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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Berdasarkan Yusuf (2017), penulis mencoba mengumpulkan data dengan metode 

penelitian gabungan yaitu kualitatif, dan kuantitatif yang dilaksanakan secara 

berurutan. Metode kualitatif yang digunakan adalah dengan melakukan observasi 

maupun wawancara (hlm. 426-428). Metode yang dilakukan oleh penulis untuk 

mendapatkan data adalah dengan mewawancarai seorang guru bimbingan 

konseling sebagai tokoh yang sering berinteraksi dengan remaja dan dapat 

memberikan saran moril kepada mereka. Adapula metode yang digunakan penulis 

adalah observasi langsung pada sebuah komunitas di aplikasi chatting Line yang 

berisi para remaja yang senang bermain sebuah game online dan mengetahui 

adanya betting online untuk permainan tersebut. 

3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara terhadap seorang guru bimbingan konseling di 

Sekolah Terpadu Pahoa dengan percakapan tatap muka. Beliau bernama Carlos 

Yordan. S.Psi., M.M. yang merupakan seorang lulusan sarjana psikolog. 
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Gambar 3.1. Wawancara dengan Bapak Carlos Yordan, S.Psi, M.M. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat 

beliau tentang remaja yang melakukan judi online. Wawancara dilakukan pada 

hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, pukul 13.30 di ruang bimbingan konseling 

Sekolah Terpadu Pahoa. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut. 

1. Menurut anda, berapa jangka usia seseorang dikatakan remaja? 

2. Kira-kira apa yang menyebabkan seorang remaja mau 

mencoba/melakukan judi konvensional maupun online?  

3. Apa akibat dari judi yang sudah dibiasakan sejak remaja? 

4. Menurut anda lebih penting mana didahulukan? Mencegah judi dari usia 

remaja atau mengobati yang sudah kecanduan? 
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5. Apabila ada pembatasan dari penggunaan teknologi dari orang tua apakah 

akan berdampak pada anak remaja kedepaannya? Dilihat sekarang ini 

zaman teknologi yang kedepannya mungkin lebih kompleks lagi. 

6. Games smartphone zaman sekarang banyak yang memanfaatkan 'hoki' 

untuk mendapat barang langka dengan memencet sebuah tombol dan 

menunggu hasilnya. Apakah hal ini mengingkatkan potensi remaja dalam 

melakukan judi? 

7. Kira-kira menurut anda bagaimana cara pendekatan untuk mencegah judi 

kepada anak remaja? Ditambah saat ini banyak bertebaran situs judi online 

yang mudah diakses siapapun. 

8. Menurut anda, apakah sebuah video berisi informasi mengenai potensi 

buruk yang terdapat dalam judi dan efek candu dapat membantu untuk 

menyadarkan remaja? 

Berikut jawaban yang didapatkan penulis dari pertanyaan tersebut: 

1. Pembagian usia menurut Bapak Carlos, yaitu remaja awal berkisar 12-14 

tahun, remaja tengah dalam batasan usia 14-17 tahun, dan remaja akhir 

yaitu 17-21 tahun. 

2. Penyebab dari seorang remaja mau melakukan judi antara lain karena 

adanya popup sebuah iklan dalam aplikasi permainan maupun aplikasi 

yang lain. Selain itu tindak tersebut juga bisa karena adanya ajakan dari 
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seorang teman. Pada dasarnya kemauan dalam berjudi kembali pada diri 

sendiri, bisa terjadi akibat masalah finansial remaja tersebut. 

3. Menurut Bapak Carlos, judi itu pada dasarnya adalah sebuah permainan 

yang menyebabkan ketagihan dan juga ada bahayanya. Judi mengacu 

adrenalin yang membuat si pejudi tersebut merasa seru baik pada saat 

menang maupun kalah. Bahaya judi pada remaja apabila mereka mulai 

menggunakan uang/barang yang memiliki nilai untuk dijadikan taruhan. 

Pada hal ini, beliau menuturkan bahwa remaja tidak memikirkan dalam 

jangka panjang. Mereka tidak mengetahui betapa sulitnya mencari uang 

daripada mengeluarkan uang tersebut ketika berjudi. 

4. Dalam hal mencegah atau mengobati, Bapak Carlos berpendapat bahwa 

keduanya sama-sama penting. Akan tetapi ia lebih memilih untuk 

mencegah remaja dalam berjudi karena tidak mau remaja menjadi seorang 

pecandu judi. Selain itu langkah pencegahan dapat menekan angka pejudi 

remaja yang terus bertambah. 

5. Bapak Carlos berpendapat bahwa pembatasan penggunaan teknologi pada 

seorang remaja akan berdampak lebih buruk lagi. Keadaan ini 

menyebabkan remaja merasa malu, terkucil, bahkan dapat merasa bodoh 

diantara teman-temannya. Dari akibat tersebut, sang remaja yang 

penasaran akan mencoba mencari tahu sendiri dan bisa berdampak lebih 

berbahaya. 
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6. Berbagai permainan smartphone sekarang ini cukup berpengaruh pada 

remaja untuk melakukan judi online. Karena hanya dengan smartphone, 

mereka dapat menghasilkan sesuatu yang lebih tanpa harus berusaha keras. 

