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Lampiran 1 

Pedoman Observasi 

 

Hari / Tanggal :  

Lokasi  :  

No. Aspek yang diamati Keterangan 

1. Jenis permainan atau 

pertandingan yang diambil 

dalam judi online 

 

2. Intensitas melakukan judi online  

3. Aktivitas yang dilakukan 

mahasiswa ketika akan bermain 

jdui online 

 

4. Pelaksanaan atau aturan main 

judi online 

 

5. Pola interaksi yang terjalin pada 

mahasiswa saat bermain judi 

online 

 

6. Jumlah mahasiswa serta jumlah 

uang yang terlibat dalam setiap 

permainan judi online 

 

7. Keseharian para pelaku judi 

online 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara 

Untuk mahasiswa yang terlibat dalam judi online 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : 

Pendidikan  : 

Semester     : 

Usia     : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam judi online? 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

6. Seberapa sering anda melakukan judi online? 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut?  

9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 
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10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat habis? 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, makan, 

dan lain sebagainya, serta untuk judi? 

13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan dalam judi online? 

15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi online? 
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Hasil Observasi 

 

Hari / Tanggal : 15, 23 dan 29 Maret 2014 

Lokasi  : Samirono, Demangan, dan Gamping 

 

No. Aspek yang diamati Keterangan 

1. Jenis permainan atau 

pertandingan yang diambil 

dalam judi online 

Jenis permainan atau pertandingan yang 

diambil oleh para mahasiswa dalam 

permainan judi online adalah 

pertandingan sepak bola. Meskipun 

dalam situs atau website judi online 

tersebut terdapat banyak permainan dan 

pertandingan yang ditawarkan seperti 

tenis, basket, rowllet, poker, sig bo, dan 

lain sebagainya, tetapi mereka hanya 

memilih pertandingan sepak bola untuk 

bermain judi. Menurut mereka 

pertandingan sepak bola lebih mudah 

untuk diprediksi karena mereka 

menyukai dan mengikuti perkembangan 

sepak bola dunia sehingga mereka 

merasa lebih mudah dalam melakukan 

prediksi pertandingan dalam judi online. 
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2. Intensitas melakukan judi online Intensitas mahasiswa dalam melakukan 

judi online beragam, mereka 

menyesuaikan pada pertandingan sepak 

bola yang dipertandingkan diliga-liga 

besar eropa seperti liga Inggris, liga 

Italia, liga Spanyol, liga Jerman, liga 

Perancis, dan liga Champione Eropa. 

Kebanyakan dari mereka biasanya 

melakukan judi online pada akhir pekan 

atau tengah pekan karena pada waktu-

waktu tersebutlah banyak 

dipertandingkan-pertandingan sepak 

bola yang banyak melibatkan tim besar 

yang bermain seperti AS Roma, 

Juventus, Man. United, Chelsea, Real 

Madrid, Barcelona, Bayer Munchen, 

dan tim-tim besar lainnya. 

3. Aktivitas yang dilakukan 

mahasiswa ketika akan bermain 

jdui online 

Karena jadwal pertandingan sepak bola 

kebanyakan dipertandingkan pada 

malam hari waktu Indonesia, jadi 

sembari menunggu biasanya mereka 

mengisi kegiatan bermain kartu remi 

atau domino dengan taruhan lima ratus 
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sampai seribu rupiah setiap satu kali 

putaran main. Namun hal tersebut tidak 

selalu dilakukan, terkadang mereka 

hanya berkumpul dan bernyanyi sambil 

memainkan gitar atau hanya berkumpul 

dan berbincang-bincang saja. 

4. Pelaksanaan atau aturan main 

judi online 

Aturan main dalam judi online dimulai 

dengan login ke master agen judin 

online bahwa akan melakukan deposit 

dengan nominal uang seberapa besar, 

setelah itu kemudian mentransfer uang 

dengan rekening bank BCA atau 

Mandiri ke nomor rekening master agen 

tersebut dengan ketentuan minimal 

deposit sebesar Rp. 100.000. Kemudian 

setelah melakukan transfer atau deposit 

uang akan masuk kedalam akun pribadi 

judi online, setelah uang masuk dalam 

akun pribadi judi online tersebut kita 

dapat memilih macam-macam model 

permainan yang ditawarkan dalam 

website judi online tersebut, jika dalam 

pertandingan sepak bola permainan 
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yang ditawarkan seperti tebak skor, 

paket, win draw lose, poor, dan glek 

dengan minimal uang untuk bertaruh 

sebesar Rp. 25.000. 

5. Pola interaksi yang terjalin pada 

mahasiswa saat bermain judi 

online 

Pola interaksi yang terjadi pada 

mahasiswa yang melakukan permainan 

judi online biasanya dimulai dari satu 

orang mahasiswa yang memiliki akun 

untuk masuk dalam situs atau website 

judi online tersebut, kemudian dia akan 

memberithau teman-temannya tim-tim 

mana saja yang bertanding dan apakah 

terdapat pertandingan besar atau tidak. 

Barulah setelah itu mereka akan 

berkumpul di tempat sang pemilik akun 

tersebut untuk kemudian melakukan 

prediksi pertandingan secara bersama 

serta saling memberi masukan dan lain 

sebagainya. 

