
CANTIKCANTIK
KATA SIAPA?



Lela pulang sekolah sambil menangis. 
Beberapa teman sekolah mengolok-oloknya 
di dunia maya dan di depan matanya sendiri. 
Mereka menjulukinya “tiang listrik” dan 
menertawainya karena ia terlalu kurus. 
Sebenarnya, Lela menderita suatu penyakit 
yang membuatnya sulit menaikkan berat 
badan. Sebanyak apa pun makanan yang 
disantapnya, ia tetap saja kurus.
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Dalam perjuangannya untuk menjadi “cantik”, 
Lela makan dan makan terus. Metabolisme 
tubuhnya pun mulai berubah. Dalam sekejap, 
berat badannya naik. Dalam kurun waktu dua 
tahun, ukuran pakaiannya berubah drastis.

Namun, sekarang, Lela dibilang gendut. 
Orang-orang di sekitarnya menertawai ukuran 
tubuhnya sehingga ia kembali tertekan untuk 
mengubah penampilan. Ia mulai diet dan 
berolahraga keras, tetapi ia sadar 
sulit sekali memenuhi standar 
“cantik” menurut pandangan 
orang-orang di sekitarnya. 
Agaknya, apa pun yang 
dilakukannya, ia tidak 
akan pernah bisa 
menjadi “cukup 
baik”. 
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Agaknya, 

apa pun 

yang dilaku-

kannya, ia 

tidak akan 

pernah bisa 

menjadi 

“cukup baik”.

Akankah ia cukup menarik untuk mendapat 
pacar? Akankah ia diterima apa adanya?

Apakah pengalaman Lela sering kamu dengar? 
Pernahkah kamu merasa harus mengubah 
dirimu agar bisa merasa bahagia? Apakah 
kamu pernah diejek karena ukuran tubuh, 
penampilan, atau pakaian yang kamu kenakan? 
Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah hidup 
ini hanya soal berusaha memenuhi standar 
kecantikan agar kita bisa dicintai dan diterima 
orang?
  



Apakah Anda menerima manfaat  
dari bacaan ini? Berikan tanggapan 

dan usul Anda di sini.

Jika Anda ingin menerima  
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atau ingin membagikan materi ini  
kepada orang lain, silakan:

KOMENTAR

BACA ARTIKEL LAIN

Daftar di sini



Mengejar Kecantikan: 
CARA ORANG MEMANDANGMU

Waktu pertama kali berpacaran, aku berusaha 
tetap kurus dan tak pernah keluar rumah 
tanpa berdandan. Setelah kami putus, ia 
mengatakan bahwa sebenarnya ia lebih suka 
kalau aku sedikit tembem dan berwajah 
polos, tanpa bedak, maskara, maupun 
lipstik. Aku tidak sadar bahwa kami memiliki 
cara pandang yang sangat berbeda tentang 
kecantikan. Aku mengira aku berusaha 
menjadi cantik untuknya, tetapi rupanya, 
tampilanku yang “sederhana” lebih cantik di 
matanya.

Menurut kamus, kecantikan bersumber dari 
berbagai kualitas dalam diri seseorang atau 
sesuatu. Namun, media sosial, majalah, 
dan film cenderung berfokus pada aspek 
penampilan saja.



Sejak muda, kita 
mendengar bahwa wanita 
harus langsing, berwajah 
rupawan, dan mempunyai 
bentuk tubuh sempurna. 
Akibatnya, banyak orang meyakini bahwa hal-
hal itulah yang membuat seseorang terlihat 
menarik. Itu tidak hanya memberi tekanan 
kepada kita untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungan, tetapi juga mempengaruhi cara 
kita memandang diri sendiri.

Di sekolah, aku terpengaruh oleh usaha teman-
temanku untuk menjadi langsing. Pada saat 
yang hampir bersamaan, ibuku juga mulai diet. 
Saat berhasil menurunkan berat badannya, ia 
menerima banyak pujian sehingga aku ingin 
melakukannya juga. Aku pun berolahraga 
gila-gilaan, membatasi asupan kalori, dan 
menimbang berat badan setiap hari.