7. Mengenai cara pendekatan terhadap remaja, beliau lebih menyarankan 

untuk mengenali remaja terlebih dahulu. Dari yang sudah kecanduan, 

hampir kecanduan, maupun yang belum kecanduan. Serta ditelusuri juga 

pemikiran mereka mengenai judi. Apabila sudah kecanduan, maka 

penggunaan teknologi harus dibatasi dengan sesuatu yang memiliki unsur 

perjudian. Pengaruh lingkungan seorang remaja dapat membentuk perilaku 

seseorang untuk terbiasa berjudi. 

8. Bapak Carlos mengatakan bahwa sebuah video berdurasi pendek/short clip 

sangat memengaruhi remaja. Beliau sering menggunakan metode memutar 

video ini saat mengajar, karena saat ini adalah zaman teknologi yang 

mendominasi pikiran remaja. Mereka lebih memberikan perhatian 

terhadap sebuah video dibandingkan omongan secara langsung. 

Kesimpulan wawancara adalah segala sesuatu dapat memengaruhi remaja 

ditambah zaman teknologi ini, informasi apapun mudah didapatkan dan juga 

media hiburan bertebaran dimana-mana sehingga mereka mudah terpengaruh 

dengan informasi di internet. Remaja tersebut terbilang sudah sangat mengenal 

teknologi dengan penguat dari Himpunan Psikologi Indonesia (2016) bahwa 

Generasi NET sangat mencintai kebebasan yang artinya ketika penggunaan segala 

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



sesuatu termasuk teknologi dibatasi, maka tingkah laku remaja akan semakin 

menjadi-jadi. 

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Bapak Abdul Jauzie Hamim, S.H. 

Kemudian penulis juga melakukan wawancara terhadap Ketua Badan 

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum bernama Abdul Jauzie Hamim, S.H. untuk 

mengetahui pendapatnya mengenai judi online selaku orang yang mengerti 

tentang hukum. Wawancara dilakukan bertempat di rumah narasumber, pada 

tanggal 2 April 2018 pada pukul 9 pagi hari dan berlangsung selama kurang lebih 

30 menit. Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan beserta 

jawaban oleh narasumber. 

1. Apa yang dimaksud dengan perjudian? 

Sesuatu yang tidak tentu, memiliki unsur untung-untungan dan biasanya 

berkaitan dengan materi atau uang. 

2. Apakah judi sendiri termasuk tindak kriminal atau karena judi seseorang 

menjadi bertindak kriminal? 
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Menurut KUHP sendiri, tindakan judi merupakan tindakan kriminal, 

apabila tidak berizin. Adapula judi yang berizin dan diperbolehkan. 

Kemudian banyak faktor orang melakukan tindak kriminal lain, salah 

satunya karena judi dapat menyebabkan candu, ketika puas menang, maka 

akan mencoba kembali, ketika kalah akan merasa penasaran. 

3. Apakah permainan smartphone yang terlihat menyajikan fitur-fitur kasino 

sama dengan judi menggunakan uang asli? 

Game smartphone tersebut tidak termasuk judi karena tidak mengandung 

unsur pokok yaitu material. 

4. Hal-hal seperti apa yang termasuk dengan judi? 

Apabila terdapat poin/item yang dapat ditukarkan dengan uang maka 

termasuk judi, dan berbeda dengan reward karena hal tersebut merupakan 

pemberian, bukan karena memasang. Judi adalah memasang dengan sadar.  

5. Pertaruhan item game yang memiliki nilai mata uang apakah termasuk 

judi? 

Apabila melakukan kontribusi dengan mengeluarkan uang, maka termasuk 

judi. Serta bisa ditangkap dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. 

6. Secara undang-undang, judi online itu seperti apa? 
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Undang-Undang tidak mengatur definisi judi online, melainkan hanya judi 

saja dengan contoh seperti sabung ayam, pemilihan kepala desa, bola, dan 

lain-lain. 

7. Apakah ada peraturan khusus tentang item virtual yang dapat diuangkan? 

Tidak ada peraturan khusus, akan tetapi KUHP tetap dapat menjerat 

pelaku karena tujuannya sama. 

8. Usia 13-17 tahun apakah dapat terjerat hukum juga? 

Tetap dapat terjerat, hanya saja ada perlakuan khusus yaitu melalui proses 

sistem pidana peradilan anak. 

Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa tindak 

judi online juga merupakan salah satu pelanggaran KUHP ketika ada materi atau 

nilai yang dipertaruhkan. 

Kemudian penulis juga melakukan wawancara terhadap Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengetahui pendapat ahli mengenai 

fenomena yang terjadi saat ini. Wawancara dilaksanakan dengan Kepala 

Sekretariat KPAI yaitu Ibu Retno Adji Prasetiaju bersama dengan sekretarisnya 

yaitu Bapak Ilham Fahma Setiawan, S.H.. Pertanyaan dilontarkan untuk Bapak 

Ilham Fahma Setiawan, S.H., karena menurut Ibu Retno, beliau lebih 

berpengalaman dalam hal ini. Wawancara bertempat di kantor KPAI pada hari 

Kamis tanggal 19 April 2018 pukul 13.00 selama kurang lebih 45 menit. 
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Gambar 3.3. Wawancara dengan Bapak Ilham Fahmi Setiawan, S.H. 

