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Abstract 

This study describes the changes in China's position related to its participation in the 
international beauty contest. Since the commencement of the international beauty contest, in 
1951, China never send representatives. However, in 1994, China had sent representatives 
despite being in the midst of controversy, and then does not send anymore. China absent for 
decades because China considers that the pageant is the oppression and exploitation of women, 
bourgeois product that caused a decadence for women. However, something different happens 
when entering the 2000s. China in the 2000s began to show his enthusiasm for the international 
beauty contest by sending back its representation in 2001. Not only send a representative, in 
2003 China hosted The 53th Miss World contest. To find answers to these changes in China's 
position, researcher examined through two historical context by looking at China's conception of 
women as well as economic reforms. Related to China's conception of women, researcher 
reviewing it by a periodization, pre-1949, 1949 to 1976 when Mao Zedong hold the power and 
after the era of economic reforms in 1978. Based on that search, the study found that there is a 
shift in the conception of the role of women. Second, the economic reforms. Researcher examine 
how economic reform and then bring up the consequences for women and raises practical need 
for the integration of China. Broadly speaking, a shift in the conception as well as economic 
reform as the historical background makes China then participate in international beauty 
contests. 

Kata Kunci: China, International Beauty Contest, Economic Reformation.

Cina, sebelum tahun 2000-an 
merupakan negara yang pasif dan 
beroposisi terhadap kontes kecantikan 
internasional. Hal ini dapat dilihat 
melalui bagaimana partisipasinya dalam 
kontes kecantikan internasional. Cina di 
bawah Partai Komunis, sejak tahun 1949 
tidak pernah mengirimkan wakilnya 
sekalipun hingga tahun 1993, meskipun 
kontes kecantikan internasional sendiri 
sudah diadakan sejak lama yakni tahun 
1951.1 Barulah pada tahun 1994, Cina 
                                                            
1 Kontes kecantikan internasional pertama kali 
diselenggarakan pada tahun 1951 dengan 
diadakannya kontes Miss World di Inggris. 
Menyusul kemudian kontes Miss Universe tahun 
1952 di Amerika Serikat. 

sempat mengirimkan representasinya, 
yang diwakili oleh Pan Tao, untuk 
pertama kalinya dalam kontes Miss 
World yang pada saat itu 
diselenggarakan di Afrika Selatan. 
Namun, pengiriman tersebut tidak 
dilanjutkan kembali. Pasifnya Cina serta 
posisi oposisinya terhadap kontes tidak 
lain dikarenakan adanya pelarangan 
dari Partai Komunis yang berkuasa 
mulai tahun 1949. Pelarangan ini 
disebabkan adanya anggapan bahwa 
kontes kecantikan merupakan contoh 
eksploitasi terhadap perempuan dan 
kemunduran oleh borjuis (The Irish 
Times 2003). Oleh sebab itulah, Cina 
absen terkait pengiriman representatif 
dalam kontes kecantikan internasional 
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sejak Partai Komunis berkuasa karena 
adanya pandangan negatif tersebut.  

Meskipun Cina sempat mengirim, 
namun pengiriman tersebut terjadi di 
tengah kontroversi, yakni ketika All-
China Women Federations (Federasi 
Perempuan Cina) sebagai organisasi 
perempuan non-negara terbesar di Cina 
secara resmi mengumumkan bahwa 
mereka menolak kontes kecantikan 
internasional. The All-China Women 
Federations mengeluarkan posisinya 
bahwa mereka tidak mendukung, 
mengiklankan, mengelola atau 
berpartisipasi dalam kontes kecantikan. 
Selain itu, pada tahun 1993, ketika Miss 
World diselenggarakan, halaman utama 
koran state-run, Beijing Youth Daily 
justru mempublikasikan artikel dengan 
headline “Peking University Women 
Reject Beauty Pageants (McFarland 
2011). Disebutkan dalam artikel tersebut 
bahwa kontes kecantikan tidak lain 
adalah objektifikasi perempuan, dan 
artikel tersebut mendapat banyak 
dukungan dari para pembaca 
(McFarland 2013). Dalam hal ini, 
meskipun China mulai membuka diri 
terhadap dunia luar setelah tahun 1978, 
namun kontes kecantikan masih 
dianggap sebagai hal yang tabu dan 
tidak dapat diterima (Wuyun 2003). 
Dianggap sebagai hal yang tabu dan 
tidak dapat diterima ini ditunjukkan 
dengan tidak dinamakannya suatu ajang 
dengan sebutan “kontes kecantikan” 
yang sebenarnya merupakan konsep 
kontes kecantikan. Akan tetapi, disebut 
sebagai kontes modeling atau pemilihan 
duta. Hal ini sebagai upaya untuk 
menghindari penggunaan kata 
“pageant” (McFarland 2011). Selain itu, 
ajang-ajang tersebut juga tidak 
diperbolehkan oleh pemerintah Cina 
untuk ditayangkan melalui televisi 
seantero negeri. 

Akan tetapi, kondisi berbeda terjadi 
pada Cina ketika memasuki tahun 2000-
an. Cina pada tahun 2001, untuk 
pertama kalinya mulai mengirimkan 
kembali wakilnya pada kontes Miss 
World setelah sebelumnya sempat 
mengirim pada tahun 1994. Tidak hanya 

kontes Miss World, Cina juga 
mengirimkan wakil-wakilnya pada 
kontes Miss Universe, Miss 
International dan Miss Earth secara 
bersamaan pada tahun 2002. 
Sebelumnya, Cina juga tidak pernah 
mengirimkan wakilnya dalam kontes-
kontes tersebut. Kontes Miss World, 
Miss Universe, Miss International dan 
Miss Earth adalah kontes kecantikan 
yang secara luas diterima sebagai “The 
Big Four”, puncak dari penghargaan 
kontes kecantikan internasional (Asis 
2015). Tidak hanya mengirimkan 
wakilnya kembali untuk berpartisipasi, 
Cina, tepatnya tahun 2003 justru 
menjadi tuan rumah kontes kecantikan 
internasional yakni Miss World ke-53 
yang diselenggarakan di kota Sanya, 
Kepulauan Provinsi Hainan. Demi 
penyelenggaraannya, secara khusus 
dibangun gedung megah di kota Sanya 
yang didesain secara menawan yang 
dinamakan Beauty Crown Grand 
Theatre. Selain itu, kota Sanya juga 
membangun dan memperbaiki 
infrastruktur serta jalan sesuai standar 
internasional yang menghabiskan dana 
sekitar $31 juta dollar (Macauley & 
Timmons 2015).  

