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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan mental yang baik merupakan kondisi ketika batin kita berada dalam 

keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati 

kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Menurut World Health 

Organization (WHO) kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap  

individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi 

tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, 

dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Jika komponen-

komponen tersebut dirasa tidak berfungsi dengan baik dan tidak selaras maka bisa 

dikatakan adanya gangguan kesehatan mental.  

Terjadinya masalah atau gangguan kesehatan mental dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, seperti adanya tekanan sosial, akademik maupun pekerjaan. 

Gangguan kesehatan mental sangat memungkinkan untuk didapati oleh semua 

kalangan usia. Namun salah satu kelompok yang rentan yaitu ada pada mahasiswa 

atau masa dewasa muda. Mengapa demikian? pada masa itu terjadi proses 

pendewasaan menuju tingkat berikutnya yaitu work life, sehingga menimbulkan 

tekanan dan kegalauan yang dapat memicu adanya gangguan kesehatan mental. 

Dewasa muda adalah masa transisi dari masa remaja ke dewasa yang disebut 

sebagai beranjak dewasa (emerging adulthood) terjadi dari usia 18 sampai 25 tahun 

(Arnet dalam Diane, Ruth, & Sally, 2015:7). Tekanan sosial dari sosial media dan 

berbagai informasi dari internet juga salah satu yang paling mempengaruhi 

kesehatan mental para dewasa muda dimana internet dan sosial media sudah 

menjadi makanan sehari-hari.  

Internet memudahkan dan mencakupi segala kebutuhan informasi 

penggunanya. Pengertian kesehatan mental hingga identifikasi gejala gangguan 

kesehatan mental dengan sangat mudah dapat ditemukan di internet dari berbagai 

sumber. Mudahnya akses informasi mengenai gangguan kesehatan mental memang 
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memberi dampak baik dalam literasi kesehatan mental di masyarakat, namun tidak 

jika pengguna tidak pintar dalam menyerap informasi yang diterimanya. Informasi 

yang tidak valid isi dan sumbernya seperti beberapa kuis dan tes psikologi yang 

banyak tersebar di internet dapat mendorong seseorang melakukan diagnosis 

mandiri (self-diagnosis) yaitu mengklaim dirinya memiliki sebuah gangguan 

mental tanpa konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Sedangkan untuk 

mengetahui seseorang mengalami gangguan mental membutuhkan diagnosis dari 

ahli, yaitu dari psikolog atau psikiater sehingga pengobatan dapat diberikan dengan 

benar dan tepat.  

Self-diagnosis menjadi bahaya dan dapat memperburuk keadaan seseorang 

yang mengalami gangguan kesehatan mental jika kemudian tidak mencari bantuan 

dari ahli. Jika terjadi kesalahan dalam mendiagnosa, gangguan kesehatan mental 

yang sebenarnya dialami bisa jadi tidak terdeteksi dan akan memperparah gangguan 

tersebut. Bahkan dapat memicu timbulnya gangguan kesehatan mental yang lain. 

Gangguan kesehatan mental tidak dapat dikira-kira atau disamaratakan lebih lagi 

jika hanya berpatokan dari informasi di internet. Penting untuk memahami bahwa 

kesehatan mental adalah spektrum yang sangat besar. Seseorang dapat merasa 

tertekan dan tidak mengalami depresi, atau seseorang juga dapat merasa cemas dan 

dinyatakan memiliki gangguan kecemasan. 

Dilansir dari Yayasan Sehat Mental Indonesia (YSMI) yang merupakan layanan 

kesehatan mental yang berpusat di Kota Bandung faktanya memberikan informasi 

dan menyutujui bahwa self-diagnosis yang sering kali dilakukan oleh kalangan 

dewasa muda merupakan hal genting yang perlu untuk lebih di edukasi. Fakta di 

lapangan sendiri menunjukkan bahwa kini gangguan kesehatan mental kerap terjadi 

pada kalangan dewasa muda, dan self-diagnosis dapat dibilang sudah menjadi cara 

yang biasa dilakukan dalam men-judge gangguan kesehatan mental yang mereka 

rasakan.  

Saat ini topik kesehatan mental sudah mulai banyak diperbincangkan khususnya 

di media sosial. Semakin banyak isu yang diperbicangkan memang semakin banyak 

pula informasi yang didapatkan. Namun dengan luapan informasi yang begitu 

banyak pengguna harus lebih pintar memilah yang benar dan tidak. Para penyintas 
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gangguan mental juga mulai berani untuk berbagi cerita dan pengalaman, serta 

menyuarakan pendapatnya mengenai kesehatan mental di media sosial. 

