensil putih yang 

digunakan untuk melukis wajah, pemerah pipi yang berbahan dasar 

dari sari warna mulberries, alis mata palsu, dan rambut palsu. 

Seluruh rangkaian kosmetik yang telah disebutkan pada masa 3000 

SM dianggap sebagai tren. 

Pada masa 1500 SM terdapat perkembangan jenis kosmetik 

yang berfungsi dekoratif yaitu tidak hanya berupa pewarna kuku 

namun muncul juga teknik mencukur alis, menggunakan pensil alis 

untuk membentuk alis mata sesuai keinginan, emas yang digunakan 

untuk melapisi gigi serta rambut yang diberikan warna henna.  

Sejarah juga mencatat bahwa perkembangan kosmetik juga berupa 

penggunaan bedak beras yang bertujuan untuk memutihkan wajah. 

Tidak sama dengan penggunaan bedak beras yang 

bertujuan untuk memutihkan kulit wajah, pada masa 1000 SM 

masyarakat Yunani menggunakan kapur untuk bubuk bedak sebagai 

kosmetik yang dapat dimanfaatkan untuk memutihkan kulit, selain itu 

mereka juga memperindah bibir mereka dengan lipstik yang dibuat 

dari tanah liat sehingga menghasilkan warna oranye atau kuning tua. 
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Sejarah juga menunjukkan bahwa Masyarakat Roma pada 

masa 100 M disebutkan mulai mengenal kosmetik untuk menutupi 

kekurangan yaitu dengan memanfaatkan tepung gandum serta 

mentega yang digunakan untuk menutupi jerawat.  Masyarakat Roma 

juga disebut-sebut sebagai masyarakat yang mempopulerkan tradisi 

mandi lumpur. Pada bagian tubuh lain yaitu kuku, jika masyarakat 

China menggunakan getah, lilin, gelatin dan telur untuk memperindah 

kuku, tidak berlaku sama bagi masyarakat Roma karena mereka 

lebih memilih menggunakan darah dan lemak lembu untuk mengecat 

dan melembutkan kuku mereka. 

Perbedaan masa memunculkan berbagai macam perbedaan 

tren kosmetik yang digunakan yaitu jika pada masa 3000 SM 

digunakan rambut palsu untuk dekorasi namun pada masa 1300 M 

lebih memilih mencelupkan rambut pada pewarna sesuai keinginan, 

tren ini muncul dan sangat populer terjadi pada masa pemerintahan 

Ratu Elizabeth di Inggris.  Selain itu juga disebutkan bahwa terdapat 

tren yang menjangkiti perempuan dari kalangan atas yang 

menginginkan warna wajah mereka menjadi pucat yaitu dengan 

menggunakan putih telur. 

Pada masa 1500-1600 M disebutkan bahwa pada masa itu 

juga terdapat produk kosmetik yang menandakan perbedaan 

tingkatan sosial misalnya produk pencerah kulit yang terbatas 

digunakan oleh masyarakat kalangan atas serta tidak sama dengan 
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yang digunakan oleh kalangan kerajaan terutama kosmetik yang 

digunakan oleh Ratu Elizabeth 1 yaitu yang menggunakan timah 

putih untuk memutihkan kulit wajahnya sehingga terkenal dengan 

sebutan “The mask of Youth”.  Selain kulit, rambut juga sangat 

diperhatikan pada masa ini sehingga penggunaan kosmetik yang 

berkaitan dengan rambut banyak diminati masyarakat. 

Pada masa ini rambut berwarna pirang menjadi populer 

sehingga penggunaan pewarna rambut yang berasal dari campuran 

sulfur hitam, tawas, dan madu banyak digunakan oleh masyarakat.  

Namun pada masa ini penggunaan pewarna rambut masih sangat 

tradisional yaitu setelah zat pewarna dioleskan pada rambut mereka, 

mereka harus berjemur di bawah terik matahari.  

Seiring berjalannya waktu perkembangan produk kosmetik 

semakin beragam, sampai pada masa 1900 M yaitu yang ditandai 

dengan masa pemerintahan Raja Edward, produk kosmetik yang 

berkembang ke berbagai jenis diorganisasikan ke dalam sebuah 

salon kecantikan yang di dalamnya memiliki berbagai macam 

kosmetik serta pelayanan.  Munculnya salon-salon tersebut 

diakibatkan oleh konstruksi pada masa itu yang menuntut agar 

perempuan tampil semuda mungkin, namun tuntutan untuk tampil 

muda belum diakui secara terbuka oleh penganutnya sehingga 

disebutkan bahwa pada masa ini penggunaan fasilitas salon yang 

ada dilakukan secara sembunyi-sembunyi 
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II. 2 Jenis Kosmetik 

Kosmetik mempunyai berbagai macam jenis yang menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dibagi menjadi 13 

kelompok yaitu kosmetik untuk bayi, misalnya bedak bayi, minyak 

bayi, shampoo bayi; kosmetik untuk mandi, misalnya sabun mandi, 

bath salt, bath capsule; kosmetik untuk mata, misalnya maskara, eye 

liner, eye shadow; kosmetik untuk wangi-wangian, misalnya parfum, 

body spray, toilet water; kosmetik untuk rambut, misalnya hair spray; 

kosmetik untuk pewarna rambut, misalnya cat rambut; kosmetik 

untuk make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, blush on. 

Produk kosmetik lainnya yaitu untuk kebersihan mulut, 

misalnya pasta gigi, mouthwash; kosmetik untuk kebersihan badan, 

misalnya deodorant; kosmetik untuk kuku, misalnya cat kuku, lotion 

kuku; kosmetik untuk perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, 

pelindung; kosmetik untuk cukur, misalnya sabun cukur; kosmetik 

untuk sunscreen, misalnya sunscreen foundation. 

Selain dikelompokkan ke dalam 13 jenis tersebut, Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga menyebutkan 

penggolongan kosmetik yang disebutkan sebagai berikut: 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 38 

II. 2. 1 Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatan 

Yaitu terdiri dari kosmetik modern dan kosmetik tradisional.  

Kosmetik modern yaitu dijelaskan sebagai kosmetik yang 

diramu dari bahan kimia dan dioleh secara modern; dan 

kosmetik tradisional yang dibagi menjadi tiga macam yaitu 

pertama, kosmetik yang betul-betul tradisional yaitu kosmetik 

yang diolah menurut resep-resep dan cara-cara turun temurun; 

kedua kosmetik semi tradisional yang diolah secara modern dan 

diberi pengawet agar tahan lama; ketiga kosmetik yang hanya 

namanya yang tradisional namun tanpa mempunyai komponen 

yang benar-benar tradisional dan diberikan zat warna yang 

serupa dengan bahan tradisional. 

 

II. 2. 2 Penggolongan menurut kegunaan bagi kulit 

Yaitu terdiri dari kosmetik perawatan kulit (Skin care 

cosmetic) dan kosmetik riasan.  Kosmetik perawatan kulit 

mempunyai fungsi sebagai perawatan kebersihan dan 

kesehatan kulit, diantaranya kosmetik untuk membersihkan kulit 

(cleanser) yaitu yang didasarkan pada air misalnya penyegar 

kulit, surfaktan10

                                                 
10 atau disebut sebagai surface active agent merupakan zat aktif permukaan yang 

mempunyai ujung berbeda yaitu hidrofil (suka air) dan hidrofob (suka lemak). Bahan aktif 
ini berfungsi menurunkan 

 misalnya sabun, minyak, padat (solid cleanser) 

misalnya cleansing cream, cleansing milk dan; kosmetik untuk 

tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang 
menempel pada permukaan bahan (Wikipedia) 
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melembabkan kulit (mousturiser) misalnya mousturising cream, 

night cream, dan wrinkle cream; kosmetik pelindung kulit 

misalnya sunscreen cream, sunscreen foundation, sunblock 

cream, sunblock lotion; dan kosmetik untuk menipiskan atau 

mengampelas kulit (peeling) misalnya scrub cream yang berisi 

butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (abrasiver). 

Produk kosmetik jenis lain yaitu rriasan (dekoratif/ make 

up) mempunyai jenis komposisi yang diperlukan untuk merias 

dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan 

penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek 

psikologis yang baik, misalnya perona pipi (blush on), perona 

mata (eye shadow), maskara (mascara), pensil alis (eyebrows 

pencil), lipstik (lipstics), cat kuku, bedak (powder), krim dasar 

bedak, alas bedak, tata rias penutup kulit keriput, dan kosmetik 

dekoratif untuk rambut (Tranggono, dan Latifah, 1990)  

  

II. 3 Perkembangan Produk Kosmetik Masa Kini 

Produk kosmetik pada masa dahulu masih menggunakan 

bahan-bahan alami, pada masa sekarang dipermudah oleh produsen 

kosmetik dengan memproduksi kosmetik instan dalam kemasan dan 

dapat digunakan langsung oleh konsumen.   Beberapa contoh 

produk kosmetik yang tersedia pada masa sekarang dapat 

disebutkan antara lain sebagai berikut: 
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II. 3. 1 Oriflame 

Oriflame adalah perusahaan kosmetik yang menghasilkan 

berbagai macam produk yang berasal dari Swedia dengan sistem 

penjualan menyerupai Multi Level Marketing (MLM).  Produk yang 

ditawarkan oleh Oriflame mempunyai bermacam kebutuhan 

perawatan kecantikan mulai dari perawatan tubuh, kulit, tata rias dan 

berbagai jenis wewangian disediakan oleh Oriflame untuk laki-laki 

dan perempuan. 

Produk kosmetik yang disajikan untuk perempuan (tanpa ada 

label khusus laki-laki) adalah: 

 

Wewangian 

Produk kosmetik dalam bentuk wewangian yang dimiliki 

Oriflame mempunyai aroma pembedaan khas yang ditujukan untuk 

konsumen laki-laki dan perempuan. 

 

Perawatan tubuh, kulit dan rambut 

Produk kosmetik dalam bentuk perawatan tubuh, kulit dan 

rambut dapat disebutkan beberapa contoh yaitu dalam produk 

perawatan tubuh antara lain: Ultra Shape Up Intensive Slender Gel 

yang dipromosikan sebagai produk yang dapat mengurangi lingkar 

paha, Ultra Shape Up Night Ampoules untuk mengurangi selulit dan 

lipatan kulit, Beauty Bust untuk mengencangkan payudara, Anti 
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Stretch Mark Cream untuk mengurangi stretch mark, Tone Tummy 

Firming Gel untuk mengencangkan dan menyamankan kulit di 

daerah perut.  Produk perawatan kulit beberapa diataranya: 

Ecollagen Night Cream adalah krim malam yang dipromosikan 

mengurangi keriput pada wajah, Ecollagen Wrinkle Filer adalah 

serum untuk mengurangi keriput, Ecollagen Replumping Lip Cream 

adalah pelembab bibir, Ecollagen Eye Cream merupakan  produk 

yang mengatasi keriput dan mengurangi lingkaran gelap di daerah 

sekitar mata. 

 

Tata rias 

Produk tata rias yang dimiliki Oriflame beberapa diantaranya 

adalah Skin Perfect Foundation adalah bedak dasar yang bertujuan 

untuk menutupi wajah yang tidak segar, Waterproof Make Up 

merupakan pembersih tata rias yang tahan air ditujukan untuk 

membersihkan make up pada wajah, mata dan bibir, Eye Intensity 

Pencil adalah pensil pembentuk mata untuk membentuk garis mata 

sesuai keinginan, Mono Eyeshadow Essentials merupakan pewarna 

kelopak mata, Ultimate Gloss pemulas bibir yang bertujuan untuk 

memberikan efek basah pada bibir, Midnigth Colour Lipstick adalah 

pemulas bibir dengan pilihan warna menyala, Eyelash Curler adalah 

alat yang berfungsi sebagai penjepit bulu mata agar membentuk 

lengkungan sesuai keinginan, Nail Buffer Set adalah rangkaian alat 
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berbentuk stik sebagai penggosok kuku terdiri dari tiga macam yakni 

pembersih, pelembab dan penghasil kilau pada kuku, Instant Cheeky 

Stick Blusher adalah perona pipi berbentuk stick namun agak bulat 

berwarna merah muda. 

Produk kosmetik yang disediakan oleh Oriflame juga 

mempunyai jenis kosmetik yang khusus disajikan untuk laki-laki yang 

dalam penyajiannya disebut dengan “Men’s Care” yang menjadi 

simbol untuk pembedaan kosmetik yang digunakan untuk perempuan 

dengan yang digunakan khusus untuk laki-laki.  Produk kosmetik 

yang khusus diproduksi untuk laki-laki yang terangkum dalam produk 

“Men’s Care” adalah sebagai berikut (Oriflame, 2008). 

 

Wewangian 

Produk wewangian khusus laki-laki Glacier Eau De Toilette, 

Eclat Eau De Toilette, S8 Eau De Toilette, Soul Eau De Toilette, Free 

Attitude Eau De Toilette, Ascendant Eau De Toillete, Embrace him 

Eau De Toilette. Beberapa merek yang disebutkan diakui mempunyai 

aroma khas laki-laki dengan kandungan tertentu yang ditujukan untuk 

menonjolkan aroma laki-laki. 

 

Perawatan tubuh, kulit dan rambut 

Rangkaian perawatan kulit dapat disebutkan beberapa 

contoh sebagai berikut: Men’s Abdo Sculpting Gel, produk ini 
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dipromosikan sebagai gel tubuh yang dapat menyegarkan, 

mengencangkan dan memperindah kulit di daerah perut laki-laki; 

Men active Face Wash, produk pembersih wajah yang dipromosikan 

sebagai pembersih wajah yang optimal digunakan untuk laki-laki, 

karena struktur wajah laki-laki dan perempuan mempunyai 

perbedaan; Men Exfoliating Face Scrub, produk berbentuk scrub 

yang dipromosikan sebagai pembersih dan penghalus kulit wajah 

laki-laki; Men After Shave Balm, produk berbentuk pelembab khusus 

laki-laki yang digunakan setelah bercukur yang dipromosikan dapat 

menyejukkan serta menutrisi dan melembutkan kulit; dan masih 

terdapat produk serupa lainnya. 

 

II. 3. 2 The Body Shop 

The Body Shop adalah perusahaan yang berasal dari Inggris 

yang menawarkan berbagai macam produk kosmetik.  Produk 

kosmetik yang ditawarkan tidak hanya membidik segmen perempuan 

saja namun tersedia juga segmen laki-laki yang diberi nama produk 

‘mens’ yaitu produk khusus laki-laki.  The Body Shop secara umum 

mengelompokkan produknya menjadi beberapa kelompok yaitu make 

up yaitu terdiri dari rangkaian produk kosmetik yang berfungsi untuk 

riasan pada wajah, bath and body adalah produk yang berisi produk 

perawatan untuk tubuh serta perlengkapan kosmetika mandi, hair 

merupakan produk yang ditawarkan untuk perawatan rambut, dan 
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fragrance adalah jenis produk berisi berbagai macam wewangian 

yang tersedia.  

Selain itu terdapat juga paket produk kosmetik yang 

ditawarkan khusus untuk laki-laki maupun perempuan dengan label 

gift for him dan gift for her.   Produk kosmetik yang ditawarkan untuk 

perempuan (tanpa label khusus laki-laki) disebutkan melalui 

beberapa contoh sebagai berikut: 

 

Make up 

Produk yang berfungsi sebagai riasan yang dimiliki The Body 

Shop dapat diberikan contoh sebagai berikut: Nature’s mineral make 

up yaitu produk yang mempunyai fungsi sebagai riasan pada wajah; 

Bronzing and illuminating yaitu produk untuk memberikan efek 

kilauan; Brushes and tools; Cheeks; Eyes; Face; Lips; Make up 

remove 

 

Bath and Body Accessories 

Produk ini menawarkan rangkaian kosmetik yang diperlukan 

dalam aktifitas mandi, membersihkan badan serta perawatan seluruh 

tubuh.  Dapat diberikan contoh sebagai berikut: Bath and shower; 

Body butters; Foot care; Hand care; Home spa; Lotions; Message; 

Scrubs; Soap; Wellbeing; Skin care; Accessories; Cleanser; Eye 

treatment; Mouisturises; Scrub and mask; Tooner; Treatment 
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Fragrance 

Yaitu berbagai macam wewangian dan produk kosmetik 

yang mempunyai beragam aroma yang dipromosikan yaitu: Vanilla; 

Bath and shower; Body mouisturising; Body mists; Eau de toilette; 

Home fragrance; Perfume oils 

 

Hair 

Produk perawatan rambut yang terdiri dari: Shampoo and 

conditioner; Styling product. 

 

Gift for her 

Merupakan paket produk kosmetik yang dirancang khusus 

untuk memberi hadiah kepada perempuan dengan rangkaian produk 

sebagai berikut: Home Spa Heaven Hamper; Spa Complete 

Collection Box; Fruity Pamper Hamper;  White Musk® Pamper 

Hamper; Hemp & Olive Window Box; Spa Regime Window Box; 

Neroli Jasmin Large Lidded Box; Hand & Foot Lidded Box; Shea 

Willow Basket; Pink Grapefruit Bliss Bag; Shea Bliss Bag; Neroli 

Jasmin Heavenly Bag; White Musk® Heavenly Bag; Almond Medium 

Lidded Box; Super Strawberry Lidded Box; Peppy Foot Tin; Satsuma 

Starter Gift; New! Pink Grapefruit Body Treats; New! Strawberry Body 
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Treats; White Musk® Bowl; Neroli Jasmin Mini Mesh Bag; White 

Musk® Mini Mesh Bag; Kids Purse Pack; New! White Musk Duo 

Delights; New! Neroli Jasmin Duo Delights; New! Mango Treats Cube; 

Stand Up Strawberry 

Beberapa rangkaian produk kosmetik yang telah disebutkan 

diketahui sengaja dirangkai dan dikhususkan untuk perempuan, 

dalam kemasannya didominasi warna merah muda rangkaian produk 

ini dinamakan produk “gift for her”.   Pembedaan produk kosmetik 

antara laki-laki dan perempuan memperlihatkan adanya batasan 

gender secara jelas. 

 

Men’s 

Adalah rangkaian produk kosmetik yang khusus diproduksi 

untuk laki-laki yang mempunyai perbedaan esensi dengan kosmetik 

lainnya yang tidak ada spesifikasi khusus laki-laki.  Rangkaian 

produk Mens ini terdiri dari: Fragrance; Hair and body; Shaving; dan 

Skin care.  

 

Gift for him 

Merupakan rangkaian produk yang ditujukan untuk laki-laki 

dengan rangkaian produk sebagai berikut: White Musk® For Men 

Allure Box; Mens Wash Bag; Mens Maca Regime; Mens Foldover 

Box.  Rangkaian produk kosmetik yang ditujukan untuk laki-laki ini 
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berisi produk kosmetik yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

rangkaian produk perempuan. Kemasan produk kosmetik yang 

terdapat di dalamnya di dominasi warna biru.  Konstruksi 

maskulinitas diberikan pada rangkaian produk khusus laki-laki ini 

untuk meninggalkan kesan ‘laki-laki feminin’ karena telah 

menggunakan produk kosmetik.  

 

II. 3. 3 Zirh 

Perusahaan kosmetik yang berasal dari Amerika Serikat ini 

diperkenalkan pada tahun 1995, selanjutnya pada tahun 2000 

perusahaan kosmetik raksasa di Jepang bernama Shiseido yang 

sebelumnya telah eksis di Indonesia ini melakukan akusisi saham 

Zirh dapat memegang peranan besar dalam langkah Zirh memilih 

jalur kosmetik khusus laki-laki serta penyebarannya di Indonesia.  

Adapun beberapa produk kosmetik khusus laki-laki yang dimiliki oleh 

Zirh dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: Produk pelindung 

kulit dari sinar matahari; Jel pelindung bibir (lip guard); Produk 

perlindungan kulit wajah (face stick); Produk pembersih muka; 

Produk pelembab wajah; Produk vitamin wajah; Jel pengontrol 

minyak; Deodorant anti bau badan; Shampoo; Jeli penghilang 

ketombe; Krim setelah mencukur; Krim mata; Scrub pembersih muka; 

Krim anti penuaan; Body care; Parfum.  
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Seluruh rangkaian produk kosmetik tersebut diproduksi 

khusus laki-laki karena terdapat perbedaan biologis serta komponen 

pembentuknya antara laki-laki dan perempuan, sehingga produk 

kosmetik laki-laki dianggap harus lebih ‘tajam’ daripada produk 

perempuan. 

 

II. 3. 4 Amway 

Amway merupakan produk kosmetik yang juga memproduksi 

kosmetik khusus laki-laki yang diistilahkan dengan nama produk 

“Tolsom Mens Skin Care” yaitu Busa pembersih muka (Facial 

cleansing foam); Penyegar (Toning lotion); Gel pelembut kulit (Skin 

smoothing gel); Pelindung kulit (Skin protection lotion) 

 

Dari berbagai macam produk kosmetik khusus laki-laki 

seperti yang telah dicontohkan memperlihatkan bahwa adanya upaya 

para produsen untuk memanfaatkan konstruksi maskulinitas untuk 

menarik konsumen berjenis kelamin laki-laki. 
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BAB III 

LAKI-LAKI DAN PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK  

 

III. 1 Jenis Produk Kosmetik yang Digunakan 

Bagian ini menyajikan mengenai beragam jenis produk 

kosmetik yang digunakan oleh subjek.  sengaja disajikan dalam 

bentuk temuan data tanpa diskusi teoritik dimaksudkan untuk 

memisahkan antara information, data dan knowledge.  Knowledge 

akan disajikan pada sub bab tersendiri yaitu dalam diskusi teoritik. 

Hasil wawancara dengan subjek menghasilkan pengetahuan bahwa 

penggunaan kosmetik oleh subjek mempunyai perbedaan yang 

selanjutnya dikelompokkan menjadi mild, medium dan heavy.  

Pengelompokkan ini tidak dimaksudkan untuk mengukur frekuensi 

atau yang berkaitan dengan kuantitas penggunaan produk kosmetik 

namun hanya bermaksud mempermudah dalam proses analisis 

selanjutnya untuk mengetahui variasi makna yang yang berasal dari 

penggunaan kosmetik yang berlainan dari para subjek. 

 

III. 1. 1 Mild 

Subjek pertama adalah Setiadji yang mengaku hanya 

menggunakan deodoran, sabun cair pembersih wajah dan 

wewangian.  Rangkaian kosmetik yang digunakan Setiadji 

mempunyai skala prioritas dan arti penting yang berbeda satu sama 
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lain dan tidak memiliki porsi yang sama, yaitu hanya salah satu jenis 

kosmetik yang dianggap penting sedangkan lainnya tidak.   

mm... Saya sebenarnya tidak terlalu memakai kosmetik 
banyak.. saya Cuma pake’ deodorant, pembersih wajah 
dan parfum. 
 
Sebenarnya selain itu masih terdapat tiga jenis produk 

kosmetik lain yang juga digunakan oleh Setiadji yakni sabun mandi 

yang digunakan unuk seluruh tubuh, pasta gigi dan shampoo, 

Setiadji menganggap tiga jenis tersebut bukan merupakan produk 

kosmetik namun produk yang setiap hari sudah digunakan untuk 

membersihkan diri dan digunakan oleh siapapun.  

Ya pastilah pake itu, tapi kan bukan kosmetik mbak... semua 
orang yo mesti pake’ e lek itu. 
 
Berdasarkan tiga jenis produk kosmetik yang digunakan oleh 

Setiadji, pada akhirnya termasuk dalam penggunaan kosmetik yang 

masuk ke dalam kategori mild.   Sebagaimana diakui oleh Setiadji 

bahwa dirinya hanya menggunakan produk kosmetik dengan jenis 

terbatas disebabkan oleh keterbatasan ekonomi sekaligus pergaulan 

yang tidak menuntut dirinya untuk menggunakan produk kosmetik 

berbagai jenis. 

Subjek lain adalah Radiansyah yang menggunakan jenis 

kosmetik berupa sabun pembersih wajah, krim rambut dan 

wewangian. Produk kosmetik tersebut dianggap Radiansyah cukup 

untuk memenuhi  kebutuhan dirinya. 
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Kalo aku makenya ya Cuma sabun wajah itu tok itu.. sabun 
wajah itu pake Biore, Biore men yang energizing white, trus 
kalo parfumnya aku pake spalding. 

 
Penggunaan kosmetik oleh Radiansyah juga dikelompokkan dalam 

kategori mild karena jenis kosmetik yang digunakan tidak beragam 

dan hanya sebatas yang dibutuhkan saja dan kebutuhan dirinya 

sudah cukup dipenuhi dengan hanya menggunakan tiga jenis produk 

kosmetik tersebut. Radiansyah juga menyatakan bahwa untuk saat 

ini dirinya tidak mempunyai keinginan untuk menambah jenis produk 

kosmetik.  Sebenarnya terdapat tiga jenis kosmetik yang digunakan 

oleh Radiansyah yaitu sabun mandi, pasta gigi dan shampoo, namun 

dirinya tidak menganggap ketiga jenis produk tersebut sebagai 

produk kosmetik namun lebih sebagai produk wajib yang digunakan 

sehari-hari dan tanpa adanya pemisahan laki-laki dan perempuan. 

Maksudnya sabun? Sabun mandi ta? Emange masuk 
kosmetik ta itu, nggak kan? ya jelas pakelah masak mandi gak 
pake sabun, sikatan, apalagi kalo gak kramas nanti banyak 
kutu. Hahaha... kalo itu semua masuk ya... 
 
Subjek lain yakni Putra menyatakan bahwa dirinya hanya 

menggunakan produk kosmetik sabun mandi, pasta gigi, shampoo, 

deodoran, pembersih wajah dan wewangian.  Selain itu masih 

terdapat pemisahan antara produk kosmetik yang berfungsi dalam 

kehidupan sosial dan berfungsi untuk kegiatan religi.  Produk yang 

digunakan dan mempunyai fungsi dalam kehidupan sosial hanya 

deodoran sedangkan wewangian digunakan dalam kehidupan religi.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 52 

Subjek bernama Putra dalam hal penggunaan produk kosmetik juga 

dikategorikan dalam kelompok mild. 

 

Kalo wewangian itu kalo pengen ya pas jumatan itu tapi kalo 
nggak pengen ya nggak terlalu dalam a... seberapa penting 
 

Putra mengakui bahwa dirinya menggunakan produk kosmetik yang 

dipilih, walaupun hanya sebatas deodoran dan pembersih wajah 

dalam kehidupan sosialnya, berawal dari ketertarikan terhadap lawan 

jenis dan upaya untuk tampil lebih baik agar dapat mendapatkan 

perhatian dari perempuan yang dituju 

Kalo e.. secara pribadi sich.. pure.... e..... ini.... karena... apa 
ya... e... bukane apa-apa.. tapi ada tuntutan privasi yang 
menuntut untuk tampil tidak mengecewekan lah di hadapan 
lawan jenis, tapi Cuma... ya... ndaak... ndaak..  Cuma.. 
bukan... untuk semuanya tapi ya ada... 
 

Riandana juga merupakan subjek yang termasuk pengguna 

produk kosmetik dalam kategori mild, yaitu menggunakan produk 

kosmetik dengan jenis yang menurutnya hanya sebatas yang 

dibutuhkan saja namun dalam penggunaan produk kosmetik dengan 

jenis dekoratif terdiri dari dua jenis.  Secara keseluruhan, jenis 

kosmetik yang digunakan oleh Riandana adalah sabun muka, 

wewangian, krim rambut, dan deodoran.  

