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       BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gender dapat berubah dari waktu ke waktu karena definisi gender 

mempunyai perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hal 

tersebut dapat terjadi karena adat istiadat, kebiasaan, norma-norma yang dianut 

masyarakat tersebut.  Stereotip gender inilah yang mengakibatkan adanya anggapan 

untuk memperlakukan jenis kelamin tertentu meskipun hal tersebut tidak sesuai 

dengan sesungguhnya. Misalnya, semua laki-laki dianggap kuat sedangkan 

perempuan dianggap lemah (Novi, 2004). Namun, jika ditelaah lebih jauh, belum 

tentu kenyataannya demikian. Tidak semua laki-laki kuat dan tidak semua perempuan 

lemah.  

Stereotip gender pun berpengaruh pada bidang pekerjaan. Beberapa tahun 

lalu banyak bidang pekerjaan yang diasosiasikan secara stereotipikal berdasarkan 

jenis kelamin tertentu. Misalnya, saat zaman kolonialisme, laki-laki diwajibkan 

menjadi sorang militer, laki-laki sejak ribuan tahun lalu memiliki tugas berburu, pada 

masa sekarang laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Begitu pula 

dengan pekerjaan perempuan yang diidentikkan dengan hal-hal yang membutuhkan 

ketelitian tingkat tinggi, seperti desainer, koki, karyawan salon, dan lainnya.  
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Seiring berkembangnya era globalisasi dan cairnya oposisi biner antara laki-

laki dan perempuan, beberapa lapangan pekerjaan yang dahulu diasosiasikan dengan 

perempuan mulai diisi oleh laki-laki atau sebaliknya. Hal ini bisa dilihat pada 

fenomena perempuan bekerja sebagai tukang ojek online atau kini banyak perempuan 

yang melakukan pekerjaan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal yang 

sama juga terjadi dengan kaum laki-laki yang kini banyak melakukan pekerjaan yang 

dulunya diasosiasikan sebagai pekerjaan perempuan. Misalnya, di Jepang kaum laki-

laki berusaha untuk menjajarkan peran dengan kaum perempuan seperti mereka 

mampu merawat anak hingga memasak (Ishii-Kuntz: 2003). Tidak hanya itu saja, kini 

di rumah sakit terdapat perawat laki-laki, di restoran-restoran terdapat koki laki-laki, 

dan desainer laki-laki. Contoh-contoh tersebut menunjukkan jika jenis pekerjaan 

dapat dipertukarkan dan berubah-ubah, sehingga tidak menjadi persoalan jika 

memilih pekerjaan bukan berdasarkan gender, asalkan mampu dikerjakan baik itu 

laki-laki maupun perempuan.  

Sebagai kota metropolis dan kota terbesar kedua di Indonesia, pelbagai jenis 

pekerjaan dapat ditemui di Kota Surabaya, salah satunya yaitu beauty advisor. Beauty 

advisor berbeda dengan Sales Promotion Girl (SPG) atau Sales Promotion Boy (SPB) 

karena SPG atau SPB hanya sebatas menjual produk dari perusahaan sedangkan 

beauty advisor memiliki tugas untuk membantu konsumen memilih produk yang 

sesuai dengan kondisi kulit, seperti warna shade yang cocok, memilih jenis produk, 
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memberi sesi konsultan singkat, memberikan pelayanan solusi dari masalah yang 

dialami konsumen dan lainnya (Sociolla, 2017). Dengan demikian beauty advisor 

memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan tentang kecantikan kepada 

konsumen. 

Sebelumnya, beauty advisor digeluti oleh perempuan meskipun sampai 

sekarang pun bidang ini masih didominasi oleh perempuan. Namun, kini beauty 

advisor laki-laki yang muncul terutama di gerai-gerai kosmetik yang menjual produk 

high end. Selain itu, kehadiran mereka ini cukup menarik karena untuk menunjang 

penampilannya saat bekerja, mereka juga menggunakan kosmetik layaknya beauty 

advisor perempuan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan konsumen 

atas produk yang mereka jual. Hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan, apakah 

keberadaan beauty advisor laki-laki ini sekadar profesi atau apakah ada hal dibalik 

profesi mereka karena hal tersebut berkaitan dengan seks dan gender yang mereka 

sandang. 

