
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam bukunya, Ramli (2010) mengatakan internet telah menjadikan dunia 

seperti tanpa batas (borderless) dan memberikan berbagai manfaat bagi 

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, serta peradaban manusia. Penggunaannya 

seperti pada kegiatan e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional 

maupun internasional. Dari hari ke hari, jumlah masyarakat yang terbiasa untuk 

melakukan transaksi elektronik maupun kegiatan yang bersifat sangat pribadi 

melalui internet juga terus bertambah tanpa dapat dibendung (hlm. 1-3). Gema 

(2013) menilai di balik semua manfaatnya, aktivitas-aktivitas penggunaan 

teknologi ini membuka peluang untuk dijadikan sasaran tindak kejahatan atau 

yang dikenal dengan istilah cybercrime. 

Di Indonesia sendiri, kejahatan yang tergolong cybercrime telah 

merugikan korban-korbannya dalam jumlah yang besar. Berdasarkan wawancara 

dengan Ipda Geo, Perwira Unit Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan 

Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia Subdirektorat IT/Cybercrime pada 11 

Maret 2016, jumlah laporan yang tercatat di Subdit Cybercrime Polri dari tahun 

2012 sampai 2015 mengalami rata-rata peningkatan 49% setiap tahunnya dengan 

kerugian rata-rata puluhan miliar rupiah. Jenis cybercrime yang jumlah 

laporannya tinggi atau mengalami rata-rata peningkatan di atas 50% setiap 

tahunnya adalah website fraud, email fraud, defamation, identity theft, online 

pornography, online gambling, dan communication fraud. Sebagian besar 
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korbannya merupakan pengguna internet yang terbiasa melakukan kegiatan 

transaksi elektronik maupun membagikan data pribadi. 

Meskipun angka peningkatannya tinggi, fenomena ini masih kurang 

mendapat perhatian masyarakat pengguna internet. Berdasarkan riset yang 

dilakukan penulis pada 75 pengguna internet berumur 18 - 25 tahun di Indonesia, 

67% dari responden mengaku hanya sebatas mengetahui istilah cybercrime namun 

belum pernah mendapatkan informasi lebih lanjut. Penulis juga melakukan 

wawancara dengan tiga orang yang pernah maupun hampir menjadi korban 

cybercrime dan ketiganya mengaku tidak mengetahui adanya tindakan cybercrime 

seperti yang mereka alami sampai akhirnya terjadi pada mereka. Pihak Polri 

sendiri, berdasarkan wawancara dengan Ipda Geo, sampai awal tahun 2016 masih 

melakukan pencegahan melalui sosialisasi di kampus-kampus atau pameran-

pameran dengan intensitas yang rendah karena terkendala jumlah personil. 

Dikutip Salim (2015), Kombes Agung Setya, Wakil Dittipideksus Bareskrim Polri 

mengatakan kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya 

dan pencegahan cybercrime berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar 

bagi pribadi atau kelompok. 

Fenomena ini mendorong penulis untuk membuat tugas akhir berupa 

“Perancangan Visual Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Cybercrime”. 

Perancangan ini dibuat agar publik lebih mengenal bahaya dan pencegahan 

cybercrime untuk melindungi diri dari potensi kerugian yang ditimbulkan dalam 

penggunaan teknologi komunikasi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diangkat dari latar belakang adalah bagaimana 

merancang visual sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan cybercrime yang 

menarik dan komunikatif untuk pengguna internet di Indonesia? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian menjadi lebih spesifik, penulis menentukan batasan segmentasi 

audien sebagai berikut: 

a. Demografi : Pria dan wanita, 18-25 tahun 

Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (2015, hlm. 10), rentang usia 

18 - 25 tahun merupakan mayoritas (49%) pengguna 

internet di Indonesia. 

b. Geografi : Indonesia 

c. Psikografi : Pengguna internet yang memanfaatkan teknologi ini 

untuk hal-hal terkait transaksi elektronik maupun 

pemberian data pribadi. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Penelitian dan perancangan dilakukan dengan tujuan akhir berupa visual 

sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan cybercrime untuk pengguna internet di 

Indonesia. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Penelitian dan perancangan dilakukan untuk memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Menambah wawasan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap 

potensi bahaya dalam segala kegiatan ber-internet 

2. Menyediakan informasi tentang cara-cara pencegahan tindakan cybercrime 

dalam segala kegiatan ber-internet 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dan perancangan visual 

sosialisasi bahaya dan pencegahan cybercrime menempuh metode berdasarkan 

buku Media and Communication Research Methods (Berger, 2011), yaitu: 

1. Wawancara 

Penulis mengumpulkan data langsung dari narasumber utama (hlm. 135). 