Wewangian yang digunakan oleh Riandana mempunyai dua 

jenis yaitu yang berbentuk spray dan berbentuk eau de toillete.  

Kedua jenis wewangian tersebut digunakan untuk waktu yang 

berbeda sesuai tempat yang akan dikunjungi.  Wewangian yang 
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berbentuk spray digunakan pada saat dirinya melakukan aktifitas 

utama menjadi mahasiswa, sedangkan wewangian yang berbentuk 

eau de toillete digunakan ketika dirinya melakukan aktifitas di luar 

aktifitas utama, misalnya pada saat seminar dan mendatangi acara-

acara dalam lembaga yang dipimpinnya. 

Saya itu parfumnya pake macem-macem ya, saya itu punya 
dua macam. Satunya Elizabeth, satunya lagi itu Gatzby ya, 
kalo minyak rambutnya itu aja Hair Gatzby 
 
Jenis produk kosmetik yang digunakan oleh Riandana 

beberapa diantaranya mempunyai spesialisasi khusus laki-laki yang 

dianggap sangat penting bagi kaum laki-laki.  Produk kosmetik 

khusus laki-laki dianggap menjadi suatu simbol laki-laki sehingga 

dapat membantu dirinya agar mudah diidentifikasi. 

Iya, kita pakenya kan mesti choose only for men gitu kan, 
jadi ya satu biar... mungkin pengaruh media juga kali ya... 
liatnya tv wooh... for men kayaknya keren banget nich gitu.. 
dan baunya juga kayaknya pas cowok banget gitu ya, jadi 
mungkin bisa bikin cewek klepek-klepek gitu ya, hahaha.... 
 

Namun untuk jenis kosmetik shampoo, pasta gigi dan sabun mandi 

Riandana mengaku tidak menggunakan produk khusus laki-laki 

karena produk tersebut dianggap sebagai produk biasa yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan semua orang 

menggunakan, serta pengaruh penggunaannya berbeda seperti 

ketika dirinya menggunakan produk wewangian. Karena digunakan 

oleh semua orang tanpa terdapat batasan jenis kelamin maka dalam 

pemilihan ketiga produk tersebut, diakui hanya karena menyukai 

aromanya.  
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Saya dalam.. mm.. ini khusus shampoo ya, lalu pasta gigi 
sama... apa tadi... e... shampoo.. eh, sabun mandi... kan itu 
bukan kosmetik ya, e.. ini maksud saya ya produk biasalah 
yang biasa dipake... jadi saya tidak pernah melihat 
batasannya, cewek ato cowok karena saya merasa saya 
lebih kepada wanginya gitu lo, wanginya yang sreg bagi 
saya jadi kalo nggak sreg agak sulit gitu ketika itu kita bisa 
merasakan bau yang sangat nikmat sekali ya itu juga bisa 
dirasakan orang lain dan orang nyaman dengan bau itu ya 
sudah kita akan pake itu gitu lo... jadi saya tidak ada batasan 
kenapa saya pake Pantene karena saya dulu saya pake 
Pantene ya karena memang pengaruh baunya tadi yang 
bisa dirasakan oleh si A, si B, si C itu..Lagian ada ta yang 
nggak pake ini sehari-hari......... 
 

Riandana berpendapat bahwa dirinya hanya menggunakan jenis 

kosmetik sebatas yang telah disebutkan karena menganggap dirinya 

bukan tipe laki-laki metroseksual yang identik dengan penggunaan 

kosmetik secara ‘berlebihan’. Berlebihan menurut Riandana adalah 

jika laki-laki menggunakan produk kosmetik yang diproduksi untuk 

perempuan. 

Nggak ada sich cuman itu saja.. soalnya saya kan bukan 
tipikal metroseksual ya, jadi ya paling tidak bisa untuk 
membuat orang nyamanlah dengan wewangian kita cukup 
 

Batasan yang dikemukakan oleh Riandana dikaitkan oleh anggapan 

secara umum bahwa laki-laki yang menggunakan produk kosmetik 

dikelompokkan ke dalam kategori laki-laki metroseksual yang 

dianggap Riandono tidak sama dengan laki-laki pada umumnya yang 

dianggap wajar dan menggunakan produk kosmetik tidak berlebihan. 
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III. 1. 2 Medium 

Ignatius dalam penelitian ini termasuk pengguna kosmetik 

kategori medium.   Produk yang digunakan adalah parfum, hair 

spray11, body spray12, sunblock13, handbody14

Subjek yang juga termasuk dalam kategori medium adalah 

Purwacaraka.  Rangkaian produk kosmetik yang digunakan oleh 

Purwacaraka berupa krim rambut, pembersih muka, bedak, body 

lotion, wewangian dan bahan pelengkap yang digunakan untuk 

memutihkan kulit serta dianggap sebagai pengganti lulur mandi, yaitu 

susu domba. Selain menggunakan kosmetik tersebut, Purwacaraka 

mengaku melakukan perawatan tambahan yaitu rutin ke dokter gigi 

untuk perawatan gigi. 

, pelembab bibir, krim 

rambut, berbagai macam krim untuk wajah yang digunakan pagi, 

siang, malam. 

Perawatan muka apa ya, ya pokoknya perawatan kayak 
hand body, sun blok untuk ngelindungi dari sinar matahari 
trus apa ya, minyak wangi , dan lain-lain lah 
 

                                                 
11  Adalah produk berupa cairan yang dalam penggunaannya disemprotkan, 

digunakan untuk rambut (hair), dapat membuat bentuk rambut sesuai dengan keinginan 
atau untuk mempertahankan bentuk rambut yang telah dimodifikasi 

12 Adalah produk berupa cairan yang mengandung wewangian, disemprotkan ke 
tubuh 

13 Adalah produk pelindung kulit dari sinar Ultraviolet yang dapat merusak kulit 
14 Adalah produk berupa krim yang digunakan untuk melembabkan, menghaluskan 

idealnya pada daerah tangan dan badan 
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III. 1. 3 Heavy 

Sedangkan kategori heavy dalam penggunaan produk 

kosmetik adalah subjek yang bernama Koko Samudra.  Koko 

Samudra termasuk dalam kategori heavy karena penggunaan produk 

kosmetik yang berbagai macam jenis dan dirinya tidak mempunyai 

batasan terhadap produk kosmetik, dalam arti penggunaan produk 

kosmetik yang berbagai macam saat ini masih terdapat kemungkinan 

untuk bertambah lagi karena koko Samudra juga mengaku menyukai 

mencoba-coba produk kosmetik.  Kesenangan mencoba produk 

kosmetik dilakukan koko Samudra karena pekerjaan dirinya di 

perusahaan kosmetik yang menggunakan sistem poin yang harus 

dipenuhi setiap bulan dan adanya diskon yang berbeda pada setiap 

barang dan dari sanalah dirinya mempunyai kesempatan 

mendapatkan berbagai macam jenis produk kosmetik. 

Produk kosmetik yang digunakan oleh koko Samudra secara 

lengkap disebutkan terdiri dari produk kosmetik untuk seluruh tubuh. 

Pertama koko Samudra menyebutkan produk kosmetik jenis pasta 

gigi, shampoo, dan masker rambut.  Masker rambut digunakan untuk 

memperbaiki penampilan rambutnya. 

.......kalo masker rambut koko pake daripada ke salon 
daripada koko genit koko orange ya koko bilang kan koko 
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asli dari Flores dan aslinya rambute nggak terlalu lurus 
banget ya temene koko tu meski dari irian tapi rambute lurus 
nah.. lek koko keriting ndek pojok disini lek kamu liat foto 
SMA ku keriting lucu soale memang dua tok ndek sini, 
tambah sini tambah sini rodo nggimbal.......... 
 

Selain itu koko Samudra juga menyebutkan jenis produk kosmetik 

lainnya yaitu rangkaian produk sabun mandi, perawatan wajah 

dengan berbagai macam yang berbentuk krim baik yang digunakan 

pada pagi, siang dan malam hari; pembersih muka, serum, serta 

pelembab yang digunakan agar pori-pori wajah tidak terlihat dan 

menjadi halus. 

Ya kayak cream malem , jadi umpamae kita tidur jam lima 
bangun jam tujuh . Tapi kalo sekarang udah nggak pake 
soale ya itu. Jadi apa aku pake sementara optimal white aku 
bilang yang aku pake di optimal white satu, sabun sabune 
lumayan soale aku kebiasan khusus muka dan badan. Lek 
muka aku nggak berani pake sabun biasa soale kalo terlalu 
keset ya nggak berani juga soale minyake bisa hilang dan 
sebagainya. Aku pake itu ya seperti kalo orang bilang mahal 
ya salah soale apa kalo pas potongan Cuma empat puluh 
ribu, empat puluh ribupun aku bilang tiga bulan nggak habis 
ya, kan gedhenya segini trus lek pake thithik ae, ha segini 
notok habis dibilas paling sek licin nanti dibilas kagi emang 
nggak sampe wuah kering banget, jadi enake apa satu 
kadang kalo pake sabun biasa kalo kita nggak pake 
pelembab rasane kuering kalo pake sabun itu nggak usah 
pake pelembab, nggak perlu Cuma karena koko kan 
perawatan nah koko pake day cream nya nah yang ada spf 
lima belas yang warnanya putih ya pake itu biasanya lek 
pagi liat aja ndek rumahe koko lek malem wis otomatis koko 
pake cream maleme tok , nek masker aku ono kecuali scrub 
e memang kan nggak ono scrub e tapi lek masker aku lebih 
senengan masker citrus sing warnane orange nah kamu tau 
citrus kan yang diklentek gini anukno kulit mati tapi sing 
enak lagi satu kamu lek make micro, koko kan seneng 
nyampur lek micro kan kasarane ngilangno kulit mati dan 
sel-sel yang rusak kan, nah... 
 

Produk kosmetik lain yang digunakan oleh koko Samudra adalah 

berupa parfum dengan beberapa macam merek, rangkaian 
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perawatan kuku, masker wajah, vitamin rambut, hair spray, body 

lotion, bath salt 15

Beberapa jenis produk yang jika didefinisikan menggunakan 

Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) no 445 tahun 1999 

adalah merupakan jenis produk kosmetik, ternyata didefinisikan lain 

oleh subjek.  Penggunaan produk dengan ketiga jenis tersebut lebih 

dianggap sebagai produk wajib untuk membersihkan diri dalam 

, deodorant, pelembab bibir yang dahulu sering 

digunakan karena bibir masih hitam namun sekarang jarang 

digunakan serta krim pembentuk tubuh. 

 

III. 1. 4 Catatan 

Pemberian kategori mild, medium dan heavy bukan ditujukan 

untuk mengukur kuantitas yang menghasilkan data berbentuk 

frekuensi dan intensitas dalam penggunaan produk kosmetik, namun 

kategori ini dilakukan semata-mata untuk memudahkan peneliti.  

Berdasarkan studi yang dilakukan, kategori penggunaan produk 

kosmetik tidak mempengaruhi makna, batasan, cara penggunaan 

produk kosmetik, dan sebagainya.  Wawancara yang dilakukaan juga 

menghasilkan temuan bahwa produk berupa Sabun mandi, pasta gigi 

dan shampoo diketahui tidak termasuk dalam kategori produk 

kosmetik. 

                                                 
15 Adalah produk yang digunakan sebagai bahan pelengkap untuk berendam atau 

dicampurkan ke dalam air. Mengandung garam khusus yang mengandung wewangian dan 
beberapa formula khusus yang bersifat anti oksidan 
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kehidupan sehari-hari. Produk wajib sebagai media kebersihan 

tersebut digunakan dengan tidak mengenal batasan gender dan 

bersifat umum tersebut bukan merupakan produk kosmetik.  

Sehingga dalam penelitian ini konsep produk kosmetik dari 

Permenkes tidak digunakan, dan untuk selanjutnya menggunakan 

konsep produk kosmetik yang dihasilkan oleh para subjek penelitian. 

 

III. 2 Makna Produk Kosmetik yang Digunakan 

Produk kosmetik merupakan bagian dari materi pokok 

bahasan dalam kajian studi ini yang menghasilkan beragam makna 

yang diperoleh dari para subjek penelitian, yaitu dari setiap subjek 

penelitian mempunyai makna berbeda terhadap esensi dari sebuah 

produk kosmetik yang digunakan.  Penggolongan produk kosmetik ke 

dalam kategori barang primer atau sekunder pada akhirnya tidak 

terlepas dari individu pengguna kosmetik sendiri yang memaknai 

penting atau tidak sebuah kosmetik bagi dirinya.  

Perbedaan makna dapat terjadi karena adanya respon yang 

berbeda dari tiap-tiap individu dalam keterlibatan suatu interaksi 

sosial.  Interaksi sosial yang mempunyai perbedaan pengertian yang 

selanjutnya juga menjadi bagian dari penyebab perbedaan makna 

yang dimiliki individu. Seperti yang disebutkan oleh Woodworth 

bahwa dalam hubungan sosial meliputi pengertian: individu dapat 

bertentangan dengan lingkungan; individu dapat menggunakan 
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lingkungan; individu dapat berpartisipasi dengan lingkungan; dan 

individu dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan.  Sehingga 

dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan dapat 

mempengaruhi individu dalam memodifikasi makna. 

Bagian ini akan menyajikan hasil data mengenai beragam 

makna penting kosmetik yang diperoleh dari para subjek penelitian. 

Bagian ini disajikan dan dianggap penting karena digunakan sebagai 

pengantar menuju makna laki-laki yang menggunakan produk 

kosmetik. 

 

III. 2. 1 Bagian dari Upaya Menarik Konsumen 

Hasil pertama mengenai makna produk kosmetik dijelaskan 

oleh subjek yang menganggap kosmetik merupakan bagian dari 

upaya untuk menarik konsumen.  Produk kosmetik yang dimaknai 

sebagai bagian dari upaya menarik konsumen dimaknai sangat 

penting oleh Purwacaraka.  Purwacaraka adalah salah satu subjek 

yang mengaku bahwa produk kosmetik merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dalam hidupnya.  Produk kosmetik yang dianggap 

sangat penting tidak terlepas dari perhatian dirinya terhadap 

penampilan yang harus selalu diutamakan karena mempengaruhi 

pekerjaan sambilan yang ditekuni saat ini. 

Pekerjaan sambilan yang saat ini sedang dilakukan di sela 

aktifitas kuliah diakui Purwacaraka menuntut dirinya untuk lebih 
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memperhatikan penampilan agar dapat tampil menarik di hadapan 

pelanggan, penampilan dibutuhkan untuk mendukung dirinya dalam 

sebuah peran yang sedang dilakukan sebagai penyedia jasa service 

handphone.  Sehingga dengan penampilan menarik diyakini 

Purwacaraka membuat pelanggan perempuan lebih banyak datang 

ke jasa pelayanan miliknya. 

....ya kalo kita mempunyai penampilan yang menarik gitu ya, 
pelanggan kan pasti banyak yang dateng. Lha itu kita mulai 
muncul seperti itu gitu lho.. 
 

Penampilan yang dimaksudkan Purwacaraka dalam konteks ini 

adalah yang berkaitan dengan hasil dari perawatan seluruh tubuh 

yang optimal dengan menggunakan rangkaian jenis produk kosmetik 

seperti yang digunakan oleh dirinya sehingga kebersihan tubuh 

terjaga.  Penggunaan produk kosmetik dengan jenis beraneka ragam 

dianggap dapat membantu dirinya untuk merawat diri sehingga dapat 

mempengaruhi kepercayaan diri yang dimiliki.  Menurut pengakuan 

Purwacaraka sebelum menggunakan produk kosmetik dengan 

beragam jenis seperti yang digunakan sekarang, dirinya merasa 

bahwa tidak terdapat sesuatu yang berkesan dalam pekerjaan yang 

dilakukannya. 

Ya gitu dech... mungkin karena masih gimana ya... jadi cewek-
cewek gak kayak sekarang yang pengene deket-deket, caper-
caper gitu.. kalo sekarang kan asik-asik ae.. 
 

Purwacaraka yang menganggap tidak mempunyai kesan terhadap 

interaksi dengan pelanggan perempuan ketika melakukan pekerjaan 

sambilan sebagai penyedia layanan service handphone, pada 
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akhirnya mendorong dirinya untuk menambah jenis produk kosmetik.  

Namun penggunaan produk kosmetik oleh Purwacaraka pada 

awalnya tidak terlepas dari anjuran pacar yang menyarankan dirinya 

untuk menggunakan salah satu produk kosmetik yaitu berupa produk 

pembersih wajah.  Setelah mendapat anjuran dari pacar yang 

sebenarnya hanya menyarankan menggunakan produk kosmetik 

berjenis pembersih wajah, pada akhirnya Purwacaraka menambah 

jenis produk kosmetik secara otomatis sesuai keinginan sendiri. 

Sebenarnya dulu sich ya nggak terlalu anu ya... ya paling 
minyak rambut, tapi trus pas ada pacarku trus aku dikasih 
tau pembersih muka trus akhire lama-lama aku nambah-
nambah.. 
 
Adanya anjuran dari pacar membuat Purwacaraka 

menambah jenis kosmetik yang digunakan yang hingga saat ini 

terdiri dari rangkaian kosmetik berupa minyak rambut, pembersih 

muka, bedak, body lotion, parfum/spray dan sabun pelengkap untuk 

memutihkan kulit yaitu susu domba.  Selain menggunakan kosmetik 

tersebut, Purwacaraka mengaku melakukan perawatan tambahan 

yaitu rutin ke dokter gigi untuk perawatan gigi.  Anjuran dari pacar 

muncul ketika dahulu dirinya tidak terlalu memperhatikan perawatan 

tubuhnya terutama wajah sehingga terlihat tidak optimal. 

Purwacaraka mengakui bahwa pacarnya merupakan orang 

yang lebih mengetahui jenis produk kosmetik yang digunakan 

dibandingkan dengan keluarga sekalipun, terutama jenis produk 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 63 

kosmetik yang dianggap sebagai jenis produk yang tidak wajar 

digunakan oleh laki-laki. 

Bedak Cusson.. itu sembunyi jelas, kalo dirumah orang tua 
pun jarang tau gitu jadi dirumah saya juga sembunyi-
sembunyi  juga 
 
Namun dengan adanya pacar yang mengetahui seluruh jenis 

produk kosmetik yang digunakan oleh Purwacaraka diakui membuat 

pacar merasa khawatir.  Kekhawatiran tersebut muncul ketika 

Purwacaraka terlihat terus menerus menambah jumlah jenis produk 

kosmetik yang digunakan. 

Pacar saya sich mendukung saya apa adanya apabila saya 
pake ini ya pacar saya selalu dukung gak masalah tapi ya dia 
pernah bilang ke saya kalo dia cenderung was-was gitu 
kadang-kadang takut saya sampe kebablasen gitu 
 
Kekhawatiran tersebut terutama muncul ketika Purwacaraka 

diketahui menggunakan produk kosmetik dengan jenis bedak.  Bedak 

dianggap sebagai jenis produk kosmetik yang ditujukan untuk 

perempuan sehingga laki-laki dianggap tidak pantas 

menggunakannya.   

..........Ya seperti agak kebanci-bancian gitu...... 
 
Guna mengatasi kekhawatiran pasangan mengenai 

penggunaan produk kosmetik yang dilakukan, Purwacaraka 

menyikapinya dengan cara selalu meminta persetujuan dari 

pasangan mengenai jenis produk kosmetik yang akan digunakan.  

Dengan demikian Purwacaraka mengharapkan kekhawatiran oleh 

pasangannya dapat teratasi. 
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Usaha untuk menepis kekhawatiran pasangan dilakukan 

oleh Purwacaraka agar dirinya tidak terhambat dalam menggunakan 

produk kosmetik dengan berbagai jenis, yaitu penggunaan produk 

kosmetik yang sangat berarti penting bagi dirinya.  Arti penting 

terhadap produk kosmetik juga berasal dari adanya implikasi 

penggunaan produk kosmetik yang dianggap dirinya dapat 

menjadikan dirinya berbeda dengan laki-laki lain yang identik dengan 

kotor dan tidak perduli penampilan. 

Ya saya ingin terlihat berbeda yang lain, jarang kan cowok 
punya wajah kulit yang bersih gitu.. saya kan punya 
pekerjaan sampingan yang dibilang lumayan ya.. ya kalo kita 
mempunyai penampilan yang menarik gitu ya, pelanggan 
kan pasti banyak yang dateng. Lha itu kita mulai muncul 
seperti itu gitu lho.. 

  
Maka dari itu penggunaan produk kosmetik dirasa sangat 

penting oleh Purwacaraka karena keinginan mempunyai penampilan 

menarik sehingga dapat terlihat berbeda dengan laki-laki lain yang 

dianggap tidak terlalu memperhatikan penampilan sehingga 

membuat tidak menarik dan  berimplikasi juga pada dunia kerja yang 

dapat mempengaruhi jumlah pelanggan seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya.  Selanjutnya, implikasi penggunaan produk 

kosmetik oleh Purwacaraka mendatangkan kesenangan yang 

diperoleh ketika menjadi laki-laki yang berbeda mencapai puncaknya 

ketika Purwacaraka berhasil mengalihkan perhatian kaum 

perempuan untuk memilih memperhatikan dirinya.  

Kesenangannya ya tentu yang pasti cewek itu tertarik pada 
kita yang pake kosmetik, yang lebih tampan, yang lebih 
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kelihatan ya lebih berkilau gitu lhoo.. dibandingkan cowok-
cowok yang lain. 
 
Kesenangan menggunakan produk kosmetik yang beragam 

ternyata memberikan motivasi Purwacaraka untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan.  Diakui oleh Purwacaraka mengenai usaha 

mendapatkan produk kosmetik, tidak disebutkan sebagai adanya 

sebuah pengorbanan untuk mendapatkan produk kosmetik namun 

untuk mendapatkan produk kosmetik malah merupakan motivasi 

dirinya untuk bekerja lebih giat dan aktif sehingga mendapatkan 

penghasilan tambahan yang lebih banyak dari biasanya. 

Kalo uang sich bagi saya nggak masalah untuk 
mendapatkan kosmetik saya karena saya kan punya kerja 
sambilan kalo lagi sepi ya sepi tapi kita harus bisa 
menjemput bola kita mau dapat uang ya kita berusaha. kalo 
kita pengen mendapatkan harga kosmetik yang seratus ribu 
ya bagaimana caranya kita mendapatkan kosmetik seharga 
itu. Lha itu kita jadi punya motivasi yang kuat. Misalnya kita 
juga nabung sehari misalnya sepuluh ribu atau kalau perlu 
kita nggak makan sekalian ya nggak papa gitu 

 
Selain motivasi bekerja lebih giat, produk kosmetik juga 

membuat Purwacaraka menyisihkan uang saku maupun penghasilan 

tambahannya untuk ditabung dan digunakan untuk konsumsi produk 

kosmetik yang diinginkan. 

 

III. 2. 2 Sebagai Bagian Peningkatan Kualitas Penampilan: 

Sebagai Tolok Ukur Sebuah Kesuksesan 

Penggunaan produk kosmetik juga menghasilkan makna 

sebagai bagian dari peningkatan kualitas penampilan yang 
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merupakan tolok ukur sebuah kesuksesan.  Kesuksesan sesorang 

dapat dilihat dari segi penampilan sehingga dalam mencapai hal 

tersebut dibutuhkan penggunaan produk kosmetik.  Penggunaan 

produk kosmetik yang dirasa sangat penting yang menyangkut 

sebuah simbol kesuksesan berasal dari koko Samudra yang dalam 

arti penting tersebut berkaitan dengan adanya keinginan kuat untuk 

selalu menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.  Produk kosmetik 

yang dikaitkan dengan proses menjadi lebih baik dari sebelumnya, 

dikemukakan koko Samudra berdasarkan pengalaman pribadi 

mengenai penampilan yang menjadi tolok ukur kesuksesan 

seseorang. 

Menurut koko Samudra, kesuksesan seseorang dapat dilihat 

dari penampilan dirinya.  Semakin sukses seseorang maka 

penampilan dirinya akan semakin baik.  Sebaliknya, jika semakin 

buruk penampilan seseorang maka tingkat kesuksesan patut 

dipertanyakan. 

Yo. Emang, kecilku elek memang haha jadi lek kita kalo 
memang ingin melihat kesuksesan kita coba lihat foto kita 
empat tahun yang lalu ambe’ sekarang, nek gantengan dulu 
berarti ya nggak sukses (sambil tertawa) ya tapi kalo 
ganteng sekarang ya berarti sukses ya nggak usah jauh-
jauh liat aja foto yang lalu-lalu lek foto sekarang tambah gak 
doh tambah keren tambah terpuruk nah itu tanda tanya... 
 
Pengalaman pada jaman dahulu  sewaktu masih duduk di 

bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu pada saat dirinya tidak 

terlalu memperhatikan penampilan diri yang juga berkaitan dengan 

penggunaan produk kosmetik.  Hal tersebut mengakibatkan 
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penampilan diri yang tidak optimal disebabkan oleh kurangnya 

perawatan terhadap fisik yang dimiliki sehingga dirinya menganggap 

banyak kekurangan.  Kekurangan yang dimaksud koko Samudra 

adalah keadaan yang tidak sesuai keinginan dirinya misalnya rambut 

keriting.  Menurutnya, kekurangan tersebut tidak dapat ditutupi 

ataupun diperbaiki jika keadaan seseorang tidak mencapai 

kesuksesan. 

Lek koko dulu keriting ndek pojok disini, lek kamu liat foto 
SMA ku keriting lucu soale memang dua tok ndek sini, 
tambah sini tambah sini rodo nggimbal gituh. 

 
Seiring berjalannya waktu dan sejak koko Samudra 

mempunyai penghasilan sendiri akhirnya mendorong dirinya untuk 

menggunakan produk kosmetik baik yang diperoleh dari hasil 

produksi perusahaan kosmetik maupun diperoleh dari resep 

tradisional turun temurun yang dihasilkan sendiri.  

Mulai merawat itu mulai koko kerja, punya duit.. dulu SMA 
dulu grudukan nginep temen nggak bawa apa-apa juga oke, 
ketek, apa, segala macem, jerawaten pencet sana sini, trus 
habis itu mulai punya duit dewe jadi kalo ada mustika ratu ya 
beli mustika ratu, lek ada Ovale ya Ovale, dan sebagainya 
itu mulai coba.. pas kena penyakit cacar itu ya pake jagung 
muda dan sebagainya, habis itu kok ketemu Oriflame 
kenapa nggak itu ae daripada produk lokal coba-coba ya 
terus ae, dapat poin dan sebagainya ya wis itu ae.. 
 
Semenjak mempunyai penghasilan sendiri koko Samudra 

terus meningkatkan konsumsi produk kosmetik apalagi sewaktu 

dirinya mulai menekuni bisnis penjualan produk kosmetik di 

perusahaan kosmetik yang dipilihnya.   Diakui oleh koko Samudra 

bahwa pada masa sekarang sangat diperlukan laki-laki yang 
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mempunyai penampilan bagus yang berkaitan dengan perawatan 

tubuh sehingga diperlukan juga usaha untuk menuju hal tersebut.  

Usaha yang dilakukan agar keinginan tersebut tercapai adalah 

dengan melakukan usaha yang terbaik dengan melakukan 

perawatan tubuh dengan menggunakan produk kosmetik. 