Setelah sukses menyelenggarakan 
kontes Miss World untuk pertama 
kalinya pada tahun 2003, Cina 
kemudian menjadi negara yang sering 
menjadi tuan rumah. Hal ini 
ditunjukkan dengan Cina menjadi 
negara host sebanyak 7 kali kontes Miss 
World, yakni 1 kali di kota Ordos tahun 
2012, sementara enam diantaranya 
diselenggarakan di kota Sanya, Provinsi 
Hainan yakni tahun 2003, 2004, 2005, 
2007, 2010 dan 2015 (Miss World 
Organization 2015). Tidak hanya kontes 
Miss World saja, China juga sering 
bertindak sebagai tuan rumah kontes 
Miss International yakni tahun 2004, 
2006, 2009 dan 2011 (Miss 
International Organization 2015)  

Berdasarkan latar belakang tersebut, 
dapat diketahui bahwa Cina, memasuki 
tahun 2000-an, menunjukkan 
antusiasme yang cukup besar terhadap 
kontes kecantikan internasional setelah 
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sebelumnya negara ini kurang antusias 
terhadap kontes kecantikan 
internasional. Hal ini kemudian 
memunculkan pertanyaan yakni, 
“Sebagai negara yang sebelumnya 
kurang menunjukkan antusiasme dalam 
berpartisipasi, mengapa ketika 
memasuki tahun 2000-an, China 
menunjukkan antusiasme dalam 
berpartisipasi terhadap kontes 
kecantikan internasional?”. Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, 
setidaknya terdapat dua jawaban 
sementara yang dapat diajukan yakni 
adanya perubahan cara pandang Cina 
terhadap perempuan serta munculnya 
kebutuhan praktis Cina dalam rangka 
integrasi sebagai konsekuensi dari 
reformasi ekonomi menjadi dorongan 
selanjutnya.  

Untuk mengetahui relevansi dua 
jawaban sementara tersebut, dijelaskan 
melalui empat substansi utama. 
Pertama, dijelaskan mengenai 
keterhubungan antara kontes 
kecantikan sebagai isu 
gender, isu gender sebagai 
turunan dari konsepsi politik 
serta reformasi ekonomi 
sebagai transisi dari ekonomi 
sosialis menjadi ekonomi 
pasar. Kedua, dijelaskan 
mengenai terjadinya 
pergeseran pandangan Cina 
terkait peran dan posisi 
perempuan. Ketiga, 
reformasi ekonomi sebagai 
kebutuhan praktis integrasi. 
Keempat, kontes kecantikan 
sebagai etalase pergeseran 
konsepsi dan jawaban bagi 
kebutuhan-kebutuhan 
praktis reformasi ekonomi.  

Kontes Kecantikan sebagai Isu 
Gender, Konsepsi Politik dan 
Transisi Ekonomi 

Pemahaman mengenai kontes 
kecantikan tidak sesempit hanya sebagai 
ajang kompetisi bagi para perempuan 
untuk memenangkan mahkota dan gelar 
ratu kecantikan saja. Weiser dalam Mani 
(2005, hal.133) menyebutkan bahwa 

pembahasan mengenai kontes 
kecantikan dapat dilihat melalui dua 
pandangan. Pertama, bagi para penstudi 
feminis, kontes kecantikan dianggap 
sebagai ajang komoditas budaya yang 
spektakuler, yang mana tubuh 
perempuan ditampilkan, dipertukarkan, 
dan dikonsumsi oleh penonton 
internasional. Kedua, bagi para 
pendukung konservatif kontes, kontes 
kecantikan adalah arena untuk 
menunjukkan kebanggan dan 
patriotisme negara. Weiser juga 
menyebutkan bahwa kontes kecantikan 
adalah suatu aspirasi nasional yakni 
negara-negara yang mengirimkan 
kontestan untuk membuat suatu klaim 
bahwa negara tersebut terinklusi dalam 
keluarga bangsa-bangsa atau family of 
nations (Mani 2005).  

Sementara, King-O’Riain (2008, hal. 76) 
menyebutkan bahwa pembahasan 
mengenai kontes kecantikan dapat 
dilihat melalui empat area yakni (1) 
dilihat sebagai ranah komodifikasi dan 

konsumsi dalam dunia 
global, (2) terjadinya opresi 
terhadap perempuan, (3) 
sebagai ranah agensi 
kultural, (4) ranah etnis, 
gender, kultural dan 
produksi identitas seksual. 
Selain empat aspek tersebut, 
kontes kecantikan juga 
sebagai ajang 
mempertontonkan distingsi 
dan kebanggan nasional, 
memajukan status negara 
dalam komunitas global 
(King-O’Riain, 2008, hal. 
76). 

Sementara Cohen 
menyebutkan bahwa kontes kecantikan 
mempertontonkan versi ideal dari 
feminitas, kecantikan, moralitas, 
seksualitas, sekaligus sebagai sarana 
perubahan sosial, area untuk protes, 
perayaan identitas atau pemanggilan 
untuk suatu aksi. Lebih spesifik dalam 
ranah gender, Cohen (1996, hal. 2) hadir 
dengan penjelasan bahwa substansi 
gender tersebut, secara konvensional, 
merujuk pada idealisasi versi feminitas. 

... kontes kecantikan 
dianggap sebagai ajang 

komoditas budaya 
yang spektakuler, yang 

mana tubuh 
perempuan 

ditampilkan, 
dipertukarkan, dan 

dikonsumsi oleh 
penonton 

internasional. 
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Idealisasi versi feminitas adalah ketika 
kontes kecantikan mengkonstruksikan 
perempuan yang cantik adalah seperti 
Barbie yakni tinggi, langsing dengan 
proporsi 4-2-3, berkulit putih, 
berhidung mancung, bergigi rapi dan 
seksual, sesuai dengan standar Barat. 
Sependapat dengan Cohen, Jones 
(2006) berpendapat bahwa kontes 
kecantikan berperan penting dalam 
memproyeksikan standar kecantikan 
Barat sebagai idealisasi feminitas. 
Kontes kecantikan menggunakan 
prinsip kompetisi untuk menentukan 
“yang terbaik”, yakni perempuan yang 
dianggap sebagai gambaran ideal 
seorang perempuan (Cohen et al t.t). 
Sederhananya kontes kecantikan adalah 
tentang bagaimana perempuan 
seharusnya berperilaku (Cohen et al t.t). 