Pengalaman nyata para penyintas tentu memberikan banyak edukasi, tetapi bukan 

berarti yang dirasakan dan dialaminya bisa disamakan dan diaplikasikan ke diri tiap 

orang tanpa konsultasi dengan para ahli. Begitu banyak faktor yang dapat 

mendorong seseorang untuk dapat sembarang melakukan self-diagnosis dalam 

kesehatan mentalnya.  

Meskipun diskusi mengenai kesehatan mental dan gangguan kesehatan mental 

sudah ada bahkan banyak, kampanye-kampanye tersebut belum banyak membahas 

mengenai perilaku self-diagnosis. Kurangnya informasi mengenai bahaya self-

diagnosis menyebabkan makin banyaknya orang yang melakukan hal tersebut tanpa 

disadari. Selain dibutuhkan informasi dan edukasi mengenai kesehatan mental itu 

sendiri, dibutuhkan informasi dan edukasi yang dapat menyadarkan bahwa 

kepintaran dalam menggunakan internet dan memilah informasi di zaman yang 

serba digital ini sangatlah penting.  

 Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan maka pada proyek akhir ini akan 

dibuat perancangan kampanye sosial mengenai lingkup bahaya self-diagnosis 

dalam kesehatan mental. Perancangan akan dibuat dengan pendekatan yang 

sekiranya akan relate dengan kalangan dewasa muda, dimana memang target 

audiens dari kampanye ini adalah mahasiswa di kalangan dewasa muda usia 21-24. 

Kampanye sosial ini diharapkan berdampak baik dan dapat meningkatkan 

awareness target audiens mengenai kesehatan mental. Perancangan kampanye 

dimulai dari pengumpulan data hingga baru nantinya menuju strategi kreatif. Hasil 

perancangan akan dalam bentuk digital. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana merancang strategi kampanye yang tepat untuk meningkatkan 

awareness target audiens  tentang bahaya self-diagnosis dalam kesehatan 

mental?   

2. Bagaimana konsep visual perancangan kampanye agar pesan dapat 

tersampaikan dengan maksimal kepada target audiens? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah pada proyek akhir ini, yakni: 

1. Perancangan terbatas pada memberi informasi dan pemahaman tentang 

bahaya self-diagnosis terhadap kesehatan mental tanpa mengubah perilaku 

dari target audiens. 

2. Perancangan kampanye proyek akhir ini dibatasi dengan publikasi yang 

dilakukan secara daring pada beberapa platform yang telah ditentukan. 

1.4 Maksud dan tujuan 

Perancangan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran target audiens 

mengenai bahaya self-diagnosis dalam kesehatan mental. 

1.5 Manfaat Perancangan 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang sebuah 

kampanye dengan komunikasi visual yang baik, efektif dan komunikatif. 

 

2. Bagi Target Audiens 

Menambah pengetahuan dan pemahaman dari hasil perancangan kampanye. 

 

3. Bagi Universitas Widyatama 

Menambah referensi bagi akademis Desain Komunikasi Visual mengenai 

kampanye dalam topik kesehatan mental, serta sebagai bahan masukan 

untuk penulis selanjutnya. 
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4. Bagi Yayasan Sehat Mental Indonesia (YSMI) 

Mampu menjembatani informasi maupun edukasi seputar kesehatan mental 

kepada target audiens. 

 

1.6 Deskripsi Pemberi Pekerjaan 

Nama Pemberi Pekerjaan: Yayasan Sehat Mental Indonesia (YSMI) 

Alamat: Jl. Cirengot No.3, Sukamulya, Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 

40294 

Telp: +62 22 63 72 7171 

Website: sehatmental.org 

Instagram: @ysmi.id 

Yayasan Sehat Mental Indonesia (YSMI) merupakan sebuah Lembaga yang 

bergerak dalam Sosial Kemanusiaan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Human Service 

Non-Governmental Organization). 

1.7 Tahapan Perancangan 

Berikut ini penjelasan singkat mengenai langkah-langkah perancangan 

Kampanye Sosial Bahaya Self-diagnosis Dalam Kesehatan Mental:  

1. Memilih topik/isu yang akan diangkat. Mencari tahu apa yang sedang 

menjadi pembicaraan di internet maupun media sosial dan juga dari apa 

yang menjadi pemikiran pemberi pekerjaan yaitu YSMI. 

2. Melakukan survey dan riset. 

3. Mengumpulkan sumber-sumber data. 

4. Menganalisis data. 

5. Membuat konsep perancangan. Konsep media dan kreatif. 

6. Membuat desain. Merealisasikan konsep yang telah dibuat. 

7. Evaluasi.  

8. Karya final. 


