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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia hidup dan mendapatkan hak nya masing – masing, begitu juga dengan 

mendapatkan hak terbebas dari ancaman maupun kritikan dari orang lain. Seiring 

berkembangnya jaman, baik ancaman maupun kritikan bisa saja datang dari siapapun dan 

kapanpun. Salah satu tindakan ancaman melalui kritikan adalah Body shaming. 

Body shaming diartikan sebagai salah satu bentuk tindakan bullying secara verbal 

maupun fisik dikutip dalam artikel glitz media. Clarke dan Kiselica (1997) menyatakan bahwa 

Body shaming didefinisikan sebagai bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang 

berulang kali melecehkan korban secara verbal dan ditujukan pada bentuk dan ukuran tubuh.  

Di Indonesia sendiri, kasus Body shaming pada tahun 2018 semakin marak dan 

dibuktikan sudah mencapai angka 966 dan dapat diselesaikan dalam 374 kasus. Dikutip dari 

WartaKotaLive.TribunNews, Mabes Polri menyatakan pelaku dapat dilacak, serta dijerat 

dengan pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 UU No.19 Undang – undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dengan ancaman hukuman 

denda 750 juta serta penjara selama 4 tahun.. Sedangkan dalam Liputan6.com tahun 2018, 

pernah dilansir kasus body shaming yang menimpa Audy Item salah seorang artis yang 

menjadi istri Iko Uwais itu mendapat komentar negatif mengenai bentuk tubuhnya. Komentar 

negatif tersebut didapatkan setelah melahirkan anak pertamanya dan perubahan bentuk 

tubuhnya yang bertambah gemuk. Audy berani untuk menanggapi komentar tersebut dengan 

tanggapan yang tajam bagi netizen.  

Setelah melakukan observasi penelitian, dari 100 respondens pelaku body shaming, 

dengan persentase 67, 7 % perempuan dan 32,3 % laki – laki, rentang usia 19 – 24 tahun serta 

aktif menggunakan media sosial dan rata – rata yang mengisi kuisioner tersebut adalah 

mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Semarang. 92,9 % mengetahui tindakan body 

shaming dan sisanya 7,1 % tidak mengetahui tindakan body shaming. Sebanyak 62,2 % masih 

belum mengetahui adanya UU ITE terkait body shaming dalam pasal 27 ayat 3 serta sisanya 
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37,8 % sudah mengetahui adanya UU ITE yang bersangkutan. Alasan pelaku memberikan 

komentar terkait tindakan body shaming yaitu sekitar 84,7 % dengan alasan bercanda, 11,8 % 

dengan alasan menyindir korbannya secara halus dan 3,5 % sisanya merasa iri. Perasaan 

pelaku setelah memberikan komentar tersebut yaitu 62,8 % menyatakan bahwa adanya bahan 

obrolan yang menarik orang lain untuk ikut mengomentari, 32,1 % bahagia karena bisa 

mengomentari postingan tersebut dan 2,6 % sisanya sudah masuk pada tahap kencanduan 

untuk berkomentar negatif dan rasa puas karena balas dendam. Sekitar 94,8 % responden 

menyetujui adanya sosialisasi UU ITE terkait body shaming.  

Sebelumnya, pada November 2018 banyak situs website yang telah memberikan 

sosialisasi UU ITE terkait body shaming melalui media sosial. Salah satu situs website yang 

mengunggah sosialisasi tersebut adalah detik.com. Dalam situsnya, melalui media infografis 

dalam poster digital. Infografis tersebut berisi pengertian mengenai body shaming, dampak 

yang dirasakan korban, serta pasal UU ITE yang digunakan untuk menjerat para pelaku. 

