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ABSTRAK

Penelitian ini membahas wacana kecantikan dan proses penuaan perempuan pada
Iklan Televisi Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan”. Peneliti berasumsi bahwa
terdapat konstruksi wacana kecantikan dan proses penuaan perempuan yang menjadikan
kemudaan sebagai kecantikan ideal bagi perempuan pada iklan tersebut. Dengan
menggunakan metode kualitatif eksploratif dan pisau analisis Critical Discourse Analysis
(CDA) Norman Fairclough, peneliti menginterpretasikan wacana dominan yang
dinegosiasikan oleh iklan Olay. Teks, Discourse Practice, dan Sociocultural Practice
merupakan dimensi dari analisis wacana di dalam penelitian ini. Iklan Olay Total Effects
“Atasi Tujuh Tanda Penuaan” yang diklasifikasi sebagai teks dalam konteks ini bukanlah
produk budaya yang bebas nilai. Berdasar hasil penelitian, ditemukan bahwa konstruksi
wacana yang terdapat dalam iklan Televisi Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan”
yakni kemudaan merupakan penentu kecantikan perempuan. Selain itu, wacana lain yang
dinegosiasikan oleh iklan Olay ialah penuaan perempuan kemudian digambarkan sebagai hal
yang menakutkan.

Kata kunci: CDA, Wacana Kecantikan, Ageism, iklan televisi, Fairclough

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada analisis wacana kecantikan dan proses penuaan

perempuan terhadap iklan televisi krim anti-aging Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda

Penuaan”. Penelitian ini mengeksplorasi konstruksi kecantikan pada perempuan dan tendensi

ageism yang ditampilkan oleh iklan televisi produk kecantikan krim anti-aging Olay Total

Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan”. Urgensi penelitian ini adalah bahwa wacana

kecantikan di media merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh media khususnya iklan

(Prabasmoro, 2003:22). Terlebih lagi, peneliti berasumsi bahwa seiring berkembangnya

industri media periklanan saat ini, iklan-iklan produk kecantikan seringkali menampilkan

wacana kecantikan yang cenderung bias gender dan usia yang menjurus kearah ageism.

Ageism ini adalah pemberian stereotip negatif dan diskriminasi terhadap individu atau

kelompok berdasarkan usianya (Butler, 1969). Signifikansi memilih wacana kecantikan dan

proses penuaan perempuan sebagai objek penelitian karena peneliti melihat permasalahan di

sebagian  besar  media massa saat ini adalah bahwa perempuan yang mengalami proses

penuaan kemudian dianggap sebagai sosok yang termarginalkan. Seperti yang dikatakan



Handayani (2001) yakni ada keterkaitan antara perbedaan gender (gender differences) dan

ketidaksetaraan gender. Perbedaan gender kerap membuat kedua jenis gender menjadi

dibeda-bedakan, kemudian perbedaan tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan dan

pemarginalan salah satu diantara keduanya. Pada konteks ini, perempuanlah yang kerap

menjadi objek ketidaksetaraan gender. Ditambah lagi dengan stereotip negatif terhadap

perempuan yang tidak lagi muda menimbulkan perspektif ageism.

Motivasi peneliti memilih iklan krim anti-aging Olay Total Effects “Atasi Tujuh

Tanda Penuaan” untuk dianalisis secara kritis karena iklan yang diproduksi dan muncul di

TV tersebut mengandung isu-isu yang menarik. Isu-isu itu antara lain tentang wacana

kecantikan dan wacana seputar penuaan perempuan yang bertendensi ageism. Selain itu, Olay

Total Effects menempati urutan terdepan kedua untuk market share di Indonesia setelah

merek Pond’s Age Miracle (Marketing.co.id, 12/XII/Februari 2012). Baru kemudian, setelah

dua merek dengan market share terbanyak tersebut, menyusul brand SK II, Oriflame, Revlon,

Garnier, dsb. Tentunya market share yang besar tersebut tidak lepas dari konsekuensi

efektivitas iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan” kepada khalayak.

Bersamaan dengan hal itu, konsep kecantikan yang dikonstruksi oleh media massa

bahwa perempuan yang ideal adalah perempuan yang muda kemudian menggiring persepsi

masyarakat bahwa perempuan yang cantik adalah perempuan muda. Seperti yang dikatakan

oleh Marcene Goodman (1996), adanya “idealisasi perempuan oleh media”, yang

menanamkan rasa benci terhadap tubuh dan takut terhadap ketuaan (Rogers, 2003:185).

