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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Sebagaimana bahasa, fotografi adalah alat tutur dengan seperangkat 

gramatika, penanda (signifier), dan petanda (signified) dalam kesepakatan subyektif, 

ruang dan waktu tertentu. Masyarakat memaknai foto paralel dengan pengalaman 

kognotif, episteme, dan historisitasnya. Kondisi ini-pluralitas signifikasi-tak jarang 

memunculkan perdebatan sengit menyoal parameter dan paradigma pemahaman. 

Tapi, dalam beberapa hal, justru ekstrapolasi diskursif itu semakin memperkaya 

resepsi kita tentang apa itu fotografi (Svarajati,Tubagus, 2013:112)  

Dalam teori yang digali dari Paul Messaris, gambar gambar yang dihasilkan 

manusia, termasuk fotografi, bisa dipandang sebagai suatu keberaksaran visual. 

Dengan kata lain, gambar-gambar itu bisa dibaca. Sehingga, konsekuensi pendapat 

ini, gambar-gambar pun merupakan bagian dari suatu cara bebahasa. Jika berbahasa 

bisa diandaikan sebagai produk pikiran, dan pada giliranya menjadi produk 

kebudayaan, sehingga tercipta wacana pengetahuan, maka demikian pula halnya 

dengan penghadiran gambar-gambar.(Seno, Gumira, Ajidarma:2002:26) 

Seiring perkembangan masyarakat, perkembangan dunia fotografi di indonesia 

saat ini semakin memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat dan menuju arah yang 

lebih modern, yang dulunya fotografi hitam putih dengan menggunakan media cetak 

untuk menikmatinya, seiring perkembangannya dunia fotografi mulai muncul dengan 

era digital imaging, fotografi menjadi lebih mudah untuk dinikmati bagi para 

penikmat fotografi, yaitu melalui media elektronik seperti lewat monitor computer 
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dan media elektronik lainnya. Dengan munculnya digital imaging seni para fotografer 

mulai mendapat kemudahan untuk mempubliskan karya mereka melalui media online.  

 Media online (Website) sendiri menjadi angin segar bagi para fotografer, 

fotografer lebih mudah untuk mempubliskan karya mereka melalui media online, 

salah satunya Nicole Patricia Malina. Nicole Patricia Malina adalah salah satu 

fotografer fashion Indonesia yang menjadi perhatian dunia fotografi indonesia. Nicole 

Patricia Malina lahir di Surabaya  6 Desember 1982, berawal dari menjadi make artis 

nicole kemudian memutuskan untuk hijrah ke Belanda untuk belajar tentang seni rupa 

di Hogeschool voor The Kuensten Utrecht dalam waktu luangnya ia manfaatkan 

menjadi model, dari sinilah Nicole mulai tertarik kedalam dunia fotografi. Hingga 

pada akhirnya tahun 2006 ia mulai fokus berkarier sebagai fotografer Feshion, dalam 

waktu kurang lebih setahun Nicole mendapat penghargaan yaitu “Iconique Societas 

Excellence in Photography Award 2007 lewat karyanya yangberjudul Flower Party. 

Kariernya pun semakin mendapat apresiasi yang tinggi, ini terbukti dengan ia 

memperoleh beberpa penghargaan "Young Photographer of The Year", ELLE Style 

Awards 2009, "Photographer of The Year", A+Scarlett Celebrity Fashion 

Awards,2009 (www.nicolinepatricia.com). 

Fashion atau pakaian sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang sangat erat 

dengan diri kita. Tak heran, kalau dalam kata-kata Thomas Carlyle, pakaian menjadi 

“perlambang jiwa” (emblems of the soul). Pakaian bisa menunjukkan siapa 

pemakainya. Dalam kata-kata tersohor dari Umberto Eco, “I speak through my 

cloth”. (Aku berbicara lewat pakaianku). Pakaian yang kita kenakan membuat 

pernyataan tentang busana kita. Bahkan jika kita bukan tipe orang yang terlalu peduli 

soal busana, orang yang bersua dan berinteraksi dengan kita tetap akan menafsirkan 



3 

 

penampilan kita seolah-olah kita sengaja membuat suatu pesan. Pernyataan ini 

membawa kita pada fungsi komunikasi dari pakaian yang kita kenakan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik dalam suasana formal maupun informal (Malcolm 

Barnard. 2011: Vi) 

Fotografi fashion dan perempuan sendiri ibarat dua sisi mata uang yang tak 

bisa di pisahkan, keduanya memiliki kaitan erat yang terjalin dan saling melengkapi. 

Perempuan banyak yang memanfaatkan jasa media massa demi untuk meningkatkan 

popularitasnya, sebaliknya media massa butuh sebuah “nuansa khas” dari seorang 

perempuan, mulai dari sisi keberhasilan karir dan jabatannya, ketegarannya 

menyikapi sebuah persoalan besar, “kenekadannya” dalam melakukan sesuatu dan 

terakhir adalah keberaniannya untuk memperlihatkan auratnya.  