Pertanyaan yang dilontarkan diawali dengan latar belakang pendidikan 

beliau, serta alasan beliau memutuskan untuk bergabung dengan KPAI. Kemudian 

pertanyaan dilanjutkan dengan pendapat mengenai remaja dan tanggapan 

mengenai permainan judi yang dapat dengan mudahnya diakses oleh remaja 

zaman sekarang. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang penulis buat untuk 

wawancara. 

1. Menurut Bapak dan KPAI, usia remaja itu dalam jangka berapa? 

2. Apakah Bapak dan KPAI sadar akan perjudian online pada kalangan 

remaja? 

3. Apakah KPAI juga menangani perjudian online pada kalangan remaja? 
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4. Seberapa banyak tingkat perjudian online secara keseluruhan, pada 

beberapa tahun terakhir apakah meningkat atau menurun? 

5. Sudah adakah langkah pencegahan judi online dari KPAI? 

6. Apakah Bapak mengetahui game online yang saat ini sedang populer? 

7. Apakah Bapak mengetahui esports serta turnamennya? 

8. Tahukah bapak mengenai item game yang dapat diperjual-belikan 

hingga dapat dijadikan alat perjudian? 

9. Sejauh ini pernahkah menemukan kasus perjudian online berupa item 

game? 

10. Apakah Bapak menganggap perjudian item game ini sebagai salah satu 

tindak kriminalitas? 

11. Pentingkah untuk mencegah perjudian online pada remaja? Apa 

alasannya? 

12. Apa dampak dari perjudian item ini? Apakah masa depan remaja 

tersebut dapat menjadi buruk atau menjadi sejahtera dan bahagia? 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perjudian online item 

game ini bahkan belum diketahui oleh KPAI sehingga belum ada penanganan 

untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Perjudian online remaja harus dicegah 

karena dapat berdampak buruk pada remaja tersebut. Catatan dari Bapak Ilham 

bahwa apapun yang dilakukan oleh remaja lebih baik didampingi/disosialisasikan 
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oleh orang tua. Selain itu untuk pembuatan kampanye saat ini bukan lagi dipegang 

oleh KPAI, melakinkan dari Kemenkominfo. Maka dari itu, akan diberikan logo 

Kemenkominfo pada media-media yang akan dibuat selaku penyelenggara 

kampanye. 

3.1.2. Focus Group Discussion 

Teori yang penulis gunakan dalam melakukan Focus Group Discussion adalah 

Asynchronous Focus Group milik Morgan, dan Lobe. Kelebihan dari 

Asynchronous Focus Groups adalah lebih terfokus pada topik yang akan dibahas, 

penjangkauan jarak partisipan yang lebih luas karena ada di internet, serta dapat 

memilih spesifik segmentasi yang akan dituju. Selain itu, keharusan dari metode 

ini yaitu harus memiliki moderator yang membatasi agar topik yang dibahas tidak 

melebar atau kearah yang lain. Penulis sebagai moderator memberikan pertanyaan 

serta membatasi partisipan agar pembahasan tidak keluar dari topik utama.  

 

Gambar 3.4. FGD dengan remaja pemain judi online 
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Beberapa pertanyaan yang penulis lontarkan selaku moderator adalah 

seputar usia mereka saat ini untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai 

dengan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana mereka 

mendapatkan uang saku, dan jumlah yang didapatkan setiap bulannya, serta 

berapa uang yang mereka gunakan untuk sekali topup saldo untuk melakukan skin 

betting. Selain itu, penulis juga menanyakan bagaimana biasa cara mereka 

mengisi saldo untuk mengetahui seberapa mudah mereka melakukan salah satu 

langkah skin betting. Pertanyaan dilanjutkan untuk mengetahui alasan mereka 

melakukan skin bet serta seberapa mudah dalam menjalankan prosedurnya. 

Kemudian masuk kedalam pertanyaan ranah hukum yang bertujuan untuk 

menguji tanggapan mereka tentang apa yang masih termasuk judi dan tidak, serta 

media yang sering mereka pakai untuk melakukan skin betting, juga tidak lupa 

menanyakan kegiatan yang mereka lakukan selagi ada waktu senggang. 

Kemudian pertanyaan diakhiri untuk mengetahui apakah mereka masih 

melakukan skin betting atau tidak. 