Sehingga hal ini dapat mengarah pada isu ageism di media. Perempuan, terlebih lagi

perempuan yang tidak muda, kerap mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan itu antara lain

bahwa perempuan harus tampil cantik secara fisik dan tetap awet muda bila ingin sukses,

mampu  mengurus semua keperluan rumah tangga dan anggota keluarga, sekaligus juga

sebagai objek seks (Bungin, 2003:101).

Konsekuensinya, konsep kecantikan tersebut pada gilirannya akan diinternalisasi oleh

masyarakat. Bahwa kemudian jika cantik harus selalu tampil muda. Anggapan-anggapan

tersebut menarik untuk diteliti, bahwa bagaimana kemudian konsep kecantikan diasosiasikan

dengan kemudaan, penampilan yang tanpa cela, dan ditambah lagi dengan konstruksi yang

sudah lama terpelihara yakni perempuan yang cantik adalah perempuan yang berkulit putih,

berambut panjang, dan lurus (Wirodono, 2006:145). Sehingga, cantik yang dipersepsi

masyarakat adalah melulu soal penampilan atau aspek visual dari seseorang alih-alih dari

aspek lain seperti kebaikan hati, attitude, serta tingkah laku. Dengan kata lain outer beauty

(kecantikan dari luar/fisik) memenangkan peran penting khususnya bagi perempuan dalam



penilaiannya di masyarakat ketimbang inner beauty (kecantikan dari dalam). Dari sinilah

mengapa perempuan berlomba-lomba untuk tampil semaksimal mungkin dan berusaha

menggali potensi yang ada pada tubuh mereka  untuk terlihat sempurna dan cantik di

lingkungannya.

Permasalahan lain adalah apakah wacana kecantikan yang dianggap oleh kebanyakan

masyarakat saat ini merupakan wacana kecantikan yang berpihak kepada perempuan itu

sendiri. Sehingga, wacana konsep kecantikan ideal menurut media yang bertendensi untuk

bias usia akan diungkap oleh peneliti. Untuk itu, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi

bagaimana iklan produk kecantikan yakni krim anti-aging Olay Total Effects “Atasi Tujuh

Tanda Penuaan” mengkonstruksikan wacana kecantikan dan bagaimana relevansinya

terhadap isu ageism.

Era yang berorientasi visual seperti saat ini membuat masyarakat harus berhadapan

dengan berbagai persoalan penyesuaian tubuh atas zaman dan selera yang sedang berubah

(Rogers, 2003:174). Terlebih lanjut, media lalu mewacanakan bahwa perempuan dituntut

untuk memaksimalkan penampilan mereka. Apabila perempuan ingin tampil cantik, maka

tampaklah muda. Hal ini bisa dicermati pada hampir kebanyakan iklan produk kecantikan

dan perawatan tubuh selalu menampilkan figur perempuan yang muda (Arima, 2003; Prieler,

2011). Bahkan untuk produk semacam krim anti-aging yang mengklaim dapat mengurangi

dan mengatasi tanda-tanda penuaan, menampilkan perempuan yang masih muda memakai

krim tersebut. Contohnya, produk krim anti-aging Pond’s Age Miracle memakai artis Sandra

Dewi yang masih muda dalam mengiklankan krim tersebut. Kemudian, produk vitamin E

yang diklaim dapat mengatasi penuaan dini memakai talent yang juga masih muda yakni

Sherina Munaf pada iklannya. Serta produk kecantikan lain seperti Biore Facial Foam, Sabun

Lux, Sabun Shinzui, Pond’s Facial Foam, Kosmetik Wardah serta sebagian besar iklan lain

menggunakan talent-talent yang masih muda di dalam iklannya.

Di lain pihak, seseorang yang tidak lagi muda lalu dianggap sebagai seseorang yang

tidak terwakili di media dan hal ini sebagai kebalikan dari realitas bahwa perempuan yang

muda lebih sering dimunculkan di media terutama iklan. Dengan kata lain, karena ketidak-

terwakilkannya di sebagian besar iklan, perempuan yang telah berusia matang tersubordinasi

di media. Fakta dalam iklan Olay Total Effects memperlihatkan bahkan untuk produk

kecantikan semacam anti-aging pun memakai perempuan muda di dalam iklannya.