Wah, pertanyan itu ya sama kayak semua orang mengapa 
semua orang itu pengen tampil lebih baik, nah itu... lek gak 
punya keinginan lebih baik nah itu... lha makane kenapa 
koko pengen mbersihno, soale koko liat kok kurang ok, 
makene kenapa salahe coba coba wong dipake dewe aku 
nggak akan bilang wah aku aku nggak pake apa-apa tapi 
orang liat jorok ya jelek, tapi misale aku pake apa-pa tapi 
orang liat bersih ya seneng .. ok nggak masalah,,, bukan 
berarti pria harus pake kumis disini brewok dan sebagainya.. 
ya tergantung sich aku memang nggak bisa, wuah tipikal 
pria yang jantan banget gitu enggak . mungkin aku ini kan 
kayak pria-pria korea.. wah... hahaha... 

 
Usaha terbaik untuk menuju lebih baik yang dapat dicapai 

melalui penggunaan  beragam jenis kosmetik yang dipilihnya. 

Penggunaan kosmetik yang dapat membuat diri merasa lebih bersih 

dan terawat mempengaruhi perasaan subjek menjadi seorang laki-

laki yang berharga daripada laki-laki yang kotor karena tidak merawat 

diri. 

Koko juga menyampaikan pendapatnya bahwa penggunaan 

produk kosmetik sesuai pilihannya tidak perduli adanya anggapan 

negatif yang selama ini berada dalam lingkungan luar mengenai laki-

laki yang ketergantungan terhadap produk kosmetik, karena menurut 

koko Samudra anggapan negatif terhadap laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik untuk masa sekarang sudah tidak 
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berlaku. Ketidakperdulian terhadap anggapan tersebut diwujudkan 

koko Samudra dalam penggunaan produk kosmetik di depan umum 

tanpa terdapat batasan jenisnya. 

PD ae... Nontok-nontok, nek deodoran kaki ae ndek mobil.. 
lek ono arek  ngomong jerene yen kon iku lapo... haha... 
deodoran di pake ndek sikil.. haha... nggak papa, mending 
dipikir kayak orang gila daripada orang waras.. lek ditanyai 
kamu kayak orang gila nggak masalah pokoke nggak dipikir 
kayak orang waras.. nek koko sich nggak masalah mau 
dipake dimana-mana sebenere asal nggak rambut ae soale 
pake dirumah , masak kramas di luar. Kamu tau aku dulu 
pernah kena apa jenenge, opo itu, cangkrang.. lha itu aku 
pake resep tradisional, apa, jagung muda diparut trus dioles, 
lha... pas kerja aku pake jagung muda itu trus akhire apa 
dulu pas masih kerja di bosku trus disuruh pulang, wis kamu 
pulango jere, heheh.. ya itu pertama kaline aku ke dokter 
kulit, nyembuhno bekas item-iteme itu jadi ke dokter kulit 
habis itu jadi seneng ke dokter klit, dulu ke dokter beni atrus 
siapa itu yang paling mahal dokter kulit kesitu bisa diitung ae 
tu, bagi yang perekonomiane tinggi, nek kesana kerasa 
banget 
 
Penggunaan kosmetik yang diharapkan akan berimplikasi 

pada terbentuknya diri yang tangguh, yaitu diri yang berkaitan 

dengan keadaan jasmani dan rohani yang dimiliki. 

Oh, menurut koko kulit bersih itu dimana jiwa yang sehat 
terdapat tubuh yang kuat dan sebaliknya... 
 
Implikasi penggunaan kosmetik yang dianggap koko dapat 

membantu dirinya menuju pada keadaan lebih baik sangat 

berpengaruh terhadap penampilan luar yang mencerminkan kondisi 

diri.  Penampilan luar yang buruk dinyatakan koko sebagai cerminan 

diri yang di dalamnya pasti lebih buruk sehingga diperlukan upaya 

untuk perawatan penampilan luar.  Perawatan jasmani juga 
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mempengaruhi penilaian orang lain dalam kehidupan sosial 

mengenai diri sehingga harus sangat diperhatikan.   

Ha ya bener.. bayangin aja kalo luare kotor apalagi daleme, 
bayangin lek buah itu luare bagus trus orang bilang wah ini 
manis dan sebagainya wah belum tentu daleme bagus, 
apalagi kalo luare busuk, pasti daleme lebih parah lagi... 
jadi ak bilang apa, orang itu dilihat dari luare aja 
keliahatan... jadi kadang orang bilang dari kuku aja 
keliatan penyakti kamu. Jadi penampilan itu penting, jadi 
untuk kesehatan itu pasti. Ya... 
 
Penggunaan produk kosmetik yang dilakukan oleh Koko 

Samudra pada masa sekarang dianggap tidak memerlukan 

pengorbanan.  Koko menyatakan bahwa dengan gaji serta bonus-

bonus yang lumayan besar dari perusahaan kosmetik tempat dirinya 

bekerja membuat memudahkan segalanya termasuk untuk 

mengkonsumsi produk kosmetik.  Bahkan, dirinya juga mempunyai 

asisten yang khusus menangani segala hal mengenai produk 

kosmetik baik yang diperlukan sendiri agar tidak perlu mengantri dan 

sebagainya, serta mengenai produk kosmetik yang dipesan oleh 

konsumennya. 

Ya nggak ada.. mungkin dulu kalo belum ada duit nggak 
terlalu beli tapi kalo sekarang ya nggak ada pengorbanan, 
duit ada, si Topik juga masih siap, kenapa, pake kosmetik 
ini itu juga nggak ada yang ngelarang kalo untuk yang 
lebih baik kenapa enggak, lagian perawatan 
membersihkan diri juga nggak akan sampe melebihi 
Tuhan kan, atau pokoke kita nggak mau ke barang yang 
haram sich 
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III. 2. 3 Bagian dari Gaya Hidup (Life Style) 

Ignatius merupakan subjek yang menyatakan bahwa arti 

penting produk kosmetik adalah sebagai bagian dari gaya hidup (life 

style) yang selama ini dijalaninya.  Arti penting tersebut berkaitan 

dengan simbol dari gaya hidup kelas atas yang diakui oleh dirinya 

lebih baik daripada laki-laki lain yang berada di kelas menengah ke 

bawah.  Ignatius juga menjelaskan istilah metroseksual yang 

dianggap sebagai simbol laki-laki mapan.  Ignatius tidak 

menganggap istilah metroseksual sebagai istilah negatif namun lebih 

mendefinisikan sebagai sebuah keunggulan. 

Dia cowok tapi dia punya citra lain dari… tanda apa ya... ya... 
sisi lain dari, dia punya sisi lain dari dari cowok pada 
umumnya, kalo cowok pada umumnya mungkin ya apa 
adanya lah… apa adanyalah untuk menjaga penampilannya 
kalo menurutku yang pasti dia bukan dari kalangan kelas 
bawah, minimal kelas menengah tapi sekarang klo kelas 
bawah ngapain dia mikirin penampilan  pada umumnya ada 
sebagian ya beberapa orang itupun klo dia .. keliatan 
memaksakan… soalnya uangnya juga mungkin… ya 
gitulah… 
 
Adanya anggapan tersebut membuat Ignatius tidak dapat 

terlepas dari produk kosmetik yang digunakan karena dirinya 

menganggap berada di dalam kalangan kelas atas yang wajib 

menggunakan produk kosmetik.  Anggapan tersebut diwujudkan 

Ignatius dalam kahidupan sehari-hari yaitu ketika dirinya berinteraksi 

bersama teman-temannya. Dalam interaksi yang dilakukan oleh 

Ignatius terdapat perbedaan mencolok dalam hal penggunaan 

produk kosmetik.  Ignatius membedakan penggunaan produk 
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kosmetik dengan dua jenis  yaitu ketika dirinya berinteraksi dengan 

teman-teman yang berada di kampus dan ketika dirinya melakukan 

aktifitas di luar kampus 

 

Ya he eh.. Itu yang axe for men itu  buat di kampus trus satu 
lagi yang branded dari CK itu klo yang ada acara ya kalo 
lagi ada tujuan tertentu gitu. Dibawa ke kapus tapi ga dipake 
dulu misale kalo habis dari kampus trus mau ke mana gitu. 
Tapi klo biasa k kampus atau ke bengkel atau ke mana 
tempat yang ge perlu parfum itu, ya ga pake 
 
Pemisahan penggunaan merek produk kosmetik dengan 

jenis wewangian ini berkaitan dengan anggapan Ignatius terhadap 

lingkungan kampus yang menurutnya bukan termasuk dalam 

komunitas kelas atas seperti halnya komunitas teman-temannya di 

luar kampus yang biasa nongkrong di cafe-cafe tertentu, diskotik dan 

sebagainya.   

Mungkin kalo diajak sama anak – anak ke mana dugem atau 
café atau  ke mall atau ke mana pokoknya ke tempat yang 
sesuai dengan parfum itu. Tapi klo tempatnya biasa misalnya 
kafenya biasa biasae sama anak-anak mapus itu juga ga 
perlu dandan ga perlu parfumlah. Paling juga pake yang biasa 
itu yang axe. 
 
Berkaitan dengan penggunaan produk kosmetik oleh 

Ignatius yang mengaku tidak membutuhkan pengorbanan berupa 

uang untuk mendapatkannya, namun diketahui terdapat 

pengorbanan dalam bentuk lain yang telah dilakukan oleh Ignatius 

dalam mendapatkan produk kosmetik pilihannya.  Di sela wawancara, 

Ignatius mengutarakan kekesalannya ketika mengantri di klinik 

kecantikan untuk melakukan perawatan rutin serta mendapatkan 
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produk kosmetik yang hanya bisa didapatkan di klinik kecantikan 

tersebut. 

Sebenarnya pake krim RH nya juga males, males antrinya, 
males belinya, tapi kalo untuk perawatan tubuh ya ga perlu 
ngantri kan, yang males itu ngantrinya, lamanya itu 

 
Kesediaan untuk antri di klinik kecantikan diinterpretasikan 

peneliti sebagai bentuk pengorbanan Ignatius untuk mendapatkan 

produk kosmetik yang selama ini masih tetap digunakan. 

 
III. 2. 4 Bagian dari Mempertahankan Kesan Positif 

Riandana adalah subjek mempunyai status sebagai 

mahasiswa serta menjabat sebagai direktur lembaga sosial semi 

profit yang baru didirikan di Surabaya.  Riandana menyatakan bahwa 

penggunaan produk kosmetik yang dilakukan adalah sebagai sebuah 

usaha menjaga kesan dirinya.  Menurut Riandana produk kosmetik 

yang dapat mewujudkan usaha tersebut adalah yang berbentuk 

wewangian. Wewangian dirasakan memberikan pengaruh besar 

dalam pergaulannya membuat Riandana selalu berusaha 

mempertahankan respon positif yang diberikan lingkungan disaat 

dirinya mempunyai bau yang disebutnya sebagai bau positif. 

Makna yang diperoleh mengenai arti penting produk 

kosmetik yang berkaitan dengan pengelolaan kesan yaitu terutama 

dengan jenis wewangian, tidak terlepas dari pengaruh keluarga 

Riandana.  Riandana menyatakan bahwa seorang pamannya 

mengingatkan arti penting produk kosmetik yang berbentuk 
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wewangian.  Wewangian dianggap sebagai simbol dari identitas 

seseorang.  Aroma yang digunakan oleh seseorang mempunyai 

perbedaan sesuai dengan tingkat pendidikan atau status sosial. 

Ya semuanya penting ya, apalagi kalo saya liat walau dia 
yang berbentuk botol yang Cuma besarnya nggak seberapa 
ama itu mempunyai pengaruh besar pada performa kita gitu 
ya... saya ingat sekali paman saya pernah bilang kayak gini, 
aa... “ki, kalo jadi mahasiswa itu atau jadi orang besar itu 
pertama orang akan merasakan bau kita. Bau sekarang 
sama nanti kalo udah jadi orang besar tu beda” nah gitu loh 
dan bau kita itu ya harus yang positif, otomatis wangi gitu ya.  
 
Aroma dalam diri seseorang dianggap sangat penting 

karena menyangkut status sosial dan tingkat pendidikan dirinya.  

Aroma yang dimaksudkan oleh Riandana adalah semakin tinggi 

pendidikan seseorang atau semakin tinggi status sosial maka aroma 

wangi dirinya akan semakin dapat dirasakan. 

Nah.. itu memang saya rasakan sekali gitu ya sewaktu kita 
berinteraksi dengan orang lain, kita akan bisa melihat respon 
atau reflek dari orang-orang yang bila kita mempunyai bau 
wangi orang akan memberikan efek positif. Kalo sebaliknya 
akan memberi kesan yang negatif gitu ya, makanya saya 
sangat memperhatikan agar jangan sampe kelewatan.. 
pertahanin ato ya tambah ok... ini walaupun apa sich, bentuk 
botol yang besarnya nggak seberapa dan tingginya nggak 
seberapa tapi untuk performa kita dalam ranah publik itu 
sangat penting gitu... seperti itu...  
 

Aroma wangi yang terdapat dalam diri akan mendatangkan respon 

positif dari orang lain yang sedang berinteraksi dengan dirinya 

sehingga perlu dipertahankan atau ditingkatkan.  Riandana 

menyatakan bahwa implikasi produk kosmetik yang selama ini 

digunakan dapat membuat dirinya mempunyai suatu identitas yang 

dibentuk oleh aroma wewangian yang digunakan. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 75 

........ya... itu... ya.. bukan yang apa ya... yang wanginya itu 
ya... ya itu yang menjadi identity kita gitu lo (sambil tertawa) 
jadi kosmetik itu menjadi identity kita dan performa kita di 
depan publik hingga orang dimanapun kapanpun kita berada, 
o ini ternyata ini baunya si A, lewat sini wah... wanginya rek.. 
rek... lha itu memberikan identitas kita kepada publik gitu loh, 
kepada orang yang kita hadapi dengan siapa. Seperti itu.. 
  
Selain itu Riandana juga mengakui bahwa implikasi 

penggunaan produk kosmetik yang mengandung wewangian juga 

menimbulkan kepercayaan diri yang digunakan sebagai modal sosial 

yang dimiliki.  

Saya mungkin lebih PD aja ya.... mungkin dengan yang saya 
pake mungkin orang .. a... apa sich namanya, bau yang ada 
di diri kita misalnya sehingga orang bisa mengingat, o ini 
berarti punyanya riki gitulah.. ini punyanya si A, ini punya si 
B, gitu kan.... nah, itu akan memberikan apa namanya e... 
apa sich namanya, image yang positif gitulah ya... orang 
akan mengingat sangat membantu sekali gitu ya, dan kita 
menambah nilai plus kita di depan untuk tampil di depan 
publik yang bilang performa kita di depan publik itu. 

 
Selanjutnya Riandana mengemukakan bahwa setelah 

menggunakan aroma wewangian, proses identifikasi terhadap dirinya 

akan dilakukan oleh rekan-rekan dalam kehidupan sosial melalui 

aroma wewangian miliknya.  Sehingga wewangian yang digunakan 

benar-benar membantu Riandana untuk mencetak suatu identitas diri 

melalui aroma sesuai pilihannya. 

Saya pikir... semua apa ya dipake seseorang, atribut apa 
yang dipake seseorang, atribut apa yang diberi dan apa 
yang dapat dirasakan orang lain, itu merupakan salah satu 
identitas diri orang lain yang bisa tampil lebih eye catching di 
depan orang gitu lah.  
 
Proses pencetakan identitas diri yang disebutkan Riandana 

berkaitan dengan implikasi penggunaan produk kosmetik yang 
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membuat dirinya menjadi merasa lebih percaya diri, sehingga dirinya 

juga merasa teridentifikasi oleh orang lain yang berada dalam 

lingkungan sosialnya. Identifikasi oleh orang lain terhadap dirinya 

dianggap akan mendatangkan kesan positif sehingga dapat 

membantu melancarkan proses interaksi dan memperluas jejaring 

sosial. 

Saya mungkin lebih PD aja ya.... mungkin dengan yang saya 
pake mungkin orang .. a... apa sich namanya, bau yang ada 
di diri kita misalnya sehingga orang bisa mengingat, o ini 
berarti punyanya riki gitulah.. ini punyanya si A, ini punya si 
B, gitu kan.... nah, itu akan memberikan apa namanya e... 
apa sich namanya, image yang positif gitulah ya... orang 
akan mengingat sangat membantu sekali gitu ya, dan kita 
menambah nilai plus kita di depan untuk tampil di depan 
publik yang bilang performa kita di depan publik itu.. 
 

Riandana yang mempunyai status sebagai mahasiswa yang belum 

mempunyai pekerjaan sambilan dan hanya mengandalkan uang saku 

dari orang tua, membuat dirinya harus mengorbankan uang yang 

seharusnya digunakan membeli pulsa guna membeli produk 

kosmetik yang diinginkan. 

e... kalo untuk pengorbanan ya saya ini kali ya, saya pribadi 
sich saya lebih mengutamakan performance ya jadi 
walaupun saya itu untuk saya pribadi untuk kosmetik saya 
lebih mengedepankan gitu lo. Saya bisa membeli ini 
walaupun saya nggak misalnya saya untuk beli pulsa tapi 
kebetulan saya liat ada yang baru , itu pasti saya dulukan 
untuk beli yang itu. Karena pasti performa gitu. Temen kita, 
kita berhadapan dengan orang di sekitar kita, kadang-
kadang bisa merasakan kehadiran kita dengan wewangian 
kita.. nah itu akan memberikan nilai plus itu tadi jadi saya 
akan lebih memberi banyak berkorban untuk itu ketimbang 
saya harus beli pulsa gitu. Kalo itu emang wewangiannya 
yang baru bagi saya gitu... 
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Bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Riandana tidak terlepas 

dari keperdulian terhadap penampilan yang disebut-sebut dapat 

mempengaruhi identitas dirinya.  Sehingga kebutuhan lain dianggap 

dapat dikesampingkan jika terdapat kebutuhan untuk membeli 

sesuatu yang berhubungan dengan penampilan yaitu produk 

kosmetik terutama dengan jenis wewangian. 

 

III. 2. 5 Sebagai Usaha Menuju Kenyamanan dalam Interaksi 

Penggunaan produk kosmetik sebagai usaha untuk menuju 

kenyamanan dalam berinteraksi diakui oleh subjek bernama 

Radiansyah. Menurut Radiansyah menggunakan produk kosmetik 

sangat penting sekali karena menyangkut kenyamanan dirinya dalam 

beraktivitas.  Kenyamanan tersebut muncul ketika dirinya 

menggunakan produk kosmetik yang menghasilkan kepercayaan diri. 

Ya... secara keseluruhan mungkin penting soalnya kan bagi 
saya sendiri saya sendiri jujur saya kan gampang 
berkeringat dan cuaca disini kan panas dan lembab-lembab 
itu kan tinggi jadi paling tidak saya kan menggunakan 
produk tadi yaitu pembersih muka sama sabun. Sebenarnya 
untuk apaya... kalau PD sich enggak, Cuma lebih ngerasa 
comfort ngerasa nyaman pada diri sendiri. 

  
Kenyamanan yang ditujukan untuk dirinya sendiri yaitu jika 

mempunyai keadaan tubuh yang bersih sehingga aktifitas dapat 

dilakukan dengan nyaman merupakan pernyataan Radiansyah di 

saat dirinya telah menggunakan produk kosmetik yang dipilihnya. 

Walaupun begitu Radiansyah mengakui bahwa jenis produk kosmetik 

pilihannya hanya terbatas dengan menggunakan produk kosmetik 
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berupa minyak rambut, deodoran, dan wewangian yang menurut 

dirinya sesuai standart produk kosmetik yang digunakan oleh laki-laki.  

Produk tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan yang 

mendukung penampilan dirinya. 

Ya karena saya sudah merasa cocok dengan produk 
tersebut, jadi saya e.... nyoba produk atau merek yang lain 
itu mungkin saya ngerasanya nggak sreg aja. Kalau 
misalnya saya sreg dengan produk ini ya saya pake terus 
kan buat keseharian biar fresh, kan kalau orang kalau ini 
diluar itu kan orang yang dilihat yang pertama itu kan 
penampilan 
 
Kenyamanan yang diutarakan oleh Radiansyah tetap saja 

berkaitan dengan penampilan yang berhubungan dengan arti penting 

produk kosmetik yang digunakan oleh dirinya, walaupun dirinya 

sempat tidak mengakui adanya faktor pergaulan yang mempengaruhi 

penggunaan produk kosmetik. 

Nggak sich... nggak terlalu terpaut sama pergaulan lebih ke 
masalah individunya aja 
 
Pengakuan Radiansyah yang sempat menyatakan bahwa 

tidak adanya alasan yang berkaitan dengan pergaulan yang 

mempengaruhi dirinya, diinterpretasikan oleh peneliti sebagai wujud 

pertahanan dirinya sebagai laki-laki yang tidak ingin dianggap 

sebagai laki-laki dengan konsep yang tidak diinginkan.  Laki-laki 

dengan konsep yang tidak diinginkan yaitu laki-laki yang dianggap 

sebagai laki-laki yang melebihi batas sebagai laki-laki karena 

berlebihan memperhatikan penampilan. Namun di sisi lain dirinya 
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mengakui adanya penampilan yang dianggap sangat penting 

sehingga dibutuhkan produk kosmetik yang digunakan. 

Makna penting terhadap produk kosmetik yang berkaitan 

dengan usaha menuju kenyamanan dalam interaksi diakui 

Radiansyah tidak terlepas dari kepuasannya terhadap implikasi 

penggunaan kosmetik, yaitu ketika dirinya menggunakan kosmetik 

pilihannya lalu merasakan adanya kepercayaan diri sehingga dirinya 

merasa diterima dalam kehidupan sosialnya. 

Ya yang pasti merasa PD juga, yang pertama.. yang kedua 
orang kan lebih suka bergaul dengan orang-orang rapi dan 
enak dilihat.. lebih bersih juga... jadi itu adalah hasil dari 
menggunakan produk kosmetik tadi 
 
Selain itu Radiansyah juga menambahkan adanya 

kesenangan dan kepuasan yang lebih besar ketika dirinya 

menggunakan produk kosmetik khusus laki-laki daripada produk 

khusus perempuan atau yang tanpa spesifikasi khusus laki-laki.  

Menurutnya perbedaan yang terdapat dalam produk kosmetik khusus 

laki-laki dengan produk untuk perempuan terletak pada komposisi 

yang digunakan sehingga komposisi yang memang ditujukan khusus 

untuk laki-laki dapat sesuai sasaran. 

Mungkin saya pribadi mungkin melihatnya ya.... formulanya 
kan lebih terasa ya mungkin maaf ya kalo cowok itu kulitnya 
lebih tebel daripada cewek, jadi mungkin kalo pake produk 
cewek mungkin cowok nggak mempan gitu jadi makanya 
saya lebih comfort dengan produk-produk yang khusus 
diciptakan untuk cowok bukan menggunakan produk cewek 
jadi masalah comfort 
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Penampilan telah menjadi simbol yang dibutuhkan dalam 

pergaulan karena dianggap mewakili diri seseorang. Sehingga 

individu perlu memperhatikan simbol dalam pergaulan yaitu 

penampilan sehingga dapat membantu individu untuk menampilkan 

dirinya di depan publik sesuai karakter masing-masing atau sesuai 

dengan keinginan masing-masing.  

Penggunaan produk kosmetik yang dianggap terbatas diakui 

Radiansyah tidak terlalu melakukan pengorbanan untuk 

mendapatkan produk kosmetik, karena menurutnya produk yang 

digunakan tidak terlalu banyak dan masih bisa dibeli tanpa harus 

mengorbankan uang lebih besar dan sebagainya.  

Ya tergantung kebutuhan.... kalau sudah waktunya mau 
habis ya saya beli . kalo ada ya buat apa, saya bukan tipe 
orang yang suka atau ketergantungan banget jadi harus beli 
stok untuk lama kan ada orang-orang yang kayak gitu, 
koleksinya parfum, kesenangannya apa, ya saya sich 
normal-normal aja. 
 

 

Selain Radiansyah terdapat subjek lain yang mengakui hal 

yang sama yaitu Setiadji.  Setiadji adalah laki-laki yang masih 

tercatat menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri ternama 

di Surabaya.  Setiadji mengakui bahwa dirinya hanya menggunakan 

tiga jenis produk kosmetik yaitu diantaranya deodorant, pembersih 

muka serta wewangian yang dari kesemuanya sangat jarang 

digunakan kecuali deodorant yang digunakan setiap hari. 
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Ya kalo tubuh bersih dan wangi itu berarti orang itu bisa 
menjaga tubuhnya , bisa menjaga merawat diri sendiri.. tapi 
bukan berarti orang bersih selalu menggunakan kosmetik 
berlebihan 

 
Setiadji mengatakan bahwa dalam kehidupan pribadi yang 

juga berhubungan dengan kehidupan sosial dirinya tidak terlalu 

melibatkan kosmetik yang menurutnya tidak terlalu penting kecuali 

deodorant.  Diakuinya bahwa deodoran merupakan produk kosmetik 

yang dapat membantu dirinya merasa nyaman ketika berinteraksi 

dengan orang lain karena terbebas dari bau badan.  Setiadji 

mengakui bahwa efek deodoran sebenarnya cukup untuk membuat 

tubuhnya terhindar dari bau badan sehingga dirinya tidak 

membutuhkan jenis wewangian lain.  Rangkaian produk kosmetik 

yang digunakan oleh Setiadji diakui bahwa hanya deodoran yang 

dianggap penting karena merasa mempunyai wajah yang tidak 

bermasalah, Setiadji juga menganggap keberadaan kosmetik berupa 

pembersih muka miliknya juga tidak terlalu penting sehingga 

frekuensi penggunaannya juga jarang yaitu tidak digunakan setiap 

hari seperti layaknya menggunakan deodoran. 

 

III. 2. 6 Memenuhi Tuntutan Pergaulan dan Agama 

Makna menggunakan produk kosmetik sebagai bagian dari 

wujud pemenuhan tuntutan pergaulan dan agama dihasilkan oleh 

Putra.  Rangkaian produk kosmetik yang digunakan oleh Putra di 

dalamnya terdapat satu jenis kosmetik yang dianggap tidak penting 
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dalam penampilan dan kehidupan sosialnya, namun dianggap 

penting dalam hubungannya dengan Tuhan dan yang berhubungan 

dengan ritual ibadah yang diyakininya, yaitu wewangian. 

Mm... Menurutku sich nggak, nggak, terlalu penting sich 
bagiku.. Cuma, Cuma apa ya karena mungkin tuntutan religi 
bagiku sendiri jadi mungkin kalo lagi menghadap yang kuasa 
mungkin atau sesuatu yang berkaitan dengan.... dengan 
ibadah, ngaji, atau sholat itu biasanya alasannya itu... 

 
Karena dianggap sebagai tuntutan religi, maka penggunaan 

wewangian hanya pada saat tertentu yang hanya berhubungan 

dengan religi. Sehingga berbeda dengan subjek lainnya, dalam 

kehidupan sosial Putra wewangian tidak mempunyai fungsi penting 

bahkan tidak pernah digunakan sama sekali. Tuntutan religi yang 

dimaksudkan Putra adalah adanya ajaran agama yang dianut oleh 

dirinya yang menganjurkan individu dalam agama tersebut untuk 

sangat menjaga kebersihan dan kerapian khususnya lagi jika 

melaksanakan ibadah individu disunnahkan 16

                                                 
16 ‘Sunnah’ adalah sesuatu yang tidak diwajibkan dilakukan dalam ajaran agama tersebut dan  
sesuatu yang ‘sunnah’ tersebut mutlak ditentukan oleh individu yang ingin melaksanakan maupun 
tidak. Namun sunnah dianjurkan jika kewajiban di dalam agama telah dilakukan. 

 menggunakan 

wewangian. 