Jawaban yang penulis dapatkan dari seluruh pertanyaan tersebut dapat 

diuraikan bahwa rata-rata usia partisipan skin betting tersebut adalah 16 tahun 

yang terdiri dari 15, 16, dan 17 tahun. Kemudian uang saku yang mereka dapatkan 

kebanyakan berasal dari orang tua, selain itu ada juga tambahan saldo dengan cara 

menjual item game lainnya yang tidak terpakai, dan ada juga yang menjual jasa 

menaikkan ranking. Uang saku yang didapatkan setiap bulannya berkisar dengan 

rata-rata kurang lebih Rp 1.000.000,00.  
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Pengisian saldo partisipan untuk bermain skin bet bermacam-macam, ada 

yang jarang melakukan topup mendapatkannya dari hasil jasa menaikkan 

peringkat, ada yang melakukan topup sebesar 3$, 5$, 10$ , dan 100$. Untuk 

pengisian ada yang menggunakan kartu kredit milik orang tua/kakak ataupun isi 

lewat teman. Alasan para partisipan melakukan skin bet beberapa diantaranya 

adalah penasaran, seru, dan ada juga yang ingin mencoba keberuntungannya 

untuk mendapatkan item yang lebih mahal lagi. Menurut partisipan, cara untuk 

melakukan deposit hingga cara memainkan skin bet sangat mudah. Judi online 

seperti ini mereka sadar bahwa salah satu bentuk pelanggaran, akan tetapi tetap 

dilakukan, serta semua partisipan setuju bahwa penggunaan lewat PC lebih mudah 

untuk melakukan skin betting. Beberapa dari mereka berhenti karena adanya 

peraturan yang menyebabkan beberapa skin betting ditutup, akan tetapi ada yang 

tetap melakukannya. Selain itu, kegiatan para partisipan selama ada waktu kosong 

lebih sering dihabiskan dengan menonton YouTube, dan juga bermain game. 

3.1.3. Observasi 

Penulis melakukan observasi langsung dengan cara memantau kondisi komunitas 

dan kelas/usia beberapa anggotanya dan menangkap screenshot bukti bahwa ada 

beberapa diantara anggotanya yang sudah mencoba judi online dan kalah dalam 

jumlah yang besar. 
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Gambar 3.5. Kelas/usia anggota 1 

 

Gambar 3.6. Kelas/usia anggota 2 
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Gambar 3.7. Barang berharga yang digunakan untuk betting online 

 

Gambar 3.8. Tertipu sebelum melakukan betting online 
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Gambar 3.9. Menang dalam betting online 

 

Gambar 3.10. Kalah dalam jumlah besar pada betting online 

Dari sini penulis melihat adanya kemungkinan seorang remaja berusia 13-

17 mau ikut melakukan judi karena mendapatkan informasi tentang adanya 

betting online tersebut dari komunitas maupun iklan internet dan tergiur dengan 

kosmetik berharga mahal, maupun keuntungan yang dihasilkan ketika barang 

dalam permainan tersebut dijual kembali kepada orang lain dalam nilai uang asli. 

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



Penulis melihat beberapa situs-situs judi online serta skin betting yang 

dapat digunakan oleh para pemilik item yang dapat dipertaruhkan. 

1. CSGOFAST 

2. Bet365 

3. Betspawn 

4. Betway 

5. GG Bet 

6. Pinnacle 

7. Unibet 

3.1.4. Dokumen 

Penulis mendapatkan data kriminalitas yang terjadi pada DKI Jakarta mengenai 

kejahatan dalam berjudi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Buku elektronik 

tersebut dirilis pada akhir tahun 2017 yang berisi tentang tindak kriminalitas di 

Indonesia dan jumlahnya. Berikut adalah hasil screenshot pada sebuah ebook 

berjudul Statistik Kriminal 2017 yang dirilis pada situs BPS. 
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Gambar 3.11. Persentase kriminal perbuatan judi 

(Statistik Kejahatan 2017) 

Dari data tersebut terlihat persentase kejahatan judi di DKI Jakarta pada 

tahun 2014 sebesar 31.09 yakni mengalami peningkatan sebesar 18.36 dari tiga 

tahun sebelumnya dibandingkan desa/kelurahan yang lainnya. Angka tersebut 

juga merupakan jumlah terbesar diantara desa/kelurahan lain. Pada tahun 2014 

juga, Kominfo sudah berusaha melakukan pemblokiran pada situs judi online, 

akan tetapi masih kesulitan karena adanya situs yang menggunakan domain luar 

negeri dan domain Indonesia (.id). 
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Gambar 3.12. Kominfo kesulitan blokir situs judi online 
(kompas.com) 

3.1.5. Studi Existing 

Penulis melakukan studi existing dari kampanye anti judi yang sudah pernah 

dilakukan baik di dalam maupun luar negeri sebagai pertimbangan konsep dalam 

pembuatan kampanye ini. 

1. Kick the Habit: Stop the Problem Gambling 

 

Gambar 3.13. Logo National Council on Problem Gambling 
(https://www.ncpg.org.sg/en/Pages/_layouts/MSF.NCPG.SiteDef/images/logo.png) 

Kampanye ini digagas oleh sebuah organisasi bernama National 

Council on Problem Gambling. Organisasi ini memiliki website yang 

dapat diakses melalui http://ncpg.org.sg/. Kampanye ini tidak memiliki 

logo dan hanya menggunakan tagline bertuliskan “KICK THE HABIT” 
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dengan warna merah, dan “STOP THE PROBLEM GAMBLING” 

berwarna putih. Kampanye yang dirilis oleh organisasi ini adalah 

berupa iklan anti judi pada saat piala dunia sepak bola tahun 2014. 