Kenyataan itu mengindikasikan bahwa perempuan tidak akan pernah terlalu dini untuk

memakai produk anti-aging. Dengan cara demikian, media mengatur perempuan agar

penuaan bukanlah proses yang wajar, melainkan hal yang menyimpang dan perlu dihindari.



Media menanamkan nilai-nilai seperti yang dinyatakan Bungin sebagai “natural anomy”. Ia

berpendapat bahwa umur perempuan, ketuaan perempuan sebagai momok yang tidak bisa

dihindari dalam kehidupan perempuan (Bungin, 2003:105). Sehingga beragam cara perlu

ditempuh perempuan agar bisa tampil muda dan cantik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan

sebagai berikut, “Bagaimanakah iklan televisi Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda

Penuaan” mewacanakan kecantikan dan proses penuaan perempuan?”. Sementara Tujuan

Penelitian dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi wacana kecantikan dan proses

penuaan perempuan dalam iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan”.

Penelitian ini menggunakan metode CDA untuk menganalisis iklan Olay Total Effects

“Atasi Tujuh Tanda Penuaan” dengan ini, berarti berusaha mengaitkan iklan sebagai sesuatu

yang mikro dengan konteks diluar iklan tersebut yang makro. Sebagaimana diketahui bahwa

teks tidak bisa dilepaskan dari konteks yang merupakan lingkup dimana suatu teks

diproduksi.

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana –pemakaian

bahasa dalam tuturan dan tulisan—sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan

wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis diantara peristiwa

diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur social yang membentuknya Eriyanto,

2001:7).

Berbeda dengan analisis tekstual yang hanya memandang bahasa dalam ruang

tertutup, analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai instrument ideologis yang tidak

netral dan bertendensi mengkonstruksikan wacana tertentu. Dengan begitu, melalui

pandangan kritis metode ini, iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan”

dipandang sebagai sebuah agen pengkonstruksi wacana. Bahwa iklan tersebut, tidak

berfungsi hanya sebatas alat untuk menawarkan produk kepada masyarakat, melainkan juga

sebagai agen untuk menanamkan ideologi-ideologi tertentu dengan cara yang hampir tidak

disadari khalayak hingga implikasinya mereka terhegemoni dengan pesan-pesan yang

disampaikan iklan.

Menggunakan metode analisis wacana kritis, pemaknaan yang berusaha

dinegosiasikan oleh produser iklan serta pihak pemilik modal melalui iklan Olay Total

Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan” ini dapat diungkap. Melalui representasi dan wacana

yang tersirat dalam iklan, pihak yang berkepentingan dalam memproduksi iklan tersebut

menyampaikan ideologi-ideologi hingga mengkristal menjadi hegemoni kepada khalayak.



Sampai pada taraf tersebut, khalayak mulai menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh

iklan tersebut tampak absah dan benar.

PEMBAHASAN

Pada iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan” yang sedang diteliti ini,

dalam tayangannya menampilkan Kajol dan Nirina (iklan Olay Total Effects 2010 dan 2011)

sedang khawatir dengan penampilannya yang mulai menunjukkan adanya penuaan. Seperti

yang diperdengarkan dalam monolog berikut ini:

Kajol (iklan Olay Total Effects 2010): “…namun, bagaimana dengan warna kulit
gelap, tidak merata, pori-pori besar, kulit kering, dan tampak kusam?..”
Nirina (iklan Olay Total Effects 2011): “…namun, seiring dengan bertambahnya
usia, kerutan mulai muncul. Krim pencerah saya sudah tidak bisa
mempertahankan keremajaan kulit saya..”

Monolog iklan diatas menggambarkan bagaimana Kajol dan Nirina begitu khawatir

dan peduli dengan penampilan mereka yang ‘berubah’. Yang sebelumnya kulit mereka

normal, sampai pada akhirnya mereka menyadari bahwa kulit mereka terdapat tanda-tanda

penuaan seperti kerutan, bintik hitam, kulit kusam, dsb. Realitas yang berusaha dibentuk oleh

iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan” ini adalah para perempuan yang masih

terbilang muda itu khawatir dengan ‘perubahan’ penampilan mereka. Terlepas dari seberapa

banyak potensi yang mereka miliki selain aspek penampilan, mereka tetap memusatkan

perhatian pada penampilan mereka.