Perempuan sendiri identik dengan kata cantik yang sekaligus menjadi symbol 

dari kata tersebut,  cantik sendiri sering diartikan lain oleh kaum perempuan, wujud 

kata cantik telah menjadi acuan yang tanpa disadari dan diartikan salah oleh 

perempuan. 

Cantik bagi kaum perempuan merupakan hal wajib melebihi apapun. Mereka 

akan berusaha keras tampil cantik dipandangan orang lain tanpa mempedulikan baik 

buruknya bagi dirinya, seperti kecerdasan dan kesehatan. Mereka lebih peduli dengan 

penggunaan alat-alat kosmetik dan bersolek guna menarik lawan jenis mereka, 

menggunakan aksesoris dan pakaian-pakaian ternama seperti sosok idola mereka. 

Hal ini menyebabkan anggapan kecantikan bagi kebanyakan orang sering kali  

menonjolkan cantik itu menjadi putih, tinggi, berhidung mancung, kurus juga berkulit 

bersih sebagai Idealized Beauty. Tubuh perempuan yang cantik, selain dikarenakan 
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oleh kecantikan wajahnya juga adalah identik dengan kulit putih, mulus serta 

kencang, bentuk tubuh lekukannya menunjukkan kemontokan organ-organ tertentu 

yang sempurna, bibir yang sensual, serta deskripsi lainnya, yang secara prinsip terkait 

dengan semua organ tubuh perempuan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki 

(Kasiyan, 2008). 

Seperti hal pada dunia fotografi khususnya fotografi fashion, dalam genre 

fotografi ini lebih sering menunjukakan kecantikan seorang perempuan, 

mempertontonkan kecantikan dan bagian-bagian tubuh dari seorang perempuan untuk 

menarik para penikmatnya. Dalam foto karya Nicole Patricia Malinda banyak terdapat 

foto fashion yang memiliki model dan tema yang berbeda disetiap karya-karyanya 

seperti diantara, seven day in tibet, wonderland, swarnadwipa, secret cult, a journey 

of inseparable love, let them eat face, candyfloss, lucid dream, harajuku, dark 

romance, dll. Dalam semua karya Nicole yang di muat dalam website resminya, foto 

karya Nicole ini terdapat foto yang berbeda, baik dari segi warna, gesture model, dan 

properti yang digunakan, dibandingkan dengan fotografi fashion pada umumnya. 

Dalam semua foto yang di publis di websitenya ini, sering kali menampilkan sosok 

perempuan cantik yang berbeda, kecantikan dala foto fashion Nicoline Patricia 

Malina terdapat kecantikaan perempuan yang berbeda, terdapat kecantikan 

perempuan yang sering menonjolkan sosok perempuan berkulit putih, berbadan 

ramping, dan berkaki jenjang yang mampu menarik perhatian bagi para penikmat 

fotografi. Dari sini lah peneliti dirasa menarik ketika begitu banyak perbedaan foto 

yang bisa diteliti. Peneliti tertarik karena dari foto tersebut mempunyai visual yang 

berbeda dengan foto fashion lainnya. Dari penjelasan diatas peneliti sangat ingin 

mengungkap makna tanda dari foto fashion tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

“Bagaimana representasi kecantikan pada foto fashion karya Nicole Patricia Malina di 

media online 21 April 2014? 

Berdasarkan uraian di atas, penulit melakukan penelitian mengenai bagaimana 

pemaknaan kecantikan yang ditampilkan dalam foto fashion, maka penelitian ini 

penulis beri judul: 

Representasi Kecantikan pada foto fashion ( Analisis Semiotika pada Foto Fashion 

Karya Nicole Patricia Malina di Media Online 21 April 2014) 

C. Tujuan Peneliti 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan 

secara keseluruhan mengenai representasi kecantikan pada foto fashion karya 

Nicoline Patricia Malina di Media online 21 April 2014. 

D. Kegunaan penelitian 

1. Kegunaan Akedemis 

a. Penelitian ini adalah salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi 

dan sebagai aplikasi dari hasil perkuliahan yang sudah ditempuh kurang lebih 

selama empat tahun kebelakang. 
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b. Hasil dari penelitan ini diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan ilmu di 

dunia akademik khususnya dibidang fotografi di ilmu komunikasi agar menjadi 

Representasi kecantikan pada foto fashion. 

c. Menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

tentang semiotik 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil peneliti ini diharapkan menjadi kerangka acuan bagi para penikmat 

fotografi agar semakin tau dan paham dalam memvisualkan foto sebagai realitas 

kehidupan masyarakat yang mudah dipahami. 

 


