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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Target Audience 

3.1.1 Angket 

Peneliti menyebarkan angket kepada 100 mahasiswa di Semarang untuk 

mendapatkan data secara kuantitatif mengenai banyaknya pelaku body shaming di 

media sosial dan apa penyebabnya. 

Dari angket ini didapatkan bahwa pelaku body shaming di Semarang sebanyak 

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

tahun serta aktif menggunakan media sosial. 92,9 % mengetahui tindakan body 

shaming dan sisanya 7,1 % tidak mengetahui tindakan body shaming. 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 membuat orang 

lain tertawa dan 2,6 % sisanya sudah masuk pada tahap kencanduan untuk 

berkomentar negatif dan rasa puas karena balas dendam.  Sebanyak 62,2 % masih 

belum mengetahui adanya UU ITE terkait body shaming dalam pasal 27 ayat (3) 

dan sisanya 37,8 % sudah mengetahui adanya UU ITE yang bersangkutan. Sekitar 

94,8 % responden menyetujui adanya sosialisasi UU ITE terkait body shaming.  

 

3.1.2. Wawancara 

Wawancara pertama dilakukan dengan pelaku body shaming. Dari beberapa hasil 

wawancara yang dilakukan diketahui bahwa selama ini mereka tidak sadar bahwa 

berkomentar di media sosial yang dapat mengarah ke tindakan body shaming. 

Mereka mengaku hal tersebut dilakukan secara spontan dan mencari bahan untuk 

bercandaan dengan korbannya. 

Diketahui juga faktor yang mempengaruhi adalah selain bercanda, pelaku juga 

menganggapbahwa komentar tersebut dapat menjadi sebuah bahan obrolan yang 

menarik serta mendapat perhatian dari orang lain untuk ikut berkomentar di media 
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sosial. Faktor lainnya adalah, pelaku memang meluangkan waktu untuk bermain 

gadget dan melihat media sosial saat ada waktu luang ataupun saat keluar dengan 

teman – temannya.  

Setelah melakukan wawancara, pelaku diketahui belum mendapat informasi 

mengenai sosialisasi lebih lanjut mengenai UU ITE body shaming di media sosial. 

Oleh sebab itu, pelaku terus melakukan hal tersebut karena masih banyaknya dari 

korban yang belum berani untuk memberikan komentar secara tegas serta memilih 

untuk menjawab komentar tersebut dengan santai. 

 

Peneliti melakukan wawancara kedua dengan seorang pengacara kepada 

pengacara (Ph) ( Elfrida Langgeng. S.Sh., M.Hum. ) yang concern terhadap masalah 

hukum di bidang UU ITE. Dengan tujuan mencari penyelesaian masalah dan 

mengetahui faktor penyebab body shaming dari segi hukum. 

Dari jawaban Ibu Frida, tujuan adanya UU ITE adalah masyarakat tahu bahwa 

sudah dijalankan dan dapat terkena sanksi. Sedangkan ada beberapa manfaat, yaitu 

lebih berhati – hati dalam berbicara maupun berkomentar di sosial media, 

menggunakan bahasa dan pemilihan kata yang baik. 

Rentang usia sebagai pelapor body shaming adalah mulai dari usia 17 tahun, yang 

sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Hampir semua UU ITE berisi pasal 

yang mengarah pada media sosial, namun yang mengarah serta dalam pengawasan 

pada tindakan body shaming adalah pasal 27 Ayat 3 Juncto pasal 45 ayat 3 UU No. 

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 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 penjara 

paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 750 juta.  

Menurut Ibu Frida, batasan dalam mengunggah foto serta status di media sosial 

adalah masih batas wajar seperti, mengunggah foto yang tidak memperlihatkan 

bentuk tubuh secara vulgar dan sudah berbau pornografi. Beliau juga mengatakan 

bahwa masyarakat Indonesia masih belum paham akan hukum yang berlaku di 

Indonesia, karena status dan pendapan ekonomi yang rendah banyak masyarakat 

dengan status menengah kebawah masih buta akan hukum di Indonesia. 
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3.1.3. Studi Pustaka 

Dalam bukunya berjudul “Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan 

Keadilan Gender”, Gandhi Lapian (2012: 141) menyatakan bahwa sosialisasi 

dalam rangka perbaikan status perempuan ternyata amat sangat penting. 