Beauty advisor laki-laki menampilkan sisi maskulinitas dengan cara yang 

berbeda, seperti saat bekerja mereka menggunakan kosmetik (lipstik, eyeliner, perona 

pipi, maskara, pensil alis, dan lainnya). Sebenarnya beauty advisor laki-laki bukanlah 

fenomena yang pertama kali dalam menggoyahkan maskulinitas konvensional karena 

laki-laki yang menggunakan kosmetik pernah ditemui pada masa kerajaan di Eropa 

pada abad ke-14. Para laki-laki ini menaburkan bedak di wajahnya untuk 
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membedakan diri dengan masyarakat biasa. Praktik penggunaan kosmetik sebenarnya 

sudah ada sejak bangsa Mesir Kuno, yang saat itu menemukan kegunaan minyak 

wangi dan krim untuk melindungi kulit. Kemudian  kosmetik terus berkembang 

bahkan menjadi bagian dari upacara keagamaan yang mana para laki-laki juga turut 

menggunakan (Kompas, 2008).  

Maskulinitas berkembang dari zaman ke zaman. Sebelum tahun 1980-an 

sosok maskulin dikonstruksikan melalui figur-figur kelas pekerja. Sosok pekerja 

buruh dan karakter kebapakan merupakan sisi maskulinitas mereka. Kemudian, 

memasuki tahun 1980-an, figur maskulin tidak lagi hadir sebagai laki-laki 

woodspice1. Mereka hadir sebagai new man2 yang mulai dijadikan objek untuk hal-

hal yang bersifat narsis. Kaum laki-laki ini kerap dijadikan sebagai objek seksual 

untuk berbagai jenis produk termasuk jenis produk kecantikan. Hal ini yang dicoba 

ditawarkan oleh para beauty advisor laki-laki sehingga seiring dengan merebaknya 

kosmetik yang ada di pasaran, kini kaum laki-laki dijadikan sebagai komoditas untuk 

memasarkan produk kosmetik sekaligus sebagai pengguna kosmetik. Terlebih lagi 

menurut Brendan Gough, profesor psikologi sosial di Leeds Becket University dalam 

 
1 Woodspice, julukan yang diberikan kepada laki-laki yang memiliki bentuk tubuh dari pekerjaan 

kasar. Julukan ini identic dengan laki-laki kelas pekerja dan menganut maskulin tradisional seperti kuli 

bangunan (Beynon, 2002: 98) 

2 New Man merupakan kelompok laki-laki yang memiliki dua pandangan bahwa laki-laki memiliki sifat 

alamiah seperti sifat yabg dimiliki perempuan yang memiliki rasa perhatian, kelembutan dan laki-laki 

yang memeluk sifat komersialisme terhadap maskulinitas dan konsumerisme (Beynon, 2002: 115) 
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CNN (2018) kosmetik merupakan salah satu benteng feminitas terakhir yang 

dilanggar kaum laki-laki.  

 Dalam profesi beauty advisor laki-laki, hal tersebut memberikan sebuah 

wacana terhadap konstruksi sosial yang berubah terkait gender yang membuat 

pergeseran-pergeseran tentang identitas maskulinitas tradisional. Pelebelan laki-laki 

metroseksual pun kerap kali diberikan kepada para laki-laki yang berprofesi sebagai 

beauty advsior karena terkadang mereka memiliki tampilan yang feminin. Menurut 

Ardani, dkk (2015) metroseksual sebagai perwujudan konsep maskulinitas jenis baru 

yang mengandung unsur feminitas. Laki-laki metroseksual sering ditemui di kota-

kota metropolitan atau kota-kota urban. Menurut Erwin (2005: 47) julukan 

metroseksual juga dapat disematkan kepada laki-laki urban yang gemar 

memperhatikan penampilan, lebih narsistik, dan tidak malu-malu jika menunjukkan 

sisi feminin pada dirinya.  

