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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Judi online merupakan perbuatan yang tidak baik, selain membuang-buang uang 

pada hal yang tidak pasti juga melanggar peraturan KUHP nomor 303. Maka dari 

itu penulis membuat kampanye sosial untuk mencegah judi online ini karena 

penggunanya tidak hanya dari kalangan usia produktif, melainkan ada banyak 

juga yang dari usia remaja. Maka dari itu penulis ingin berusaha untuk mencegah 

hal tersebut agar tidak terjadi pada kalangan usia remaja juga. Konten kampanye 

sosial yang dibuat berdasarkan strategi AIDA bertujuan untuk mempermudah 

dalam menatik perhatian pada audience dalam menyimak konten yang diberikan 

pada kampanye ini. Rumusan masalah topik tugas akhir ini memiliki jawaban 

pada pesan kampanye yang melarang serta menjauhkan remaja dari hal yang 

bernama judi online dengan pedekatan model AIDA yaitu perlahan-lahan menarik 

perhatian melalui visual yang mereka kenal dengan baik, hingga mereka tertarik, 

dan memiliki keinginan untuk melaksanakan pesan kampanye. 

 Penulis mengharapkan kampanye dapat mengurangi jumlah remaja yang 

memiliki ketertarikan maupun tidak mengenal judi ini sama sekali agar tidak  

mencoba-coba hal tersebut karena kerugian yang dapat dihasilkan pada dirinya 

sendiri. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Ricky Putra, FSD UMN, 2018



5.2. Saran 

Dari topik yang diangkat jadi permasalahan ini, penulis menyarankan agar orang 

yang membaca laporan ini dapat mengerti betul bahwa sebuah aktivitas yang tidak 

banyak diketahui ini, selain dari melanggar peraturan juga dapat merusak diri 

sendiri. Maka dari itu harus memberitahu bahwa hal ini merupakan hal yang 

buruk kepada rekan/kenalan sekitar untuk menambah pengetahuan. 

Penulis juga berharap agar laporan ini berguna dan dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian yang serupa untuk kedepannya serta bermanfaat 

bagi masyarakat umum. 
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