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Mengapa “Cancel Culture”
Ini Sering Berimbas ke Public Figure?

Halo sobat!, jumpa kembali dalam Buletin Perisai UP.
Oyaa sobat, Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai
istilah “Cancel Culture”?
Sepertinya ada yang sudah tahu dan ada yang belum pernah tahu yaa,
Yukk simak penjelasan terlengkapnya di bawah ini.

Apa itu Cancel Culture?
Seperti yang telah diketahui,
cancel culture merupakan aksi
boikot masyarakat karena perilaku
yang tidak memuaskan seperti
ucapan atau skandal. Ada banyak
bentuk cancel culture mulai dari
cancel culture terhadap rasisme /
ujaran kebencian hingga hilangnya
freepik.com/freepik
dukungan dari masyarakat. –
Parapuan.co
Cancel culture belakangan memang menjadi tren tersendiri di dunia
hiburan sekaligus menjadi sesuatu yang menakutkan bagi banyak
pesohor. Aksi boikot ini khususnya banyak terjadi di Amerika Serikat
dan Korea Selatan.
Menurut Lisa Nakamura, seorang profesor di University of
Michigan, Amerika Serikat menjelaskan cancel culture adalah "boikot
budaya" terhadap selebriti, merek, perusahaan, atau konsep tertentu
lainnya. Umumnya dilakukan kepada pesohor yang tersandung
skandal atau isu akan perilakunya yang bermasalah. Bentuk boikot
yang diberikan juga bisa berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang
kehilangan berbagai kontrak pekerjaan, bullying di media sosial,
pengurangan adegan dalam sebuah drama, filmnya sulit tayang dan
kehilangan penggemar.

Awal Mula Cancel Culture

Cancelled / infoworld.com

Istilah ‘meng-cancel’ seseorang
pertama kali muncul dalam film
yang berjudul ‘New Jack City’
tahun 1991. dalam film tersebut
ada suatu adegan yang berisi
dialog “Cancel that b*tch. I’ll buy
another one."
Pada 2014, kata 'cancel' pun
mulai
diucapkali
digunakan
setelah satu satu episode reality
show VH1 berjudul 'Love and
Hip-Hop: New York'. acara
tersebut menampilkan adegan
galat satu bintangnya Cisco
Rosado
berteriak
di
gadis
incarannya, "You’re canceled,".
Nah, sejak saat itu, istilah
‘cancel’ ini kemudian menjadi
kian terkenal menjadi bahan
candaan yang digunakan oleh
kaum kulit hitam di Twitter.
tetapi, pada akhirnya menjadi
serius saat istilah ini ditujukan di
public figure yg dianggap
kontroversial dan problematik.

Dampak Cancel Culture
Akhir-akhir ini media sosial
pada
satu
sisi
memang
memperlihatkan banyak sekali
kemudahan. tetapi disisi lain,
ketika penggunanya semakin
diluar batas dari norma sosial,
risiko yang tak jarang ada ialah
keresahan
serta
bisa
menyebabkan adanya cancel
culture.
Ini ada kaitannya dengan
beberapa tokoh publik yang
terkena skandal tertentu. Hal ini
tentu memiliki dampak bagi
publik
figur
itu
sendiri.
Dampaknya pun mampu sangat
fatal. Sekalinya orang terkena
Cancel Culture, dampaknya
mampu kehilangan pekerjaan
bahkan pembatalan kontrak kerja
sama.

cancel culture berujung cyber bullying /
freepik.com/pikisuperstar

Wih ternyata dampak dari culture cancel sangat berpengaruh
ya untuk karir publik figur. Lalu, adakah contoh kasus dari publik
figure yang berhasil keluar dari Culture Cencel dan comeback ?
Ternyata adaaa.

Kim Seon Ho dalam Hometown Cha-Cha-Cha. (tvN via Instagram/ salt_ent)

Nahh, cancel culture yang saat ini yang menjadi hangat
diperbincangkan kasus Kim Seon Ho yang meledak di dunia
maya. Seperti yang banyak diberitakan, Kim Seon Ho dikabarkan
melakukan pemaksaan aborsi kepada mantan pacarnya. Hal ini
sontak mendapatkan perhatian publik. Kabar Terbarunya, scandal
yang diberitakan tidak sepenuhnya benar, dan Kim Soen Ho
sudah meminta maaf kepada mantan pacar dan penggemarnya.
Karena kejujurannya ini, penggemar bersimpati dan tetap
mendukung Kim Seon Ho untuk tetap berkarir.

IDDLE

“ Pulang ”

Pada akhir perang di Irak, seorang tentara Amerika menelpon kedua orang tuanya di kampung
halamannya.
“Hai Ayah dan Ibu” kata tentara tersebut. “Mereka akan mengirimku pulang dalam beberapa
hari. Ketika aku pulang, maukan kalian mengurusku hanya untuk beberapa saat saja?” Orang
tuanya merasa sangat senang mendengar berita bahwa anaknya akan pulang ke rumah.
“Tentu saja!” balas ayahnya. “Kau bisa tinggal bersama kami selama yang kamu mau”. Lalu
anaknya berkata “Salah satu temanku tidak memiliki tempat tinggal untuk dituju, dan apakah
Ayah dan Ibu keberatan jika ia ikut tinggal bersama kita sebentar saja?”
“Tidak apa, temanmu selalu kami sambut dengan baik untuk tinggal di rumah” kata Ibunya.
“Tetapi ada yang harus kalian ketahui” kata anaknya. “Temanku itu habis menginjak lading
ranjau saat kami berperang. Dia kehilangan kedua tangan dan kakinya.”
Setelah berdiam cukup lama Ibunya mengatakan “Baiklah, tidak apa-apa jika hanya beberapa
hari, tetapi sangat merepotkan untuk mengurus orang cacat. Itu akan menjadi beban bagi
kami. Mungkin akan lebih baik jika kau dapat menemukan rumah sakit untuk sekumpulan
veteran perang.”
Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi si anak langsung menutup telponnya. Keesokan
harinya, orang tuanya mendapat telepon dari komandan pasukan anaknya. Dengan sangat
menyesal ia mengatakan bahwa anaknya bunuh diri. Mendengar kabar tersebut, orang tuanya
kecewa.
Beberapa hari kemudian, mayat anaknya dipulangkan ke Amerika menuju rumah orang tuanya.
Ketika orang tua anak tersebut membuka peti matinya, mereka langsung menjadi sangat sedih
dan menangis tersedu-sedu.
Apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya?
Kirim jawaban kalian ke dm instagram @perisai.up, dan nantikan kuis di buletin berikutnya!
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