Menumbuhkan kesadaran anggota masyarakat memang merupakan bagian dari 

metode studi perempuan. Kenyataan yang dihadapi adalah bahwa pendidikan 

hukum masih berfokus pada ketentuan peraturan hukum secara formalitas. 

Sosialisasi kepada masyarakat juga memerlukan pengetahuan mengenai pluralisme 

sistem dan substansi hukum. 

 

3.1.4. Internet 

Dalam perancangan kampanye “Stop Ejek Gemuk”, Feby Arum (2018) 

menyatakan bahwa Bullying secara umum dapat.di definisikan sebagai usaha 

tindakan penyiksaan yang menggangu/mencela kehidupan orang lain sehingga 

orang tersebut tidak merasa nyaman secara berulang – ulang. Kasus Bullying 

sendiri masih sering terjadi di lingkungan sekolah-an. Yang biasa di lakukan oleh 

sekelompok orang.yang lebih kuat, lebih senior, lebih besar, dan lebih banyak 

terhadap seseorang yang.lemah, junior ataupun lebih kecil. 

Berdasarkan hasil riset, data menunjukkan bahwa beberapa faktor terjadinya 

bullying adalah dari keluarga, teman sebaya, televisi dan lingkungan sekitar. Lain 

halnya dengan Pelaku Bullying, Korban Bullying juga memiliki karakteristik yang 

berbeda. Biasanya korban bullying juga memiliki.masalah di rumah yang membuat 

mereka sedih. Memiliki perbedaan yang menimbulkan bullying secara fisik 

ataupun materi. Jika di lihat dari penjelasan-penjelasan di atas, Wanita Gemuk 

merupakan salah satu korban bullying. Mereka memiliki.kekurangan secara fisik 

yang kurang menarik. Dari situ pelaku bullying memiliki celah untuk dapat 

melalukan tindakan mengejek.  

3.2 Strategi Komunikasi 

3.2.1. Sasaran Khalayak dan target audience 

 a. Geografis 

Mahasiswa usia 19 – 24 tahun laki-laki dan perempuan sebagai pelaku body 

shaming 

Ses A-B 
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Berdomisili di Kota Semarang 

 b. Demografis 

 Target audience adalah mahasiswa dengan rentang 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. Dengan SES A-B karena 

kecenderungan yang dilakukan adalah bermain gadget, nongkrong, dekat dengan 

dunia media sosial, dan mengikuti tren atau aktivitas terbaru.  

 c. Psikografis dan Behavioral 

o Aktif menggunakan gadget 

o Dekat dengan media sosial  

o Sering mengunggah foto atau video di akun media sosial 

o Sering mengomentari foto atau video di akun orang lain 

o Menanggapi masalah dengan candaan dan jarang untuk bisa serius 

 

3.3 Analisa Target Sasaran 

3.3.1. Analisa SWOT 

 

a. Kekuatan (Strenght) 

Perancangan ini dapat menginformasikan atau mensosialisasikan UU ITE body 

shaming di media sosial bagi para pelaku. Dengan adanya event kampanye yang 

akan dibuat ini, diharapkan dapat memberi informasi mengenai UU ITE yang 

terkait dengan body shaming. 

b.   Kelemahan (Weakness)  

Pelaku body shaming masih memberikan komentar yang dibuat untuk 

kepuasan diri mereka sebagai bahan candaan atau sekedar basa basi. Pelaku juga 

masih belum mengetahui adanya UU ITE terkait body shaming di media sosial.  

c. Kesempatan (Opportunity)  

Dengan perancangan ini, pelaku mendapat informasi mengenai UU ITE yang 

berlaku serta dapat megurangi tindakan body shaming melalui komentar di media 

sosial yang digunakan.  