Iklan tersebut berupa poster dan video pendek yang berkisah mengenai 

seorang anak bernama Andy yang uangnya dipakai oleh ayahnya untuk 

berjudi, uang tersebut dipertaruhkan seluruhnya pada tim Jerman saat 

Piala Dunia 2014. Iklan kampanye ini tersebar pada papan iklan di 

jalanan Singapura dan, layanan video YouTube. 

 

Gambar 3.14. Poster anti judi NCPG ketika Piala Dunia 2014 
(https://www.todayonline.com/sites/default/files/styles/new_app_article_detail/public

/19583387.JPG) 

Dalam iklan tersebut dituliskan Andy menginginkan tim Jerman 

untuk menang, dan ternyata Jerman berhasil memenangkan 

pertandingannya melawan tim Brazil. Iklan ini menjadi bahan lelucon 
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karena kegagalannya, dan memicu berbagai reaksi dengan tanggapan 

yang menyatakan iklan ini memberikan harapan bagi para pejudi. Hal 

ini menjadi bumerang besar, karena secara terang-terangan 

menyebutkan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta dan masih belum 

terjadi. Akan tetapi, kampanye milik NCPG tidak berhenti sampai 

disana saja yang kemudian merilis sebuah kelanjutan cerita, bahwa 

ayahnya masih menggunakan uangnya untuk berjudi kembali. 

 

Gambar 3.15. Iklan poster lanjutan NCPG 
(http://sbr.com.sg/sites/default/files/imagecache/600x360/news/NCPGFollowup

PrintAd.jpg) 

2. Gambling is No Game 

Kampanye ini diselenggarakan oleh pemerintahan Australia Selatan 

yang melihat adanya kemungkinan buruk yang datang dari sebuah 

game, dan dengan mudahnya dapat diakses oleh anak-anak. Pembuatan 

kampanye ini berawal dengan sebuah poster yang ditaruh pada panel 

poster di jalan. 
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Gambar 3.16. Iklan poster Gambling Starts with Games 
(https://edge.alluremedia.com.au/m/k/2014/01/Gambling-Starts-With-

Games.jpg) 

Poster teresebut divisualisasikan dengan seorang anak perempuan 

menggunakan kacamata hitam yang sedang memegang tablet iPad dan 

duduk di depan meja poker. Poster dengan slogan “Gambling Starts 

with Games” ini menuai banyak protes dari komunitas pecinta game 

lokal yang pada akhirnya disesuaikan slogannya menjadi “Gambling is 

No Game.” Situs tersebut dapat diakses pada https://nogame.com.au/. 

 

Gambar 3.17. Slogan baru Gambling is No Game 
(https://nogame.com.au/wp-content/uploads/2018/01/Screen-Shot-2018-01-30-

at-1.14.23-pm.png) 
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3.1.6. Analisa Data 

Dari data studi kasus yang sudah ditemukan, akan dilakukan breakdown untuk 

mendapatkan ciri-ciri data dari pembuatan kampanye tersebut. 

1. Penyelenggara Kampanye 

Kick the Habit: National Council on Problem Gambling. 

No Game: Government of South Australia. 

2. Media 

Kick the Habit: Poster, video pendek. 

No Game: Poster, website. 

3. Pesan 

Kick the Habit: Orang tua harus lebih memikirkan masa depan dan 

kebahagiaan anaknya dibandingkan menghabiskan uang demi judi pada 

pertandingan sepak bola. 

No Game: Melarang permainan yang tidak sesuai dengan umur anak. 

4. Target 

Kick the Habit: Orang tua. 

No Game: Orang tua. 

5. Cara Penyebaran 
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Kick the Habit: Poster pada backlit glassbox dan internet, video melalui 

YouTube. 

No Game: Poster pada backlit glassbox dan website internet. 

6. Wilayah Penyebaran 

Kick the Habit: Singapura. 

No Game: Australia Selatan. 

7. Tipografi 

Kick the Habit: Acumin Pro, berjenis serif dan condensed bold. 

No Game: Intro dan Lobster modifikasi, berjenis serif dan script, font 

tebal. 

8. Warna 

Kick the Habit: Font merah dan putih. Penggunaan warna yang berkesan 

sedih, suram. 

No Game: Font hitam. Warna latar belakang dominan putih dengan 

berbagai objek berwarna gelap. 

9. Visual 

Kick the Habit: Konten foto yang dipadukan dengan textbox dan teks 

pendukung seperti tagline, nomor telepon serta logo penyelenggara. 
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No Game: Konten foto dipadukan dengan teks pendukung yang berupa 

tagline  

10. Layout 

Kick the Habit: Prinsip keseimbangan dan kontras pada elemen yang 

penting. Teks jelas dan memiliki tingkat keterbacaan yang baik, 

penekanan pada nama kampanye dengan warna merah. 