Mark Simpson adalah orang yang pertama kali mencetuskan istilah 

metroseksual dalam surat kabar Independent di Inggris pada tahun 1994 

(Marksimpson.com). Ia menyatakan bahwa, laki-laki metroseksual merupakan pria 

muda dengan penghasilan tinggi, hidup atau bekerja di kota di mana semua toko atau 

pusat perbelajaan ada. Pada tahun 80-an laki-laki metroseksual hanya dapat 

ditemukan di majalah mode seperti GQ, di iklan televisi, atau di penasihat kecantikan 

gay. Kemudian, pada tahun 90-an mereka ada di mana-mana dan gemar berbelanja. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MASKULINITAS BEAUTY ADVISOR... MASITHA NUR AYU TRI G



6 
 

 
 

Selain itu Mark Simpson  juga membuat kategori tentang pekerjaan yang digeluti 

laki-laki metroseksual. Mulai dari musisi popular, olahragawan, model bahkan laki-

laki metroseksual telah menyebar di pelbagai prodesi yang mendukung penampilan 

cantiknya yang didukung oleh produk-produk mahal. (Mulyana, 2014).  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena 

adanya fenomena yang menarik. Fenomena pertama berkaitan dengan munculnya 

beauty advisor laki-laki di ruang publik, misalnya, di gerai kosmetik Sephora, Dior, 

NYX, Shu Uemura, MAC, dan lainnya. Meskipun tetap didominasi oleh para 

perempuan, beauty advisor laki-laki memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan 

beauty advisor perempuan. Terkadang konsultasi yang diberikan kepada konsumen 

dan hasil hiasan kosmetiknya lebih bagus dibandingkan beauty advisor perempuan 

karena mereka dianggap lebih teliti dan telaten.  

Fenomena kedua berhubungan dengan asumsi bahwa beauty advisor laki-laki 

tidak maskulin. Menurut beberapa informan, yang peneliti wawancarai mereka kerap 

mendapat stereotip negatif yang diberikan masyarakat, seperti mereka dikatai 

“lenjeh”3. Terkait dengan hal demikian, beauty advisor laki-laki ini juga acap kali 

diidentikkan oleh masyarakat sebagai seseorang homoseksual karena mereka 

cenderung bersikap feminin.  

 
3 Genit, manjah, ganjen, memiliki sifat feminin. 
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Fenomena ketiga berkaitan dengan penampilan. Bagi beauty advisor laki-laki, 

penampilan menjadi hal penting. Merias diri termasuk wajah, menjadi bagian penting 

dalam menunjang penampilan. Selain itu, upaya tersebut menjadi bagian dalam 

meyakinkan konsumen yang memang menjadi “pasar” mereka. Tidak hanya itu saja, 

para beauty advisor laki-laki juga menganggap kosmetik sebagai bagian dari passion 

dan seni untuk menunjukkan ekspresi bukan untuk merepresentasikan dirinya sebagai 

orang yang maskulin atau feminin, sehingga beberapa dari mereka saat di luar jam 

kerja memilih untuk menggunakan make up.  

Fenomena kemunculan para beauty advisor laki-laki, sepertinya memberikan 

pemahaman baru kepada masyarakat terkait gender, bahwa kosmetik tidak hanya 

identik dengan perempuan. Namun demikian, pelebelan yang diberikan masyarakat 

kepada laki-laki yang gemar memakai kosmetik, yaitu laki-laki tersebut dianggap 

tidak maskulin. Pelebelan tersebut merujuk kepada konstruksi yang diberikan 

masyarakat terkait gender bahwa seorang laki-laki dideskripsikan sebagai laki-laki 

maskulin yang tangguh, tegap, berotot, dan jantan. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Connell (2000: 29) bahwa maskulinitas adalah bagian dari praktik gender dan 

konstruksi sosial. Meskipun maskulintas seringkali diasosiasikan dengan tubuh laki-

laki tetapi seseorang yang mempunyai ciri biologis laki-laki tidak selalu 

menunjukkan norma maskulinitas.  
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 Kehadiran beauty advisor laki-laki membuat sebagaian masyarakat 

beranggapan kalau kehadiran mereka menunjukkan adanya bias gender. Meskipun 

kerap dianggap aneh karena laki-laki berprofesi sebagai beauty advisor akan tetapi 