Dalam waktu singkat, tubuhku membengkak. 
Aku tidak tahu bahwa wajah yang bengkak dan 
gembung itu sebenarnya disebabkan oleh alergi 
makanan. Sebelum dokter memberitahukannya 
dan aku berhasil mengubah pola diet, yang 
kulihat di cermin hanyalah gadis gendut 
kesepian yang sangat ingin dikasihi serta 
diterima.



Hasrat Menjadi Cantik: 
CARAMU MEMANDANG  
DIRI SENDIRI

Saat menatap cermin, bagaimana perasaanmu 
terhadap gambaran dirimu sendiri?

Menurut hasil survei terhadap ribuan 
wanita di dunia, lebih dari separuh remaja 
mengaku tidak puas dengan bentuk tubuh dan 
penampilan mereka. Kebanyakan mengatakan 
bahwa mereka tidak mau keluar dan bertemu 
orang jika mereka tidak suka dengan 
penampilan dirinya, dan banyak yang meyakini 



bahwa mereka tidak akan sukses karena tidak 
memiliki kesempatan dan kepercayaan diri 
yang sama dengan orang-orang yang “lebih 
cantik.”

Pengejaran terhadap kesempurnaan fisik itu 
bisa menyusup ke dalam cara kita melakukan 
pekerjaan, studi, olahraga, bahkan hobi. Dalam 
usaha mendapatkan pengakuan orang lain atas 
penampilan kita, kita akan menyadari bahwa 
itu tidak akan pernah cukup. Yang terjadi, 
kita justru berusaha menghindari orang lain. 
Akibatnya, kita merasa depresi, minder, dan 
takut ditolak.

Apa sumber dari rasa tidak aman itu? Apa yang 
sebenarnya ingin kita capai?



Masalah Kecantikan: 
GAMBARAN SESUNGGUHNYA

Pernahkah kamu mendengar kisah Putri Salju 
dan Tujuh Kurcaci? Dalam dongeng ini, ratu 
yang cantik tetapi jahat bertanya kepada cermin 
ajaibnya setiap hari, “Cermin, cermin di dinding, 
siapa yang paling cantik?” Selama bertahun-
tahun, ia mendengar jawaban bahwa dirinyalah 
yang tercantik di seluruh negeri. Namun, suatu 
hari, tiba-tiba cerminnya memberi jawaban 
baru: anak tirinya, Putri Salju.

Ceritanya masih panjang, tetapi inilah yang 
penting: seelok apapun dirinya, si ratu yang 



jahat harus menghadapi kenyataan bahwa 
kecantikan fisiknya hanya sementara. 
Kecantikan ragawi tidak akan bertahan 
selamanya.  

Bukan hanya itu, kecantikan fisik juga sangat 
subjektif. Dalam sejumlah kebudayaan, tubuh 
yang berisi lebih disukai daripada yang kurus, 
karena wanita yang berisi biasanya lebih kaya, 
sehat, dan terhormat daripada yang kurus.

Barangkali konsep kita tentang kecantikan 
jasmani juga terdistorsi karena pemahaman 
kita tentang kecantikan itu sendiri tak 
sempurna. Kecantikan fisik—yang sifatnya 
dangkal, sebatas penampilan belaka—hanyalah 
sebagian dari seluruh jati dirimu. Penampilan 
tidak menunjukkan kualitas yang membuatmu 
berbeda, bukan pula sesuatu yang benar-benar 
penting seperti karakter, kepribadian, keahlian, 
dan kepedulianmu terhadap orang-orang di 
sekitarmu. 

Disukai karena penampilan tidak dapat 
membuat kamu bahagia terus-menerus. 
Mengapa demikian? Karena nilai dirimu yang 
sesungguhnya tidak terletak pada penampilan. 
Harga dirimu tidak terletak pada kelompok 
pergaulan, jumlah follower di Instagram, atau 
ukuran pakaian kamu. Sesungguhnya, kamu 
diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. 
Jauh lebih mulia.



Sulaman dan foto oleh 
Elizabeth Mattson

Mengejar Kecantikan Sejati:
SEBUAH SUDUT PANDANG BARU

Kamu tidak akan pernah sempurna di mata 
orang lain . . . tetapi itu tidak menjadi masalah. 
Yang terpenting adalah kamu cantik bagi 
satu Pribadi: Allah, yang menciptakan kamu. 
Alkitab, yang menjadi dasar iman Kristen, 
berkata, “Kejadianku dahsyat dan ajaib,” dan 
itulah cara Allah Pencipta menjadikan kita 
(Mazmur 139:14).