Berbicara mengenai isu gender, 
pandangan terhadap isu gender 
bergantung pada konsepsi politik yang 
berlaku pada konteks waktu tertentu. 
Konsepsi politik pada dasarnya adalah 
interpretasi terhadap situasi politik. 
Rawls (1985) menjelaskan bahwa 
konsepsi politik tidak harus merupakan 
ciptaan awal yang kaku tetapi dapat 
diartikulasikan melalui ide dan prinsip 
yang intuitif sehingga konsepsi tersebut 
dapat dianggap cocok meskipun berbeda 
dengan konsepsi yang sebelumnya. 
Selanjutnya, disebutkan bahwa konsepsi 
politik bersifat freestanding, yang dapat 
berdiri dengan bebas tanpa didasarkan 
pada doktrin khusus. Merujuk pada dua 
substansi tersebut, dapat dianalogikan 
bahwa meskipun dua individu yang 
hidup di suatu negara dengan doktrin 
yang sama, akan tetapi hal tersebut 
tidak berpengaruh terhadap konsepsi 
politik yang dimiliki oleh kedua individu 
tersebut. Dua individu tersebut dapat 
memiliki konsepsi politik yang berbeda. 
Oleh sebab itulah pandangan terhadap 
isu gender dapat berubah sesuai dengan 
konsepsi politik yang berlaku.  

Lebih lanjut, apabila membahas tentang 
Cina dan perubahan yang terjadi, tidak 
terlepas dari transisi dari perekonomian 
negara menjadi perekonomian berbasis 
pasar yang digaungkan melalui 

reformasi ekonomi tahun 1978. 
Berbicara mengenai reformasi ekonomi, 
disebutkan oleh Sachs & Warner (1995, 
hal. 1) bahwa dasar dari reformasi 
ekonomi adalah ketika negara tersebut 
dapat mengharmonisasikan institusinya 
dan mengintegrasikan perekonomian 
mereka ke dalam sistem perekonomian 
global. Program utama dari reformasi 
ekonomi adalah strategi yang bertujuan 
untuk mengintegrasikan ekonomi 
nasional dengan ekonomi dunia (Sachs 
& Warner, 1995, hal. 1). Berdasarkan 
paparan Sachs dan Warner (19995) 
dapat digarisbawahi bahwa integrasi 
menjadi kelanjutan dari reformasi 
ekonomi.  

Pergeseran Konsepsi Cina tentang 
Peran dan Posisi Perempuan 

Untuk mengetahui mengapa Cina 
akhirnya memutuskan berpartisipasi 
dalam kontes kecantikan internasional, 
secara konseptual, dapat ditelusuri 
melalui bagaimana konsepsi peran dan 
posisi perempuan yang berlaku di Cina. 
Untuk menelusurinya, perlu dilihat 
melalui periodisasi yakni sebelum dan 
setelah reformasi ekonomi tahun 1978. 
Sebelum masa reformasi ekonomi, dapat 
diperiodisasikan ketika sebelum tahun 
1949 dan tahun 1949 – 1976.2 
Sementara, era setelah reformasi 
ekonomi adalah setelah tahun 1978, 
ketika China melaksanakan kebijakan 
keterbukaan atau Open Door Policy 
dibawah pemerintahan Deng Xiaoping.  

Cina adalah negara yang menganut 
ajaran Konfusianisme sebagai way of 
life, yang mana turut mengatur 
bagaimana peran dan posisi perempuan 
dalam masyarakat. Pandangan 
Konfusianisme terhadap perempuan ini 
dijadikan oleh masyarakat tradisional 
China sebagai dasar konsepsi di era 
sebelum tahun 1949. Konfusianisme 
memiliki prinsip yang dikenal sebagai 
The Three Cardinal dan The Three 
                                                            
2 Tahun 1949 hingga 1976 adalah era ketika Mao 
Zedong dan Partai Komunis berkuasa, sementara 
periode sebelum taun 1949 adalah ketika Partai 
Komunis belum berkuasa.  
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Obediences. The Three Cardinal 
mengarahkan bahwa semua subyek 
harus diarahkan oleh kaisar, anak laki-
laki diarahkan oleh ayahnya, dan istri 
diarahkan oleh suaminya (Guo, 1997, 
hal. 32). Sementara, The Three 
Obediences merujuk pada perempuan 
yang semasa kecilnya harus patuh 
kepada ayahnya, saat usia muda patuh 
pada suaminya, apabila suami telah 
meninggal maka patuh kepada anak 
laki-lakinya. Oleh sebab itulah, seorang 
ayah dijunjung oleh anak perempuan 
dan seorang suami dijunjung oleh istri 
(Guo 1997, hal. 32).  

Perempuan dalam kacamata 
Konfusianisme juga memiliki tempat 
yang sedikit dalam aktivitas sosial diluar 
rumah. Sebelum era 1949, stereotip 
domestik yang berkembang dalam 
masyarakat tradisional di China 
terdahulu adalah para perempuan 
dituntut untuk bertanggung jawab 
terhadap urusan domestik yakni 
keluarga (Xu & Feiner 2007, hal. 309). 
Peran ini merujuk pada peran 
perempuan untuk menjaga suami dan 
mengasuh anak-anaknya di rumah. 
Dalam pandangan kuno China, 
perempuan dianggap sebagai silent 
women who stayed at home (Fry t.t, hal. 
1). Konfusianisme juga mengajarkan 
bahwa posisi perempuan berada dalam 
subordinasi laki-laki.  Terdapat 
anggapan dalam masyarakat bahwa 
“laki-laki yang memiliki inkapabilitas 
lebih baik daripada perempuan yang 
memiliki kapabilitas”, tujuannya adalah 
untuk mencegah mereka masuk dalam 
dunia kerja (Burnett 2010, hal. 293).  

Berbicara mengenai perempuan, tidak 
dapat dilepaskan dari sisi feminitasnya. 
Dalam hal ini, era sebelum tahun 1949 
kental dengan feminitas yang bisa 
dilihat melalui budaya footbinding.3 
Konsepsi yang berlaku adalah semakin 
                                                            
3 Footbinding adalah kaki para perempuan diikat 
agar menjadi kecil hingga merubah anatomi 
bentuk kaki yang normal dan terdapat sepatu 
khusus. Sejak era dinasti hingga tahun 1949, 
footbinding umum dilakukan oleh para 
perempuan China. 

kecil kaki yang dimiliki oleh perempuan, 
maka akan dianggap semakin cantik dan 
feminin. Dalam perkembangannya, 
footbinding tidak hanya sekedar fashion 
dan adat saja, akan tetapi menjadi 
kriteria krusial bagi perempuan, simbol 
dari feminitas perempuan China (Yuan 
2009, hal. 6).    