d. Ancaman (Treat)  
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Bullying yang mengarah pada tindakan body shaming telah terjadi sejak 

dahulu, persentase yang besar serta hingga sekarang menjadi masalah dan belum 

adanya penyelesaian yang signifikan. Dan belum adanya pengetahuan serta 

informasi mengenai UU ITE terkait body shaming yang berlaku.  

e. Tone and manner  

Perancangan ini akan menggunakan gaya bahasa Inggris, untuk memberikan 

kesan yang modern dengan target sasaran mahasiswa dan agar dapat mencakup 

ranah yang luas. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris yang umum, 

memberi awarness, semangat, serta friendly.  

Warna yang digunakan adalah warna panas, untuk memberikan semangat dan 

dorongan kuat serta kesan positif agar dapat menarik perhatian dan 

menggambarkan citra untuk membangun image dengan alasan pemilihan warna 

berdasarkan teori warna yang sudah ada di bab sebelumnya. Akan menggunakan 

jenis huruf Sans Serif untuk memberikan kesan lugas dan modern, juga akan 

menggunakan jenis huruf casual script untuk memberikan kesan friendly dan 

fleksibel. Alasan pemilihan jenis huruf berdasarkan teori tipografi yang sudah ada 

di bab sebelumnya yaitu adanya karakter yang ingin ditonjolkan dalam 

perancangan kampanye ini. 

 

3.3.2. Konsep Penyampaian Pesan ( what to say ) 

 Tema kampanye 

Berdasarkan hasil studi komparasi pada bab sebelumnya, maka tema 

kampanye ini adalah menginformasikan UU ITE body shaming serta memberi 

awareness atau kesadaran terhadap cara berkomentar di media sosial tanpa 

melanggar hukum yang berlaku. Dengan tema ini diharapkan audience dapat 

membatasi cara berkomentar yang bersifat negatif dan memberi komentar yang 

positif di media sosial serta tidak menyalahi aturan yang berlaku. 

 Judul kampanye 

Perancangan kampanye ini akan berjudul “Say It !” . Nama ini diambil sesuai 

dengan rencana kampanye yang akan dibuat. “Say It !” disini berarti berbicara 

mengucapkan sesuatu hal, mengungkapkan pendapat. Karena nantinya event akan 

dibuat seperti memberi kesadaran dalam berkomentar serta memberi informasi 

mengenai hukum yang berlaku dalam UU ITE terkait body shaming. Dan judul 
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disini merupakan kata mengajak, agar seseorang terdorong untuk memberi 

komentar secara bijak di media sosial. Judul ini menggunakan bahasa Inggris  karena 

target adalah kalangan akademisi yaitu mahasiswa dengan SES A dan B. 

Tagline dari perancangan kampanye ini adalah “Think Before You 

Commenting”. Memberikan kata yang mudah diingat dan memiliki makna bahwa 

sebelum berkomentar ada baiknya untuk memikirkan apa yang akan ditulis dalam 

komentar tersebut, seperti pada hasil studi komparasi yang membahas mengenai 

perancangan kampanye yang bersifat mengajak dan menyuarakan pendapat dari 

target. 

 Strategi visual 

Perancangan ini akan menggunakan gaya desain minimalis-abstrak. Desain 

minimalis-abstrak dipakai karena dapat menarik minat target untuk dapat melihat 

perancangan kampanye yang dibuat. Selain itu juga peneliti mendapat hasil 

persentase terbanyak sebesar 92,3 % dari responden memilih gaya desain 

minimalis-abstrak pada perancangan kampanye ini. Gaya desain ini akan 

digunakan dalam tahapan media seperti pada poster, ambience media, x-banner dan 

yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Referensi Desain Minimalis-Ilustrasi 

( Sumber : Behance.com) 

 

Layout yang akan digunakan pada poster perancangan ini juga menggunakan 

layout yang minimalis dan statis, namun masih dapat terbaca oleh target. Font yang 

akan digunakan yaitu menggunakan font sans serif yang memberikan kesan lugas 
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dan modern yang dapat menarik minat target untuk dapat membaca poster event 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Referensi Layout dan Font Sans Serif 