Sedangkan jenis produk kosmetik lain yang digunakan oleh 

Putra di luar konteks keagamaan adalahdeodoran dan pembersih 

wajah diakui sebagai jenis produk kosmetik yang sengaja dipilih agar 

dapat memenuhi tuntutan pergaulan yang membantu dirinya 

menambah rasa kepercayaan diri yang dimiliki. 
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Implikasinya ya menambah kepedean. Biar lebih percaya 
diri.. dan lebih dianggap, soalnya kalo pas sama temen-
temen kalo nggak anu ya agak gimana gitu... 
 
Kepercayaan diri yang didapatkan dari penggunaan produk 

kosmetik membuat Putra merasa diterima di kehidupan sosialnya. 

Makna Putra mengenai kehidupan sosial diartikan oleh peneliti 

sebagai suatu jejaring sosial yang di dalamnya berisi individu-individu 

yang mau tidak mau harus segera menyesuaikan terhadap sesuatu 

yang terdapat dalam jejaring sosial tersebut. 

Ya.. gimana ya... sungkan... aduh kok elek dewe gitu.. 
kadang-kadang perasaan seperti itu ya muncul juga 
makanya salah satu alasan saya memakai itu ya biar lebih 
dianggep itu aja... biar pantes sama mereka... 
 
Tuntutan penyesuaian terhadap kehidupan sosial tersebut 

membuat Putra sedikit berusaha untuk memenuhinya agar dirinya 

dapat percaya diri dan dapat diterima dalam pergaulan tersebut.  

Namun walaupun menganggap sebagai tuntutan, Putra 

mengemukakan kesenangan yang didapatkan dari penggunaan 

produk kosmetik yaitu menambah rasa keprcayaan diri yang 

digunakan sebagai modal sosial dalam pergaulan. 

Oh, perasaan puas terhadap diri sendiri terutama... e... sisi 
penampilannya agak lebih PD juga agak lebih... kalo aku 
make sich agak lebih... lebih fresh gitu aja... ya gitu. 
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III. 2. 7 Catatan 

Kekayaan makna terhadap produk kosmetik membuktikan 

bahwa individu mempunyai kesadaran untuk menentukan makna dan 

sesuatu.  Penentuan makna individu tidak terjadi begitu saja, namun 

melalui proses panjang yang tidak terlepas dari pengalaman individu 

ketika berinteraksi dengan lingkungannya.  Pengalaman dari setiap 

individu berbeda sehingga makna yang dihasilkan juga berbeda.  

Proses ini juga seperti yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann 

berkaitan dengan pembentukan diri yang berhubungan dengan 

perkembangan yang berlangsung terus menerus dan dengan proses 

sosial ketika diri berhubungan dengan lingkungan manusia yang 

alami dan yang manusiawi melalui orang-orang yang berpengaruh.  

Orang-orang berpengaruh dan lingkungan sangat mempengaruhi 

individu dalam melakukan sesuatu, memodifikasi tindakan maupun 

makna. 

Berdasarkan makna yang diperoleh diketahui bahwa 

terdapat pengelolaan kesan yang dilakukan ketika individu 

berinteraksi dengan orang lain, yang dalam pengelolaan kesan 

tersebut dibutuhkan produk kosmetik sebagai mediator.  Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Goffman mengenai management self 

impression (pengelolaan kesan diri) yaitu merupakan kerangka 

dramaturgis yang digunakan individu yang  mempunyai posisi 

sebagai individu kreatif.  Produk kosmetik dan penggunaan produk 
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kosmetik yang digunakan berkaitan dengan usaha aktor untuk 

menghasilkan kesan sesuai dengan pengelolaan mereka dan 

menciptakan kesan sesuai keinginan mereka. 

 

III. 3 Batasan Jenis Produk Kosmetik yang Digunakan  

Hasil yang diperoleh dari proses wawancara menunjukkan 

terdapat beberapa perbedaan yang menyangkut persepsi subjek 

terhadap batasan jenis produk kosmetik yang digunakan. 

 

III. 3. 1 Sesuai Label For Men or For Girl dalam Produk Kosmetik 

Batasan pertama mengenai beberapa produk kosmetik yang 

berkaitan dengan label for men atau for girl yang tertera dalam 

produk kosmetik dikemukakan oleh Purwacaraka dan Riandana. 

Purwacaraka menggunakan produk kosmetik dengan 

berbagai jenis namun dirinya tetap menghargai adanya batasan yang 

menurutnya masih berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam 

penggunaan produk kosmetik Purwacaraka memilih untuk 

menggunakannya secara terbuka atau bahkan tertutup untuk produk 

kosmetik dengan beberapa jenis. 

Begini ya, klo menurut saya karena pembersih muka 
termasuk hal yang wajar karena ya di jaman modern ini juga 
ada pembersih muka yang bukan hanya untuk cewek tapi 
untuk cowok pun ada seperti biore tapi kalo hanya body 
lotion itu kan seperti kalo kelihatan umum malah kelihatan 
risih aja seperti itu gitu lho 
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Batasan-batasan terhadap jenis kosmetik inilah yang membuat 

Purwacaraka berhati-hati dalam penggunaan produk kosmetik 

karena walaupun dirinya menggunakan rangkaian jenis kosmetik 

yang beragam namun tidak seluruhnya diaplikasikan di depan umum.  

Karena adanya batasan tersebut Purwacaraka hanya berani 

menggunakan sebagian jenis kosmetiknya di depan umum. 

Ya kayak yang tak bilang tadi, kalo pembersih muka ya 
masih wajarlah.. tapi kalo handbody, bedak, dan lain-lain 
pokoke yang gak ada embel-embele khusus laki-laki tu ya 
gimana ya... ya gak bisaa.... 
 
Pembersih muka menurut Purwacaraka masih dianggap 

wajar oleh masyarakat secara umum karena tidak terdapat label 

khusus perempuan, namun produk kosmetik dengan jenis handbody 

lotion, bedak, dan semua yang selama ini tidak terdapat label khusus 

laki-laki. Purwacaraka tergolong tertutup dalam menggunakan produk 

kosmetik.  Diantara produk kosmetik yang selalu dibawa keluar 

rumah, terdapat perbedaan jenis kosmetik yang digunakan secara 

tertutup dan tidak ada orang yang mengetahui, produk tersebut 

adalah bedak.  Walaupun di rumah, dirinya juga menggunakan 

secara sembunyi-sembunyi. 

.......Bedak Cusson.. itu sembunyi jelas, kalo dirumah orang 
tua pun jarang tau gitu jadi dirumah saya juga sembunyi-
sembunyi  juga....... 
 
Selain bedak yang digunakan secara tertutup, parfum juga 

digunakan tertutup oleh Purwacaraka. Dirinya menganggap bahwa 
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sebenarnya parfum dianggap wajar digunakan oleh laki-laki namun 

cara penggunaan masih tetap tidak perlu dilakukan secara terbuka. 

Kalo parfum saya sich seringnya di dalam mobil, soalnya klo 
di luar biasanya orang tu berpendapat lain tentang kita gitu.. 
saya merasa sich waduh nanti dikiranya cowok yang 
‘gimana’ gitu ya.. jadi saya sich lebih baik gak kelihatan aja 

 
Produk kosmetik dengan jenis bodylotion juga digunakan 

oleh Purwacarakan secara tertutup. Dirinya menyatakan bahwa body 

lotion sebenarnya adalah produk kosmetik yang diproduksi untuk 

perempuan sehingga dirinya memutuskan untuk menggunakannya 

secara tertutup agar tidak diidentikkan dengan ke-feminin-an. 

Berbeda dengan pembersih muka yang dianggap wajar karena 

secara umum laki-laki banyak yang dilihat menggunakan produk 

tersebut secara terbuka. 

Kalo body lotion ya saya make di mobil tapi pembersih muka 
saya pake di depan umum di toilet karena nggak.. nggak 
apa.. nggak ada pengaruh mereknya kan orang juga mikir 
sapa sich cowok yang gak butuh sabun buat muka 
 
Pembatasan penggunaan kosmetik secara tertutup tersebut 

dilakukan oleh Purwacaraka karena dirinya juga mengakui bahwa 

secara sosial masih terdapat batasan penggunaan jenis produk 

kosmetik oleh laki-laki sehingga secara pribadi memang dia tidak 

menggunakan batasan tersebut namun secara sosial dirinya tidak 

siap di cap sebagai laki-laki feminin atau laki-laki yang secara sosial 

disebut tidak menjalani karakternya sebagai laki-laki. 
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Ya mungkin dikiranya agak bencis-bencisan gitu ya, atau 
agak-agak feminin gitu ya kan banyak orang sekarang atau 
jaman modern ini sering dikatakan cowok-cowok feminin itu 
sangat sering sekali dan dikatakan dimana-mana. Jadi 
gimana ya orang itu kok sering mengatakan kalau ada 
cowok pake gini kok dikatakan agak bencis atau gimana gitu. 
Di media massa juga jadi makanya orang apa sich kadang 
setiap cowok memakai parfum atau alat-alat cewek itu 
cenderung diam-diam seperti itu 

 
Sedangkan jenis kosmetik yang digunakan secara terbuka dan di 

ruang publik adalah pembersih muka yang digunakan di kamar 

mandi namun secara terbuka dan diketahui oleh publik.  

Begini ya, klo menurut saya karena pembersih muka 
termasuk hal yang wajar karena ya di jaman modern ini juga 
ada pembersih muka yang bukan hanya untuk cewek tapi 
untuk cowok pun ada seperti Biore tapi kalo hanya body 
lotion itu kan seperti kalo kelihatan umum malah kelihatan 
risih aja seperti itu gitu lho 
 

Batasan mengenai produk kosmetik yang ditandai dengan 

label for men atau for girl juga berasal dari subjek bernama Riandana, 

yang menurutnya secara pribadi batasan produk kosmetik untuk laki-

laki dan perempuan sangat jelas sekali.   Batasan yang jelas 

terhadap pembedaan kosmetik yang ditujukan untuk laki-laki dan 

perempuan sebenarnya sudah terbaca jelas dan sudah tertanam 

kuat dalam kehidupan sosial. 

Iya, kita pakenya kan mesti choose only for men gitu kan, jadi ya 
satu biar... mungkin pengaruh media juga kali ya... liatnya tv 
wooh... for men kayaknya keren banget nich gitu.. dan baunya 
juga kayaknya pas cowok banget gitu ya, jadi mungkin bisa bikin 
cewek klepek-klepek gitu ya, hahaha.... 
 
Namun Riandana berpendapat bahwa meskipun terdapat 

batasan tersebut, masihterdapat laki-laki yang tidak memperhatikan 
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batasan-batasan tersebut sehingga dia menyebut laki-laki yang 

seperti itu sebagai laki-laki metroseksual. 

 

Kalo saya perbedaannya mungkin itu tadi ya, antara 
kosmetik pria dan wanita gitu ya, karena kan itu sudah ada 
secara tidak langsung aja itu sudah membatasi secara tidak 
langsung pembatasan bahwasanya jelas-jelas tadi only for 
men atau only for girl gitu ya, girl only atau women gitu ya. 
Itu sudah memberi batasan untuk orang e  seorang 
menikanyan tapi lebih baik atau ada juga orang yang 
berpandangan bahwa tidak ada batasan untuk memakai itu 
gitu ya, ya sekarang ini kan banyak, ya mbak mbak ini juga 
bisa melihatlah orang-orang metroseksual disini, mungkin 
dia akan mungkin jelas tulisan antara men and girl itu pasti 
tidak ada perbedaaan apa namanya.. ya di iklan-iklan.. ya.. 
kosmetiknya gitu ya, tapi menurut saya pribadi itu harus ada 
batasan gitu loh, jadi biar ada batasan yang dibilang mahco 
itu seperti apa yang dibilang maskulin seperti apa , yang 
dibilang feminin seperti apa gitu lo, nah itu bisa menilai dan 
orang bisa memberi batasan seperti itu gitu...  

 
 

Riandana menilai bahwa terdapat perbedaan yang jelas 

antara produk kosmetik yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan 

yaitu dapat dilihat dari tulisan yang terdapat dalam produk kosmetik 

tersebut.  Aroma dari suatu wewangian pun mempunyai batasan 

yang sangat terlihat. Misalnya saja wewangian yang digunakan 

seseorang dapat diidentifikasi apakah dia melanggar batasan 

sebagai laki-laki sehingga cenderung ke arah aroma feminin atau 

cenderung ke arah aroma yang disebutnya sebagai aroma macho 

yaitu yang menurutnya merupakan aroma khas dan khusus laki-laki.  
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Nah.. menariknya ini dari segi apa dulu gitu ya, batasan 
macho sendiri itu mungkin dari bau yang dikeluarkan orang 
atau apa namanya dari sikap dan cara dia .. e cara kosmetik 
yang dia pakai, itu udah orang bisa, mungkin dalam 
kacamata seorang wanita bisa menilai.. bah.. orang ini 
dengan baunya sangat macho sekali gitu ya.. orang ini... 
dengan baunya sangat feminin.. ada juga sich kadang orang 
orang ini laki-laki kok feminin banget dengan baunya gitu itu 
juga bisa membedakan gitu kan.. jadi batasan yang lebih 
keliatan yang bisa membedakan ini apa namanya pada 
seorang macho itu ya macem-macem gitu ya, mungkin dari 
kegiatan pemakaian kosmetik dengan baunya yang 
menyengat seorang wanita woh.. itu bisa terbersit di 
pikirannya bahwa woh pria ini macho gitu ya dari bau yang 
dia pake,seperti itu. 
 
 

Walaupun Riandana telah menggunakan produk kosmetik 

yang dianggap sebagai jenis yang wajar digunakan unttuk laki-laki, 

namun dalam penggunaannya dirinya masih sangat berhati-hati 

dengan tidak menggunakan produk kosmetiknya di depan umum.  

Sebenarnya Riandana menyatakan alasan mengenai penggunaan 

produk kosmetik secara tertutup karena diakui bertujuan untuk 

menjaga kerahasiaan jenis kosmetik yang digunakan sehingga tetap 

menjaga kerahasiaan jenis yang digunakan dan diharapkan dapat 

menimbulkan rasa penasaran terhadap orang lain terutama kaum 

perempuan yang menurutnya cukup merasakan hasil penggunaan 

produk kosmetik agar tidak mengurangi nilainya. 
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Ya... ini.,... itu kan sebagai bentuk privasi ya... jadi jangan 
sampai orang itu taulah apa yang kita pake, cukup mereka 
merasakan aja jadi lebih ditutup-tutupi biar orang tau aja gitu, 
oh baunya ini gitu lho, jadi biar orang ini aja... wooh... biar 
lebih terkesima gitu ya, wooh ini, cowok ini pake parfum apa 
ya, naah... itu kan menjadi satu nilai plus bagi seorang 
cowok gitu jadi jangan sampe diliatin makanya semprot sana 
semprot sini di depan umum gitu , jadinya orang yang bikin 
orang jadi ilfeel gitu ya... Lebih baik mikirnya itu bikin apa, 
kayak ini kan pakenya cuman dikamar aja gitu jadi orang 
nggak tau kalo kita pake apa jadi cuman baunya gitu, tapi 
kalo orang nanti kemana gitu ya apalagi buat cewek-cewek, 
kalo kemana-mana taunya pas ke ini, wooh... Kayaknya 
saya pernah inget ya rasanya ini parfum apa gitu... ya... 
akhirnya kan ter... apa sich... terbersit di pikirannya gitu... 
 

 

III. 3. 2 Seluruh Produk Kosmetik yang Digunakan untuk Kuku 

Batasan lain juga dihasilkan mengenai seluruh produk 

kosmetik baik yang berupa perawatan maupun dekoratif yang 

berkaitan dengan kuku tangan atau kaki. 

Subjek yang bernama Radiansyah menyatakan adanya 

batasan jenis kosmetik yang digunakan oleh laki-laki sebenarnya 

jelas hanya sesuai standarnya saja dan tidak terlalu berlebihan 

sehingga terkesan seperti perempuan yang suka memanjakan diri 

dengan kosmetik.  Batasan produk kosmetik yang menurutnya cocok 

digunakan oleh laki-laki jelas  tidak sampai kepada wilayah tubuh 

yang berkaitan dengan kuku. 
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Ya sampe yang harus ke salon itu yang meni pedi ya, 
pokoke urusan kuku itu trus yang sampe perawatan facial, 
segala macem, sebetulnya ya nggak nya sih perlu cowok 
kayak gitu. Seperti itu...... Kan, apa ya..... kebutuhan sih 
sebenernya sih kenyamanannya, dan kalo namanya cowok 
ya dibersihin standartnya itu sih ya cuci muka aja, tapi kan 
ya adakan yang orang yang berbagai pertimbangan, ya 
mungkin untuk relasi atau apa mungkin untuk peran 
sosialnya. Ya pokonya kalo kayak saya ya... masih bisa 
dibilang normal... ya gimana ya... ya... pokoknya yang kayak 
yang gitu tadi akhirnya mereka harus tampil lebih dan 
lebihnya itu nyeretnya sampe ke perawatannya. Seperti 
wanita, spa itu.. ya jadinya ya... apa ya.. ya kayak wanita 
gitu... 
 
Radiansyah menyatakan bahwa produk kosmetik yang 

digunakan sesuai dengan batas kewajaran laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik.  Batasan tersebut menunjukkan laki-

laki yang menururtnya adalah laki-laki yang sebenarnya dan bukan 

laki-laki feminin.  Sedangkan laki-laki yang menggunakan produk 

kosmetik yang mempunyai jenis berlebihan yaitu dengan jenis yang 

tidak digunakan oleh dirinya sekarang dianggap sebagai laki-laki 

yang menyerupai perempuan.  Produk perawatan yang dianggap 

melebihi batasan laki-laki adalah produk  yang berkaitan dengan 

perawatan kuku atau perawatan yang dilakukan terhadap kuku 

hingga melakukan menicure pedicure. 

Walaupun Radiansyah menganggap dirinya sebagai laki-laki 

yang menggunakan produk kosmetik secara wajar, namun dalam 

penggunaan produk kosmetik tersebut dirinya melakukan dengan 

cara tertutup.  Hal ini diakui Radiansyah penggunaan secara tertutup 
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ini karena produk kosmetik yang digunakan berhubungan dengan 

wilayah privat. 

Kalo diluar rumah sih cenderungnya di kamar mandi, kan 
kalo parfum kan menyemprotkannya di wilayah privat ya 
nggak semua orang liat gitu. Jadi saya lebih comfort kalo 
pake spray tersebut di kamar mandi. 
 
Mengenai keterbukaan penggunaan kosmetik Radiansyah 

diakui hanya sebatas kepada anggota keluarga inti di rumah yang 

tinggal bersama. 

Sama halnya dengan Radiansyah.  Putra menyatakan 

bahwa sebenarnya dalam penggunaan produk kosmetik laki-laki 

tidak harus mencapai perawatan kuku atau menyerupai perempuan 

dengan menggunakan berbagai macam jenis produk kosmetik yang 

digunakan.  Namun laki-laki dianggapnya lebih praktis daripada 

perempuan sehingga tidak terlalu memerlukan banyak jenis kosmetik.  

Putra menganggap produk kosmetik yang digunakan masih dalam 

batas kewajaran karena hanya untuk memenuhi kebutuhan saja dan 

tidak berlebihan.  Berlebihan yang dimaksudkan oleh Putra adalah 

jika jenis produk tersebut yang biasanya digunakan oleh perempuan 

misalnya disebutkan perawatan muka di luar sabun pembersih muka, 

perawatan badan di luar deodoran, perawatan kuku baik kuku tangan 

maupun kuku kaki. 

Iya kalo menurutku ada, jadi pemakaian kosmetik itu ini... 
sebatas apa, keperluan... kalo sabun pembersih muka itu 
masih wajar aja.... kalo deodoran juga aku pake gak papa... 
tapi kalo di luar itu.. ya... gimana ya... ya gitulah.... 
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Putra memberikan contoh penggunaan kosmetik dekoratif 

untuk kuku yang menurutnya tidak sesuai dengan karakter laki-laki. 

Putra juga menyatakan ketidaksetujuan dirinya terhadap laki-laki 

yang berlebihan menggunakan produk kosmetik. 

Kalo untuk pemakaiannya sich kalo sebatas wajar itu sich 
bagiku its ok tapi kalo sudah berlebihan misalnya menicure 
pedicure itu menurutku sich.... aku juga nggak nggak setuju 
 
Perawatan terhadap kuku dengan melakukan menicure 

pedicure dianggap Putra sebagai perlakuan terhadap laki-laki yang 

melebihi batas kewajaran. Sehingga dirinya menyatakan 

ketidaksetujuannya terhadap perawatan tersebut bagi laki-laki.  Putra 

juga mengakui bahwa penggunaan dirinya terhadap jenis kosmetik 

masih terdapat batasan namun ternyata dalam penggunaan kosmetik 

masih cenderung tertutup dan sampai saat ini tidak pernah ada yang 

mengetahui. 

Kalo pembersih wajah sich biasanya di dalam kamar mandi , 
deodoran juga. Biasanya nggak pernah terlihat oleh orang 
 
 

Keterbukaan Putra terhadap penggunaan kosmetik 

diakuinya hanya berlaku di rumah yaitu terhadap seluruh anggota 

keluarga inti yang tinggal bersama. Keluarga dianggap sebagai 

kumpulan dari orang-orang terdekat yang mempunyai pemahaman 

lain daripada orang lain.  Selain keluarga, tidak terdapat orang lain 

yang ,mengetahui jenis produk kosmetik yang digunakan olehnya. 
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III. 3. 3 Produk Kosmetik Dekoratif dengan Jenis Bedak 

Batasan yang dihasilkan pada bagian ini berbeda dengan 

batasan yang dihasilkan dari subjek sebelumnya.  Bagian ini 

menjelaskan batasan mengenai produk kosmetik yang berjenis 

bedak.  Batsan ini diperoleh dari subjek yang beranam koko 

Samudra dan Ignatius. 

Berbeda dengan subjek sebelumnya, pada awalnya koko 

samudra mengakui bahwa sebenarnya tidak terdapat batasan antara 

laki-laki dan perempuan dalam konteks usaha menuju ke arah yang 

lebih baik yang didalamnya terdapat penggunaan kosmetik.  

Menurute koko gini, lek koko pengen cenderung ke yang 
lebih baik, itu pasti.. nggak ono hubungane sama pria wanita 
dan sebagainya.. lek orang bilang aku pria, jangan... tapi 
waduh... joroke minta ampun.. jadi akhirnya apa tidak jadi 
hidup secara sosial, jadi lek maslah membersihkan nggak 
ada batasan pria wanita... jadi gak ono pembatasna woh ini 
untuk proa ini untuk wanita... kecuali yang tadi, kalo koko 
pake itun td pembalut ya gak mgkn. Tapi kalo koko pake 
pembersih dsb ya penting itu... 
 

Koko Samudra menambahkan pernyataan mengenai 

batasan yang ada hanyalah muncul jika berhubungan dengan 

produk-produk yang diciptakan sesuai dengan perbedaan jenis 

kelamin misalnya pembersih vagina untuk perempuan, lalu pembalut 

perempuan.  Namun pada saat bersamaan, ketika peneliti 

menanyakan mengenai penggunaan bedak koko Samudra mengaku 

bahwa produk kosmetik dengan jenis tersebut tidak cocok digunakan 

oleh dirinya karena pemakaian  jenis bedak harus disesuaikan 
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dengan tempat.  Hal ini dapat diketahui bahwa masih terdapat 

batasan jenis produk kosmetik menurut koko Samudra.  

Bukan nggak pantes, emang koko kan bukan model lek koko 
kayak foto model misale ditutupin biar nggak berminyak 
dilanjutkan ya nggak masalah.. tapi kan ngapain koko pake 
bedak, mau ditaburi maupun ditempelin tu juga rasane ngeri 
ya... bukane ngeri.. tapi misale yang nggak pantes itu yang 
cowok pake intimate ya... hehehe.. nggak mungkin banget 
kan.. lha makane cowok itu nggak pake vampir itu kan, 
penghisap darah.,, hehe... 

 

Mengenai penggunaan produk kosmetik, koko Samudra 

lebih terbuka daripada subjek lain.  Koko Samudra menyatakan 

bahwa tidak ada masalah penggunaan kosmetik dimanapun selama 

memberikan hasil yang baik.  Apapun jenis kosmetik yang digunakan 

akan selalu digunakan sesuai keinginannya walaupun dianggap aneh 

oleh orang lain karena anggapan tersebut tidak akan memberikan 

pengaruh besar bagi dirinya karena dirinya sedang melakukan usaha 

perawatan dan perbaikan diri menuju yang lebih baik. 

Nontok-nontok, nek deodoran ae ndek mobil.. lek ono arek 
jerene yen kon iku lapo... haha... deodoran di pake ndek 
sikil.. haha... nggak papa, mending dipikir kayak orang gila 
daripada kayak orang waras.. lek ditanyai kamu kayak orang 
gila nggak masalah pokoke nggak dipikir kayak orang waras.. 
nek koko sich nggak masalah mau dipake dimana-mana 
sebenere asal nggak rambut ae soale pake dirumah , masak 
kramas di luar. Kamu tau aku dulu pernah kena apa jenenge, 
opo itu, cangkrang.. lha itu aku pake resep tradisional, apa, 
jagung muda diparut trus dioles, lha... pas kerja aku pake 
jagung muda itu trus akhire apa dulu pas masih kerja di 
bosku trus disuruh pulang, wis kamu pulango jere, heheh.. 
ya itu pertama kaline aku ke dokter kulit, nyembuhno bekas 
item-iteme itu jadi ke dokter kulit habis itu jadi seneng ke 
dokter klit, dulu ke dokter Beni trus siapa itu yang paling 
mahal dokter kulit ke situ bisa diitung ae tu, bagi yang 
perekonomiane tinggi, nek kesana kerasa banget 
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Koko Samudra yang membawa produk kosmetiknya 

kemanapun dirinya pergi mengaku bahwa dirinya juga tidak ingin 

kalah dengan kaum perempuan yang secara sosial dianggap selalu 

unggul dalam melakukan perawatan diri, sehingga usaha membawa 

seluruh produk kosmetik kemanapun dirinya pergi dapat membantu 

hasrat tersebut. 

Oh jelas.. jelas.. kita kan kayak para wanita, kamu tau ndek 
tempate koko itu ada kotak tempate oriflame itu kotak mandi, 
sing warnae hijo yang di tengahe itu dikasih sekat kayak 
grenjeng itu.. apa itu ya grenjeng.. aluminium... jadi 
tengahnya koko isi ya sabun, deodoran, itu koko isi.. koko 
dari apapun koko paling penting bawa deodoran soale apa 
pake ketek dan dipake kaki juga. Tapi bawa dua, beda kaki 
sama ketek, dua rek... 
 
Heem.. kotake gedhe, warnae ijo ntar kapan-kapan tak 
bawa’no.. ke Yunani juga bawa itu, ke jakarta bawa itu, itu 
kotak kosmetik koko.. wah... kenapa pria nggak boleh 
merawat diri, udah nggak jamane tuch.. nggak jamane pria 
jorok.. 