No Game: Penerapan prinsip keseimbangan, negative space sehingga 

terlihat kontras dengan teks yang bercampur untuk menekankan kata kunci 

“starts with” pada kampanye tersebut. 

Sejauh ini belum ada upaya pembuatan kampanye anti judi dari Indonesia 

sendiri. Maka dari itu, penulis melihat kampanye yang pernah dibuat pada media 

luar negeri. Pada kampanye tersebut tidak ada yang secara langsung menargetkan 

pada kalangan remaja, akan tetapi hanya pada orang tua saja. Selain itu, pemilihan 

kata harus dipilih dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan rasa tidak 

senang pada kalangan tertentu dan berdasarkan fakta. Dari kampanye yang sudah 

dilaksanakan tersebut penulis belajar bahwa selain pemilihan kata, aspek lain 

yang perlu diperhatikan adalah penggunaan teori komposisi juga dapat 

mononjolkan pesan utama dengan baik. 

- Strength: Pembuatan kampanye ditujukan untuk berkomunikasi secara 

langsung pada remaja dalam bentuk media digital, karena zaman sekarang 

omongan orang sudah tidak terlalu berakibat banyak. 
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- Weakness: Diperlukan internet yang memadai untuk menonton video 

sehingga pesan tidak masuk setengah-setengah. 

- Opportunity: Adanya pembentukan organisasi mengenai pencegahan judi 

online di Indonesia. 

- Threat: Peraturan mengenai judi dari Negara yang saat ini masih ambigu. 

3.2. Metodologi Perancangan 

Penulis berencana merancang sebuah kampanye sosial untuk mencegah anak 

remaja 13-17 tahun dalam melakukan judi online dengan beberapa teori yang 

dipakai adalah dari buku Manajemen Kampanye karya Venus, Psikologi dan 

Teknologi Informasi karya HIMPSI, dan Motion graphic: Applied History and 

Aesthetics karya Krasner. 

3.2.1. Perancangan Kampanye 

Kampanye yang dibuat oleh penulis berdasarkan teori Larson dari buku 

Manajemen Kampanye karya Venus, yaitu ideologically or cause oriented 

campaigns mengenai kampanye perubahan sosial yang diadakan karena adanya 

perubahan tingkah laku dalam masyarakat. Komponen pesan yang akan 

disampaikan dalam perancangannya adalah berisi mengenai sepuluh ciri pesan 

kampanye dari Venus mengenai adanya  interest, pesan singkat dan mudah 

dipahami, alasan pembuatan yang jelas, tersampaikan secara etis, mudah 

dibayangkan, disampaikan secara kontinuitas dan konsisten dengan target tertentu, 

dan bersifat memberikan solusi. 
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Riset topik yang dilakukan berupa masalah sosial, maka penulis  akan 

menggunakan salah satu jenis model kampanye yang telah digagas oleh para ahli. 

Kombinasi dari model AIDA, dan model kampanye milik Ostergaard merupakan 

model yang dipilih. Kedua model tersebut berupaya untuk menanggulangi 

masalah sosial dan memiliki empat langkah didalamnya.  

3.2.1.1. Model Kampanye Ostergaard 

Alasan penulis menggunakan model kampanye ini adalah 

karena langkah yang sudah dipilih penulis sesuai dengan milik 

Ostergaard, dengan dua langkah pertamanya yaitu identifikasi 

masalah nyata, dan melakukan riset untuk mengetahui target 

sasaran. 

1. Identifikasi masalah nyata 

Dari hasil yang didapatkan penulis melalui observasi 

langsung pada komunitas pecinta esports/game online pada 

bab sebelumnya adalah usia dalam komunitas tersebut 

bermacam-macam, mulai ada yang masih duduk di bangku 

SMP, dan SMA. Dalam komunitas tersebut juga membahas 

tentang online betting dalam esports dan menyebarkan 

banyak situs-situs betting yang mempertaruhkan item game 

maupun uang dalam mata uang USD. Salah satu konten 

yang dibagikan dalam komunitas gamer yang penulis lihat 

adalah link referral dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan bagi pemilik akun dengan tautan tersebut. 
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Dalam hal ini juga anggota komunitas itu sendiri turut 

mengajak orang yang lainnya, termasuk secara tidak 

langsung adalah remaja dalam komunitas tersebut yang 

membaca konten/isi pesan. 

Penulis melihat sebuah berita dalam situs 

kompas.com mengenai penangkapan seorang remaja akibat 

ketagihan akan judi online dan nekat mencuri motor milik 

temannya. Dikuatkan dengan pernyataan hasil wawancara 

dengan Bapak Carlos yaitu judi akan semakin bahaya 

apabila remaja mulai berani menggunakan uang sebagai 

alat yang dipertaruhkan. Referral dalam pembahasan 

sebelumnya juga bertujuan untuk mengajak para pelaku 

judi awam untuk mencoba judi dengan gratis. Dalam buku 

mengenai judi online milik Banks (2016), beliau 

menyatakan bahwa operator judi online selalu mencari cara 

untuk mendapatkan orang baru. Salah satu cara operator 

dalam menarik pelaku judi awam adalah dengan 

menggunakan metode permainan gratis/demo yang 

membuat remaja terbiasa melakukan hal tersebut karena 

tidak adanya resiko. Dari kebiasaan tersebut dapat berlanjut 

ke tindakan judi yang sebenarnya, yang dilakukannya untuk 

mendapatkan rasa tegang ataupun mencari keuntungan. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan melakukan deposit uang 
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kedalam bentuk item game atau mempertaruhkan uang asli 

secara langsung. 