Namun, poster infografis digital tersebut masih kurang diketahui oleh target serta kurang 

menarik perhatian target. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan untuk membuat sebuah 

perancangan kampanye sosialisasi UU ITE body shaming yang mengarah ke pelaku untuk 

lebih bisa menginformasikan dan memberi kesadaran akan pelaku terkait dengan body 

shaming dan cara berkomentar yang baik di media sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Poster Infografis Body shaming 

(Sumber : Detik dot kom) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa masalah, antara lain : 

a. Tindakan Body shaming yang semakin marak di kalangan masyarakat. 

b. Pelaku body shaming secara tidak sadar melakukan perbuatan tersebut 

c. Memberikan sosialisasi mengenai UU ITE Body shaming dengan cara kampanye 

1.3 Batasan Permasalahan 

1.3.1 Lingkup Permasalahan 

Dalam membahas perancangan kampanye penulis membatasi hanya pada upaya 

sosialisasi UU ITE Body shaming, serta memberikan awarness atau kesadaran kepada 

pelaku body shaming. Dengan target audience kisaran laki-laki  dan perempuan dengan 

usia 19 - 24 tahun. 

1.3.2 Lingkup Demografi 

Berdasarkan lingkup pembahasan diatas, penulis berencana melakukan pendekatan 

pada target di Kota Semarang dan sekitarnya, sebagai pilot sampling untuk kota-kota 

lainnya. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan 

bahan penelitian selanjutnya : 

1. Bagaimana merancang kampanye sosialisasi UU ITE terhadap pelaku body shaming 

melalui desain komunikasi visual ? 

 

1.5 Tujuan Dan Manfaat 

1.5.1   Tujuan 

a. Mensosialisasikan UU ITE Body shaming bagi masyarakat luas khususnya di Kota 

Semarang. 

b. Memberi kesadaran pada pelaku mengenai Body shaming yang sudah dilakukan 

dapat terkena UU ITE Body shaming. 
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1.5.2   Manfaat 

a. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian dan perancangan kampanye ini dapat mensosialisasikan UU 

ITE Body shaming serta memberi edukasi bagi masyarakat luas. 

b. Bagi Institusi 

Diharapkan memberi dan menambah referensi yang baik bagi institusi tentang 

perancangan kampanye sosialisasi yang baik dalam lingkup bullying khususnya 

Body shaming.  

c. Bagi Diri Sendiri 

Mendapatkan pengetahuan tentang perancangan kampanye sosialisasi UU ITE 

Body shaming dan dapat mengetahui dampak dari bahaya Body shaming dalam 

kehidupan sehari – hari. 

 

1.6 Metodologi Perancangan 

 User Research 

Target pada perancangan kampanye sosialisasi ini adalah laki – laki dan  

perempuan dengan usia 19 - 24 tahun, dengan alasan pemilihan target yaitu sebagai 

pelaku body shaming yang dekat dan aktif dengan media sosial, serta sering upload 

foto di media sosial. Target juga memiliki kebiasaan untuk mengikuti berita dan tren 

terbaru. 

 

 Insight 

Berdasarkan data dan tinjauan dari pustaka yang berkaitan, maka penulis 

mendapatkan beberapa insight, yaitu : 

a. Tindakan Body shaming masih marak khususnya di media sosial 

b. Kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE Body shaming pasal 27 Ayat 3 Juncto 

pasal 45 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 yang sebelumnya telah dilakukan masih 

kurang menarik bagi target 

c. Kurangnya kesadaran pelaku akan tindakan body shaming yang telah 

dilakukan. 
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 Background Research 

Permasalahan target adalah masih kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE Body 

shaming khususnya di media sosial, sehingga mempengaruhi target untuk melakukan 

tindakan yang lebih lanjut dalam memberi komentar terkait body shaming pada 

korbannya. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui 4 cara. Yang 

pertama adalah kuisioner, kuisioner ini ditujukan bagi mahasiswa yang menggunakan 

media sosial. Kuisioner ini digunakan untuk mengetahui banyaknya responden yang 

aktif di media sosial, mengetahui tentang Body shaming, serta berapa banyak 

responden yang belum mengetahui tentang UU ITE Body shaming. 