 
Sikap terbuka yang dilakukan oleh koko didasari oleh 

keinginan menuju ke arah yang lebih baik dan anggapan bahwa 

adanya konstruksi mengenai laki-laki yang selalu praktis dan tidak 

terlalu memperhatikan diri sudah tidak berlaku pada zaman sekarang 

ini.  Karena keadaan bersih dan terawat tidak dapat dibatasi oleh 

perbedaan gender. 

  Makna yang sama juga dikemukakan oleh Ignatius 

mengenai batasan terhadap penggunaan produk kosmetik ddengan 

jenis bedak. Pada awalnya mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 98 

mempunyai batasan jenis produk kosmetik yang digunakan antara 

laki-laki dan perempuan. 

Engga-engga klo masalah cewek –cowok ada batasan 
pemakaian . klo cewek kan apa ya ada jenisnya yang beda 
cuman klo klo bedak lebih nunjukin ke cewek sih  pada 
umumnya klo orang liat kan trus bilang bedakmu itu lho 
kurang rapi nah klo cowok kan aneh kan. Klo rata ga 
ketahuan sih ga masalah.trus fungsi bedak aku juga ga 
ngerti… 
 
Namun ketika peneliti menanyakan tentang produk kosmetik 

dengan jenis bedak, Ignatius menjawab tidak menggunakan karena 

tidak mengerti fungsinya. Pernyataan Ignatius dapat dikatakan 

sebagai ketidakbiasaan dirinya menggunakan bedak yang 

mempunyai alasan tersembunyi dalam dirinya.  Alasan tersembunyi 

tersebut menurut interpretasi peneliti adalah batasan dirinya terhadap 

prroduk dengan jenis tersebut.  Ignatius tidak menggunakan produk 

kosmetik dengan jenis bedak karena batasan yang dimiliki terhadap 

produk tersebut.  Pernyataan Ignatius mengenai ketakutan bedak 

yang tidak rata jika digunakan laki-laki sebagai bentuk batasan 

Ignatius terhadap produk kosmetik dengan jenis bedak yang 

dianggap tidak cocok digunakan oleh laki-laki. Terdapat anggapan 

bahwa bedak adalah produk kosmetik dekoratif yang biasa 

digunakan oleh perempuan sehingga jika terdapat laki-laki yang 

menggunakan bedak maka ditakutkan timbulnya makna lain. 

Mending pake yang lain deh daripada pake bedak Soalnya 
ak juga ga tau bedak tu buat apa 
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Ignatius menganggap bahwa bedak tidak lazim digunakan 

terutama oleh dirinya karena jika terdapat salah penggunaan 

terhadap bedak pada akhirnya akan membuat penampilan menjadi 

aneh. Sehingga dirinya memilih untuk tidak menggunakan jenis 

produk kosmetik yang berbentuk bedak.  Selain itu Ignatius juga 

menyatakan adanya batasan terhadap produk kosmetik lain yaitu 

dengan jenis dekoratif yang berbentuk eye shadow, eye liner, dan 

blush on.  

Ya lek kayak eye shadow, eye liner, blush on, itu jelas aku 
nggak bakal pake... lek itu bener-bener jelas buat cewek, 
emange aku bencong apa. Ya nggak-nggak, kalo semacam 
itu nggaklah. 
 
Pernyataan Ignatius dapat ditarik interpretasi mengenai 

batasan dirinya terhadap produk kosmetik dekoratif dengan jenis 

bedak dan dekorasi untuk wajah yang harus dihindari, namun produk 

kosmetik apapun jika masih dalam batas jenis perawatan (skin care) 

tidak menjadi masalah.   

Penggunaan produk kosmetik oleh Ignatius dilakukan secara 

terbuka di depan umum,  karena dirinya merasa wajar menggunakan 

produk kosmetik di depan umum karena produk kosmetik yang 

digunakan juga masih dianggap berada dalam batas kewajaran.  

Walupun demikian, terdapat asumsi lain yang berasal dari teman-

teman Ignatius yang menganggap tindakan yang dillakukan sebagai 

tindakan yang tidak wajar. 

....Iya, tuch anak-anak suka ngata-ngatain aku boncel. Hahaa...  
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 100 

Namun anggapan tersebut tidak begitu diperdulikan dan 

tidak berpengaruh terhadap Ignatius karena dirinya merasa teman-

teman yang berada di kampus berbeda dengan teman-teman yang 

berada di luar kampus yaitu teman-teman dalam pergaulan luarnya. 

 

III. 3. 4 Catatan 

Batasan yang dihasilkan memperlihatkan bahwa dalam 

faktisitas objektif di luar diri masih terdapat suatu hal yang berusaha 

mengatur dan memaksa individu untuk tunduk terhadap apa yang 

telah dikonstruksikan.  Kosntruksi ini tidak terlepas dari adanya 

kontribusi budaya patriarki yang melestarikan gender yang 

menganggap laki-laki lebih kuat daripada perempuan, laki-laki lebih 

jantan daripada perempuan yang identik dengan simbol kemayu, 

yang dalam simbol kemayu tersebut produk kosmetik juga termasuk 

di dalamnya.  Namun individu mempunyai legitimasi penuh atas 

sesuatu yang akan dilakukan.  Individu dapat mengubah total, 

memodifikasi atau tetap menggunakan faktisitas subjektif yang 

dimiliki tanpa memperhatikan sesuatu yang berada di luar diri.  Hal ini 

dapat dilihat misalnya yang terjadi pada Ignatius yang walaupun 

lingkungannya tidak menyetujui tindakannya dalam menggunakan 

produk kosmetik secara terbuka, namun dirinya masih tetap 

menggunakan dan tidak terpengaruh untuk menghentikan 

tindakannya. 
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BAB IV 

MENJADI LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK 

 

IV. 1 Menjadi Laki-laki yang Menggunakan Produk Kosmetik 

Bagian ini akan menyajikan hasil wawancara dengan subjek 

penelitian mengenai makna laki-laki yang menggunakan produk 

kosmetik.  Makna yang dihasilkan memberikan pengetahuan 

mengenai identitas diri sebagai laki-laki berkaitan dengan simbol 

yang digunakan yaitu produk kosmetik.  Makna yang dihasilkan 

setiap subjek dalam penelitian ini berbeda satu sama lain karena 

adanya perbedaan interaksi yang dilakukan serta pengalaman yang 

dihasilkan.  

Hasil wawancara dengan subjek penelitian menghasilkan 

beberapa makna menjadi seorang laki-laki yang menggunakan 

produk kosmetik.  Makna pertama mengenai laki-laki yang merasa 

superior dihasilkan oleh Ignatius, Radiansyah dan Purwacaraka yang 

memaknai dirinya menjadi laki-laki yang lebih baik dari laki-laki lain.  

Persamaan makna ini muncul dari ketiga subjek, namun dari ketiga 

subjek tersebut diketahui adanya perbedaan latar belakang sebagai 

proses menuju pembentukan makna. 

Makna menjadi laki-laki yang lebih baik oleh Ignatius 

dianggap sebagai kebanggaan sebagai seorang laki-laki yang berada 

di kalangan kelas menengah (upper class).  Sedangkan alasan lain 
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yang berasal dari Radiansyah adalah karena merasa dirinya berada 

pada posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki lain yang tidak 

menggunakan produk kosmetik karena produk kosmetik mempunyai 

beberapa fungsi yang dapat menjadikan dirinya lebih baik dan tampil 

sesuai keinginan.  Begitupula dengan Purwacaraka yang memaknai 

dirinya lebih baik dari laki-laki lain ketika dirinya menggunakan 

produk kosmetik karena sebagian tubuhnya yang dapat dijangkau 

oleh mata dapat terlihat lebih bersih dari laki-laki lain, serta diakui 

perempuan akan lebih memilih laki-laki yang seperti dirinya karena 

dianggap lebih enak dipandang mata sehingga juga dapat 

melancarkan usaha penyedia jasa service handphone milik 

keluarganya. 

Makna kedua adalah makna sebagai laki-laki yang berbeda 

karena telah menggunakan produk kosmetik, makna tersebut 

dihasilkan oleh koko Samudra.  Makna ketiga mengenai makna diri 

sebagai laki-laki yang berusaha memenuhi tuntutan religi dan 

pergaulan dalam kehidupannya. makna tersebut dihasilkan oleh 

Putra.  Makna keempat berasal dari hasil wawancara dengan 

Riandana yang memaknai dirinya sebagai laki-laki yang berada pada 

posisi diantara laki-laki metroseksual dan macho. Makna kelima 

dihasilkan Setiadji yang merasa lebih percaya diri menjadi laki-laki 

saat dirinya menggunakan produk kosmetik tertentu pilihannya. 
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IV. 1. 1 Menjadi Laki-laki yang Lebih Baik dari Laki-laki Lain 

Makna pertama dihasilkan oleh Radiansyah, Ignatius dan 

Purwacaraka yang memaknai dirinya sebagai laki-laki yang lebih baik 

dari laki-laki lain. Walaupun ketiga subjek mempunyai makna yang 

sama namun mereka berdua mempunyai pengalaman dan situasi 

yang berbeda sehingga alasan dasar mereka juga berbeda satu 

sama lain dalam proses menuju makna menjadi laki-laki yang lebih 

baik dari laki-laki lain.  

Makna pertama dihasilkan oleh Radiansyah yaitu mahasiswa 

dari sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya yang mengaku tidak 

mempunyai pekerjaan sambilan di luar aktifitas kuliah. Walaupun 

digolongkan dalam kategori mild yaitu menggunakan produk 

kosmetik dengan jenis terbatas, Radiansyah merasa pada saat 

menggunakan produk kosmetik dirinya menjadi laki-laki yang lebih 

baik daripada laki-laki lain yang tidak menggunakan produk kosmetik.   

 

IV. 1. 1. 1 Modal dalam Pergaulan 

Mengenai produk kosmetik yang dianggap Radiansyah 

dapat menjadikan dirinya lebih baik dari orang lain adalah produk 

kosmetik dengan jenis pembersih wajah.  Makna menjadi lebih baik 

dapat diperoleh ketika Radiansyah menggunakan produk kosmetik 
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dengan jenis pembersih wajah yang dianggap dapat membuat nilai 

dirinya lebih tinggi. 

Ya saya memilih Biore energizing white itu yang bentuknya 
foam itu ya karena untuk membersihkan kulit wajah itu, yang 
kulit wajah yang apa ya... sekarang itu saya mikirnya ya 
bukan hanya cewek saja yang harus pinter merawat itu... 
cowok pun paling nggak ya meskipun nggak sampe 
perawatan yang seperti cewek, paling nggak kan harus 
terlihat paling... minimal terlihat seger enak dipandang, kan 
kalo orang e.. cowok yang enak dipandang tu biasanya lebih 
appreciate dibanding cowok yang kumus-kumus gitu 
 
Pembersih wajah yang digunakan oleh Radiansyah 

dianggap dapat membuat dirinya merasa menjadi lebih baik daripada 

laki-laki lain.  Kebersihan wajah yang merupakan perwakilan dari 

seluruh tubuh, diakui oleh Radiansyah sangat penting diperhatikan 

terlepas dari produk kosmetik yang digunakan hanya sebatas 

pembersih wajah.  Wajah dianggap sebagai anggota tubuh yang 

pertama kali dilihat oleh orang lain sehingga dibutuhkan perhatian 

lebih untuk wajah.  Pemilihan produk kosmetik dengan jenis 

pembersih wajah dilakukan oleh Radiansyah karena menganggap 

produk tersebut masih dalam batas kewajaran. Selain itu dirinya juga 

mempunyai batasan terhadap jenis produk kosmetik.  Batasan 

produk kosmetik berdasarkan penilaian dirinya terhadap produk 

kosmetik yang dianggap cocok atau tidak cocok digunakan oleh laki-

laki. 

Penggunaan produk kosmetik diakui Radiansyah tidak 

terlepas dari pengaruh keluarga selaku orang-orang terdekat.  Pihak 

keluarga Radiansyah mengisyaratkan bahwa produk kosmetik yang 
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digunakan olehnya tidak menimbulkan masalah karena masih dalam 

batas kewajaran seperti yang diasumsikan.  Selain itu penggunaan 

produk kosmetik yang dipilihnya juga dapat membuat dirinya tampil 

lebih baik.  Anggapan tersebut juga diperoleh berdasarkan 

pengalaman dirinya ketika berinteraksi dengan orang lain.  Yakni 

kenyamanan muncul ketika dirinya menggunakan produk kosmetik. 

Kalau keluarga sich ya biasa aja soalnya pemikirannya 
mungkin hampir sama, kalau orang yang wangi itu kan lebih 
enak.. lebih...... kalau diajak berinteraksi kan lebih enak, kan 
lebih enak ngajak ngobrol, orang yang baunya wangi 
daripada orang yang baunya keringetan ya... 
 
Kewajaran yang juga didukung oleh pihak keluarga 

diasumsikan oleh Radiansyah salah satunya dengan kebiasaan 

dirinya menggunakan produk kosmetik berjenis tertentu dengan 

spesifikasi khusus laki-laki.  

Kalo pria... menggunakan produk kosmetik itu wajar-wajar 
saja asal produk kosmetik itu bener-bener yang buat khusus 
yang digunakan untuk pria kayak shampoo trus sabun wajah, 
wajar-wajar aja.... selama yang digunakan produk untuk laki-
laki misalkan produk yang dipakai itu untuk wanita... nah... 
mungkin agak sedikit... ya.... penyimpangan. 

 
Pernyataan Radiansyah diinterpretasikan peneliti sebagai 

adanya penguatan pembatasan yang dilakukan oleh Radiansyah, 

jadi meskipun dirinya mengaku sebagai laki-laki yang menjadi 

berbeda ketika menggunakan produk kosmetik namun di sisi lain 

dirinya tidak ingin dianggap berlebihan sehingga masih terdapat 

pemisahan penggunaan produk kosmetik yang digunakan yaitu 

antara produk yang khusus untuk laki-laki atau perempuan serta 
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menggunakan produk kosmetik dengan jenis terbatas. Pembatasan 

yang dilakukan diharapkan dapat menyingkirkan anggapan negatif 

dari orang lain mengenai laki-laki yang menggunakan produk 

kosmetik sehingga penggunaan produk kosmetik yang dilakukan 

tidak mengalami hambatan dari orang lain. 

Selain pembatasan, alasan Radiansyah mengenai latar 

belakang menggunakan produk kosmetik juga menyiratkan adanya 

konsep pertahanan dirinya agar tidak dianggap sebagai laki-laki yang 

dianggap berlebihan. 

Kalo saya sih mikir praktisnya aja ya, misalnya ada aktifitas 
berkeringat itu kan meninggalkan bau tak sedap ya, jadi 
daripada saya merasa tidak enjoy karena baunya..e.. 
mungkin keringat yang tidak enak, berkeringat dan mungkin 
membuat orang merasa terganggu, ya istilahnya 
mengunakan parfum itu dan soalnya saya itukan butuh 
orang melihat saya yang fresh 

 

Radiansyah menggunakan produk kosmetik yang dianggap 

berada dalam batas kewajaran.  Hal tersebut dilakukan agar dapat 

menghindari anggapan negatif orang lain terhadap dirinya sebagai 

laki-laki yang menggunakan produk kosmetik, namun walaupun 

demikian, penggunaan produk kosmetik masih dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi. 

Kalo diluar rumah sih cenderungnya di kamar mandi, kan 
kalo parfum kan menyemprotkannya di wilayah prifat ya 
nggak semua orang liat gitu. Jadi saya lebih comfort kalo 
pake spray tersebut di kamar mandi. 
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Makna yang sama juga dikemukakan oleh Purwacaraka 

yaitu subjek yang mempunyai status sebagai mahasiswa di sebuah 

perguruan tinggi negeri di Surabaya dan juga melakukan pekerjaan 

sambilan yaitu sebagai penyedia jasa service handphone yang 

merupakan usaha milik keluarganya.  Sebagai laki-laki, Purwacaraka 

mengaku sangat memperhatikan penampilan dirinya.  Perhatian 

terhadap penampilan diwujudkan salah satunya melalui perawatan 

tubuh dengan menggunakan beragam jenis produk kosmetik. 

 

IV. 1. 1. 2 Upaya Menarik Konsumen dalam Penjualan Jasa 

Makna yang dikemukakan oleh Purwacaraka dirinya ingin 

menjadi laki-laki yang berbeda dengan laki-laki lain dalam arti 

perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan perbedaan yang 

mengarah keadaan yang lebih baik dari laki-laki lain.  Sehingga 

produk kosmetik yang digunakan oleh Purwacaraka dianggap 

sebagai usaha untuk menjadi laki-laki yang lebih dari laki-laki pada 

umumnya. 

Ya saya ingin terlihat berbeda yang lain, jarang kan cowok 
punya wajah kulit yang bersih gitu.. saya kan punya 
pekerjaan sampingan yang dibilang lumayan ya.. ya kalo kita 
mempunyai penampilan yang menarik gitu ya, pelanggan 
kan pasti banyak yang dateng. Lha itu kita mulai muncul 
seperti itu gitu lho.. 
 
Produk kosmetik yang digunakan diyakini dapat membuat 

dirinya menjadi lebih baik dari laki-laki lain sehingga ketika 

Purwacaraka melakukan pekerjaan sebagai penyedia layanan 
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service handphone dirinya merasa lebih banyak mempunyai 

pelanggan perempuan yang lebih banyak. 

Kesadaran akan perawatan tubuh bertambah besar ketika 

Purwacaraka mempunyai pacar yang menyarankan dirinya untuk 

menggunakan produk kosmetik jenis tertentu.  

...... karena kadang ada beberapa kosmetik yang 
memberikan pertama kali itu pacar saya kalo saya sich 
dulunya jarang pake jadinya akhirnya setelah saya diberikan 
pembersih muka akhirnya saya mulai merawat diri saya 
sendiri. 
 
Hal itulah yang diakui oleh Purwacaraka mengawali 

penggunaan produk kosmetik dengan beragam jenis.  Namun di sisi 

lain Purwacaraka menyadari bahwa secara sosial terdapat suatu 

pandangan yang menurutnya negatif tarhadap laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik.   

Ya mungkin dikiranya agak bencis-bencisan gitu ya, atau 
agak-agak feminin gitu ya kan banyak orang sekarang atau 
jaman modern ini sering dikatakan cowok-cowok feminin itu 
sangat sering sekali dan dikatakan dimana-mana. Jadi 
gimana ya orang itu kok sering mengatakan kalau ada 
cowok pake gini kok dikatakan agak bencis atau gimana gitu. 
Di media massa juga jadi makanya orang apa sich kadang 
setiap cowok memakai parfum atau alat-alat cewek itu 
cenderung diam-diam seperti itu 
 
Adanya kesadaran bahwa di sisi lain terdapat anggapan 

negatif terhadap laki-laki yang menggunakan produk kosmetik tidak 

mempengaruhi penggunaan Purwacaraka terhadap beragam jenis 

kosmetik karena dirinya menganggap bahwa penggunaan beragam 

jenis produk kosmetik yang digunakan bukan karena dirinya 

termasuk sebagai laki-laki feminin namun semata-mata sebagai 
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usaha tampil menarik di hadapan publik.  Penggunaan produk 

kosmetik dapat menjadikan dirinya terlihat lebih baik dari laki-laki 

lainnya sehingga muncul ketertarikan dari lawan jenis untuk datang 

kepadanya terutama yang disebutkan adalah pelanggan dan pacar. 

Kalo saya... menurut saya sich cowok sama cewek sich 
tetap pada pendirian saya bahwa saya cowok, tapi kadang-
kadang kenapa saya memakai kosmetik cewek karena 
seperti yang saya bilang tadi bahwa saya memakai kosmetik 
cewek karena saya harus memiliki rasa kebersihan  pada 
tubuh kita bagaimana kita bisa merawat tubuh kita sendiri  
gitu lho supaya kita bisa tampil menarik di hadapan pacar 
maupun teman2 gitu.  

  
Penggunaan beragam kosmetik yang dilakukan oleh 

Purwacaraka diakui sangat berkaitan erat dengan usaha tampil 

menarik khususnya pada saat dirinya sedang melakukan pekerjaan 

sambilan sebagai penyedia jasa service handphone yaitu usaha milik 

keluarganya. Pekerjaan sambilan yang dilakukan Purwacaraka yaitu 

sebagai penyedia jasa service handphone menuntut dirinya untuk 

tampil optimal di hadapan pelanggan. 

Eee. Kalo pengalaman sich ada.. cuman kan ndak semua 
dateng kepada kita gitu.. tapi untuk cewek yang dateng ya 
banyak gitulah.. gimana gitu yaa., tapi untuk pacar ya saya 
tetep satu gitu ya... hehe... 
  
Usaha untuk tampil menarik dilakukan oleh Purwacaraka 

karena dirinya percaya hal tersebut merupakan salah satu pengaruh 

ketertarikan pelanggan untuk datang dan menggunakan jasa dirinya. 

Purwacaraka menyatakan bahwa jika dirinya menunjukkan 

penampilan yang optimal, pelanggan yang berjenis kelamin 
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perempuan cenderung lebih banyak datang dan menggunakan 

jasanya sehingga dalam hal ini Purwacaraka tidak dapat 

Makna yang sama dengan Radiansyah namun disertai 

dengan alasan yang berbeda dikemukakan oleh Ignatius.   Ignatius 

adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya 

merupakan subjek yang menggunakan produk kosmetik dengan 

beraneka ragam. 

Klo aku kan ikut Perawatannya RH, mungkin… untuk control 
check up mukanya 6 bulan sekali 
 
Selain menggunakan produk kosmetik dengan berbagai 

jenis, perhatian Ignatius terhadap tubuhnya juga diwujudkan melalui 

rangkaian perawatan yang rutin dilakukan di sebuah klinik kecantikan 

di Surabaya.  Hal inilah yang diakui oleh Ignatius sebagai satu hal 

yang membuat dirinya bangga karena mampu memperhatikan tubuh 

sedemikian rupa, yaitu karena menggunakan produk kosmetik 

dengan berbagai jenis dan disertai dengan perawatan yang tidak 

semua orang bisa melakukannya.  Ignatius menyatakan bahwa 

aktifitas yang lazim dilakukan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki 

kelas atas dan tuntutan aktifitas tersebut hanya muncul pada laki-laki 

yang berada dalam lingkungan kelas atas (upper class) karena 

aktifitas tersebut tidak dapat dilakukan jika keadaan ekonomi 

seseorang terbatas. 
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IV. 1. 1. 3 Gaya Hidup (Life Style) Laki-laki Kelas Atas (Upper 

Class) 

Perwujudan perhatian terhadap diri dengan melakukan 

perawatan rutin dinyatakan oleh Ignatius hanya bisa dilakukan dan 

hanya dapat dijangkau oleh laki-laki dengan kondisi ekonomi kelas 

menengah atas (midlle up class).  

Dia cowok tapi dia punya citra lain dari… sisi lain dari, dia 
punya sisi lain dari dari cowok pada umumnya, kalo cowok 
pada umumnya mungkin ya apa adanya lah… apa 
adanyalah untuk menjaga penampilannya kalo menurutku 
yang pasti dia bukan dari kalangan kelas bawah, minimal 
kelas menengah tapi sekarang klo kelas bawah ngapain dia 
mikirin penampilan  pada umumnya ada sebagian ya 
beberapa orang itupun klo dia .. keliatan memaksakan… 
soalnya uangnya juga mungkin… ya gitulah… 
 
Anggapan terhadap adanya perawatan yang hanya dapat 

dilakukan oleh laki-laki kelas menengah hingga kelas atas khusunya 

diakui oleh Ignatius tidak terlepas dengan kondisi ekonomi yang 

membedakan dirinya dengan laki-laki yang berada di kelas bawah 

(lower class) karena pada kelompok masyarakat tersebut disebut-

sebut Ignatius sebagai kelompok masyarakat yang kurang mampu 

dalam segi ekonomi sehingga untuk mengkonsumsi produk kosmetik 

dengan berbagai jenis serta melakukan perawatan seperti yang 

dilakukan merupakan hal yang tidak mungkin. 

Kondisi yang tidak memungkinkan seperti anggapan Ignatius 

disebabkan karena laki-laki yang berada dalam kelas bawah tidak 

mempunyai kesempatan untuk lebih memperhatikan diri dengan 
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optimal sehingga walaupun terdapat keinginan untuk menggunakan 

produk kosmetik dengan beragam jenis namun tetap saja laki-laki 

kelas bawah tidak dapat menggunakan dengan merek atau kualitas 

yang sama. Hal tersebut disebutkan oleh Ignatius sebagai keadaan 

yang “memaksakan” diri untuk tampil lebih menarik oleh laki-laki 

kelas bawah. 

Ya maksudnya... pokoke maksa gitu.. ya.. apalah namanya... 
misale aku pake Loreal, RH dan sebagainya, dia pasti nggak 
bisa menggunakan merek yang sama. Ya... paling-paling 
bisanya pake... ya..  Biore atau ya gitulah... 
 
Pernyataan Ignatius tersebut merupakan salah satu 

ungkapan mengenai anggapan bahwa terhadap perbedaan antara 

laki-laki kelas menengah hingga atas dan laki-laki kelas bawah. 

Sehingga menurut dirinya, laki-laki kelas menengah khususnya kels 

atas lebih unggul daripada laki-laki kelas bawah dalam hal 

penampilan yang berhubungan dengan usaha dan hasil dari proses 

perawatan tubuh. 

Ignatius menyatakan bahwa laki-laki kelas menengah hingga 

khususnya kelas atas lebih unggul dalam hal proses dan hasil 

perawatan tubuh.  Ignatius juga menyatakan adanya hal lain yang 

berkaitan dengan anggapan terhadap keunggulan tersebut yaitu 

adanya perbedaan dalam hal pergaulan antara kedua kelas tersebut.  

Ignatius juga tidak mempermasalahkan adanya pernyataan 

mengenai laki-laki yang menggunakan produk kosmetik adalah laki-

laki feminin atau dalam bahasa sarkas disebut banci, karena dirinya 
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menganggap bahwa telah terjadi pergeseran terhadap anggapan 

tersebut sehingga tidak berlaku lagi pada masa sekarang.  

Sebaliknya, jika dulu produk kosmetik tidak diwajibkan oleh laki-laki, 

pada masa sekarang produk kosmetik malah menjadi sesuatu yang 

wajib digunakan karena adanya tuntutan pergaulan yang menurut 

Ignatius terdapat dua perbedaan yaitu pergaulan yang menurutnya 

cocok untuk menggunakan produk kosmetik dengan kualitas lebih 

baik serta harga mahal dan pergaulan yang menurutnya biasa dan 

tidak membutuhkan penggunaan produk kosmetik mahal. 

Pembedaan produk kosmetik dalam hal ini hanya dalam 

bentuk penggunaan wewangian. Adapun pembedaan penggunaan 

tersebut menurut Ignatius terdapat dua macam yaitu pada saat 

digunakan di tempat yang termasuk dalam pergaulan istimewa dan 

pergaulan biasa. 

Ooooo engga itu tu jaman  kapan. Jaman decade yang lalu 
bukan jaman sekarang malah jadi trend  cuman kalo yang 
berkecukupan itu malah wajib apalagi dia yang eksekutif 
muda kayak dia wajib yang misalkan ketemu-ketemu klien 
nah itu salah satunya. 
 
Ignatius mengaku bahwa dirinya tidak hanya bergaul dengan 

teman-teman sebatas di kampus saja namun di luar pergaulan 

kampus dirinya juga mempunyai tempat bergaul yang berbeda. 