 Dilihat dari ebook infografis berjudul PENETRASI 

& PERILAKU PENGGUNA INTERNET INDONESIA 

tahun 2017, jumlah pengguna internet dalam riset Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tersebut 

menuliskan pulau Jawa menduduki peringkat ke 1 dalam 

jumlah pengguna Internet. Dilansir berita dari kompas.com 

bahwa pada tahun 2014 polisi mencoba patroli di dunia 

maya dan menemukan sebanyak 146 situs judi online yang 

meningkatkan risiko dalam melakukan penipuan. Dari data 

statistik kejahatan yang dirilis dalam bentuk ebook oleh 

Badan Pusat Statistik dengan judul Statistik Kejahatan 

2017, penulis melihat bahwa tingkat pelaku judi pada 

daerah DKI Jakarta pada tahun 2014 adalah yang terbesar 

dengan persentase sebesar 31.09 dibandingkan dengan 

daerah lainnya. Hal ini yang menyebabkan penulis ingin 

melakukan kampanye pada provinsi DKI Jakarta dibanding 

daerah yang lainnya. 

2. Riset 

Dalam artikel yang dibaca penulis pada situs luar negeri 

bernama Esports Betting Report, terdapat riset mengenai 

para pecinta esports ini yang menyatakan: 
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a. Pecinta esports bukanlah dari kalangan pelajar yang 

kekurangan atau hidup dalam hutang, dan mendapat 

uang saku dari orang tua. 

b. Pecinta esports tidak hanya sekadar gemar hobinya 

tersebut, tetapi tingkat kegemarannya tersebut dapat 

bertambah dengan naiknya uang yang didapatkan dan 

mereka senang menghabiskan uang dalam hal tersebut. 

c. Penggemar esports menyukai hal yang gratis, akan 

tetapi tidak menyukai iklan yang muncul ketika sedang 

menonton dan 57% orang siap membayar untuk 

menghilangkan iklan-iklan tersebut dengan kalangan 

ekonomi yang lebih tinggi sekitar 78%. 

d. Menurut pernyataan Joshua Sipegelman, seorang 

direktur manajer dari Mindshare Spotlight pengaruh 

esports terhadap peluang pada pemasar adalah: Cara 

mencapai generasi milenial dan generasi Z cukup sulit 

melalui media yang tradisional. Sebagai tambahan, 

mengingat esports masih dalam masa pertumbuhan 

relatif, ada cara yang murah dalam menjangkau, 

berkolaborasi dengan atlet esports untuk membuat 

kampanye dalam mendominasi pangsa suara. Maka dari 

itu operator situs penyedia judi online melihat fakta 
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yang menyebutkan keterlibatan penggemar sangat 

menjanjikan peluang bisnis esports.  

3. Pengelolaan kampanye 

Kampanye akan disebar melalui berbagai media sosial 

seperti Instagram, Line, dan Facebook dengan adanya 

partnership. Salah satunya penyebaran melalui komunitas 

yang terlibat, dan dengan partnership line. 

4. Evaluasi 

Tahap ini akan dilakukan ketika seluruh tahapan di atas 

sudah dilaksanakan. 

Penulis akan menggunakan strategi persuasi yang disebutkan oleh Perloff 

(dalam Venus, 2018) yaitu: 

1. Mengemas pesan yang sesuai dengan target 

Setelah melakukan observasi secara langsung, maka penulis 

mengetahui bahwa para gamer online juga terlibat dalam melakukan 

judi online dengan kriteria judi berjenis taruhan dengan memasangkan 

uang/barang berharga pada tim yang diyakini untuk menang. Pesan 

yang akan disampaikan meliputi pengetahuan mengenai judi secara 

umum yang berujung pada esports. 

2. Memotivasi target untuk percaya diri 

Dari data target yang dipilih merupakan anak remaja yang masih harus 

dibimbing, penulis akan merancang media dengan memunculkan nilai-
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nilai positif dari diri untuk tidak melakukan kegiatan yang negatif 

tersebut. 

3. Mengajak target untuk berpikir 

Remaja harus sering mendapatkan bimbingan agar tidak tersesat dalam 

jalannya menuju dewasa. Maka dari itu penulis akan memberikan 

alternatif kegiatan lain yang dapat berfungsi untuk mengalihkan 

perhatian mereka dari dunia perjudian online. 