Keempat iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan” yang ditayangkan,

kesemua bintang iklannya antara lain, Kajol, Anggun, Nirina, dan Annisa Pohan ditampilkan

sebagai seorang perempuan yang memiliki masalah pada kulit wajah. Mereka semua

digambarkan sedang bermasalah dalam menghadapi tanda-tanda penuaan pada kulit. Hal

yang menarik dalam iklan yang menawarkan produk krim anti-aging ini adalah bahwa

keempat perempuan yang membintangi iklan tersebut adalah perempuan yang berusia muda.

Tentunya hal ini begitu kontradiktif karena iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda

Penuaan” mengiklankan produk krim anti-aging yang notabene merupakan krim yang

digunakan untuk mengatasi masalah penuaan kulit. Seharusnya, jika memang produk krim

anti-aging ini ditujukan untuk mengatasi masalah penuaan kulit, sudah tentu pengguna krim

ini diasumsikan adalah kaum yang sudah mengalami penuaan atau yang sudah berusia

matang. Namun, sebaliknya dalam iklan ini, tidak dimunculkan talent atau sosok perempuan

yang berusia tua sebagai identitas yang representatif terhadap produk krim anti-aging ini.



Selain itu, berdasarkan narasi diatas, iklan Olay Total Effects ini menanamkan

ideologi bahwa bagi perempuan, menjadi muda dan berkulit cerah saja tidak cukup.

Perempuan dituntut untuk melakukan tindakan yang ‘lebih’  dari sewajarnya. Terlihat juga

disini bahwa wacana yang dominan berusaha meminggirkan wacana yang marjinal.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Foucault bahwa di media terdapat wacana dominan yang

meminggirkan wacana yang marjinal. Wacana yang dominan yang dikonstruksikan disini

ialah wanita yang cantik adalah wanita yang melakukan tindakan yang ‘lebih’ demi

mempercantik penampilannya, sementara alternatif wacana lain tergeserkan. Sehingga

perempuan yang tidak melakukan hal yang sama seperti yang diwacanakan merupakan

perempuan yang ‘terpinggirkan’.

Kesan problematis lain yang muncul dalam iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh

Tanda Penuaan” ini yaitu pemunculan talent iklan yang tergolong muda. Terlihat

kecenderungan produser iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan”

menampilkan model iklan yang muda. Dan tendensi ini tak hanya terjadi pada iklan Olay

Total Effects “Atas Tujuh Tanda Penuaan” saja, tetapi juga pada sebagian besar iklan televisi.

Sebagaimana dikutip oleh Arima (2003) “In Japanese advertising, like in other countries,

there is a strong preference for young and beautiful females.”

Sehingga dengan fakta ini, proses penuaan perempuan mengalami underrepresented

di media terutama di iklan meski realitas menunjukkan bahwa populasi perempuan tua cukup

besar bersamaan dengan populasi perempuan yang muda. Data yang ditemukan oleh Ganahl

et.al. (2003) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hanya 3,4% jumlah pemunculan

perempuan tua (50+) dibanding dengan jumlah populasi perempuan tua sesungguhnya yakni

14,8%. Senada dengan yang terjadi di Australia, Higgs dan Milner (2006) menemukan bahwa

hanya 1,6% pemunculan perempuan tua (65+) di iklan televisi sementara jumlah populasi

sesungguhnya mencapai 17,5%.

Berdasarkan penemuan sebelumnya, perempuan tua memiliki sedikit sekali peluang

akan keterwakilannya di media dalam konteks ini di iklan. Hal ini menunjukkan adanya

konstruksi wacana bahwa perempuan yang memiliki nilai lebih dan dianggap cantik adalah

perempuan yang masih atau berusia muda. Sebaliknya, perempuan yang tua dianggap tidak

memiliki nilai di media serta asumsi bahwa perempuan tua tidak lagi memiliki kecantikan

dibandingkan perempuan muda.