Perbedaan tersebut membuat Ignatius memisahkan produk kosmetik 

yaitu wewangian yang digunakan berbeda di setiap tempat. Tempat 

berbeda menurut Ignatius adalah tempat yang menurut dirinya lebih 

dituntut untuk menggunakan wewangian yang lebih bagus dan mahal. 
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Mungkin kalo diajak sama anak – anak ke mana dugem atau 
café atau  ke mall atau ke mana pokoknya ke tempat yang 
sesuai dengan parfum itu. 
 
Ignatius menggunakan wewangian yang lebih mahal jika 

dirinya pergi ke tempat-tempat seperti Mall dan jika sedang bergaul 

bersama teman-tamen luar kampus di kafe yang mempunyai kriteria 

tertentu misalnya kafe yang tidak biasa menurutnya. Kafe yang tidak 

biasa dalam hal ini adalah kafe yang secara prestige dianggap lebih 

tinggi. 

Selain pergaulan istimewa, Ignatius juga mengemukakan 

adanya pergaulan biasa.  Pergaulan biasa menurut Ignatius adalah 

pergaulan yang dianggap sebagai pergaulan yang berada pada 

tempat yang secara prestige tidak mencerminkan sebagai tempat 

kaum kelas atas. Ignatius menyebutkan pergaulan yang dianggap 

biasa adalah misalnya pergaulan yang saat dirinya berada di kampus, 

di kafe yang oleh Ignatius dianggap sebagai kafe biasa. 

Tapi kalo tempatnya biasa misalnya kafenya biasa itu juga 
ga perlu dandan ga perlu parfumlah. Paling juga pake yang 
biasa itu yang Axe. 
 
Ignatius menganggap terdapat tempat yang biasa yaitu 

tempat yang telah disebutkan sehingga penggunaan wewangian juga 

hanya sebatas spray yang diakui secara ekonomi lebih murah 

dibandingkan dengan wewangian berbentuk parfum yang digunakan 

pada pergaulan yang dianggap sebagai pergaulan yanng tidak biasa. 
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IV. 1. 2 Menjadi Laki-laki yang Berbeda  

Makna menjadi laki-laki yang ingin tampil berbeda dengan 

menggunakan produk kosmetik dikemukakan oleh koko Samudra. 

Koko Samudra menyatakan bahwa pada awalnya sebenarnya dirinya 

ingin selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik sehingga 

menjadi yang terbaik agar hasil yang didapatkan juga terbaik.  

Namun karena adanya respon yang datang dari orang lain yang 

menurutnya menganggap aneh, maka terjadi pergeseran makna 

dirinya sebagai laki-laki yang menggunakan produk kosmetik. 

 

IV. 1. 2. 1 Keinginan Menjadi yang Terbaik Tidak Dapat Dicapai 

Makna menjadi laki-laki yang berbeda dihasilkan oleh subjek 

bernama Koko Samudra yang mempunyai relevansi dengan hasil 

interaksi yang dilakukan.  Hasil interaksi yang dilakukan 

menghasilkan pengalaman ketika dirinya menggunakan produk 

kosmetik di depan umum.   

PD ae... Nontok-nontok, nek deodoran kaki ae ndek mobil.. 
lek ono arek  ngomong jerene yen kon iku lapo... haha... 
deodoran di pake ndek sikil.. haha... nggak papa, mending 
dipikir kayak orang gila daripada orang waras.. lek ditanyai 
kamu kayak orang gila nggak masalah pokoke nggak dipikir 
kayak orang waras.. nek koko sich nggak masalah mau 
dipake dimana-mana sebenere asal nggak rambut ae soale 
pake dirumah , masak kramas di luar. Kamu tau aku dulu 
pernah kena apa jenenge, opo itu, cangkrang.. lha itu aku 
pake resep tradisional, apa, jagung muda diparut trus dioles, 
lha... pas kerja aku pake jagung muda itu trus akhire apa 
dulu pas masih kerja di bosku trus disuruh pulang, wis kamu 
pulango jere, heheh 
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Anggapan aneh yang dikemukaan orang lain terhadap 

dirinya berkaitan dengan penggunaan produk kosmetik dengan 

berbagai jenis di depan umum termasuk deodoran yang digunakan di 

kaki untuk menghindari bau kaki.  Anggapan tersebut membuat 

dirinya mengkaji ulang makna menjadi laki-laki yang terbaik.  

Negosiasi makna yang terjadi menghasilkan makna baru yakni 

menjadi laki-laki yang berbeda. 

Pergeseran makna dari menjadi laki-laki yang terbaik ke 

arah menjadi laki-laki yang berbeda dinyatakan oleh koko Samudra 

bahwa jika tidak dapat menjadi yang pertama maka jadilah yang 

terbaik, namun jika menjadi pertama dan yang terbaik tidak dapat 

diraih maka menjadi berbeda adalah jawabannya. 

Ya itu kasarane kan ya... ya’apa ya aku pengen megang 
ketekku tapi nggak enak,, hehe,.. pokoke sing pasti aku 
nggak tau kenapa dan lain sebagainya sing pasti nek orang 
bilang nggak boleh pake di kaki tapi bayangin aja kulite kaki 
sama kulit ketek ya mungkin sensitifen kulite ketek lah ya , 
jadi nggak salah kan , jadi yo wis pake di kaki lebih murah 
juga kan. Koko kan nggak pernah lepas dari sepatu karena 
apa, koko nggak terlalu tinggi, tinggi Cuma satu enam tujuh 
lek koko lepas sich ya lebih pendek lagi gitu ya. Heheh. Jadi 
nah ini koko pake, lek parfum, lek lagi ada BC koko pake 
Amethis mungkin orang bilang aneh aku senenge satu, nek 
ga isa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik atau jadilah 
yang paling beda. Jarang cowok pake Amethis kadang 
wanita ae bilang ah Amethis kok baue aneh ya kayak 
rempah-rempah gitu. 
 
Koko Samudra menyatakan bahwa penggunaan produk 

kosmetik oleh dirinya adalah merupakan usaha untuk menuju 

keadaan yang baik. Keadaan yang lebih baik dianggap akan terwujud 

jika dirinya menjadi laki-laki yang berbeda.  Menurutnya tidak ada hal 
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yang berisi makna negatif mengenai penggunaan produk kosmetik, 

karena pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan kosmetik 

membuatnya semakin memperbaiki penampilan. Penggunaan 

kosmetik yang diharapkan akan berimplikasi pada terbentuknya diri 

yang tangguh, yaitu diri yang berkaitan dengan keadaan jasmani dan 

rohani yang dimiliki. 

Oh, menurut koko kulit bersih itu dimana jiwa yang sehat 
terdapat tubuh yang kuat dan sebaliknya... 
  
Implikasi penggunaan kosmetik yang dianggap koko dapat 

membantu dirinya menuju pada keadaan lebih baik sangat 

berpengaruh terhadap penampilan luar yang mencerminkan kondisi 

diri. 

Ha ya bener.. bayangin aja kalo luare kotor apalagi daleme, 
bayangin lek buah itu luare bagus trus orang bilang wah ini 
manis dan sebagainya wah belum tentu daleme bagus, 
apalagi kalo luare busuk, pasti daleme lebih parah lagi... jadi 
ak bilang apa, orang itu dilihat dari luare aja keliahatan... jadi 
kadang orang bilang dari kuku aja keliatan penyakti kamu. 
Jadi penampilan itu penting, jadi untuk kesehatan itu pasti. 
Ya... 
 
Penampilan luar yang buruk dinyatakan koko sebagai 

cerminan diri yang di dalamnya pasti lebih buruk sehingga diperlukan 

upaya untuk perawatan penampilan luar. Perawatan jasmani juga 

mempengaruhi penilaian orang lain dalam kehidupan sosial 

mengenai diri sehingga harus sangat diperhatikan 
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IV. 1. 3 Berada diantara Metroseksual dan Macho 

Selanjutnya mengenai makna laki-laki yang menggunakan 

produk kosmetik, terdapat makna yang mempoisiskan diri sebagai 

laki-laki yang berada di antara metroseksual dan macho.  Riandono 

mengatakan bahwa walaupun menggunakan produk kosmetik dirinya 

menyatakan tidak termasuk dalam sebutan metroseksual seperti 

yang dipahaminya sebagai laki-laki yang berlebihan menggunakan 

produk kosmetik. 

Lhaaa... eh... saya.. seperti yang saya katakan, saya bukan 
cowok metroseksual, saya berada  pada.. kalo macho nanti 
saya di bilang narsis ya, tapi kalo anda bilang ya nggak papa 
sich... hehe... saya lebih suka dengan gaya saya yang 
seperti ini, jadi kalo dikategorikan macho ya mungkin bisa 
masuk juga bisa nggak, tapi dalam hal pemakaian 
penggunakan kosmetik ini saya bukan metroseksual jadi 
saya lebih tengah-tengahnya gitu ya.. jadi saya lebih e.. 
penampilan saya dengan kosmetik yang saya pakai jadi 
orang bisa menilai saya dari situ dan bisa memberikan 
kenyamana orang melihat saya dari situ. 

 
Riandono mempunyai asumsi bahwa dirinya menggunakan 

produk kosmetik untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain 

yang berada dalam kehidupan sosialnya, namun penggunaan 

kosmetik tersebut dianggap sebagai penggunaan yang wajar dan 

tidak berlebihan sehingga Riandorno mengkategorikan dirinya ke 

dalam laki-laki yang berada di antara dua kategori yaitu kategori 

metroseksual yang menggunakan produk kosmetik dan 

memperhatikan penampilan secara berlebihan dan kategori macho 

yang tidak memperhatikan penampilan. 
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..........yang saya tau adalah seluruh aksesoris dan cara 
berpakaian itu sangat diperhatikan ya dari ujung rambut 
sampe kuku kuku kaki, ku- ku ka-ki (diejah) kuku kaki sangat 
diperhatikan gitu ya, jadi orang bisa melihat woh.. arek iki yo 
metroseksual gitu ya, liat aja pakenya meni, pedi, gel, trus 
cara berpakaian dan semuanya dan itu sangat itu sangat 
diidentikkan dengan cowok metropolis sehinggan ini adalah 
adalah cowok metroseksual gitu loh.. semua aksesoris yang 
berkaitan dengan body itu semua dipake gitu ya.. sehingga 
terkesan kemayu gitu ya.. kan sebenarnya cowok itu nggak 
butuh yang kayak gitu. 
  
Makna menjadi laki-laki yang berada diantara laki-laki 

metroseksual dinyatakan oleh Riandono karena dirinya tidak ingin 

dikategorikan ke dalam laki-laki metroseksual yang menurutnya 

berlebihan menggunakan produk kosmetik dan memperhatikan 

penampilan dalam wujud perawatan tubuh. Sedangkan konsep laki-

laki macho juga dihindari oleh Riandono karena dianggap berkaitan 

dengan konsep laki-laki yang identik dengan laki-laki gagah, kotor, 

dan sebagainya. Sehingga dirinya memilih posisi yang berada 

diantara tipe laki-laki seperti yang telah disebutkan olehnya.  

 

IV. 1. 4 Menjadi Laki-laki yang Memenuhi Tuntutan Religi dan 

Pergaulan 

Subjek lain yakni Putra mengakui bahwa dirinya adalah 

merupakan seorang laki-laki yang sebenarnya tidak terlalu menyukai 

kosmetik namun karena tuntutan kehidupan sosial yang membuatnya 

harus memenuhi kebutuhan penampilan tersebut dengan 

menggunakan produk kosmetik.  Namun Putra menyebutkan bahwa 
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tuntutan tersebut bermuatan positif dan membawa suatu kebaikan 

bagi dirinya. 

Jelas, e... menurutku sich memang sebagian besar kosmetik 
untuk wanita tapi dalam kenyataanya ini... ada kebutuhan 
yang ini tidak dapat dipisahkan oleh gender.. ini misalnya 
kebutuhan untuk penampilan... yang tampil prima di 
hadapan umum dan itu bisa di dapatkan dengan 
menggunakan kosmetik. Dan aku sebagai laki-laki aku jujur 
nggak terlalu suka kosmetik tapi ya karena kebutuhan itu 
tadi jadi aku harus pake. 
 

 
Produk kosmetik dianggap sangat mendukung kehidupan 

sehari hari baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun 

dengan Tuhan.  Kontribusi produk kosmetik dalam kehidupannya 

dapat membuat dirinya nyaman dalam berinteraksi.  Kenyamanan 

tersebut yang dipertahankan.  Namun walaupun begitu,  sebagai 

seorang laki-laki yang menggunakan produk kosmetik Putra 

menganggap bahwa dirinya masih dalam batas kewajaran dalam 

menggunakan produk kosmetik karena tidak berlebihan dan 

seperlunya saja. 

Macem-macem sebenarnya, kalo laki-laki menggunakan 
kosmetik kan jenisnya macem-macem. Kalo kayak saya 
pribadi sich kalo orang yang menggunakan kosmetik 
sewajarnya khusus laki-laki sich yang normal, tapi kalo 
laki-laki yang pake kosmetik yang cenderung ke wanita 
contohnya face tooner, milk cleanser, itu kan produknya 
buat wanita tapi kan ada produk laki-laki yang 
menggunakan itu jadi saya menganggapmya ada yang 
wajar nggak wajar gitu ya. Intinya individunya sendiri yang 
tau bahwa laki-laki itu dibentuk dari suatu kosmetik. 
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IV. 1. 5 Menjadi Lebih Percaya Diri 

Setiadji adalah subjek yang berpendapat bahwa makna 

dirinya menjadi laki-laki yang menggunakan produk adalah bahwa 

dirinya merasa lebih percaya diri walaupun penggunaan produk 

kosmetik tidak dilakukan di ruang publik.  Walaupun merasa menjadi 

laki-laki yang percaya diri dengan menggunakan produk kosmetik, 

Setiadji mengaku dirinya menggunakan produk kosmetik dengan 

jenis terbatas sehingga tidak akan membuat dirinya menjadi laki-laki 

yang berbeda, Setiadji menganggap bahwa dirinya adalah seperti 

laki-laki pada umumnya. 

Ya ndaklah kalo Cuma sebatas parfum , menurut saya 
tergantung orang yang menilai saya kan penilaian orang 
bisa berbeda jadi saya yakin ndak akan dicap gitu karena 
hanya sepengetahuan mereka saya hanya menggunakan 
parfum. 
 
Setiadji menyatakan bahwa merasa menjadi laki-laki yang 

seperti pada umumnya karena dalam penggunaan produk kosmetik 

dirinya menggunakan produk kosmetik hanya sebatas jenis 

wewangian saja, yaitu satu-satunya jenis kosmetik yang diketahui 

oleh orang lain. 

  Setiadji yang menggunakan produk kosmetik dengan jenis 

terbatas mengaku bahwa hal tersebut sebagai upaya dirinya agar 

percaya diri jika berhubungan dengan orang lain.  
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IV. 2 Diskusi Teoritik 

Bagian ini sengaja disajikan pada akhir bab secara terpisah 

karena idealnya pada penelitian kualitatif, antara informasi; data; dan 

knowledge tidak boleh disajikan bersama sehingga tidak terdapat 

batas yang jelas antara informasi; data dan knowledge.   

Berdasarkan hasil studi tentang identitas diri laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik diperoleh beberapa makna.   Subjek 

yang memaknai identitas diri sebagai laki-laki superioritas, seperti 

Ignatius, Radiansyah, dan Purwacaraka tidak terlepas dari interaksi 

dengan lingkungannya. Interaksi antara Ignatius dengan keluarga 

dan lingkungan terdekatnya yaitu yang diakui sebagai kaum kelas 

atas (upper class), mempengaruhi proses pembentukan makna 

menjadi laki-laki yang menggunakan produk kosmetik sebagai suatu 

kebanggaan. 

Ignatius menyatakan bahwa dalam keluarga dan lingkungan 

terdekatnya mempunyai asumsi bahwa pada dasarnya produk 

kosmetik adalah sesuatu yang dibutuhkan baik bagi perempuan 

maupun laki-laki. Asumsi ini yang akhirnya membuat Ignatius 

mempertahankan makna superioritas tersebut. Pada akhirnya 

Ignatius mengkaitkan antara produk kosmetik dengan gaya hidup (life 

style) kaum kelas atas.  Produk kosmetik dijadikan sebagai media 

untuk usaha mempertahankan status dirinya sebagai kaum kelas 

atas (upper class). 
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Gaya hidup (life style) tidak terlepas dari pengaruh para 

kapitalis yang menghasilkan konsep baru tentang ‘beauty’.  Produk 

kosmetik dijadikan sebagai simbol kemapanan yang diciptakan oleh 

kapitalis agar para konsumen mudah mengikuti orbit yang telah 

disiapkan sehingga produk kosmetik yang diproduksi banyak 

terserap dalam pasar. 

Makna yang dihasilkan oleh Ignatius juga dapat dikaitkan 

dengan konsep Goffman mengenai managemen kesan, yaitu dalam 

interaksi tatap muka yang dilakukan oleh Ignatius terdapat suatu 

kesenjangan peranan (role distance) yang terjadi dalam usaha 

dirinya untuk melakukan pengendalian kesan (impression 

management).  Kesenjangan peranan Ignatius terjadi ketika dirinya 

mempunyai pemisahan penggunaan produk kosmetik yang jelas 

sesuai dengan peranannya pada saat berinteraksi di lingkungan 

berbeda, di mana penyesuaian penggunaan produk kosmetik 

dilakukan berkaitan dengan keterikatan peranan (role embracement) 

yang terjadi karena adanya perbedaan berdasarkan kelas sosial. 

Makna Ignatius terhadap penggunaan terhadap produk 

kosmetik juga tidak terlepas dari faktisitas objektif dan subjektif yang 

dikemukakan oleh Berger sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga 

dan lingkungan terdekat Ignatius memperkuat faktisitas objektif 

mengenai makna superioritas karena menggunakan produk kosmetik. 

Faktisitas objektif tersebut disetujui oleh Ignatius karena tidak 
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terlepas dari pengalaman dirinya ketika berinteraksi dengan 

lingkungan yang berada di luar keluarga dan lingkungan terdekatnya 

bahwa terdapat perbedaan yang menyangkut pandangan serta gaya 

hidup antara dirinya dengan individu-individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut. 

Berdasarkan pengalaman Ignatius ketika berinteraksi 

dengan lingkungan luar, dirinya mendapatkan sesuatu yang berbeda 

mengenai makna laki-laki yang menggunakan produk kosmetik yaitu 

bukan menjadikan sebagai rasa kebanggaan namun sebagai simbol 

yang mengarah kepada sifat perempuan yang gemar berdandan.  

Namun adanya faktisitas objektif yang berada dalam lingkungan luar 

tersebut tidak mempengaruhi faktisitas subjektif dirinya yang lebih 

menyetujui adanya faktisitas objektif di dalam lingkungan terdekatnya.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann 

mengenai adanya pengaruh lingkungan terdekat terhadap faktisitas 

subjektif individu. 

Makna yang sama mengenai rasa superioritas dikemukakan 

oleh Radiansyah yang mengakui bahwa dirinya memaknai produk 

kosmetik yang digunakan sebagai usaha untuk dapat tampil lebih 

baik daripada laki-laki lain.  Terdapat faktisitas objektif yang berada di 

luar individu namun dalam lingkungan terdekat Radiansyah yang 

menekankan bahwa walaupun terdapat batasan adanya produk 

kosmetik terhadap mereka yang berjenis kelamin laki-laki namun laki-
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laki tetap saja membutuhkan beberapa jenis produk kosmetik untuk 

dapat tampil lebih baik daripada laki-laki lainnya.  Sehingga faktisitas 

objektif mengenai makna menjadi laki-laki yang menggunakan 

produk kosmetik jenis tertentu terlihat lebih baik daripada laki-laki ini 

disetujui oleh Radiansyah dan pada akhirnya menjadi faktisitas 

subjektif. 

Makna yang dihasilkan oleh Purwacaraka tidak terlepas dari 

apa yang oleh Peter L. Berger disebut sebagai proses dinamis antara 

faktisitas subjektif dan objektif.  Faktisitas objektif berada di luar diri 

Purwacaraka yang terdapat di lingkungan terdekatnya yaitu pacar 

(keluarga tidak sebutkan subjek sebagai lingkungan terdekat) 

menuntut pentingnya penampilan dari dirinya agar dapat tampil 

menarik. 

Meminjam istilah Berger terdapat faktisitas objektif dari 

lingkungan terdekat Purwacaraka mengenai pentingnya penampilan 

mempengaruhi faktisitas subjektif pada dirinya untuk berusaha 

memberikan penampilan baik dengan menggunakan beragam jenis 

produk kosmetik sehingga dapat menarik perhatian dari 

lingkungannya. (dapat dikatakan bahwa tampil menarik diartikan oleh 

Purwacaraka sebagai yang lebih baik dari laki-laki lain). 

Di sisi lain, dalam faktisitas objektif lingkungan terdekat 

Purwacaraka sebenarnya mempunyai batasan mengenai jenis 

produk kosmetik yang digunakan oleh laki-laki, namun keinginan 
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Purwacaraka untuk tampil lebih baik dari laki-laki lain mereduksi 

makna yang terdapat dalam faktisitas objektif di lingkungan dekat 

tersebut sementara itu, faktisitas objektif di luar lingkungan 

terdekatnya yang menurut Purwacaraka tidak berisi dukungan 

terhadap laki-laki yang ingin tampil berbeda dengan menggunakan 

beragam jenis produk kosmetik mempunya batasan lebih tajam 

terhadap laki-laki dan perempuan berkaitan dengan penggunaan 

produk kosmetik. 

Faktisitas objektif di luar lingkungan terdekat Purwacaraka 

menurut Berger berkaitan dengan makna tingkat kedua yang disebut 

sebagai legitimasi.  Legitimasi yang terdapat dalam faktisitas objektif 

di luar lingkungan Purwacaraka berisi pengetahuan tentang produk 

kosmetik yang identik dengan perempuan sehingga penggunaan 

produk kosmetik oleh laki-laki mempunyai batasan yang tajam.  

Legitimasi tersebut diobjektivasikan secara sosial dan bertindak 

untuk menjelaskan serta membenarkan tatanan sosial.  

Legitimasi yang terdapat dalam faktisitas objektif di luar 

lingkungan terdekat Purwacaraka ini juga berkaitan dengan adanya 

penjelasan mengenai laki-laki yang mempunyai batasan tertentu 

untuk menggunakan produk kosmetik. Sehingga dalam beberapa 

fenomena terdapat anggapan bahwa laki-laki yang menggunakan 

produk kosmetik dengan jenis tertentu atau dalam batas tertentu 

akan memunculkan anggapan negatif terhadap dirinya.  
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Walaupun terdapat batasan dalam penggunaan jenis produk 

kosmetik antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam 

faktisitas objektif di luar lingkungan dan di dalam lingkungan dekat 

Purwacaraka, tidak mempengaruhi faktisitas subjektif mengenai 

penggunaan produk kosmetik sehingga dirinya tetap menggunakan 

beragam jenis produk kosmetik tanpa mengenal batasan antara 

produk yang dianggap untuk laki-laki maupun perempuan.  Namun 

faktisitas objektif tersebut mempengaruhi faktisitas subjektif 

mengenai konsep pertahanan dirinya terhadap jenis produk kosmetik 

yang digunakan. Pertahanan diri untuk menjadi lebih pasif dan tidak 

terbuka terhadap lingkungan luar mengenai jenis produk kosmetik 

yang digunakan, dilakukan oleh Purwacaraka untuk melindungi diri 

dari asumsi negatif terhadap dirinya 

Makna selanjutnya mengenai subjek yang memaknai dirinya 

sebagai laki-laki yang berbeda karena menggunakan produk 

kosmetik adalah berasal dari Koko Samudra.  Makna menjadi laki-

laki yang ingin tampil berbeda dengan menggunakan produk 

kosmetik juga dikemukakan oleh koko Samudra.  Makna berbeda 

oleh Koko Samudra merupakan hasil dari pengalaman yang dialami. 

Makna menjadi laki-laki yang ingin tampil berbeda dengan 

menggunakan jenis produk kosmetik tertentu merupakan hasil dari 

kesadaran pengalaman yang dialami. 
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Awalnya koko Samudra menyatakan bahwa dengan 

menggunakan produk kosmetik yang dimiliki adalah merupakan 

usaha untuk menuju hasil yang terbaik untuk menjadi yang terbaik, 

namun karena terdapat respon dari orang lain yang didapatkan dari 

proses interaksi membuat koko Samudra melakukan pergeseran 

makna mengenai dirinya yang menggunakan produk kosmetik.  

Rangkaian produk kosmetik yang digunakan secara terbuka oleh 

koko Samudra menghasilkan respon dari orang lain yaitu anggapan 

aneh terhadap dirinya. 

Respon ‘aneh’ yang dihasilkan orang lain berawal dari 

penggunaan koko Samudra terhadap beberapa jenis produk 

kosmetik yang dianggap tidak lazim digunakan oleh seorang laki-laki 

dan juga dianggap tidak sesuai pada tempatnya.  Sehingga dari 

respon yang diberikan oleh orang lain, membuat dirinya merasa 

bahwa usaha untuk menuju yang terbaik tidak dapat dicapai, 

sehingga menjadi laki-laki berbeda merupakan jalur alternatif yang 

dilakukan.  

Namun di sisi lain, adanya pergeseran makna menjadi laki-

laki yang menggunakan produk kosmetik tersebut tidak 

mempengaruhi penggunaan produk kosmetik oleh dirinya.  

Pergeseran makna menuju laki-laki yang berbeda tetap disertai 

dengan penggunaan beragam produk kosmetik sebagai usaha untuk 

mencapainya.  Hal ini disebut sebagai epoch yang membuat koko 
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Samudra menghilangkan keragu-raguan dalam dirinya dengan 

mereduksi makna-makna orang lain mengenai keanehan yang 

dianggap terdapat dalam dirinya sehingga selanjutnya koko Samudra 

menuju proses proviance of meaning yang menuju ke arah individu 

yang memiliki daerah makna-ku.  

Penggunaan produk kosmetik oleh koko Samudra dapat 

juga dikaitkan dengan konsep yang disebut Blumer sebagai self 

indication. Proses self indication koko Samudra terjadi dalam konteks 

sosial ketika dirinya melakukan proses komunikasi dengan orang lain.  

Proses komunikasi tersebut menghasilkan pengetahuan yang berisi 

tentang bagaimana orang lain menilai ketika dirinya menggunakan 

produk kosmetik. 

Pengetahuan yang kemudian diberi penilaian oleh koko 

Samudra menghasilkan makna terhadap penggunaan produk 

kosmetik yang dilakukan oleh dirinya, bahwa ternyata produk 

kosmetik dengan berbagai macam jenis dimaknai sebagai sesuatu 

yang aneh oleh orang lain sehingga dirinya menggeser makna diri 

sebagai laki-laki yang ingin terlihat berbeda.  Namun adanya makna 

keanehan yang diberikan terhadap dirinya ternyata tidak 

menghalangi penggunaan produk kosmetik yang selama ini 

digunakan.  Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Blumer karena 

koko Samudra secara sadar dan refleksif menyatukan makna orang 

lain yang diketahuinya namun dirinya tetap mempunyai kesadaran 
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mutlak untuk menggunakan produk kosmetik yang selama ini 

digunakan. 

