
di ciri khasnya. Lalu, bila sela-
ma ini kolom tersebut berlabel 
NC-17 alias hanya bisa dinikma-
ti pembaca berusia 17 tahun ke 
atas,  peringkatnya menjadi PG-
13 atau bisa dinikmati pembaca 
berusia di atas 13 tahun. 

Playboy juga mempertahan-
kan kolom tentang seks yang 
dipegang oleh kolumnis perem-
puan. Corry menjelaskan, ko-
lom berisi tulisan investigatif, 
wawancara dengan tokoh-to-
koh penting, dan cerita fiksi te-
tap menghiasi Playboy.

Info saja, walau lekat dengan 
citra nudity, Playboy pernah 
memuat wawancara dengan to-
koh-tokoh penting, seperti Pre-
siden Amerika Serikat ke-39 
Jimmy Carter, aktivis HAM Mal-
colm X, dan penyanyi John 
Lennon. “Kami tetap meng-
usung kebebasan berekspresi 
secara politik, seksual, maupun 
kultural, dengan visi yang lebih 
segar,” imbuh Scott.

Di lini online www.playboy.
com, Playboy telah menghapus 
semua konten foto telanjang. 
Situs Playboy kini berisi infor-
masi-informasi umum. Konten 
tentang seks juga ditampilkan 
secara wajar. 

Meski begitu, Playboy tetap 
mempertahankan konten khu-
sus pelanggan dewasa bernama 
Playboy Plus. Konten ini hanya 
bisa diakses oleh pengunjung 
berusia 18 tahun ke atas, de-
ngan tarif sekitar Rp 500.000 
per bulan. Langkah tersebut 
sementara ini membawa dam-
pak yang positif.

Pengunjung situs Playboy  
semula rata-rata berusia 47 ta-
hun. Pasca penghapusan foto 
telanjang, usia pengunjung rata-
rata 30 tahun. Tingkat traffic 
juga melejit, dari 4 juta kunjung-
an menjadi 16 juta kunjungan. 
Respons yang positif di lini on-
line itu mengerek optimisme 
manajemen Playboy akan ke-
berhasilan strategi perubahan 
yang mereka usung.

Corry percaya diri, inovasi 
untuk edisi cetak Playboy bakal 
mendapat sambutan baik. Per-
ubahan majalah Playboy akan 
membawa efek positif ke selu-
ruh bisnis Playboy Enterprise, 
termasuk penggunaan merek 
dan logo kelinci yang ikonik. 

Ikon kelinci yang menjadi ciri 
khas Playboy banyak ditemui di 
produk parfum, pakaian, mer-
chandise, perlengkapan mandi, 
dan lain sebagainya. Dengan 
menghapus citra ketelanjangan 
yang selama ini melekati Play-
boy, pasar produk-produk itu 
bisa digeber lebih luas.

Candace Collins, kolumnis 
Chicago Tribune yang juga 
mantan Playboy Bunny, meni-
lai, strategi perubahan Playboy 
yang emoh menampilkan gam-
bar telanjang lagi, sejatinya 
mengembalikan jati diri maja-
lah itu ke khitah. “Konsep Play-
boy yang pertama kali dikenal-
kan oleh Hefner adalah the girl 
next door, bukan full frontal 
nudity,” ungkap dia. 

Citra perempuan yang di-
usung Playboy pada awalnya 
adalah foto wanita pemalu, ra-
mah, dan seksi. Alih-alih gam-
bar vulgar perempuan.            o

Konsep awal 
Playboy bukanlah 
tampilan wanita 
dengan 
ketelanjangan 
yang frontal.

Asosiasi dan 
Predisposisi

Bagi para muslim, daging 
babi haram. Buat para 
pemeluk Hindu, daging 

sapi tidak boleh dimakan kare-
na dipandang suci. Berbagai 
hewan mempunyai makna 
beda-beda dalam kultur dan 
peradaban berbeda. Mereka 
punya arti dan kedalaman emo-
si berbeda bagi manusia.

Di Barat, anjing sahabat ma-
nusia, man’s best friend, yang 
sangat berguna dalam kehidup-
an sehari-hari, mulai sebagai 
pelacak, pemburu binatang liar, 
pencari korban dalam tim 
search and rescue (SAR), hing-
ga pencium narkoba dan bom. 
Daging anjing yang sedap di 
mata etnis Batak, misalnya, 
akan sangat “mengerikan” bagi 
penduduk negara-negara Barat. 
Bahkan, pemotongan anjing 
termasuk perbuatan kriminal 
dengan ganjaran penjara sam-
pai bertahun-tahun.

Kulit sapi dan kulit kambing 
lazim dipakai sebagai tas serta 
selimut, dan tampaknya tidak 
ada yang keberatan dengan itu. 
Bahkan kulit buaya sangat ting-
gi nilainya untuk pembuatan 
tas, sepatu, dan ikat pinggang. 
Namun, bila kucing yang diam-
bil kulit dan bulunya untuk fas-
hion terkini, tampaknya hampir 
setiap peradaban manusia ba-
kal menentangnya.