Ditambah lagi dengan adanya konstruksi wacana kecantikan dalam iklan Olay Total

Effects versi Annisa Pohan ini bahwa putih adalah hal yang disukai dan diinginkan oleh

perempuan. Dengan begitu gagasan bahwa perempuan yang cantik adalah perempuan yang



putih dan muda juga disuarakan oleh sang produser iklan. Hal yang senada diutarakan oleh

Prabasmoro (2003) bahwa ke-putih-an dikonstruksikan sebagai yang disukai dan diinginkan.

Betapa sudah berapa banyak iklan produk pemutih di Indonesia yang menjual ke-putih-an

kepada konsumen. Begitu juga dengan produk Olay Total Effects ini, produk ini bahkan tak

hanya menjual ‘ke-putih-an’ namun juga menjual ‘kemudaan’.

Sehingga dalam iklan Olay Total Effects versi Annisa Pohan ini, putih dan muda diasumsikan

sebagai sesuatu yang diinginkan dan disukai. Dengan begitu, jika sudah diinginkan serta

disukai, mudah bagi khalayak untuk mempercayai bahkan menelan ideologi bahwa jika ingin

disukai maka jadilah putih dan muda. Dengan komodifikasi ke-putih-an dan kemudaan inilah

iklan Olay Total Effects menegosiasikan wacana bahwa kecantikan yang ideal adalah

perempuan yang berkulit putih dan muda yang pada akhirnya membuat produk yang

diiklankan dikonsumsi banyak orang demi mendapatkan hal yang persis diiklankan yakni

putih dan muda.

Berkenaan dengan tanda-tanda yang dianggap sebagai masalah oleh iklan Olay Total

Effects ini disebut oleh Kilbourne (2004) yang dikutip oleh Wood (2008) sebagai patologisasi

tubuh oleh media. Patologisasi tubuh ialah konstruksi atas tubuh bahwa sesuatu yang

sebenarnya normal bagi tubuh dianggap tidak normal oleh media (Wood, 2008:275). Sama

halnya dengan yang terjadi di iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan” ini,

dimana gejala-gejala pada kulit seperti timbulnya bintik hitam, kerutan, warna kulit gelap,

warna kulit tidak merata, pori-pori besar, kulit kering dan kulit tampak kusam merupakan

sesuatu yang berusaha dikonstruksikan sebagai hal yang abnormal bagi tubuh. Terlepas dari

apakah memang gejala-gejala tadi merupakan hal yang menggaggu penampilan dan perlu

diatasi, poin yang ingin disampaikan oleh iklan ini yaitu bahwa gejala-gejala yang disebutkan

diatas merupakan suatu ‘penyakit’, sesuatu yang tidak diterima, penyimpangan dan bukan

sebagai bagian dari tanda-tanda alamiah bekerjanya fungsi tubuh.

Sehingga, wacana yang berusaha dikonstruksikan dalam iklan ini ialah khalayak

terutama perempuan harus memiliki kulit yang tampak lebih muda dan bebas dari tujuh tanda

proses penuaan yang disebutkan sebelumnya. Karena menurut perspektif iklan ini, memiliki

kulit yang tampak muda dan bebas masalah penuaan adalah menjadi sosok yang didambakan,

sosok yang ideal. Itu berarti, apabila perempuan yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut

bukanlah perempuan yang dianggap cantik dan ideal menurut iklan.

Kemudian hal tersebut mengarahkan kepada perspektif ageism dimana identitas

perempuan yang mengalami penuaan merupakan perwujudan individu yang tidak ideal, tidak

disukai, dan tidak diterima. Dan tentu saja hal ini bagian dari praktik hegemoni media yang



berparadigma kapitalisme dan hanya berorientasikan keuntungan tanpa mementingkan hak

dan posisi khalayak sebagai konsumen.

Pada konteks ini, iklan televisi mempraktikkan hegemoni kepada khalayak sehingga

segala sesuatu yang ditampilkan dalam iklan tampak absah. Seperti yang dikatakan oleh

Bungin (2008:27), “Hegemoni juga dapat dilihat sebagai bagian dari alat kapitalis dalam

mengkonstruksi ideologi masyarakat tentang diri dan kebutuhan hidupnya”.