Berbeda dengan era sebelum 1949 yang 
memposisikan perempuan sebagai 
subordinasi, era tahun 1949 hingga 
1976, Cina dibawah pemerintahan Mao 
Zedong dan Partai Komunis mengangkat 
upaya penyetaraan perempuan sebagai 
salah satu agenda utama dan platform 
pemerintahannya. Partai Komunis 
melihat kesetaraan gender sebagai 
komponen penting dari keseluruhan 
agenda modernisasi mereka (Nolan 
2008, hal. 2). Stereotip tradisional yang 
berkembang sebelumnya dirubah 
dengan cara melakukan upaya liberasi 
terhadap perempuan. Footbinding yang 
sebelumnya menjadi simbol feminitas 
dilarang di era Mao Zedong.  

Setelah kemenangan Partai Komunis 
pada tahun 1949, kedudukan 
perempuan dianggap setara dengan laki-
laki dalam urusan produktivitas kerja. 
Para perempuan didorong untuk terjun 
dalam dunia kerja layaknya laki-laki. 
Tujuan dari adanya penyetaraan 
perempuan dengan laki-laki di era Mao 
Zedong adalah untuk memaksimalkan 
penggunaan buruh perempuan. Periode 
awal setelah didirikannya Republik 
Rakyat Cina, perempuan yang 
dipekerjakan adalah 610.000, setara 
dengan 7% dari total tenaga kerja (Nolan 
2002, hal. 46). Namun, dibalik agenda 
kesetaraan yang digaungkan, terdapat 
upaya defeminisasi melalui konsepsi 
“Iron Women” atau “Perempuan Besi” 
yang dikonstruksikan. Latar belakang 
munculnya konsepsi “Perempuan Besi” 
di era kepemimpinan Mao Zedong tidak 
terlepas dari momentum terjadinya The 
Great Leap Forward tahun 1958-1961 
dan Revolusi Kultural tahun 1966-1976. 
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The Great Leap Forward adalah 
rencana ekonomi yang dijalankan pada 
lima tahun kedua (second five-year 
plan) pemerintahan Mao Zedong pada 
tahun 1958-19634 (Jabbusch 2007, hal. 
9). Ide sentral dibalik The Great Leap 
Forward adalah perkembangan cepat 
dari sektor agrikultur dan industri 
dalam waktu yang sama dengan 
menggunakan massa sebagai buruh 
yang murah, serta antusiasme terhadap 
sosialisme (Jabbusch 2007, hal. 9). 
Periode The Great Leap Forward 
mengharuskan para laki-laki untuk 
terjun dalam industrialisasi, sehingga 
sektor agrikultur yang sebelumnya 
dikerjakan oleh mereka kemudian 
diambil alih oleh perempuan. Selama 
The Great Leap Forward sejak tahun 
1958, perempuan bertindak sebagai 
‘reserve army of labour’, mengambil 
alih pekerjaan agraris dari laki-laki 
(Nolan 2002, hal. 5). Melalui ungkapan 
slogan Mao Zedong bahwa “anything a 
man can do, a woman can also 
do..women hold up half the sky” (Nolan 
2002, hal. 5) serta “whatever men 
comrades can accomplish, women 
comrades can do” (Honig t.t),  
pemerintah mendorong perempuan 
untuk terlibat dalam sektor 
ketenagakerjaan melalui The Great Leap 
Forward.  

Selain kampanye The Great Leap 
Forward, pada tahun 1966-1976, juga 
dikampanyekan agenda Revolusi 
Kultural. Era Revolusi Kultural 
mengkonsepsikan perempuan sebagai 
“Perempuan Besi” yakni sosok dengan 
karakter kuat, percaya diri, pemberani, 
dan terlibat dalam aktivitas pekerjaan 
diluar rumah. Para perempuan ini 
melakukan berbagai pekerjaan yang 
dilakukan atau diperankan oleh laki-laki 
seperti buruh fisik di sektor agrikultur 
atau pabrik, pengemudi truk, pekerja 
konstruksi, pelatihan militer, dan 
sebagainya. Sebaliknya, perempuan 
yang hanya berperan sebagai ibu rumah 
tangga saja, justru direlasikan dengan 
inkapabilitas, pemikiran yang sempit, 
                                                            
4 Akan tetapi, realisasinya hanya sampai tahun 
1961 

berpenampilan kuno, parasit bagi suami 
dan masyarakat (Guo 1997, hal. 4).  

Namun, adanya kesetaraan perempuan 
dalam produktivitas kerja dan 
kehidupan sosial mengakibatkan para 
perempuan akhirnya berfokus terhadap 
pekerjaan mereka sehingga mereka 
kurang memperhatikan aspek personal 
seperti penampilan yang akhirnya 
berujung pada defeminisasi. Dalam hal 
ini, “Perempuan Besi” adalah bentuk 
maskulinisasi terhadap perempuan yang 
dikampanyekan saat Revolusi Kultural, 
para perempuan tidak diperkenankan 
untuk memunculkan feminitas dalam 
kehidupan mereka. Tidak hanya dalam 
produktivitas kerja, para perempuan 
juga tergabung dalam kelompok The 
Red Guards, sebagai pendukung 
Revolusi Kultural. Para perempuan yang 
tergabung dalam The Red Guards 
berpenampilan seperti laki-laki. 
Siapapun yang berperilaku seperti 
perempuan (yang feminin) akan dilihat 
sebagai suatu elemen kemunduran 
(Steven 2007). Menampilkan suatu 
feminitas, seperti rambut panjang, make 
up, perhiasan dan menggunakan lipstik 
merah dilarang dengan ketat dan hal ini 
dianggap sebagai upaya perlawanan 
terhadap pemerintah (Steven 2007, hal. 
96). 

Selama Revolusi Kultural, China secara 
keseluruhan di advokasi untuk 
menggunakan pakaian yang sederhana 
berwarna biru, abu-abu dan hitam (The 
Global Times 2015). Oleh sebab itulah, 
penampilan para perempuan China 
semasa Revolusi Kultural cenderung 
identik dengan gaya maskulin dan 
bersifat androgini.5 Selera estetika 
selama Revolusi Kultural menganjurkan 
gaya “kecantikan revolusioner” seperti 
setelan baju berwarna abu-abu, biru 
atau hitam seperti Mao Zedong, seragam 
angkatan tentara dan rambut pendek, 
gaya unisex yang sesuai dengan anjuran 
Mao Zedong kepada perempuan bahwa 

                                                            
5 Istilah androgini merujuk pada seseorang yang 
berpenampilan secara maskulin dan feminin 
secara bersamaan.  
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mereka adalah half of the sky (China 
Daily 2006).” 