Penulis mewawancarai pihak penegak hukum terkait yaitu Subdirektorat 

IT/Cybercrime Dittipideksus Bareskrim Polri untuk mendapatkan data-data 

mengenai tindakan cybercrime yang ditangani Kepolisian Negara Republik 

Indonesia meliputi jumlah laporan, jenis-jenis, dan siapa korbannya. 

2. Survei 

Untuk mengumpulkan data yang dapat mewakili target, penulis melakukan 

survei dengan membagikan angket online kepada target audien untuk 

mengetahui pola perilaku mereka dalam menggunakan internet sehari-hari 

dan sejauh mana pengetahuan mereka terhadap jenis-jenis tindakan 

cybercrime di Indonesia. 
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3. Studi Visual 

Penulis melakukan pengamatan terhadap beberapa jenis media sosialisasi 

untuk mengetahui cara penyampaian informasi yang tepat sesuai dengan 

target audien. 

1.7. Metode Perancangan 

Beberapa metode yang dilakukan penulis dalam melakukan perancangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Riset 

Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bahaya dan pencegahan 

tindakan-tindakan cybercrime yang paling umum terjadi di Indonesia dan 

melakukan survei untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pengguna 

internet di Indonesia tentang cybercrime. 

2. Analisa data 

Penulis melakukan analisa terhadap data-data yang terkumpul untuk 

menemukan permasalahan dari fenomena yang ada. Dari data ini akan 

diketahui jenis-jenis tindakan cybercrime apa yang perlu disosialisasikan 

serta media apa yang paling tepat untuk melakukan sosialisasi tersebut. 

3. Konsep desain 

Penulis melakukan brainstorming dari pokok permasalahan yang ada 

untuk menemukan konsep perancangan visual sosialisasi yang sesuai. 

4. Pengembangan desain 

Penulis melakukan perancangan visual yang dikembangkan dari konsep 

desain yang ada berdasarkan prinsip dan elemen desain. Desain yang 
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dibuat mengacu pada hasil penelitian tentang media-media yang 

dikonsumsi target audien untuk penyampaian informasi yang tepat. 

5. Implementasi 

Menerapkan rancangan visual yang telah dibuat dalam bentuk sosialisasi 

untuk dikomunikasikan kepada target audien. 

1.8. Timeline Perancangan 

 Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Riset                 

Analisa data                 

Konsep desain                 

Pengembangan                  

Implementasi                 
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1.9. Skematika Perancangan 

 

 

Bagaimana perancangan visual sosialisasi 

bahaya dan pencegahan cybercrime untuk 

pengguna internet Indonesia (usia 18-25)? 

RUMUSAN MASALAH 

Rancangan visual sosialisasi bahaya dan 

pencegahan cybercrime untuk pengguna 

internet di Indonesia (usia 18-25 tahun) 

TUJUAN 

Buku tentang jenis-jenis cybercrime, 

sosialisasi, desain media (layout, warna, 

tipografi), prinsip & elemen desain, 

dan media promosi 

STUDI KEPUSTAKAAN 

Wawancara dan data lapangan dari 

kepolisian dan narasumber, survei dengan 

menyebarkan kuisioner kepada target 

audien, dan melakukan studi visual 

terhadap beberapa jenis sosialisasi yang 

pernah ada 

SURVEI LAPANGAN 

Demografi 

Pria dan wanita, 18-25 tahun 

Psikografi 

Pengguna internet yang memanfaatkan teknologi ini 

untuk transaksi elektronik maupun berbagi data pribadi. 

KHALAYAK SASARAN 

Pengguna internet berumur 18-25 tahun 

merupakan anak muda yang menyukai tampilan 

informasi yang interaktif dan tidak terkesan formal  

INSIGHT 

Big Idea 
Sosialisasi yang interaktif, ilustratif, informatif, dan 

nonformal tentang bahaya dan pencegahan cybercrime 

Teknik Visualisasi 
Ilustrasi symbol 

Media 
Website (primer) 

Konten media sosial dan ad banner (sekunder) 

KONSEP PERANCANGAN 

 Penggunaan internet untuk transaksi elektronik dan 

pemberian data pribadi membuka peluang untuk 

dijadikan sasaran tindak kejahatan (cybercrime) 

 Cybercrime di Indonesia meningkat 49% per tahun 

 Kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan 

masyarakat akan bahaya cybercrime berpotensi 

menimbulkan kerugian yang sangat besar 

 Membuat publik lebih mengenal bahaya dan 

pencegahan cybercrime untuk melindungi diri dari 

tindak kejahatan tersebut. 

LATAR BELAKANG 
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