Wawancara mendalam merupakan metode kedua yang digunakan dalam penelitian 

ini. Wawancara ditujukan pada salah satu pelaku serta korbannya di media sosial 

instagram. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan serta dampak 

yang ditimbulkan akibat Body shaming, serta mengetahui atau tidaknya mengenai UU 

ITE Body shaming di media sosial. 

Yang ketiga studi literatur, dilakukan dengan mencari buku, jurnal, serta artikel 

terkait tentang UU ITE Body shaming di media sosial dan desain komunikasi visual. 

Studi literatur dilakukan untuk mengetahui teori – teori yang mendasari penelitian ini. 

Keempat melalui internet, mengenai topik permasalahan seputar kurangnya 

sosialisasi UU ITE body shaming dan menggunakan sumber yang valid. Mengetahui 

berita terkini mengenai UU ITE Body shaming. 

 

 Initial Concept 

Peneliti menemukan 4 masalah utama, yaitu tindakan Body shaming masih marak 

khususnya di media sosial, kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE Body shaming 

pasal 27 ayat 3 Juncto pasal 45 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016. Kurangnya kesadaran 

pelaku akan tindakan body shaming yang telah dilakukan. Dari 3 masalah tersebut, 

peneliti menggunakan 4 metode penelitian. Keempat metode penelitian tersebut 

memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Setelah mendapatkan hasil, dari metode 

kemudian dianalisa menggunakan what to say dan how to say lalu diselesaikan 

menggunakan AISAS. 

Dari permasalahan yang ditemukan diatas, penulis akan membuat sebuah 

kampanye sosial yang bertujuan untuk mensosialisasikan UU ITE Body shaming. 
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Penulis juga akan membuat sebuah booth/event yang nantinya bertujuan untuk 

mensosialisasikan UU ITE body shaming serta memberi kesadaran pelaku body 

shaming untuk tidak berkomentar secara negatif di media sosial. 
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SKEMA PERANCANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Skema Perancangan 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 Jurnal “Bicara Soal Perempuan : Citra Tubuh dan Budaya Body shaming” (Divisi 

Penelitian dan Pengembangan) 

Standar ideal dalam kecantikan saat ini sangatlah membuat perempuan berusaha 

lebih keras agar dapat membentuk badan yang sesuai dengan standar. Selain itu ada 

pula yang mementingkan kecantikan pada wajah agar terlihat lebih menarik. 

 Dari jurnal tersebut,  dapat disimpulkan bahwa remaja perempuan lebih banyak 

memperhatikan standar ideal dari pandangan publik yang dapat menimbulkan konflik 

itu sendiri. masalah baru muncul ketika seorang remaja perempuan mulai mengoentari 

tubuh seseorang dan mulai membandingkan dengan dirinya yang masih dianggap 

sepele padahal hal tersebut dapat menimbulkan rasa sakit hati pada orang yang 

dikomentari. 

 Jurnal “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat” (Suyanto Sidik, Fakultas 

Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya) 

Membahas tentang derasnya arus globalisasi yang terjadi, telah menimbulkan 

berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama di bidang 

teknologi yang termasuk di media sosial. Seiring berubahnya seluruh aspek, hal 

tersebut berdampak pada tingkah laku masyarakat sehingga aspek hukum pun 

berubah.  

Disimpulkan bahwa munculnya UU ITE memberikan dampak bagi masyarakat yang 

aktif menggunakan media sosial. Masyarakat diberikan hak serta kebebasan 

berpendapat di media sosial, namun hal negatif yang awalnya dianggap wajar ternyata 

berubah setelah munculnya UU ITE yang berlaku. Masyarakat yang mendapat 

komentar negatif mendapat dampak yang kurang menyenangkan, serta pelaku yang 

telah memberikan komentar tersebut bisa saja dijerat oleh pasal yang berlaku. 

 

 

 

 

 

BAB II 