Berbeda dengan era Mao Zedong, di era 
reformasi ekonomi tahun 1978 yang 
diarsiteki oleh Deng Xiaoping, justru 
dimunculkan kembali feminitas 
perempuan melalui refeminisasi. 
Refeminisasi dilakukan dengan 
mengembalikan kodrat penampilan 
perempuan yang feminin. Ketika 
reformasi ekonomi digaungkan, selain 
melonggarkan kontrol terhadap aspek 
ekonomi, terjadi pula pelonggaran 
kontrol terhadap bagaimana cara 
berpenampilan di masyarakat. Adanya 
pelonggaran kontrol kemudian 
berimplikasi terhadap munculnya 
kembali feminitas diantara perempuan-
perempuan di Cina. Setelah berakhirnya 
pemerintahan Mao Zedong tahun 1976, 
tren rambut bergelombang, pemakaian 
celana pendek serta penggunaan lipstik 
muncul kembali dalam penampilan 
masyarakat China (Bergstrom 2012, hal. 
96).  

Selama era reformasi, pandangan 
perempuan di era Mao Zedong yang 
memiliki citra kuat, pekerja heroik 
(“Perempuan Besi”) justru diejek 
sebagai simbol kemunduran bagi 
modernisasi Cina (Burnett 2010, hal. 
297). Oleh sebab itulah, para 
“Perempuan Besi” didorong untuk 
berpenampilan menarik dan feminin di 
era reformasi ekonomi. Tujuan dari 
perubahan penampilan tersebut adalah 
untuk menunjukkan wajah baru China 
ke dunia internasional (Bergstrom 2012, 
hal. 96). Feminitas di era reformasi 
tidak hanya diperlihatkan melalui 
penampilan fisik semata, namun juga 
ditumbuhkan dari dalam, atau bisa 
disebut sebagai inner beauty. Salah 
satunya adalah sejak tahun 1980, 
terdapat slogan “Four Beautification” 
yang disebarkan kepada masyarakat 
Cina yakni beautify speech, beautify 
souls, beautify behaviours dan beautify 
environments (Dongchan t.t, hal. 8). 
Kemudian, pada tahun 1983, ketika 
kongres kelima Partai Komunis 
diadakan, The All-Chinese Women 
Federations mengadopsi slogan yang 

disebut “Four Selves” bagi perempuan 
yakni self-respect, self-love, self-
possesion dan self-improvement 
(Dongchan t.t, hal. 9). Kemudian, pada 
kongres keenam yakni tahun 1989, 
“Four Selves” dirubah dengan self-
improvement, self-reliance, self-
confidence, dan self-improvement 
(Dongchan t.t, hal. 10).  

Berbeda dengan era Mao Zedong yang 
mendorong perempuan untuk fokus 
dalam aktivitas produksi tanpa 
memperhatikan aspek personalitas, di 
era reformasi ekonomi perempuan juga 
didorong dalam aktivitas konsumsi. Hal 
ini kemudian melatarbelakangi 
perempuan yang dijadikan sebagai 
subyek konsumer. Perihal perempuan 
sebagai konsumer, hal ini merujuk pada 
pola konsumsi perempuan Cina yang 
mulai memfokuskan pada penampilan 
fisik yang kemudian berpengaruh 
terhadap tumbuhnya sektor industri 
kecantikan sebagai salah satu industri 
yang meningkat pesat. 

Bergesernya perempuan yang semula 
dianggap sebagai buruh heroik 
kemudian menjadi subyek konsumer 
kemudian memunculkan dua 
representasi perempuan di Cina yang 
dikenal dengan istilah nennu dan shunu 
di era reformasi ekonomi.6 Nennu dan 
shunu merupakan dua representasi 
gender dari subyek konsumen yang 
didasarkan pada kosmetik, fashion dan 
pola konsumsi (Yang, 2011 hal. 334). 
Nennu dimaknai sebagai perempuan 
lebih muda yang lembut dan feminin, 
sementara shunu dimaknai sebagai 
perempuan lebih tua yang matang (Yang 
2011, hal. 334). Sebagai perempuan 
lebih muda, nennu direpresentasikan 
sebagai para perempuan yang terlahir 
ketika era reformasi ekonomi. 
Sementara sebagai perempuan lebih 
                                                            
6 Dua representasi ini mulai muncul ketika tahun 
1992-1993 seiring dengan didominasinya 
periklanan dalam pertelevisian yang 
menggambarkan citra dua perempuan yang 
berbeda, satu digambarkan sebagai gadis muda 
yang seksi, dan satu lagi digambarkan sebagai 
sosok ibu yang bijaksana.  



Della Febri Ponsela 

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2,  Juni 2016 
316      

matang, shunu direpresentasikan 
sebagai para perempuan yang terlahir di 
era Mao Zedong yang menghabiskan 
waktu mereka untuk bekerja keras 
dalam aktivitas produksi dan acuh 
terhadap penampilan. Konstruksi nennu 
dan shunu mengsignifikansikan 
pergeseran ideologi gender dari Mao 
Zedong yang menghapus perbedaan 
gender diantara perempuan dan laki-
laki untuk memaksimalkan penggunaan 
buruh perempuan, kepada era post-Mao 
Zedong yang mementingkan perbedaan 
biologis antara laki-laki dan perempuan 
sebagai kepentingan untuk mengurangi 
pekerja perempuan dalam pasar 
ekonomi (Yang 2011, hal. 335). 

Hal yang terjadi di Cina di era 
reformasi ekonomi adalah 
para perempuan yang matang 
(shunu) melakukan 
transformasi untuk menjadi 
perempuan yang tampak lebih 
muda (nennu) dengan bantuan 
produk-produk kosmetik dan 
sarana kecantikan yang 
ditawarkan di pasaran 
misalnya saja melalui 
kosmetik, salon kecantikan 
ataupun operasi plastik. 
Adanya representasi nennu 
dan shunu kemudian 
meningkatkan kesadaran para 
perempuan China terhadap 
kecantikan dan kesehatan sehingga hal 
ini berimplikasi terhadap pertumbuhan 
industri kecantikan China (Yang 2011, 
hal. 335). Transformasi dari shunu 
menjadi nennu kemudian menjadi 
penggerak industri kecantikan di China 
(Yang 2011, hal. 335).  