Kamu cantik di mata Allah karena kamu 
diciptakan serupa dengan gambar-Nya. Dia 
tidak memandang atau menilaimu sama seperti 
orang lain. Sebaliknya, Dia mengasihimu apa 
adanya, karena Dia menciptakanmu untuk satu 
tujuan. Dia sedang menanti untuk menuntunmu 
dalam perjalanan mengenal kecantikan sejati, 
agar kamu memahami betapa kamu berharga 
di mata-Nya.



Bagaimana kita dapat mengenal Allah dan 
memulai perjalanan ini? Melalui Anak-Nya, 
Yesus Kristus, yang datang ke dunia sebagai 
manusia kurang lebih 2.000 tahun yang lalu. 
Saat Yesus datang, Dia lebih tertarik kepada 
orang yang ditolak dalam masyarakat dan yang 
memandang dirinya tak berharga ketimbang 
kepada orang-orang terkenal dan yang merasa 
cantik. Yang ditolak oleh masyarakat justru 
dipandang indah oleh Yesus, karena Tuhanlah 
yang menciptakan mereka.

Kamu akan selalu merasa kurang dan 
tidak percaya diri apabila kamu mengejar 
kecantikan yang didambakan dunia. Namun, 
bila kamu menemukan kasih Allah yang 
dinyatakan melalui Yesus Kristus, kamu 
akan mendapatkan sudut pandang baru 
tentang kecantikan dan nilai dirimu yang 
sejati sebagai ciptaan-Nya yang istimewa. 
Saat kamu memandang diri sendiri seperti 
cara Allah memandangmu, pemahamanmu 
tentang kecantikan juga akan berubah. Kamu 
pun merasa bebas menjadi diri sendiri, bukan 
menuruti standar orang lain.

Lela masih bergumul dengan gambar dirinya 
saat ini; demikian juga aku. Namun, sudut 
pandangku telah berubah sejak aku menyadari 
bahwa Allah memandang penampilanku 
dengan cara berbeda. Saat memahami 
dalamnya kebaikan, kasih, dan anugerah Allah 
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menemukan 

kasih Allah yang 

dinyatakan 

melalui Yesus 

Kristus, 

kamu akan 

mendapatkan 

sudut pandang 

baru tentang 

kecantikan dan 

nilai dirimu yang 

sejati sebagai 

ciptaan-Nya 

yang istimewa. 



bagiku, aku mulai melihat makna kecantikan 
dengan cara yang baru. Adakalanya, aku 
masih merasakan tekanan untuk mengubah 
penampilan supaya disukai orang lain. Namun, 
aku tahu bahwa aku tidak perlu berubah untuk 
menyenangkan Allah karena Dia mengasihiku 
apa adanya.

Mazmur 139, salah satu pasal dalam Alkitab, 
memberikan jaminan yang pasti bahwa aku 
cantik tiada duanya di mata Allah:

Sebab Engkaulah yang membentuk buah 
pinggangku, 
menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena 
kejadianku dahsyat dan ajaib; 
ajaib apa yang Kaubuat, 
dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu, 
ketika aku dijadikan di tempat yang 
tersembunyi, 
dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang 
paling bawah;
mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, 
dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-
hari yang akan dibentuk, 
sebelum ada satupun dari padanya.

Maukah kamu mengenal Allah itu lebih jauh—
Allah yang mengenal dan mengasihimu apa 
adanya?



Berbicaralah dengan seorang sahabat Kristen 
dan cari tahu lebih jauh tentang Yesus Kristus. 

Dapatkan juga Kisah tentang Pengharapan, 
buklet yang akan menjelaskan lebih jauh 

tentang siapa Yesus. Buklet ini dapat diperoleh 
tanpa dikenakan biaya. 

Silakan menghubungi kami (daftar alamat 
tercantum di balik sampul depan) atau 

memindai QR-code ini dengan ponsel untuk 
membacanya secara online. Kunjungi pula situs 

santapanrohani.org untuk melihat beragam 
bahan digital dan cetak lainnya.
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