Hewan-hewan tertentu ada-
lah piaraan (pet), sedangkan 
yang lain ialah satwa liar  
(wildlife) dan ternak (lives-
tock). Maka mereka mempunyai 
ikatan berbeda dengan kita, 
padahal semua termasuk kate-
gori hewan. Demikian pula de-
ngan persepsi akan manusia 
dengan berbagai warna kulit, 
agama, dan profesi. Semua di-
pandang berbeda dan diasosia-
sikan kepada hal berbeda pula.

Kemampuan manusia sebagai 
spies dalam mengklasifikasikan 
sesuatu, termasuk hewan, dise-
but kemampuan membentuk 
skema. Skema merupakan ke-
rangka psikologis yang diben-
tuk oleh keyakinan, ide, persep-
si, dan pengalaman. Kerangka 
ini secara otomatis mengorga-
nisasi dan menterjemahkan in-
formasi yang diterima.

Klasifikasi mental ini sangat 
berguna dalam keberlangsung-
an kerumpunan manusia (sur-
vival of the species) dan dunia 
bisnis. Hal itu sudah sejak lama 
dibidik oleh dunia periklanan 

dengan berbagai aktivitas bran-
ding, positioning, dan sebagai-
nya. Brand publishing, misal-
nya, merupakan salah satu 
bentuk branding terbaru de-
ngan menggunakan daya aso-
siasi mental dengan produk.

Salah satu kasus paling ber-
hasil sebagai brand publisher 
adalah American Express, de-
ngan proyek terbaru mereka 
yaitu portal Small Business 
(https://www.americanex-
press.com/us/small-business/). 
Dengan kekuatan melobi kota, 
Amex Small Business berhasil 
mengegolkan konsep Small 
Business Saturday, di mana 
para shopper diajak untuk ber-
belanja di toko-toko kecil di se-
kitar kediaman mereka. 

Terhitung 2010, hari Sabtu 
setelah Thanksgiving Day, hari 
istimewa ini dimulai. Efek dari 
Small Business Saturday adalah 
masuknya pendapatan US$ 5,7 
miliar per tahun. Luar biasa he-
bat untuk keadaan ekonomi 
Amerika Serikat (AS) yang ma-
sih belum cukup optimal. 

Membangun persepsi

American Express sendiri 
adalah salah satu brand publis-
her tertua di dunia yang disega-
ni. Para content creator kenal 
betul dengan kekuatan merek 
Amex yang dibangun dengan 
publikasi terkenal mereka: 

American Express Travelers 
Guide, US Camera and Travel, 
Travel+ Leisure, dan lainnya.

Bahkan Amex telah mener-
bitkan buku-buku traveling 
satu abad lalu. Judul buku ter-
bitan mereka di tahun 1922: The 
American Express Cruise 
Around the World: A Handbook 
of Information for Cruise 
Members. Selanjutnya buku 
terbitan tahun 1925: Sightsee-
ing in and Around Hongkong. 
Dan masih banyak lagi.

American Express memba-
ngun persepsi konsumen de-
ngan mengasosiasikan bisnis 
dan produk-produk mereka, 
dengan aktivitas bisnis dan ak-
tivitas global. Gabungan kedua-
nya sangat luar biasa, meng-
ingat dunia digerakkan oleh 
proses globalisasi bisnis.

Walaupun bisnis travel kede-
ngarannya agak primitif, meng-
ingat aktivitas utamanya hanya 
bersifat konsolidasi dan penda-

patan yang diterima berbentuk 
komisi. Lihat saja, di setiap pa-
sar tradisional pasti ada agen 
travel atau perjalanan. 

Ternyata, di tangan Amex di-
visi ini merupakan salah satu 
divisi terpenting yang membi-
dik pasar perusahaan (B2B) 
dan pebisnis yang bepergian ke 
luar negeri. Dengan asosiasi 
yang tepat, persepsi akan travel 
agent yang biasa-biasa saja ber-
hasil dipatahkan Amex.

Berhati-hatilah dalam meng-
asosiasikan suatu benda dan 
seseorang dengan sesuatu, baik 
suatu situasi, kondisi, maupun 
materi dan individu. Bagaimana 
seseorang diprogram sejak 
masa kanak-kanak membentuk 
predisposisi dan daya persepsi, 
sehingga sesuatu bisa saja dia-
sosiasikan secara berbeda.

Setiap saat bergerak, kita 
pasti meninggalkan jejak baik 
yang disadari maupun tanpa di-
sadari. Perkataan dan perbuat-
an pasti membuahkan sesuatu. 
Di era digital, jejak digital pasti 
membekas, walaupun telah 
berusaha dilenyapkan dengan 
berbagai aplikasi proxy dan 
penghapus jejak lainnya. 

Kenali bagaimana Anda dia-
sosiasikan dan dipersepsikan 
oleh orang lain. Apa predisposi-
si orang lain terhadap Anda. Ini 
semua akan membentuk gam-
baran terhadap diri Anda. Te-
rapkan ini dalam produk dan 
bisnis Anda. Be aware. o

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional dan Pengajar 
Bisnis, tinggal di California, AS, 
www.jenniexue.com

Berhati-hatilah 
dalam 
mengasosiasikan 
suatu benda dan 
seseorang 
dengan sesuatu.
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