Reformasi Ekonomi sebagai 
Kebutuhan Praktis Integrasi  

Tahun 1978 merupakan momentum 
krusial bagi sejarah Cina. Melalui 
kebijakan Open Door Policy yang 
dilaksanakan di bawah kepemimpinan 
Deng Xiaoping, Cina melakukan 
perubahan besar dalam 
perekonomiannya. China yang 
sebelumnya menganut perekonomian 
tertutup berbubah menjadi 

perekonomian lebih terbuka yang 
berbasiskan pasar. Dilaksanakannya 
reformasi ekonomi yang ditandai 
melalui Open Door Policy menjadi pintu 
gerbang Cina untuk menjalin hubungan 
dengan dunia internasional. Terbukanya 
peluang pasar di Cina melalui 
liberalisasi perdagangan kemudian 
membawa Cina berada dalam 
kebutuhan untuk melaksanakan 
integrasi ekonomi dengan dunia 
internasional. Salah satu bentuk 
integrasi yang dilakukan oleh Cina 
adalah dengan tergabungnya Cina dalam 
keanggotaan WTO tahun 2001.7 Aksesi 
kepada WTO pada 11 Desember 2001 
menjadi momentum krusial bagi Cina 

sebagai pertanda telah 
terintegrasi dengan dunia 
internasional. Dalam 
rangka aksesi, terdapat 
slogan yang didengungkan 
oleh pemerintah China 
yaitu ” Let’s connect to 
track seamlessly with the 
world outside China” (yu 
guoji jiegui) (Berik et al 
2010, hal. 7). 

Dalam rangka penerapan 
komitmen, Cina sebagai 
negara yang baru 
tergabung dalam WTO, 
dimandatkan oleh WTO 
beberapa syarat perubahan 

dalam perdagangan dan kebijakan 
investasi di negaranya sebagai bagian 
dari transformasi struktural ekonomi 
negaranya. Perubahan ini 
diekspektasikan dapat dipenuhi oleh 
negara yang bersangkutan, dalam hal ini 
China, selama lima tahun setelah aksesi 
(Hsiung t.t, hal. 89). Perubahan tersebut 
meliputi : (1) pengurangan tariff untuk 
produk agrikultur dan manufaktur; (2) 
mengeliminasi hambatan non-tariff 
dalam sektor industri; (3) liberalisasi 
perdagangan agrikultural, termasuk di 
dalamnya adalah mempercepat 
pertumbuhan kuota impor untuk padi-
padian dan serat nabati, eliminasi 
beberapa kuota impor dan penggantian 
sistem kuota dengan nilai tariff sebesar 
                                                            
7 China tergabung sebagai anggota ke 143 WTO 
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15% pada 2005; (4) pembukaan sektor 
jasa yang utama; (5) pentahapan 
pengaturan kuota terhadap tekstil dan 
pakaian oleh Amerika Utara dan negara-
negara Eropa dan (6) meningkatkan 
aliran FDI lebih dari 11% dalam lima 
tahun (Hsiung t.t, hal. 89). Berdasarkan 
enam poin perubahan yang 
dimandatkan, sebagai hasil dari 
negosiasi akses pasar kepada WTO, 
salah satu mandat yang harus dilakukan 
Cina adalah untuk membuka dan 
meliberalisasi sektor jasa secara 
signifikan (Kanungo t.t, hal. 10). Pada 
tahun 2001, dalam negosiasi sebelum 
aksesi, Perdana Menteri Zhu Rongji 
mengungkapkan bahwa “We will open 
up our service sector step by step, 
including banking, insurance, 
telecommunications, trade and tourism, 
and explore new forms and channels to 
use foreign funds (Kanungo t.t, hal. 
25).”  

Terkait dengan perempuan, 
pertumbuhan industri kecantikan dan 
konsumerisme di era reformasi, salah 
satu manifestasi yang paling terlihat 
adalah pembentukan kembali serta 
komersialisasi aspek feminitas 
perempuan (Wuyun 2003, hal. 39). 
Dalam hal ini, perempuan dan 
komersialisasi feminitasnya memegang 
peran penting terkait upaya 
pertumbuhan industri kecantikan dan 
konsumerisme Cina. Peran penting 
tersebut yakni perempuan sebagai 
konsumer serta sebagai tenaga kerja 
menjadi sumber daya bagi rezim 
konsumerisme Cina bagi proses 
integrasi dalam pasar global (Yang 2011, 
hal. 345). Industri kosmetik Cina adalah 
salah satu industri paling awal yang 
dibuka kepada perusahaan luar negeri 
pada awal tahun 1980-an (Cosmetics 
China Agency 2015). Pada tahun 1980, 
kosmetik dan make-up kembali ke 
China setelah absen selama 30 tahun 
(Hua 2013, hal. 45). Mengingat di era 
Mao Zedong feminitas dilarang dan 
tidak ada konsumerisme, sehingga 
selama awal tahun 1980-an, kondisi 
yang terjadi adalah konsumsi Cina 
terhadap produk kecantikan hampir 
mendekati nol (Silverthorne 2010). 

Namun kondisi ini berubah tatkala 
industri kecantikan melalui industri 
kosmetik mengalami peningkatan pesat 
di era reformasi ekonomi. Sejak tahun 
1980, kosmetik dan toiletries menjadi 
satu dari segmen industri China yang 
paling penting (Hua 2013, hal. 45). 
Industri yang mulanya mendekati 0% 
pada awal tahun 1980-an, namun pada 
tahun 1982, volume penjualan kosmetik 
sebesar 200 juta yuan (Cosmetics China 
Agency, 2015).  

Konsekuensi reformasi ekonomi 
terhadap perempuan kemudian tidak 
hanya berhenti pada perempuan China 
yang lebih terbuka dan tampil lebih 
modern berkat munculnya industri 
kecantikan dan konsumerisme semata. 
Melainkan, dalam rangka konsekuensi 
tersebut, Cina kemudian dihadapkan 
pada kebutuhan selanjutnya yakni untuk 
membangun perempuannya tidak cukup 
hanya dalam ranah domestik saja, tetapi 
juga melalui kampanye untuk 
membangun status dan 
mengintegrasikan perempuannya di 
ranah internasional. Hal ini kemudian 
diimplementasikan oleh China melalui 
kebijakan terkait pembangunan 
perempuan. Pada tahun 1995, diadakan 
konferensi internasional perempuan 
dibawah naungan UN Women dan Cina 
bertindak sebagai tuan rumah. Dalam 
rangka mengimplementasikan hasil 
konferensi tersebut, China 
mencanangkan kebijakan berupa 
program nasional bagi perempuan yakni 
“Program for the Development of 
Chinese Women” (PDCW) untuk 
diterapkan pada tahun 1995-2000. 
Secara spesifik, pembangunan 
perempuan yang ditargetkan yakni 
perempuan China dapat menampilkan 
diri sebagai sosok yang self-respect, self-
confidence, independen serta self-
reliance (Yang 2011, hal. 345). 