mereka tetap menunjukkan eksistensi dirinya. Mereka menunjukkan sebuah ruang 

reproduktif, yang mana tubuh bukanlah sesuatu yang tetap dan ditentukan secara 

biologis akan tetapi adanya proses historis (Connell, 2005). Artinya  tubuh beserta 

ekspresinya bersifat dinamis sesuai dengan proses panjang yang dilaluinya sepanjang 

kehidupan. Proses panjang inilah yang disebut dengan proses historis. Hal ini 

memungkinkan tubuh dan ekspresinya terkonstruksikan oleh pengalaman-

pengalaman yang dialami oleh tubuh itu sendiri. Pengalaman-pengalaman tersebut 

dapat berasal dari berbagai aspek, seperti lingkungan keluarga, pengaruh agama, 

budaya, lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya.  

Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai maskulinitas 

dalam diri beauty advisor laki-laki karena selama ini maskulinitas dibentuk atau 

digambarkan secara tradisional. Dengan adanya gambaran maskulinitas dari 

perspektif beauty advisor laki-laki peneliti berharap dapat memperkaya gambaran 

maskulinitas. Seperti yang dikemukakan oleh Kimmel dan Aronson (2003: 503) 

maskulinitas merupakan norma yang cair. Begitu pula yang disampaikan oleh 

Connell (2005: 79) bahwa konsep maskulinitas dapat terbentuk karena sebuah 
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praktik, ideologi, dominasi, bahasa yang membuat maskulinitas dapat berubah 

sewaktu-waktu.  

Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, peneliti 

tertarik untuk menganalisis norma-norma maskulinitas yang dibawa beauty advisor 

laki-laki. Norma-norma tersebut sebagai bentuk untuk merefleksikan konsep laki-laki 

ideal yang telah melepaskan diri dari ikatan-ikatan maskulinitas yang dikonstruksi 

masyarakat. Peneliti menggunakan teori maskulinitas yang digagas R.W. Connell 

sebagai parameter penelitian ini sebagaimana yang dinyatakan Connell (2005: 76) 

bahwa gender bukan konsepsi yang baku. Untuk membahas maskulinitas secara lebih 

mendalam Connell menjabarkan relasi maskulinitas yang meliputi hegemony, 

subordination, complicity, dan marginalization. Relasi tersebut sebagai acuan untuk 

menjelaskan pluralitas gender berdasarkan norma-norma yang dibawa beauty advisor 

laki-laki.  

Dalam perspektif konstuksi sosial, perempuan akan menggemari hal yang 

secara tradisional diasosiasikan dengan perempuan, begitu pula dengan laki-laki. 

Pelbagai stigma pun akan diberikan masyarakat kepada laki-laki yang gemar 

berdandan atau bekerja yang seharusnya untuk perempuan. Hipotesis ini menandai 

adanya sebuah arus perubahan sosial budaya yang memengaruhi konstruksi gender 

dalam menandai maskulinitas, sehingga dengan kehadiran beauty advisor laki-laki ini 
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memberikan penawaran konsep maskulinitas baru. Dari latar belakang tersebut 

peneliti akan meneliti Maskulinitas Beauty advisor Laki-laki di Surabaya.  

1.2 Rumusan Masalah 

       Berangkat dari pendahuluan di atas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1)     Bagaimana norma-norma maskulinitas yang ditunjukkan beauty advisor laki-

laki di tengah masyarakat dalam memahami konstruksi peran gender? 

2) Bagaimana respon beauty advisor laki-laki menghadapi norma maskulinitas 

yang berkembang di masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Sebagai suatu kegiatan yang menggali, menyelidiki, dan menganalisis suatu 

objek. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

a) Untuk mengungkapkan norma-norma maskulinitas yang ditunjukkan oleh para 

beauty advisor laki-laki.  

b) Untuk mengungkapkan respon beauty advisor laki-laki dalam menghadapi 

norma maskulinitas yang berkembang di masyarakat. 
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1.4      Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya dalam ranah 

kajian budaya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu. 

1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam 

penerapan ilmu budaya khususnya dalam mengkaji maskulinitas. 

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian 

budaya terhadap fenomena maskulinitas beauty advsior laki-laki. Sehingga 

dapat memberikan wawasan kepada pembaca terkait fenomena tersebut yang 

dapat membentuk konsep baru maskulinitas. 
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