Koko Samudra memutuskan tetap menggunakan produk 

kosmetik sesuai dengan keinginannya sama dengan apa yang 

dikatakan Blumer bahwa tindakan manusia penuh dengan penafsiran 

dan pengertian.  Di sisi lain mengenai makna dirinya berkaitan 

dengan penafsiran koko melalui proses interaksinya dengan 

lingkungan yaitu dalam hal ini sesuai dengan penafsiran dan 

pengertian koko Samudra mengenai dirinya yang dianggap aneh 

sehingga menggeser makna dirinya sebagai laki-laki dari makna 

yang menggunakan produk kosmetik untuk usaha menuju makna lain 

karena usaha tersebut dianggap tidak dapat dipenuhi karena malah 

menyebabkan penilaian aneh terhadap dirinya, sehingga pergeseran 

makna seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu ke dalam 

makna ingin menjadi laki-laki yang berbeda jika menggunakan 

produk kosmetik. 

Subjek lainnya yaitu Riandono memberikan makna berbeda 

yaitu dirinya merasa bahwa dengan menggunakan produk kosmetik 

dapat membuat menjadi dirinya berada di posisi antara laki-laki 

metroseksual dan laki-laki macho.  Hal ini merupakan bentuk dirinya 

yang tidak ingin dikelompokkan ke dalam kelompok yang dihasilkan 

oleh faktisitas objektif namun dirinya lebih tertarik untuk 

menghasilkan daerah makna sendiri mengenai kategori dirinya 
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sebagai laki-laki.  Makna yang dikemukakan oleh Riandono tersebut 

sesuai dengan apa yang dikatakan Callero bahwa di dalam diri 

terutama sekali terdapat suatu proses yang reflexive dari suatu 

interaksi sosial.  Bahwa Riandono menghargai apa yang menjadi 

bagian identitas dari orang lain mengenai produk kosmetik yang 

digunakan, namun dirinya juga mempunyai wilayah makna sendiri 

yang berbeda. 

Proses interaksi yang dilakukan oleh Riandono 

menghasilkan makna yang membedakan laki-laki yang 

menggunakan produk kosmetik secara berlebihan ke dalam 

kelompok laki-laki metroseksual, dan mengelompokkan laki-laki yang 

tidak menggunakan produk kosmetik secara berlebihan ke dalam 

kategori laki-laki macho.  Sehingga Riandono yang merasa 

memperdulikan penampilan namun sekaligus tidak berlebihan dalam 

menggunakan produk kosmetik memposisikan diri terpisah dari 

kedua kelompok tersebut.   

Dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat fenomena di 

tingkat makro namun hal tersebut tidak mempengaruhi kesadaran 

dan perilaku Riandono untuk memasukkan dirinya ke dalam dua 

kategori yang telah diketahui ada dalam masyarakat, karena 

Riandono seperti pandangan para interaksi simbolik yang 

diasumsikan oleh Ritzer yaitu memposisikan diri sebagai agen yang 

bebas secara eksistensial yang mempunyai hak untuk menolak, 
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memodifikasi keyakinan yang terdapat dalam komunitas menurut 

kepentingan mereka sendiri. Hal tersebut juga seperti yang 

dikemukakan oleh Blumer yang menyatakan definisinya mengenai 

diri yaitu sebagai manusia yang dapat bertindak terhadap dirinya 

sendiri dan membimbing diri sendiri dalam tindakannya terhadap 

orang lain atas dasar pemikiran dia menjadi objek bagi dirinya sendiri.  

Penggunaan produk kosmetik oleh Riandono juga tidak 

terlepas dari adanya pengaruh media kapitalis yaitu iklan produk 

kosmetik khusus laki-laki yang diakui membuat dirinya mempunyai 

keinginan untuk mencoba produk tersebut.  Keinginan untuk 

mencoba produk tersebut diikuti dengan pengorbanan dalam segi 

ekonomi yaitu mengorbankan uang yang seharusnya digunakan 

untuk keperluan lain kemudian digunakan untuk membeli produk 

kosmetik khusus laki-laki.  Media iklan di televisi seperti yang diakui 

Riandono dapat mempengaruhi hasrat konsumsi dirinya terhadap 

produk kosmetik khusus laki-laki, hal tersebut  tidak terlepas dari 

upaya kapitalis untuk memperluas fokus pasar.  

Kapitalis memanfaatkan konstruksi gender antara laki-laki 

dan perempuan yang menonjolkan percampuran antara perbedaan 

biologis dan non biologis dengan memproduksi kosmetik khusus laki-

laki dengan jargon maskulinitas. Produk kosmetik laki-laki diproduksi 

dan dipublikasikan melalui media iklan sedemikian rupa sehingga 

dapat meningkatkan hasrat konsumsi laki-laki.  Konstruksi tentang 
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gender, khususnya tentang maskulinitas yang pada awalnya 

merupakan produk ciptaan manusia (eksternalisasi) pada akhirnya 

dianut, dibenarkan dan digunakan terus menerus pada kehidupan 

sehari-hari (objektivasi) serta diserap kembali oleh individu 

(internalisasi).  Sehingga konstruksi gender yang berkaitan dengan 

maskulinitas tidak dapat terlepas dari manusia, entah diterima atau 

tidak oleh masing-masing individu.   

Makna menjadi laki-laki yang merasa terpaksa menggunakan 

produk kosmetik karena tuntutan pergaulan dan religi adalah Putra. 

Keterpaksaan menggunakan produk kosmetik dirasakan ketika 

dirinya bergaul dengan orang lain, namun keterpaksaan yang 

dilakukan untuk menggunakan produk kosmetik menghasilkan 

sesuatu yang positif, misalnya pada saat bergaul dengan orang lain 

dirinya merasa lebih percaya diri ketika menggunakan produk 

kosmetik, hal tersebut juga berlaku ketika dirinya melakukan ritual 

ibadah dalam ajaran agamanya yang bertujuan untuk sesuatu yang 

dianggap berhubungan dengan Tuhannya.  

Pernyataan Putra mengenai makna dirinya yang merasa 

sebagai laki-laki yang tidak suka menggunakan produk kosmetik 

namun karena tuntutan pergaulan dan tuntutan religi sehingga 

mengharuskan dirinya menggunakan beberapa produk kosmetik.  

Hal tersebut terjadi karena diri Putra dapat dilihat sebagai sesuatu 

yang berada dalam susunan yang tersedia dalam suatu sistem sosial 
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bagi anggotanya yang terlibat aktifitas sehari-hari sehingga terdapat 

kekuasaan di luar diri hasil dari proses tersebut yang bersifat kaku 

seperti yang dikemukakan oleh Goffman. Dapat dikatakan bahwa 

Putra memaknai dirinya sedang berada dalam hubungan dengan 

orang lain sehingga situasi semacam ini dimanfaatkan oleh susunan 

di luar diri agar dirinya bersedia mengikuti pola yang ditetapkan.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

V. 1 Kesimpulan  

Secara umum, skripsi ini menemukan bahwa para subjek 

pengguna kosmetik yang semuanya adalah laki-laki itu menghasilkan 

konstruksi tentang makna yang selain bersifat tak tunggal juga 

bersifat khusus untuk setiap subjek dalam setiap konteks dan 

konstelasinya.  Ini berarti bahwa, setiap subjek memproduksi makna 

yang relevan terhadap bagaimana dirinya menstrukturkan relasinya 

dengan setiap produk kosmetik yang dipakainya dan juga terhadap 

konteks dan konstelasi yang senantiasa berubah.  Dengan kata lain, 

skripsi ini tidak saja mengkonfirmasi tiga proposisi Blumer tentang 

“makna, interaksi, dan tindakan” (meanings, interaction, and actions) 

namun juga memperkayanya dengan beberapa kesimpulan baru 

berikut implikasi teoretik yang ditimbulkannya terhadap pemikiran 

Goffman mengenai “dramaturgi, peragaan peran, dan manajemen 

kesan”.  

Dalam ihwal itu, skripsi ini mencatat beberapa kesimpulan 

penting.  Pertama, keragaman makna yang melekat pada berbagai 

produk kosmetik itu dihasilkan melalui pengalaman subjektif yang 

dibentuk terutama oleh struktur kelas dan gender.  Sebagaimana 

ditemukan dalam skripsi ini, ‘tingkat’ pemakaian kosmetik setiap 
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subjek yang menghasilkan tiga ‘kategori’ itu (“mild, medium, heavy”) 

pada dasarnya distrukturkan oleh dua hal yang berbeda: “uang” dan 

“konstruksi tentang maskulinitas (atau feminitas)”.  Dalam hal yang 

disebut lebih awal, status sosial ekonomi menjadi “penghalang 

pertama” bagi para laki-laki untuk apa yang dalam skripsi ini saya 

sebut dengan “go extreme”.   

Walaupun demikian, sangatlah penting untuk ditekankan di 

sini bahwa uang bukanlah penentu akhir dalam hal bagaimana para 

pria itu menstrukturkan pengalaman subjektifnya yang terkait dengan 

pemakaian produk kosmetik dan jasa lainnya yang berasosiasi 

dengan “penciptaan, pemeliharaan, dan pencitraan” tentang “beauty”.  

Ini berarti bahwa, walaupun seseorang memiliki uang tidak dengan 

sendirinya ia akan menjadi “heavy user”.  Konstruksi tentang “diri” 

(“self”) yang di dalamnya merepresentasikan “harapan subjektif” (“I”) 

dan “pengalaman objektf” (“me”) yang sekaligus juga merefleksikan 

“dialektika” di antara keduanya itu menjadi “penghalang lainnya” 

untuk “go extreme”.  Dengan kata lain, pemaknaan dan konstruksi 

sosial tentang “maskulinitas/feminitas” yang di satu pihak dibentuk 

oleh harapan subjektif dan di pihak lain diproduksi oleh ideologi 

patriaki juga merupakan “konteks” dan sekaligus “teks” yang 

merepresentasikan seluruh dilema (dan barangkali juga paradoks 

serta kontradiksi) yang dialami oleh subjek.       
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Kedua, skripsi ini mengkonfirmasi konstruksi Berger tentang 

faktisitas subjektif dan faktisitas objektif yang dimiliki subjek dalam 

memproduksi makna.  Ini berarti bahwa, setiap subjek 

menegosiasikan kembali makna yang dihasilkan sehingga refleksi 

dari ‘dialektika’ dalam proses negosiasi menghasilkan batasan-

batasan dalam penggunaan produk kosmetik.  Batasan yang 

pertama adalah produk kosmetik yang hanya akan digunakan jika 

mempunyai spesifikasi khusus laki-laki atau mempunyai label for 

men.  Sebagaimana ditemukan dalam skripsi ini bahwa kapitalisme 

mempunyai kontribusi terhadap pemilihan produk kosmetik.  

Kapitalisme turut andil dalam pemeliharaan konstruksi gender 

(maskulinitas atau feminitas) dan kemudian memanfaatkan 

konstruksi ini menjadi sebuah peluang usaha untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar.  Penguatan konstruksi gender ini juga 

dimunculkan dalam bermacam jenis media sebagai sarana yang 

dapat mempengaruhi hasrat konsumsi laki-laki yang berkaitan 

dengan maskulinitas. 

Batasan yang kedua dihasilkan oleh subjek ketika 

menggunakan produk kosmetik, yaitu batasan terhadap ragam 

produk kosmetik yang berkaitan dengan kuku tangan atau kaki serta 

bedak.  Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa konstruksi 

tentang diri (self) yang mempresentasikan antara faktisitas subjektif 

dan faktisitas objektif yang sekaligus juga merefleksikan ‘dialektika’ di 
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antara keduanya itu menjadi penghalang untuk ‘go extreme’.  Ini 

berarti bahwa penggunaan produk kosmetik sangat dipengaruhi oleh 

dialektika di antara keduanya sehingga memunculkan batasan 

terhadap jenis produk kosmetik tertentu, yaitu ketika faktisitas objektif 

bertemu dengan faktisitas objektif yang masih sangat dipengaruhi 

oleh budaya patriarki yang memperkuat perbedaan gender dan 

seluruh konstelasinya.  

Beragam makna juga dihasilkan dalam skripsi ini mengenai 

produk kosmetik.   Pertama, makna mengenai produk kosmetik yang 

dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menarik konsumen.  

Produk kosmetik tidak berdiri sendiri hanya sebagai benda mati, 

namun mempunyai nilai yang diartikan berbeda oleh setiap individu.  

Produk kosmetik memiliki nilai yang dapat digunakan untuk 

membantu individu mendapatkan keinginannya.  Kedua, produk 

kosmetik diposisikan sebagai produk yang digunakan sebagai upaya 

peningkatan kualitas penampilan yang merupakan tolok ukur sebuah 

kesuksesan.  Kesuksesan seseorang dapat dilihat dari segi 

penampilan sehingga dalam mencapai hal tersebut dibutuhkan 

penggunaan produk kosmetik.   

Ketiga yaitu produk kosmetik dimaknai sebagai bagian dari 

gaya hidup (life style).  Produk kosmetik menjadi sangat penting 

ketika tereferensi dalam simbol diri yang berada dalam kelas atas.  

Hal tersebut berkaitan dengan simbol dari gaya hidup kelas atas 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



 139 

yang diakui lebih baik daripada laki-laki lain yang berada di kelas 

menengah ke bawah.  Subjek yang menghasilkan makna ini juga 

menjelaskan istilah metroseksual yang dianggap sebagai simbol laki-

laki mapan mempunyai segala keunggulan di dalamnya dan bukan 

istilah negatif.  Keempat, makna produk kosmetik sebagai usaha 

menjaga kesan diri (impression management) dihasilkan oleh subjek 

penelitian.  Menurut subjek, produk kosmetik yang dapat 

mewujudkan usaha tersebut adalah yang berbentuk wewangian.  

Wewangian dirasakan memberikan pengaruh besar dalam pergaulan 

membuat selalu berusaha mempertahankan respon positif yang 

diberikan lingkungan disaat diri mempunyai bau yang disebut 

sebagai bau positif.  Kelima, Mengenai makna produk kosmetik 

sebagai usaha untuk menuju kenyamanan dalam berinteraksi.   

Menurut subjek yang menghasilkan makna ini, menggunakan produk 

kosmetik sangat penting sekali karena menyangkut kenyamanan 

dirinya dalam beraktivitas.  Kenyamanan tersebut muncul ketika 

dirinya menggunakan produk kosmetik yang menghasilkan 

kepercayaan diri. 

Dalam ihwal tentang makna produk kosmetik, dalam skripsi 

ini juga mencatat adanya lima makna yang dihasilkan subjek 

mengenai penggunaan produk kosmetik.  Pertama,  Makna superior  

yang dihasilkan dari pengalaman laki-laki yang berada dalam 

pergaulan kalangan kelas atas (Upper class).  Laki-laki yang berada 
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dalam kelas atas (Upper class) ini menjadikan produk kosmetik 

sebagai bagian dari gaya hidup (Life style).  Penggunaan produk 

kosmetik dengan jenis yang tidak semua laki-laki bisa membelinya 

karena harga yang mahal dan karena tidak diperjualbelikan di 

sembarang tempat kemudian dijadikan sebagai simbol kemapanan 

laki-laki kelas atas (Upper class)  dan gaya hidup (Life style)  yang 

dianggap mempunyai ‘prestige’ lebih tinggi (superior) dari laki-laki 

lain.  Kelengkapan produk kosmetik yang digunakan serta harga 

yang mahal membuat laki-laki kelas atas merasa menjadi ‘superior’.  

Ini berarti bahwa, konstruksi sosial tentang konsep “beauty” 

melampaui batas-batas tentang gender sebagaimana 

dikonstruksikan oleh ideologi patriarki dan juga tidak terlepas dari 

kontribusi para kapitalis. 

Kedua, makna menjadi korban tuntutan religi dan pergaulan 

dihasilkan ketika subjek pada awalnya merasa tidak menyukai 

produk kosmetik namun karena alasan tuntutan pergaulan serta 

tuntutan religi sehingga memaksa dirinya menggunakan produk 

kosmetik.  Tuntutan religi yang memberikan arahan dirinya untuk 

menggunakan produk kosmetik dengan jenis wewangian, sedangkan 

tuntutan pergaulan diakui sebagai tuntutan yang secara tidak 

langsung terhadap dirinya agar menggunakan produk kosmteik 

sehingga lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan lingkungannya.  

Walaupun demikian, tuntutan tersebut dinikmati dan dirasa memberi 
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kebaikan pada diri sehingga dapat dikatakan bahwa ‘desublimasi 

represif’ telah muncul pada subjek yang menikmati tuntutan ini. 

Ketiga, makna menjadi laki-laki yang berbeda (Be diferrent) 

dihasilkan berdasarkan pergeseran makna yang dimodifikasi karena 

tidak dapat memperoleh posisi sebagai laki-laki yang terbaik, 

akhirnya makna menjadi laki-laki yang berbeda.  Keempat, makna 

menjadi laki-laki yang berada diantara metroseksual dan macho.  

Makna ini dihasilkan ketika subjek merasa bahwa dirinya menjadi 

laki-laki yang tidak ingin dianggap sebagai laki-laki metroseksual 

yang dimaknai negatif, namun keinginan subjektif dirinya tidak bisa 

terlepas dari keinginan menggunakan produk kosmetik.  Kelima, 

makna menjadi laki-laki yang lebih percaya diri (Self confidence) 

ketika menggunakan produk kosmetik dihasilkan ketika subjek 

mempunyai pengalaman dengan komunitas di luar dirinya. 

 

V. 2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan mengenai makna laki-

laki yang menggunakan produk kosmetik dapat dilihat, pertama studi 

ini dapat melihat proses konstruksi yang berjalan sehingga membuat 

individu mendapatkan makna di luar diri dan makna yang terdapat 

dalam diri dinegosiasikan.  Negosiasi tersebut disebabkan adanya 

makna yang tidak tunggal mengenai realitas yakni faktisitas objektif 

dan faktisitas subjektif yang mempengaruhi pembentukan makna 
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oleh individu yang dalam studi ini berkaitan dengan makna laki-laki 

yang menggunakan produk kosmetik.  Namun keputusan untuk 

berlaku sesuatu tetap berada di tangan inidividu. Kedua, karena 

adanya keterbatasan penggalian data yang dilakukan oleh peneliti 

maka diharapkan terdapat studi yang dapat memperdalam mengenai 

negosiasi diri laki-laki yang menggunakan produk kosmetik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, juga 

menghasilkan beragam makna dari setiap subjek penelitian, maka 

dalam kehidupan sosial hendaknya terdapat sikap saling memberi 

kebebasan yang berkaitan dengan gender.  Karena laki-laki 

seharusnya sama halnya dengan perempuan yang diberi hak untuk 

menggunakan produk kosmetik yang bermacam-macam tanpa 

diberikan batasan.  

Alasan batasan produk kosmetik yang dikemukakan oleh 

subjek karena mengatakan adanya kategori laki-laki feminin 

seharusnya tidak ada dalam kehidupan sosial yang dihuni berbagai 

macam diri yang terdapat dalam individu. Karena individu 

mempunyai hak untuk membawa diri ke arah yang ditentukan sendiri 

tanpa terdapat batasan gender yang sebenarnya tidak bersifat 

kodrati. 

Identitas gender seharusnya tidak mempunyai batasan kaku 

seperti yang telah terjadi, karena perbedaan gender hanya 

merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang berasal dari 
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proses turun temurun dari nenek moyang kita. Adanya batasan 

gender yang berlaku pada akhirnya malah dimanfaatkan oleh 

kapitalisme untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Penciptaan produk kosmetik khusus laki-laki dengan dalih 

maskulinitas dilakukan untuk mendongkrak konsumsi laki-laki 

terhadap produk kosmetik tersebut. 
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Lampiran I 

Deskripsi Subjek Penelitian 

 

I. Subjek #01 Purwacaraka 

Purwacaraka adalah informan berusia 23 tahun yang 

sekarang masih mempunyai status mahasiswa di salah satu 

perguruan tinggi negeri di Surabaya.  Selain menjadi mahasiswa, 

Purwacaraka memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja 

sambilan di toko handphone miliknya yang bertempat di dua lokasi 

yaitu di rumah keluarga Purwacaraka dan di sebuah pertokoan 

pusat handphone yang menyediakan berbagai macam jenis 

handphone dan berbagai elemennya termasuk jasa service 

handphone yang berada di pusat kota surabaya.  Pekerjaan 

sebagai penyedia jasa service handphone dilakukan Purwacaraka 

karena bisnis ini merupakan bisnis keluarga yang nantinya akan 

beliau jalankan.  Pendapatan bersih yang didapatkan setiap bulan 

diperkirakan oleh Purwacaraka mencapai Rp. 100.000 sampai 

dengan 250.000 dianggapnya sebagai pemasukan yang lumayan 

untuk menambah uang saku yang didapatkan dari orang tua. 

Pekerjaan sambilan yang ditekuni tersebut diakui oleh Purwacaraka 

menuntut dirinya untuk lebih memperhatikan penampilan dengan 

merawat diri karena dirasa dapat mempengaruhi jumlah konsumen 

perempuan yang tertarik menuju toko service handphone miliknya.  
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Selain disebabkan oleh adanya pekerjaan sambilan yang ditekuni, 

terdapat sebab lain yang menyebabkan Purwacaraka lebih 

meningkatkan perhatian terhadap perawatan tubuh yang berkaitan 

dengan penampilan yaitu adanya disebabkan oleh adanya pacar 

yang menyarankan dirinya mengonsumsi produk kosmetik lebih 

dari sebelumnya.  Penampilan yang dibutuhkan Purwacaraka 

sangat berkaitan dengan perawatan tubuh yang menggunakan 

produk kosmetik, sehingga pada akhirnya Purwacaraka dipilih 

menjadi subjek penelitian ini karena diharapkan akan mampu 

membantu membawa hasil yang unique dan depthness. 

 

II. Subjek #02 Ignatius 

Ignatius adalah mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi 

negeri terkenal di Surabaya.  Ignatius merupakan putra dari 

pasangan pejabat yang berdomisili di Jakarta, namun Ignatius tinggal 

di salah satu rumah milik orang tuanya di Surabaya.  Sebagai 

seorang mahasiswa, uang saku Ignatius tergolong cukup besar.  

Dalam lingkungan sosial, Ignatius mempunyai teman-teman yang 

berada di dalam kampus dan di luar kampus. Teman-teman di dalam 

kampus adalah teman-teman yang biasanya melakukan interaksi di 

cafe-cafe, diskotik, dan di tempat umum lainnya.  Perbedaan yang 

demikian mempengaruhi penggunaan produk kosmetik oleh Ignatius, 

yaitu pembedaan jenis produk kosmetik yang digunakan. 
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III. Subjek #03 Koko Samudra  

Koko Samudra adalah laki-laki metropolis beretnis Tionghoa 

yang berprofesi sebagai direktur di salah satu perusahaan kosmetik 

asing swasta berbasis Multilevel Marketing (MLM) yang mempunyai 

cabang di Surabaya. Koko Samudra memulai menjalani bisnisnya 

semenjak usia 18 tahun. Sebelumnya Koko Samudra mengatakan 

bahwa profesi beliau adalah seorang montir di sebuah bengkel 

milik salah satu keluarga.  Namun usaha yang gigih untuk 

memperbaiki status pekerjaan yang juga mempengaruhi tingkat 

ekonomi menjadikan Koko Samudra dapat menjadi direktur di 

perusahaan kosmetik yang dapat memberikan penghasilan berlipat 

ganda lebih banyak daripada penghasilan yang dicapai sebagai 

seorang montir.   Disebutkan penghasilan per bulan mencapai dua 

puluh juta belum termasuk bonus yang lain.  Profesi sebagai 

direktur perusahaan kosmetik memberikan kesempatan Koko 

Samudra untuk mencoba berbagai macam jenis produk kosmetik 

dari perusahaan tempat bekerja. 
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IV. Subjek #04 Setiadji 

Setiadji adalah subjek yang masih berstatus mahasiswa di 

salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya.  Berbeda dengan 

subjek penelitian sebelumnya, Setiadji yang berusia 22 tahun dan 

berstatus mahasiswa tidak mempunyai pekerjaan sambilan atau 

kegiatan yang menghasilkan keuntungan finansial sehingga 

sekarang ini Setiadjji murni menggantungkan hidup pada kedua 

orang tua.  Uang saku yang diperoleh juga tidak terlalu besar yakni 

berkisar di bawah lima ratus ribu per bulan.  Keadaan tersebut 

mempengaruhi penggunaan Setiadji terhadap produk kosmetik 

yang dapat digolongkan sebagai pengguna ‘mild’, selain itu Setiadji 

mengaku bahwa di dalam sosialisasi keluarganya juga tidak 

terdapat kebiasaan-kebiasaan yang mendorong laki-laki 

menggunakan kosmetik secara berlebihan.  Dengan tidak adanya 

kebiasaan tersebut serta kenyamanan yang diperoleh walaupun 

tidak menggunakan kosmetik dalam jumlah banyak atau bermacam 

jenis membuat Setiadji tidak begitu tertarik dengan adanya 

penggunaan kosmetik yang berlebihan. 
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V. Subjek #05 Radiansyah 

Radiansyah adalah mahasiswa di salah satu perguruan 

tinggi negeri di Surabaya yang murni melakukan kewajiban sebagai 

mahasiswa tanpa mempunyai pekerjaan sampingan.  Radiansyah 

tinggal bersama orang tuanya sehingga dalam pembelian produk 

kosmetik diakuinya pada sebagian jenis masih tergantung orang 

tuanya.  Uang saku Radiansyah tiap bulan di bawah satu juta rupiah, 

selain itu tidak terdapat pemasukan lainnya. Sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi pemilihannya terhadap produk kosmetik yang 

digunakan. 

 

VI. Subjek #06 Riandana 

Riandana adalah mahasiswa yang juga menjabat sebagai 

direktur lembaga sosial semi profit yang baru berdiri di Surabaya.  

Riandana merupakan mahasiswa semester akhir yang sedang 

menyeleseikan skripsinya dan berhasrat ingin segera 

mengembangkan lembaga yang didirikan bersama teman-temannya.  

Posisi direktur membuat Riandana selalu menjaga kesan positif dari 

dalam dirinya.  Selain ditujukan untuk teman-temannya, juga 

terhadap pemimpin lembaga lainnya.  Lembaga yang baru berdiri 

belum menghasilkan income dan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

masih berasal dari orang tua.  Sehingga dalam keadaan ini, 
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Riandana sering mengalihkan uang saku yang sebenarnya untuk 

keperluan lain untuk membeli jenis produk kosmetik yang diinginkan, 

dalam pengorbanan ini disebutkan hanya sebatas jenis wewangian.   

 

 

VII. Subjek #07 Putra 

Putra adalah subjek yang berstatus sebagai seorang 

mahasiswa serta pekerja dari sebuah warung internet di Surabaya 

yang bertugas sebagai penjaga.   Penghasilan dari seorang penjaga 

warung internet adalah di bawah satu juta rupiah.  Penghasilan yang 

demikian mempengaruhi penggunaan produk kosmetik Putra.  Harga 

dan jenis produk kosmetik yang digunakan Putra tidak termasuk 

produk kosmetik yang mahal.  Terdapat produk kosmetik yang 

digunakan untuk keperluan pergaulan bersama teman-temannya, 

dan adapula produk kosmetik yang digunakan untuk memenuhi 

tuntutan religi ketika dirinya melakukan kegiatan ibadah sesuai 

dengan agama yang diyakininya. 
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Subjek penelitian #02 
 

Nama : Riandana (Bukan Nama Sebenarnya) 

Usia : 23 

Status : Belum Menikah/ Mahasiswa 

Tempat: Gallery FISIP UNAIR 

Waktu :Jumat, 7 Mei 2009 (Pukul 10:00 WIB) 

Sesi : Pertama 

 

P : Selamat siang mas.. 