Selain kebijakan pembangunan 
perempuan, Cina juga 
mengimplementasikannya dengan 
berpartisipasi kembali dalam kontes 
kecantikan internasional. Ketika Cina 
mengirimkan wakilnya kembali ke 
kontes Miss World pada tahun 2001, 
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pengiriman tersebut berdekatan dengan 
momentum Cina secara resmi aksesi 
dengan WTO.8 Terkait partisipasi Cina 
dalam kontes Miss World sebagai tuan 
rumah, Cina Daily pada tahun 2004 
memberitakan bahwa Sanya 
menyelenggarakan Miss World tahun 
2003 setelah pemerintah pusat 
menyetujui perhelatan kontes untuk 
mempromosikan pariwisata (China 
Daily 2004). Sementara, Shao Zhong 
sebagai anggota evaluasi pemerintah 
pelaksanaan Miss World 
mengungkapkan bahwa “Miss World 
held in China for the first time is a 
symbol of China’s reform, opening up 
and going international. China is 
welcoming to the world to know China 
in a more open way (Wuyun 2003, hal. 
43).” Sementara, dari pihak Miss World 
China yang diwakili oleh Zhou Xiong, 
selaku juru bicara Komite Miss World 
China mengungkapkan bahwa “As 
reform and opening up go deeper, some 
beneficial cultural activities have been 
introduced to China. The Miss World 
competition is one of the examples” 
(China Daily 2003). 

Pariwisata merupakan salah satu 
keuntungan yang didapat secara 
langsung dengan bertindak sebagai tuan 
rumah. Penyelenggaraan Miss World 
tahun 2003 pun memberi pengaruh 
positif terhadap Sanya. Hal ini terlihat 
melalui keuntungan yang didapat Sanya 
melalui pariwisatanya yang dilihat 
melalui peningkatan jumlah turis yang 
hadir saat penyelenggaraan Miss World. 
Terhitung, pada bulan November,9 
sebanyak 377.000 turis menginap di 
Sanya, jumlah tersebut meningkat 
25,58% year-on year dan meningkat 
20,83% dari bulan Oktober (China Org 
2003). Pendapatan pariwisata Sanya 
pun meningkat dalam satu bulan selama 
penyelenggaraan yakni 333 juta yuan 

                                                            
8 Miss World 2001 diselenggarakan pada 16 
November 2001, sementara aksesi China 
terhadap WTO terjadi pada 11 Desember 2001.  

9 Penyelenggaraan Miss World berlangsung 
selama satu bulan, sejak 11 November hingga 11 
Desember 2003.  

atau setara 40 juta USD, meningkat 
20,65% dari pendapatan tahun 
sebelumnya (China Org 2003). 

Kontes Kecantikan sebagai Etalase 
Pergeseran Konsepsi dan Jawaban 
bagi Kebutuhan-Kebutuhan 
Praktis Reformasi Ekonomi 

Dalam kasus Cina, pada dasarnya 
partisipasi terhadap kontes kecantikan 
tidak dilakukan dengan begitu saja 
tanpa sebab, mengingat negara ini 
sebelumnya menunjukkan kurangnya 
antusiasme bahkan cenderung 
beroposisi melalui absensi 
partisipasinya selama 40 tahun lebih. 
Konsepsi politik yang bersifat 
freestanding dan berlaku pada konteks 
tertentu, apabila diimplementasikan 
terhadap Cina, maka era reformasi 
ekonomi yang mentransisikan Cina dari 
negara tertutup menjadi negara terbuka 
penting untuk dilihat. Sehingga, untuk 
mengetahui dasar partisipasi Cina 
dalam kontes kecantikan internasional 
dapat dilihat dari dua konteks historis 
yang terjadi yakni terjadinya pergeseran 
konsepsi perempuan dan terjadinya 
reformasi ekonomi. Terjadinya 
pergeseran konsepsi peran dan posisi 
perempuan dan didukung dengan 
terjadinya reformasi ekonomi kemudian 
memunculkan kebutuhan-kebutuhan 
praktis untuk melaksanakan integrasi. 
Mengingat, integrasi merupakan 
program utama dari reformasi ekonomi 
seperti dijelaskan oleh Sachs.  

Terkait dengan kontes kecantikan, aspek 
feminitas yang dilarang di era Mao 
Zedong, bertolak belakang dengan 
konsep kontes kecantikan yang justru 
menampilkan dan menonjolkan sisi 
feminitas perempuan seperti 
mengenakan gaun, menggunakan make 
up, perhiasan dan sebagainya. Oleh 
sebab itulah, tidak mengherankan 
apabila Cina di era Mao Zedong 
menganggap kontes kecantikan sebagai 
opresi dan eksploitasi terhadap 
perempuan serta suatu kemunduran 
bagi perempuan, karena adanya 
perbedaan pandangan mendasar 
terhadap perempuan khususnya dalam 
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aspek feminitas. Cina mencitrakan 
perempuan sebagai sosok maskulin, 
sementara kontes kecantikan 
mencitrakan perempuan sebagai sosok 
feminin.  

Sementara, di era Deng Xiaoping, situasi 
yang terjadi adalah reformasi ekonomi. 
Adanya perbedaan situasi yang dihadapi 
kemudian berpengaruh besar terhadap 
cara pandang terhadap perempuan. 
Selain membuka perekonomian, salah 
satu langkah awal yang dilakukan di era 
reformasi adalah dengan melonggarkan 
kontrol untuk berpenampilan khususnya 
penampilan perempuan. Reformasi yang 
menuntut keterbukaan dan modernisasi 
kemudian berimplikasi terhadap 
dorongan kepada perempuan untuk 
berpenampilan lebih feminin dan 
modern. Tujuannnya adalah untuk 
menunjukkan wajah baru Cina kepada 
dunia internasional. Bahwa Cina telah 
berubah, termasuk perubahan cara 
pandang terhadap perempuan.  

Munculnya kembali aspek feminitas 
terkait konsepsi perempuan setelah 
reformasi tahun 1978, meskipun tidak 
secara langsung mendorong China 
untuk langsung berpartisipasi dalam 
kontes kecantikan, namun setidaknya, 
pandangan tentang perempuan dan 
feminitas antara Cina dengan kontes 
kecantikan sudah sejalan, tidak bersifat 
oposisi dan arogansi seperti sebelumnya 
ketika di era Mao Zedong. Sehingga 
adanya perubahan cara pandang 
terhadap perempuan atau dengan kata 
lain perubahan konseptual, setidaknya 
menjadi latar belakang awal Cina untuk 
dapat menerima kontes kecantikan. 
Tentunya, apabila pandangan mendasar 
terkait perempuan saja sudah bertolak 
belakang dan tidak sejalan, maka kecil 
kemungkinan Cina akan menerima 
konsep kontes kecantikan atau bahkan 
akan selalu beroposisi. Oleh sebab 
itulah, adanya perubahan konsepsi 
perempuan menjadi pintu pembuka dan 
jembatan awal Cina untuk menerima 
konsep kontes kecantikan yang 
menonjolkan feminitas perempuan.   