4. Bangun rasa perlawanan terhadap pesan negatif 

Penulis akan menanamkan pesan kepada remaja yang berisi anti judi 

karena bertentangan dengan KUHP yang ada di Indonesia yaitu nomor 

303 yang mengatur tentang perjudian. Pemikiran konsep tagline yang 

ada saat ini adalah ‘untuk apa dapat uang ilegal kalau bisa dengan cara 

legal?’ 

3.2.1.2. Model AIDA 

Model AIDA (Attention, Interest, Desire, dan Action) adalah 

gabungan model yang dipilih penulis dalam pembuatan 

kampanye ini. Prosesnya bermula dari menarik perhatian 

audiens, adanya ketertarikan, hingga audiens melaksanakan 

pesan dari kampanye tersebut. 

Pada tahapan pertama akan dilakukan strategi untuk 

menarik perhatian (attention) dari audiens. Para remaja zaman 

sekarang yang dapat mengakses internet, sering ditemani 
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ponsel pintarnya kemana-mana dan pintar dalam mengakses 

berbagai informasi di internet. Penyebaran media dilakukan 

melalui media sosial yang menjadi banyak perhatian remaja 

tersebut, dalam kasus ini remaja banyak yang menggunakan 

platform Line sebagai media informasi dan komunikasi. Pada 

tahapan interest, penulis akan memberi informasi kepada 

remaja yang menyukai game online dan tidak mengetahui 

tentang judi online atau yang sudah melakukan penyimpangan 

dalam melakukan judi online. Kemudian dilanjutkan pada 

tahap desire, yang akan dibuat gambaran bersifat menakut-

nakuti para remaja tersebut akan dampak negatif yang 

disebabkan dari melakukan judi online. Ditahap action, berisi 

persuai berupa penjelasan mengapa harus dihindari serta apa 

yang harus dan jangan dilakukkan, sehingga remaja teredukasi 

dan melaksanakan tujuan dari kampanye. 

Kemudian dalam penyebarannya akan menggunakan 

teori kampanye sosial dari Venus (2018), salah satunya melalui 

social media influencer sebagai pelaku penyebar media 

tersebut. Hal ini diiperkuat juga dengan teori dari HIMPSI 

(2016) mengenai panutan/orang yang dapat dijadikan contoh 

pada zaman sekarang lebih banyak dibandingkan zaman 

dahulu. 
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3.2.2. Perancangan Motion Graphic 

Alasan pemilihan media motion graphic ditentukan karena dari hasil wawancara 

dengan Bapak Carlos, bahwa sebuah shortclip dapat menarik perhatian remaja 

karena sekarang zaman teknologi yang mendominasi pikiran anak remaja. Hal ini 

dikuatkan dengan teori pemilihan media dari buku Manajemen Kampanye oleh 

Venus (2018), alasan positif penggunaan media yang memiliki kesamaan dengan 

shortclip tersebut yaitu TV/film, dengan adanya kesamaan pada indra yang 

berinteraksi yaitu penglihatan, suara, dan pergerakan yang terlihat nyata serta 

dapat berdampak besar dan mengikat masyarakat. Penulis akan menggunakan 

teori motion graphic dalam buku Motion graphic Design: Applied History and 

Aesthetics oleh Krasner (2013) sebagai pertimbangan dan juga dasar acuan dalam 

pembuatannya. 

3.2.2.1. Durasi 

Menggunakan teori pembuatan iklan layanan masyarakat di 

Indonesia dengan rata-rata durasi sekitar 30-60 detik. 

3.2.2.2. Gaya Grafis 

Pemilihan gaya grafis akan disesuaikan dengan style universal, 

karena target sekunder dalam kampanye ini adalah orang tua dari 

remaja yang bisa saja melihat video dan dapat mengajarkan 

kepada anaknya. 
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3.2.2.3. Pemilihan Warna 

Teori pemilihan warna yang akan dipakai penulis dalam 

kampanye ini akan berlandaskan dari buku milik Dameria 

(2007). Dari hasil analisa sebelumnya pada kampanye yang 

pernah dibuat, penulis akan mengambil warna merah, hitam, dan 

kuning. Akan tetapi penulis memiliki cara yang berbeda dalam 

penyampaiannya karena sasasran target adalah remaja. 

3.2.2.4. Tipografi 

Pemilihan jenis typeface berlandaskan pada teori dari buku 

Krasner (2013) mengenai shape. Semakin berkurang sudutnya, 

maka terlihat lebih fleksibel dan tidak kaku. Pemilihan tipografi 

dilandasi dari pemilihan teks yang tidak berat untuk dibaca, dan 

tipe tersebut adalah serif yang berbentuk lengkung sehingga 

ramah untuk dibaca.  

3.2.2.5. Prinsip Komposisi 

Pembuatan komposisi akan mengikuti landasan teori dari Krasner 

yang menggunakan prinsip unity, balance, negative space, edge, 

direction, kontras, hierarki, dan penjajaran. 

3.2.2.6. Prinsip Motion 

Penulis akan menggunakan prinsip dasar animasi yang ditetapkan 

oleh Krasner (2013) yaitu berbagai sub kategori dalam prinsip 

primer, sekunder, dan pertimbangan sementara. 
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