I : Oh ya siang, sopo iki .. hahaha... O (sambil tertawa lebar) 

P : Begini mas, saya ingin menanyakan tentang apa saja sich produk-

produk kosmetik yang anda gunakan selama ini? 

I : Mmm... ini apa aja? Maksudnya dari gel gitu?  

P : Iya... semuanya mas 

I : Semuanya itu... gel rambut...  

P : Ya boleh.. 

I : Mmm... ini dari ini dulu dech, dari sabun itu pastinya Lux ya, walaupun 

itu buat cewek kan sabun itu bisa dipake buat sapa aja. Trus biasanya 

saya juga suka pake apa sich yang buat wajah itu  

P : Facial foam? 

I : Facial foam itu nggak pernah pake yang banyak itu lebih pada parfum 

aja  

P : P: Lalu shampoo? 

I : Shampoonya pake Pantene donk... 

P : Parfumnya pake apa mas? 

I : Saya itu parfumnya pake macem-macem ya, saya itu punya dua macam. 

Satunya Elizabeth, satunya lagi itu Gatzby ya, kalo minyak rambutnya itu 

aja Hair Gatzby 

P : Lotion? 

I : Oh... nggak ada.. 

P : Perawatan lainnya..? 

I : Nggak ada sich cuman itu saja.. soalnya saya kan bukan tipikal 
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metroseksual ya, jadi ya paling tidak bisa untuk membuat orang 

nyamanlah dengan wewangian kita cukup 

P : Lalu apakah bisa diceritakan, mengapa akhirnya memilih serangkaian 

produk tersebut?\Asal mulanya bagaimana? 

I : Oh... itu saya itu nggak ribet-ribet ya, kalo milih itu mah yang pertama itu 

wanginya ya, wanginya dulu kalo enak, makanya kalo kroscek 

supermarket gitu emang sich, setiap ini di kroscek mana yang ada 

baunya yang kira-kira lebih enak dirasakan ya udah saya langsung ambil  

P : Lalu untuk shampoo, sabun, minyak? 

I : Shampoo dulu suka ya pake Clear ya, tapi Clear nggak bertahan lama, 

pernah lebih enak baunya dari pertama itu ya akhirnya pilihnya ya 

Pantene itu aja, kalo sabun sich sering pindah-pindah sering tuker-tuker 

gitu, kadang pakenya Lifeboy, terkadang pake Lux gitu ya , jadi mood-

mood an nya, cuman ini udah sering beberapa bulan udah pake Lux sich 

P : Lalu untuk deodorant? 

I : Oh ya, deodorant 

P : Menggunakan apa mas 

I : Deodorant.... Gatzby juga 

P : Lalu kenapa anda memilih Gatzby? 

I : Iya, kita pakenya kan mesti choose only for men gitu kan, jadi ya satu 

biar... mungkin pengaruh media juga kali ya... liatnya tv wooh... for men 

kayaknya keren banget nich gitu.. dan baunya juga kayaknya pas cowok 

banget gitu ya, jadi mungkin bisa bikin cewek klepek-klepek gitu ya, 

hahaha....  

P : Lalu, pernah nggak anda membawa produk-produk tersebut bepergian 

dan memakainya selain dirumah? 

I : (batuk kecil) Mmm.. Saya kalo membawa produk-produk itu mungkin 

kalo ada ini aja, acara keluar kota gitu mungkin kalo ada ini aja, acara 

keluar kota gitu, pokoknya keluar kota lah saya pasti bawa gitu kan 

P : Biasanya yang dibawa apa saja mas? 

I : Mmm... Pewangi ya, kalo minyak rambut jarang biasanya shampoo aja 

gitu ya kebanyakan ya mungkin itulah ya... Maksudnya pewangi sama 

deodorant juga gitu 
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P : Lalu untuk pemakaiannya anda menggunakan di depan umum atau 

sembunyi-sembunyi? 

I : Ya ini... itu kan sebagai bentuk privasi ya, jadi jangan sampe orang itu 

taulah apa yang kita pake, cukup mereka merasakan saja  

P : Kenapa harus seperti itu? 

I : Ya... ini.,... itu kan sebagai bentuk privasi ya... jadi jangan sampai orang 

itu taulah apa yang kita pake, cukup mereka merasakan aja jadi lebih 

ditutup-tutupi biar orang tau aja gitu, oh baunya ini gitu lho, jadi biar 

orang ini aja... wooh... biar lebih terkesima gitu ya, wooh ini, cowok ini 

pake parfum apa ya, naah... itu kan menjadi satu nilai plus bagi seorang 

cowok gitu jadi jangan sampe diliatin makanya semprot sana semprot 

sini di depan umum gitu , jadinya orang yang bikin orang jadi ilfeel gitu 

ya... Lebih baik mikirnya itu bikin apa, kayak ini kan pakenya cuman 

dikamar aja gitu jadi orang nggak tau kalo kita pake apa jadi cuman 

baunya gitu, tapi kalo orang nanti kemana gitu ya apalagi buat cewek-

cewek, kalo kemana-mana taunya pas ke ini, wooh... Kayaknya saya 

pernah inget ya rasanya ini parfum apa gitu... ya... akhirnya kan ter... 

apa sich... terbersit di pikirannya gitu. Hahaha... yayaya... ada yang lain? 

P : Lalu, siapa saja sich yang mengetahui produk-produk yang mas pake? 

I : Aduh... ini nich... ini kalo yang tau aw..aw... Mungkin orang-orang yang 

hafal bau saja ya misalnya pernah ditanya cewek-cewek parfumnyta ini 

ya, saya pernah ditebak gitu, cuman kalo udah tau parfumnya ya saya 

mau bilang apa iya gitu gitu, ya bener gitu... tapi secara spesifik detail itu 

di kamar saya punya produk, saya punya pewangi apa gitu ya... itu lebih 

banyak teman-teman kos kali ya... kalo cewek-cewek mungkin... ya 

nggak ada yang.... paling cewek-cewek bisa nebak doank gitu ya... 

P : Keluarga? 

I : Keluarga... Kalo minyak rambut saya hampir sama semua ya, relatif 

sama, saya sama adik sama kakak itu sama semua kalo minyak rambut 

tapi kalo pewangi itu beda-beda biasanya... tapi kalo adik yang cewek itu 

banyak banget pewanginya, itu emang wajarlah kalo cewek... gitu kan... 

tapi kalo cowok emang itu itu aja. 

P : Kenapa mas untuk adik anda merasa wajar tetapi untuk anda hanya 
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memilih itu saja 

I : Saya gak tau ya... saya nggak tau kenapa cewek lebih banyak ternyata 

saya pikir itu cuma adek saya tapi ternyata sodara-sodara sepupu saya 

cewek itu juga banyak yang alat kosmetik yang serba macam-macam itu 

saya liat memang mungkin cewek lebih pengen dirasain aroma yang 

lebih wangi di mata cowok gitu kan, mungkin itu faktornya jadi harus 

kudu bervariasi kali... beda dengan cowok yang hanya untuk 

memberikan kenyamanan dan sehingga tidak menimbulkan BB kali ya... 

mungkin sperti itu. 

P : Menurut anda arti penting kosmetik itu seperti apa 

I : Ya penting ya, kalo saya liat walau dia berbentuk botol yang Cuma 

besarnya nggak seberapa amat itu mempunyai pengaruh besar pada 

performa kita gitu ya... saya ingat sekali paman saya pernah bilang 

kayak gini, aa... ki, kalo jadi mahasiswa itu atau jadi orang besar itu 

pertama orang akan merasakan bau kita gitu loh dan bau kita itu ya 

harus yang positif, otomatis wangi gitu ya. Nah.. itu memang saya 

rasakan sekali gitu ya sewaktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita 

akan bisa melihat respon atau reflek dari orang-orang yang bila kita 

mempunyai bau wangi orang akan memberikan efek positif. Kalo 

sebaliknya akan memberi kesan yang negatif gitu ya, makanya saya 

sangat memperhatikan ini walaupun apa sich, bentuk botol yang 

besarnya nggak seberapa dan tingginya nggak seberapa tapi untuk 

performa kita dalam ranah publik itu sangat penting gitu... seperti itu...  

P : Lalu kesenangan apa yang anda dapatkan dari menggunakan kosmetik 

tersebut? 

I : Saya mungkin lebih PD aja ya.... mungkin dengan yang saya pake 

mungkin orang .. a... apa sich namanya, bau yang ada di diri kita 

misalnya sehingga orang bisa mengingat, o ini berarti punyanya riki 

gitulah.. ini punyanya si A, ini punya si B, gitu kan.... nah, itu akan 

memberikan apa namanya e... apa sich namanya, image yang positif 

gitulah ya... orang akan mengingat sangat membantu sekali gitu ya, dan 

kita menambah nilai plus kita di depan untuk tampil di depan publik yang 

bilang performa kita di depan publik itu. Ada yang lain? 
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P : Lalu untuk anda sendiri bagaimana memahami diri anda sebagai laki-laki 

yang menggunakan kosmetik tersebut, padahal secara sosial kosmetik 

di identikkan dengan perempuan 

I : (berdehem kecil) Saya pikir... Semua apa yang dipake seseorang, atribut 

apa yang dipake seseoarang, atribut apa yang diberi dan apa yang 

dapat dirasakan orang lain, itu merupakan salah satu identitas diri orang 

lain yang bisa tampil lebih eye catching di depan orang gitu lah. Jadi 

dalam hal kosmetik kita bisa mengatakan bahwa bagian dari sebuah 

aksesoris yang dipakai untuk kaum hawa tidak, tapi ini merupakan 

sebuah identity yang dimana menandakan cowok juga bisa bersifat yang 

lebih wangi, bersikap lebih bisa diterima oleh publik dan tidak hanya bisa 

dirasakan seorang wanita tapi seorang pria juga butuh gitu loh, ya kita 

bisa lihatlah sekarang juga laki-laki banyak parfum apa sich Axe itu loh 

yang baru sekarang punya warna coklat itu apa namanya, wah itu 

seakan akan memberikan efek yang luar biasa untuk seorang pria 

kepada seorang wanita, wah pokoknya luar biasa gitu ya makanya kita 

kan tidak bisa mengatakan ini adlah produk seorang wanita dan identik 

dengan yang dipake oleh wanita itu tidak bisa karena itu identity orang 

untuk lebih tau inilah seorang pria yang bisa memberikan warna atau 

kesan yang bagus bagi seorang lawan jenisnya gitu 

P : Lalu apakah anda tidak tertarik untuk menambah produk kosmetik anda?  

I ; Aduh... Saya ini bukan tipikal metroseksual ya yang dimana harus gonta 

ganti, tambah sana tambah sini , jadi bukan tipikal seperti itu, cuman 

saya sich lebih ke improvisasi aja ya... mungkin ada sesuatu yang baru 

yang jadi saya tidak harus terpaku dengan satu merek gitu. Kadang kalo 

saya ingin mendapatkan wewangian baru atau rasa baru dari apa sich.. 

satu.. aksesoris itu atau satu kosmetik buat pria,  pewangi itu saya akan 

memakainya, saya tau beli gitu loh.. tapi untuk menambah itu kayaknya 

tidak gitu lo..  

P : Lalu pengorbanan anda untuk membeli produk kosmetik itu seperti apa? 

I : Emm... Kalo untuk pengorbanan ya saya ini kali ya, saya pribadi sich 

saya lebih mengutamakan performance ya jadi walaupun saya itu untuk 

saya pribadi untuk kosmetik saya lebih mengedepankan gitu lo. Saya 
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bisa membeli ini walaupun saya nggak misalnya saya untuk beli pulsa 

tapi kebetulan saya liat ada yang baru , itu pasti saya dulukan untuk beli 

yang itu. Karena pasti performa gitu. Temen kita, kita berhadapan 

dengan orang di sekitar kita, kadang-kadang bisa merasakan kehadiran 

kita dengan wewangian kita.. nah itu akan memberikan nilai plus itu tadi 

jadi saya akan lebih memberi banyak berkorban untuk itu ketimbang 

saya harus beli pulsa gitu. Kalo itu emang wewangiannya yang baru bagi 

saya gitu... 

P : Lalu apakah anda pernah tertarik untuk menggunakan bedak atau 

sejenisnya? 

I : Aduh.. e... Saya ini juga bingung ya mbak, kadang kata orang ini 

semakin hari saya kok semakin putih pake bedak apa.. Tapi jujur saya 

nggak pernah pake bedak dan bukan tipikal orang yang suka make 

bedak gitu ya, saya jujur untuk wajah saya lebih sering pake sabun 

mandi gitu ya, itu aja cuman untuk pembersih gitu dan saya lebih 

percaya mitos gini air .. air.. air, air itu lebih sreg lebih sreg lah kalo saya 

cuci muka pake air ketimbang saya pakai facial foam , apalagi bedak 

dan segala macem gitu loh.. jadi untuk bedak atau segala macem yang 

berkaitan dengan ini wajah ya itu saya nggak pernah gitu loh 

P : Kalo menicure pedicure? 

I : Hadoh.. hadoh.. ini nich.. apalagi yang satu ini... yang bedak aja nggak 

pernah apalagi meni-meni itu ato pedi-pedi (sambil tertawa kecil) 

P : Loh, memangnya kenapa mas? 

I : Eh.. e.. kalo bicara meni ma pedi itu kan lebih identik dengan cewek-

cewek borju.. dengan apa namanya dengan cewek-cewek yang 

metropolis dan cowok-cowok yang metroseksual, saya sebagi yang 

biasa ya tidak mengenal yang meni-meni atau pedi-pedi itu loh.. lha 

untuk saya, lebih PD dengan apa yang saya pake saat ini dan orang bisa 

melihat saya seperti ini.. dan saya lebih nyaman kalo saya memakai 

gunting kuku kali ya.. (sambil tertawa kecil)  

P : Ok... Lalu.. Kalau Body lotion kenapa mas nggak pake? 

I : Ha? Body lotion? 

P : Ya.. 
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I : Dulu pernah sempet pake body lotion ya mungkin itu pada semester dua 

kali ya. Dulu itu pake Gatzby body lotion , tapi itu nggak bertahan lama 

kali ya, nggak bertahan lama karena.. emm.. itu tadi karena menemukan 

sebuah kosmetik yang lebih waginya bisa menyebar kemana-mana dan 

itu bisa dirasakan oleh siapa saja nah.. akhirnya itu ditinggalkan gitu 

P : Memangnya apa mas yang manurut anda wanginya bisa menyebar 

kemana-mana 

I : (tertawa) ya itu... ya bukan yang apa ya yang wanginya itu ya ya itu yang 

menjadi identity kita gitu lo (sambil tertawa) jadi kosmetik itu menjadi 

identity kita dan performa kita di depan publik hingga orang dimanapun 

kapanpun kita berada, o ini ternyata ini baunya si A, lewat sini wah... 

wanginya rek.. rek... lha itu memberikan identitas kita kepada publik gitu 

loh, kepada orang yang kita hadapi dengan siapa. Seperti itu. 

P : Emm... ini mas, tadi mas bilang sudah ‘kepencut’ dengan kosmetik for 

men gitu ya, tapi kenapa pemakaian shampoo tidak menggunakan for 

men juga? Atau terdapat batasan tersendiri untuk for men dan tidak? 

I : Saya dalam.. mm.. ini khusus shampoo ya, lalu pasta gigi sama... apa 

tadi... e... shampoo.. eh, sabun mandi... kan itu bukan kosmetik ya, e.. 

ini maksud saya ya produk biasalah yang biasa dipake... jadi saya 

tidak pernah melihat batasannya, cewek ato cowok karena saya 

merasa saya lebih kepada wanginya gitu lo, wanginya yang sreg bagi 

saya jadi kalo nggak sreg agak sulit gitu ketika itu kita bisa merasakan 

bau yang sangat nikmat sekali ya itu juga bisa dirasakan orang lain 

dan orang nyaman dengan bau itu ya sudah kita akan pake itu gitu lo... 

jadi saya tidak ada batasan kenapa saya pake Pantene karena saya 

dulu saya pake Pantene ya karena memang pengaruh baunya tadi 

yang bisa dirasakan oleh si A, si B, si C itu..Lagian ada ta yang nggak 

pake ini sehari-hari......... Nah cuman saya gini, saya kadang kalo 

mandi itu pake shampoo kalo mo kuliah gini saya jarang gitu ya, kalo 

mo kuliah gini saya pake gel, minyak rambut gitu ya... dan saya nggak 

pake shampoo.. tapi kalo udah sore saya biasa pake shampoo kan 

Cuma di kos gitu.. nah kalo dikampus saya pake gel, kan bisa dirubah-

rubah soalnya rambutnya kan ikal.. kalo saya ini, kalo diginiiin kan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili



saya pake gel itu kan bisa dibentuk tapi kalo seandainya pake 

shampoo gitu, waduh itu mang gampang sich Cuma satu arah gitu tapi 

susah mbentuk rambut saya gitu, palagi rambut saya ikal gini kan 

P : Tujuannya apa mas? 

I : Ya biasalah.. gaya gitu.. (sambil tertawa kecli) 

P : Lalu untuk laki-laki tadi yang menggunakan kosmetik tadi, menurut anda 

ada nggak batasan laki-laki tu harus... Maksudnya kayak memakai 

bedak itu gak pantes, dan sabagainya... 

I : Kalo saya batasannya mungkin itu tadi ya, antara kosmetik pria dan 

wanita gitu ya, karena kan itu sudah ada secara tidak langsung aja itu 

sudah membatasi secara tidak langsung pembatasan bahwasanya jelas-

jelas tadi only for men atau only for girl gitu ya, girl only atau women gitu 

ya. Itu sudah memberi batasan untuk orang, seorang menilainya tapi 

lebih baik atau ada juga orang yang berpandangan bahwa tidak ada 

batasan untuk memakai itu gitu ya, ya sekarang ini kan banyak, ya 

mbak, mbak ini juga bisa melihatlah orang-orang metroseksual disini, 

mungkin dia akan mungkin antara men and girl itu pasti tidak ada 

perbedaaan apa namanya.. kosmetiknya gitu ya, tapi menurut saya 

pribadi itu harus ada batasan gitu loh, jadi biar ada batasan yang 

dibilang macho itu seperti apa yang dibilang maskulin seperti apa , yang 

dibilang feminin seperti apa gitu lo, nah itu bisa menilai dan orang bisa 

memberi batsan seperti itu gitu...  

P : Lalu untuk mas sendiri bagaimana batsan maskulin, macho, dan feminin 

I : Ah... itu kan ada ya iklan, iklan itu pria itu ada tiga, mapan, menawan, 

dan satu lagi apa.. e.. mapan, matang, menarik katanya ya.. 

Nah.. menariknya ini dari segi apa dulu gitu ya, batasan macho sendiri 

itu mungkin dari bau yang dikeluarkan orang atau apa namanya dari 

sikap dan cara dia .. e cara kosmetik yang dia pakai, itu udah orang bisa, 

mungkin dalam kacamata seorang wanita bisa menilai.. bah.. orang ini 

dengan baunya sangat macho sekali gitu ya.. orang ini... dengan baunya 

sangat feminin.. ada juga sich kadang orang orang ini laki-laki kok 

feminin banget dengan baunya gitu itu juga bisa membedakan gitu kan.. 

jadi batasan yang lebih keliatan yang bisa membedakan ini apa 
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namanya pada seorang macho itu ya macem-macem gitu ya, mungkin 

dari kegiatan pemakaian kosmetik dengan baunya yang menyengat 

seorang wanita woh.. itu bisa terbersit di pikirannya bahwa woh pria ini 

macho gitu ya dari bau yang dia pake,speerti itu.  

P : Trus metroseksual? 

I : Nah, ini nich.. saya kurang tau gitu ya, definisi dari metroseksual itu gitu 

loh.. kan orang banyak melihat dia mengkondisikan dengan apa 

namanya seluruh akses pemakaian kosmetik yang bisa dillihat dan bisa 

dirasakan dan itu bisa dilihat oleh orang. Dia make apa dan bagaimana 

cara dia bersikap lha ini sangat dilihat, saya badannya nggak ngerti gitu 

ya tapi yang saya tau adalah seluruh aksesoris dan cara berpakaian itu 

sangat diperhatikan ya dari ujung rambut sampe kuku kuku kaki, ku- ku 

ka-ki (diejah) kuku kaki sangat diperhatikan gitu ya, jadi orang bisa 

melihat woh.. arek iki yo metroseksual gitu ya, liat aja pakenya meni, 

pedi, gel, trus cara berpakaian dan semuanya dan itu sangat itu sangat 

di identikkan dengan cowok metropolis sehinggan ini adalah adalah 

cowok metroseksual gitu loh.. semua aksesoris yang berkaitan dengan 

body itu semua dipake gitu ya 

P : Lalu untuk anda sendiri bagaimana? 

I : Lhaaa... eh... saya.. seperti yang saya katakan, saya bukan cowok 

metroseksual, saya berada  pada.. kalo macho nanti saya di bilang 

narsis ya, tapi kalo anda bilang ya nggak papa sich... hehe... saya lebih 

suka dengan gaya saya yang seperti ini, jadi kalo dikategorikan macho 

ya mungkin bisa masuk juga bisa nggak, tapi dalam hal pemakaian 

penggunakan kosmetik ini saya bukan metroseksual jadi saya lebih 

tengah-tengahnya gitu ya.. jadi saya lebih e.. penampilan saya dengan 

kosmetik yang saya pakai jadi orang bisa menlai saya dari situ dan bisa 

memberikan kenyamana orang melihat saya dari situ. 

P : Ok. Sementara itu, kesibukan anda sekarang selain mmenjadi 

mahasisawa mungkin ada kesibukan lain? 

I : Lah .. ini nich.. saya ini kuli mbak. 

P : Kuli tinta? 

I : Saya ini sekarang lagi sibuk-sibuk kuliah dan bantu-bantuin dosen.. e ini 
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masih ada sebuah PR.. apa namanya saya ya dikasih mandat sama 

temen-temen dikampus ini menjalankan apa namanya sebuah institusi 

CSR ya mbak ya Corporate social responsibility jadi saya nmenyibukkan 

diri disana gitu ya, walaupun sekarang masih ee... pada sibuk dengan 

kesibukan masing-masing dalam prosses penyeleseian kuliah jadi 

sementara sekarang lebih aktif lebih full di aktifitas kuliah ini 

P : Apakah berpengaruh penampilan anda dalam organisai anda? 

I : Sangat ini berbeda ya.. kalau saya pribadi menempatkan satu dan yang 

lainnya itu berbeda ya, kalau dalam lembaga saya itu harus memberikan 

contoh yang baik dalam a... anggotanya ya, saya harus memberikan 

penampilan yang baik ketimbang saya harus menjadi mahasiswa gitu 

ya.. kalau saya jadi mahasiswa saya bergaul dengan orang-orang yang 

a... ke akademikan, tugas-tugas dan saya harus mengikuti bawah-bawah 

mereka gitu kan. Mengikuti dengan cara bergaul mereka gitu tapi kalau 

saya sudah di lembaga seperti saya di institusi saya ya saya harus bisa 

menempatkan diri sebagai seorang leader dimana itu lebih dibutuhkan 

kemenarikan dalam arti penampilan yang lebih eye catching yang dapat 

dilihat dan dapat dirasakan bahwasannya bahwa kita ini seorang leader 

gitu lo mbak. Dan saya ini deket dengan perusahaan justru kita lebih 

deket lagi dengan segi performance sehingga itu bisa menjadi sebuah 

batu loncatan atau sebuah cara untuk kita berinteraksi dengan 

lingkungan mereka gitu ya, jadi lebih mengkondisikanlah. Bagaimana 

dikampus , berada di lembaga, bagaimana berhadapan dengan si A, 

bagaimana dengan si B gitu jadi kita harus menempatkan kita dan saya 

itu menjadi sangat bisa menentukan saya untuk membantu menentukan 

parfum apa yang saya pakai dikampus , parfum apa yang saya pakai di 

lembaga saya seperti itu 

P : Memang ada perbedaaan ya mas? 

I : Loh.. ada... tapi ya sering sama sich 

P : Memangnya pada waktu di lembaga pakai apa, dikampus pakai apa 

I : Eh.. saya lebih sering memakai Gatzby ya, tapi kalo saya di lembaga 

saya lebih sering pake Elizbeth ya, kalo dulu sering pake Aqua sama 

Cassablanca yang aqua gitu, tapi kalo di kampus gini karena banyak 
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cewek-cewek cantik ya Gatzby itu kan rada-rada gimana gitu ya... saya 

lewat itu saya jarak lima meter itu baunya masih tinggal gitu lo.  

P : Kalau boleh tau selisih harga antara Gatzby dengan Elizabeth? 

  Eh... sebenarnya saya agak malu gitu ya mbak kalau menyebutnya. tapi 

kalau ini buat bahan skirpsi anda saya akan bantu gitu ya. Ini sesuai , 

maksudnya tu kalau kan mahasiswa apalagi saya kan nge-kos juga jadi 

harganya juga harus sesuai dengan mahasisawa juga gitu. Ah. Khusus 

yang Gatzby itu murah tapi baunya menyengat gitu ya, ada kok di toko-

toko itu yang belinya di swalayan di supermarket itu.. karena saya 

mahasiswa jadi ya belinya ya itu , tapi khusus lembaga karena 

berhubungan dengan orang-orang besar juga, saya belinya lebih mahal 

gitu ya. Bener mbak, kalo mahasiswa itu kan terserah ya, pake, trus 

pulamg baunya udah ilang itu kan gpp tapi kalo khusus untuk lembaga 

saya ini khusus apalagi kalo ada seminar kalo ada workshop dimana gitu 

saya kan harus memmberikan bau yang lama gitu. Bau yang lama itu 

maksudnya adalah semua orang bisa merasakan gitu ya, jadi misalnya 

saya duduk di suatu ruangan dan satu ruangan itu bisa saya kasih bau, 

tek.. tek.. tek.. gitu ya, jadi orang bisa tau dan butuh itu harganya mahal 

gitu ya, itu sekitar 45 ribu ... Any question other? 

P : Mm.. kayaknya untuk sementara cukup ini dulu mas, karena sepertinya 

anda masih banyak pekerjaan yang harus diseleseikan, mungkin lain 

waktu saya hubungi anda lagi, terima kasih ya mas 

I : Ok... Sama-sama mbak... 
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Kita tak kenal kita- yang katanya berpengetahuan, tak kenal diri kita 

sendiri..... niscaya kita tetap asing bagi diri kita sendiri, kita tak paham diri 

kita sendiri, terkait diri ini sudah takdir kita selalu keliru, sebab bagi kita 

senantiasa abadi ungkapan. “setiap diri berada paling jauh dari dirinya 

sendiri” – sejauh terkait diri kita sendiri, kita bukanlah yang berpengetahuan. 

-Nietzsche- 
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Hidup yang tidak diteliti tidaklah berharga untuk dijalani 

- Socrates - 

 

 

 

 

It is a mistake to say that identities are trans-historical and universal, 

but it is also a mistake to say that personhood and selves are not 

 

- Norbert Wiley - 
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