Kemudian, tergabungnya Cina sebagai 
anggota ke 143 dalam WTO tahun 2001 
menjadi bukti dan simbol 
terintegrasinya China dalam aspek 
ekonomi dengan dunia internasional. 
Terkait dengan integrasi Cina ke dalam 
WTO, berdasarkan enam mandat WTO 
yang harus dipenuhi Cina dalam waktu 
lima tahun setelah aksesi, terdapat 
mandat untuk membuka sektor jasa, 
salah satunya adalah pariwisata. 
Sehingga dapat digarisbawahi bahwa 
lima tahun setelah aksesi, Cina berada 
pada kondisi kebutuhan untuk 
memenuhi enam mandat tersebut dalam 
rangka kepentingan integrasi. Apabila 
dianalisis lebih lanjut, berdasarkan 
laporan dari China Daily yang 
menyebutkan bahwa kota Sanya dapat 
menyelenggarakan Miss World pada 
tahun 2003 setelah mendapat 
persetujuan dari pemerintah pusat yang 
ditujukan untuk mempromosikan 
pariwisata, dapat dikatakan hal ini 
menjadi salah satu cara praktis Cina 
untuk membuka sektor pariwisatanya 
dan meningkatkan pendapatan 
pariwisata, khususnya di kota Sanya 
dengan menjadi tuan rumah kontes 
kecantikan internasional. Kemudian, 
terdapat pula kebutuhan-kebutuhan 
praktis sebagai hasil dari reformasi 
ekonomi, yang terkait dengan 
perempuan. Tren yang terjadi di hina 
setelah reformasi adalah munculnya 
industri kecantikan dan konsumerisme.  

Dengan diikuti oleh ratusan negara, 
disiarkan ke berbagai negara, diliput 
berbagai media internasional, serta 
sebagai salah satu ajang bergengsi 
internasional, kontes kecantikan 
menjadi ajang yang tepat dan praktis 
bagi Cina sebagai etalase untuk 
menunjukkan kepada dunia 
internasional bahwa Cina telah berubah 
terkait perempuannya. Cina bukan lagi 
negara tertutup yang mengkonsepsikan 
perempuan sebagai “Perempuan Besi” 
yang jauh dari kesan feminin, namun 
perempuan Cina telah bertransformasi 
menjadi perempuan feminin yang cantik 
dengan penampilan menarik.  
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Selanjutnya, salah satu target 
pembangunan perempuan yang ingin 
dicapai adalah perempuan Cina dapat 
menampilkan diri sebagai sosok yang 
self-respect, self-confidence, independen 
serta self-reliance. Tentunya China 
membutuhkan “tempat” untuk 
menampilkan sosok perempuan yang 
ditargetkan tersebut. Dalam hal ini, 
kontes kecantikan menjadi tempat yang 
akomodatif bagi Cina untuk 
menampilkannya. Mengingat, kontestan 
dari masing-masing negara dianggap 
sebagai representasi negara, maka 
melalui kontestannya, Cina dapat 
merepresentasikan bagaimana sosok 
perempuan negaranya yang telah 
berubah menjadi perempuan modern. 

Sehingga, dengan 
dilatarbelakangi oleh 
terjadinya perubahan 
konsepsi perempuan Cina di 
era reformasi ekonomi yang 
menerima feminitas di era 
reformasi dan hal tersebut 
sejalan dengan aspek 
feminitas yang ditonjolkan 
oleh kontes kecantikan, 
reformasi ekonomi yang 
memunculkan kebutuhan 
untuk integrasi dan 
kebutuhan praktis, serta 
terjadinya momentum 
integrasi dengan WTO tahun 
2001 menjadikan partisipasi 
dalam kontes kecantikan 
sebagai cara praktis Cina untuk 
mencapai kebutuhannya dan 
menjadikannya sebagai etalase untuk 
menampilkan pergeseran konsepsi 
perempuan.  

Kesimpulan  

Cina sebagai negara yang sebelumnya 
kurang menunjukkan antusiasme 
terhadap kontes kecantikan 
internasional namun ketika tahun 2000-
an justru menunjukkan ketertarikan 

dikarenakan dua konteks historis yakni 
terjadinya pergeseran konsepsi peran 
dan posisi perempuan serta terjadinya 
reformasi ekonomi yang memunculkan 
kebutuhan praktis untuk 
integrasi.Terkait dua konteks ini, hal 
yang terjadi adalah meskipun Cina 
sudah mengalami pergeseran konsepsi 
terkait perempuan, akan tetapi 
pergeseran cara pandang ini tidak serta 
merta mendorong China untuk langsung 
terlibat dalam kontes kecantikan. 
Melainkan terdapat dorongan lain yang 
membuat Cina akhirnya berpartisipasi 
kembali yakni kebutuhan untuk 
integrasi. Kontes kecantikan kemudian 
dijadikan sebagai implementasi 
kebutuhan praktis Cina untuk 
terintegrasi. Momentum aksesi Cina 

kepada WTO tahun 2001 
tidak dapat dipungkiri 
menjadi momen penting 
Cina untuk menunjukkan 
kepada dunia internasional 
bahwa Cina telah 
terintegrasi.  

Terkait perubahan cara 
pandang terhadap 
perempuan, kontes 
kecantikan kemudian 
dijadikan Cina sebagai 
etalase untuk menunjukkan 
kepada dunia internasional 
bahwa perempuan Cina telah 
berubah. Bahwa perempuan 
Cina bukan lagi sosok 

“Perempuan Besi” melainkan sosok yang 
cantik, feminin serta menggambarkan 
perempuan yang memiliki self-respect, 
self-confidence, independen serta self-
reliance. Sehingga, kontes kecantikan 
dengan segala kelebihannya sebagai 
platform perempuan intenasional 
menjadi ajang yang tepat bagi Cina 
untuk mengklaim diri sebagai negara 
yang terintegrasi, sebagai negara yang 
termasuk dalam family of nations, 
mengingat kontes kecantikan diikuti 
oleh ratusan negara.  

 

Bahwa perempuan 
Cina bukan lagi sosok 

“Perempuan Besi” 
melainkan sosok yang 
cantik, feminin serta 

menggambarkan 
perempuan yang 

memiliki self-respect, 
self-confidence, 

independen serta self-
reliance. 
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