( Sumber : Behance.com) 

Warna yang digunakan dalam perancangan kampanye ini menggunakan 

warna bold colors yang dapat dipadukan dengan minimalis-ilustrasi. Warna bold 

dipilih karena memberi kesan berani serta modern dan warna bold juga menjadi 

salah satu tren saat ini. Warna yang digunakan adalah warna panas yang dapat 

menarik minat target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Referensi Minimalis Bold Colors  

( Sumber : Colours.cafe) 

 

3.3.3. Strategi penyampaian pesan ( how to say ) 

a. Attention 
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Untuk memberi awareness kepada target sasaran akan dibuat ambient media 

dengan membagikan mousepad, softcase dan stiker kepada target yang berada di 

sekitar kampus atau tempat nongkrong.  

Media dipilih karena kebiasaan target yang dekat di media sosial, 

berhubungan dengan laptop maupun smartphone. Mengajak target untuk bisa 

berpikir dalam memberikan komentar yang akan diunggah dalam media sosial. 

Media kedua yaitu poster berada di cafetaria kampus. Poster series digunakan untuk 

memberi awareness serta dapat mengetahui informasi lebih lanjut seputar event di 

barcode yang telah disediakan.Setelah scan barcode, target dapat memperoleh 

informasi melalui instagram yang berisikan event maupun info seputar body 

shaming. 

 

b. Interest 

Poster dan X-banner memuat tentang isi dan tujuan dari kampanye, 

menampilkan pengisi acara yang mampu menarik masa, seperti musisi Danilla 

Riyadi dan pembicara pada talkshow yaitu Rudiantara dari Kominfo, Tasya 

Kamila, serta Jovi Adhiguna sebagai influencer, dalam poster tersebut juga sudah 

dijelaskan bahwa acara tersebut gratis ditambah dengan akan diadakannya 

pembagian merchandise dan voucher.  

Poster dan X-banner ini akan ditempelkan di beberapa kampus di kota 

Semarang. Yang letaknya di cafetaria, atau dinding tempat poster acara yang 

tersedia. 

 

c. Search 

Dalam tahap ini, akan diberikan link website say.it.id yang berisi informasi 

lebih lanjut mengenai event. Juga akan ada informasi mengenai sosialisasi UU ITE, 

dampak body shaming, cara mengatasi body shaming, serta yang lainnya. 

Sebelumnya target harus login dulu menggunakan username dan password yang 

sudah diberikan, kemudian setelah login akan mendapatkan tiket online agar dapat 

masuk ke acara “Think Before You Commenting” secara gratis. 

 

d. Action 

Tahapan action dilakukan melalui event “Think Before You Commenting” 

yang akan diadakan di kampus UNIKA Soegijapranata tepatnya di Selasar Thomas 



  

21 
  

Aquinas. Tempat tersebut dipilih karena letaknya yang strategis, serta sudah 

diketahui oleh mahasiswa lain di luar kampus. Event ini merupakan salah satu 

media untuk menggaet masa kalangan mahasiswa. 

Audience akan menunjukkan tiket online agar dapat masuk. Event ini akan 

terdiri dari beberapa acara : 

1. Talkshow singkat pada pukul 10 pagi. Dipilih pukul 10 pagi karena 

menyesuaikan kegiatan di kampus yang ramai. Talkshow berisi tentang 

sosialisasi UU ITE terkait body shaming dengan mendatangkan seorang pakar 

atau ahli hukum, seorang influencer yaitu Jovi Adhiguna, dan seorang artis 

Tasya Kamila. Jovi Adhiguna dipilih karena aktif di media sosial instagram 

dan juga youtube serta pernah mendapat komentar negatif mengenai bentuk 

tubuhnya dan mendapat julukan sebagai seorang androgini yaitu seseorang 

yang mempunyai sisi feminim dan maskulin sekaligus. Sedangkan Tasya 

Kamila seorang artis lulusan luar negeri di Columbia University dengan 

jurusan Administrasi Publik serta sebagai moderator dari mahasiswa. 