Praktik hegemoni menunjukkan bahwa iklan mampu menciptakan apa yang

dibutuhkan oleh khalayak. Terlepas dari apakah khalayak memang benar-benar

membutuhkannya atau tidak. Seperti yang terdapat pada iklan Olay Total Effects ini, bahwa

persepsi akan kemudaan, kecantikan dan femininitas perempuan mampu didefinisikan

melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam iklan ini. Dalam iklan tersebut, perempuan

dituntut untuk tampil muda dan berkulit cerah agar bisa tampil cantik. Bahkan pesan-pesan

yang berusaha dikonstruksikan tersebut secara halus dapat diterima khalayak sebagai sebuah

kewajaran atau common sense.

Pada iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan” ini, khalayak diajak

untuk menerima ideologi pihak produsen krim anti-aging untuk berpenampilan selalu tampak

muda dan berkulit cerah. Terlepas dari berapapun usia khalayak, produsen krim anti-aging

mengkonstruksikan wacana bahwa perempuan yang muda pun juga harus menggunakan krim

ini agar dapat menghindari proses penuaan. Pihak produsen berusaha membentuk kesadaran

semu terhadap khalayak bahwa kecantikan yang ideal adalah wajah tampak muda dan

berkulit cerah.

Prinsipnya adalah penciptaan anxiety kepada perempuan mengenai masalah-masalah

fisik mereka. Dalam hal ini penuaan diasumsikan sebagai masalah fisik bagi khalayak, serta

menebar isu ‘natural anomi’ bahwa umur perempuan, ketuaan perempuan sebagai sebuah

momok (Bungin, 2008:122). Media menciptakan kesan seolah-olah masalah-masalah yang

demikian bukanlah hal yang wajar dialami oleh individu, melainkan membuatnya seakan-

akan hal ini adalah masalah krusial yang harus diatasi. Alih-alih penuaan dianggap sebagai

hal yang wajar dan alami bagi setiap orang dan proses penuaan merupakan sebuah proses

dimana seseorang juga mengalami penambahan pengalaman hidup. Akan tetapi penuaan

kemudian dipandang sebagai suatu patologi atau penyakit yang harus dihilangkan.



KESIMPULAN

Setelah melakukan proses analisis terhadap keempat iklan Olay Total Effects “Atasi

Tujuh Tanda Penuaan” peneliti dapat simpulkan bahwa iklan-iklan tersebut

mengkonstruksikan wacana kecantikan dan proses penuaan perempuan seperti yang

terjabarkan menjadi poin-poin berikut ini. Yang pertama, wacana yang dinegosiasikan oleh

Iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan” kepada penontonnya adalah

kemudaan merupakan salah satu unsur utama penentu kecantikan perempuan, selain ke-putih-

an kulit. Pada iklan-iklan tersebut, kemudaan perempuan ditampilkan sebagai hal yang

didambakan dan diinginkan seperti yang digambarkan oleh keempat iklan Olay yang diteliti,

bahwa kemudaan dan ke-putih-an kulit merupakan hal yang perlu dicapai perempuan agar

menjadi sosok yang diinginkan atau menjadi sosok yang cantik.Salah satu cara iklan Olay

mewacanakan kemudaan tersebut adalah dengan menampilkan sosok-sosok muda yakni

talent iklan yang cantik dan masih muda dalam iklan-iklannya. Sehingga, mudah bagi

penonton iklan Olay untuk menginternalisasi wacana bahwa sosok yang cantik dan yang ideal

adalah sosok representatif yang ditampilkan iklan tersebut.

Selanjutnya, pada iklan Olay Total Effects “Atasi Tujuh Tanda Penuaan”, wacana lain

yang dinegosiasikan kepada penonton ialah bahwa proses penuaan perempuan kemudian

digambarkan sebagai hal yang menakutkan. Dalam hal ini, identitas perempuan yang

mengalami proses penuaan diwacanakan sebagai perwujudan individu yang tidak ideal, tidak

disukai, dan tidak diterima. Seperti yang tersampaikan melalui narasi, gesture tubuh, ekspresi,

dan pesan iklan, bahwa proses penuaan merupakan isu yang harus dihadapi dan diatasi oleh

perempuan, bahkan harus dihindari sedini mungkin. Selain itu, iklan Olay juga

mengasosiasikan kecantikan dengan kemudaan, sehingga mengkonstruksikan pesan bahwa

proses penuaan perempuan merupakan hal yang menghalangi seseorang untuk tampil cantik.
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