Talkshow selama 2 jam menjelaskan secara singkat informasi mengenai UU 

ITE terkait body shaming, dampak, akibatnya serta dilanjutkan sesi tanya 

jawab seputar body shaming. Kehadiran influencer serta artis digunakan untuk 

menarik massa dan talkshow menjadi terkesan santai dan tidak formal.  

2. Ditutup dengan live music sebagai hiburan. 

3. Photobooth, akan digunakan sebagai media pendukung sekaligus share ke 

instagram dengan memberikan tag serta hastag ke akun instagram. Setelah 

upload akan mendapatkan voucher minuman buy 1 get 1 yang berlaku di 

cafetaria kampus. Hal ini selain mempromosikan event juga mempromosikan 

akun instagram. 

 

e.  Share 

Dalam tahapan share, target yang sudah mengikuti event akan mendapatkan 

merchandise (kaos, totebag, mousepad, softcase handphone dan stiker). Tidak 

hanya itu, target juga dapat membantu mempromosikan acara ini melalui challenge 

yang diadakan. Challenge berupa target dapat menyematkan komentar di akun 

instagram say.it “kamu cantik hari ini” dan mention ke 3 teman lain dan sertakan 

hastag. Setelah target mengikuti challenge, akan mendapat voucher buy 1 get 1 
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yang dapat digunakan di cafetaria kampus. Dan dapat berfoto dengan ambient 

media yang sudah tersedia dalam tahapan attention sebelumnya. 

 

3.4 Strategi Media AISAS 

3.4.1. Objektif Media  

 

  ATTENTION  

 

Poster, Ambient 

Media, Sosial 

media, Stiker 

 

 

Kampus dan tempat nogkrong, Kantin Kampus, 

Pintu masuk Fakultas 

 

Desember 2019 

INTEREST 

 

X banner, Poster 

Event 

 

 

Dikampus dimana target sasaran melakukan 

aktivitasnya setiap hari  

 

Januari-Maret 

2019 

SEARCH 

 

Instagram, Link 

Website, Tiket 

 

 

Konten terkait komentar mengenai body shaming, 

informasi mengenai UU ITE yang berlaku, 

kampanye yang dibuat 

 

 

April 2019 

ACTION 

Event: 

Talkshow, 

Photobooth, 

Musik 

 

Di kampus dimana target melakukan aktivitas. 

Event berisi talkshow yang menginformasikan UU 

ITE terkait body shaming yang dihadiri oleh 

seorang pakar hukum dan beberapa influencer.  

 

Mei 2019 
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SHARE  

 

Voucher / 

 Merchandise 

 

Saat Event / Action berlangsung 

 

Mei 2019  

Tabel 3.1 Tabel AISAS 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

3.4.2. Pendekatan media 

Perancangan kampanye sosial ini akan menggunakan pendekatan teknologi dan 

interaksi serta sesuatu yang aware dan informatif. Agar mahasiswa tertarik untuk 

mengikutinya. 

 

 

3.4.3. Strategi Anggaran 

Attention Biaya 

Ambient media   Rp. 10.000.000 

Sosial media   Rp. 5.000.000 

Poster   Rp. 15.000.000 

Stiker   Rp. 10.000.000 

Interest Biaya 

Poster Rp. 15.000.000 

X banner Rp. 5.000.000 

Item Dll Rp. 5.000.000 

Search Biaya 

Website   Rp. 10.000.000 

Action Biaya 

Backdrop Rp. 3.000.000 

Musik Rp. 5.000.000 

PemSay It ! Rp. 50.000.000 

Photobooth Rp. 3.000.000 

Share Biaya 

Voucher Rp. 10.000.000 
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Merchandise Rp. 10.000.000 

Jasa Desain Rp. 30.000.000 

Total Rp. 186.000.000 

Tabel 3.2 Tabel Budgeting 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