6. Jumlah mahasiswa serta jumlah 

uang yang terlibat dalam setiap 

permainan judi online 

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

judi online dalam setiap harinya 

berbeda, ketika mereka sedang tidak ada 

kerjaan atau tugas kuliah maka mereka 
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akan memasang taruhan judi namun 

ketika mereka memiliki tugas kuliah 

atau saat mereka sedang sibuk karena 

kegiatan lain maka mereka tidak akan 

ikut dalam judi online tersebut. Hal 

tersebut juga sama dengan jumlah uang 

yang dipertaruhkan pada setiap kali 

main judi online, karena jumlah uang 

taruhan tergantung dari jumlah 

mahasiswa yang saat itu ikut bertaruh. 

7. Keseharian para pelaku judi 

online 

Keseharian para mahasiswa yang 

melaukan judi online biasa saja  sama 

seperti mahasiswa yang lain, namun 

ketika mereka sudah berkumpul dengan 

sesama mahasiswa yang terlibat dalam 

judi online topik yang menjadi obrolan 

mereka kebanyakan tentang tim-tim 

yang akan bertanding pada saat itu. 
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KETERANGAN KODE: 

No Kode Keterangan Penjelasan 

1. Wak Waktu Lama mahasiswa bermain judi online 

2. Pand Pandangan Pandangan atau pemikiran mahasiswa 

terhadap keberadaa judi online yang 

kemudian akan mempengaruhi 

mahasiswa dalam pengambilan 

keputusan selanjutnya 

3. Pros-Int Proses Interaksi Proses interaksi yang terjadi pada 

mahasiswa sehingga mereka mengenal 

dan mengetahui akan adanya judi 

online 

4. Fak-Pend Faktor Pendorong Faktor-faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa sehingga mereka 

memutuskan untuk ikut terlibat dalam 

judi online 

5. Dam-Pos Dampak Positif Dampak positif yang dirasakan oleh 

mahasiswa setelah mereka terlibat 

dalam judi online 

6. Dam-Neg Dampak Negatif Dampak negatif yang dirasakan oleh 

mahasiswa setelah mereka terlibat 

dalam judi online 
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HASIL WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 30 Maret 2014 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : Aril 

Pendidikan   : Mahasiswa S2 Universitas Negeri di Yogyakarta 

Semester     : 2 (Dua) 

Usia     : 24 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam permainan judi online? 

“Saya terlibat dalam judi online sekitar 5 bulan dari dari bulan desember 

2013” 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

“Sejujurnya, judi online itu tidak menjadi prioritas bagi saya sehingga 

ada atau tidak adanya judi online tidak mempengaruhi pendirian saya. 

Kalaupun setuju terhadap adanya judi online karna hanya sebatas ingin 

senang-senang saja” 

3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

“Sebelumnya saya tidak pernah merasakan yang namanya judi online, 

kebetulan komunitas tempat tinggal saya itu ada yang berkecimpung di 

dunia judi online. saya pikir tidak ada salahnya untuk ikut bergabung. 
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Akhirnya semenjak itu sampai sekarang saya masih mengikuti permainan 

judi online” 

4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

“Ketertarikan saya hanya sebatas ingin bersenang-senang saja, sebagai 

bentuk partisipasi terhadap teman-teman dalam berinteraksi yang 

dimana saya berada didalam komunitas itu sehingga bentuk partisipasi 

saya yaitu ikut bergabung dan bermain” 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

“Dilingkungan tempat tinggal, kost’an” 

6. Seberapa sering anda melakukan judi online (dalam kurung waktu satu 

minggu)? 

“Biasanya saya bermain satu kali seminggu sesuai perputaran liga-liga 

sepak bola dunia” 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 

“Rata-rata 25.000 walaupun pernah lebih dari itu” 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut?  

“Pada dasarnya relatif tergantung dari berapa banyak club yang kita 

pertaruhkan, yang paling banyak pernah saya dapatkan itu 300.000” 

9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 

“Kalau saya pribadi lebih sering kalah” 
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10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

“Yaaa.... seperti yang saya jawab untuk pertanyaan yang sebelumnya 

bahwa saya mengikuti judi online itu hanya untuk bersenang-senang dan 

solidaritas jadi menang atau kalah bukanlah prioritas utama” 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat habis? 

“Mereka tidak pernah curiga karena kebetulan saya hemat untuk hal-hal 

yang lain” 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, makan, 

dan lain sebagainya, serta untuk judi? 

“Memang benar bahwa permainan judi onlie banyak menghabiskan 

uang, tapi karena kebetulan saya tidak boros untuk hal-hal yang lain 

seperti belanja seadanya mengeluarkan seperlunya sehingga saya  

berfikir kalau judi online itu justru mengajarkan saya untuk hemat 

walaupun habisnya dijudi online juga” 

13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

“Namanya judi, itu tidak baik dan benar. Saya setuju bahwa judi itu 

adalah kegiatan yang menyimpang” 
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14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan judi online? 

“Ini semua karena saya berada pada suatu komunitas yang sudah 

terbiasa dengan judi online, kalaupun saya tinggalkan biasanya muncul 

rasa tidak enak kepada teman-teman yang masih terlibat” 

15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

“Tidak, mereka tidak mengetahui karena diluar itu saya melakukan 

pencitraan yang sangat bagus, hanya karena saya berada dalam suatu 

komunitas yang seperti ini sehingga saya harus ikut berpartisipasi” 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi online? 

“Saya menjadi rugi karena saya dominan kalah, tetapi saya menjadi 

lebih pintar untuk mengatur uang. Kalau dalam hal sosial atau aktivitas 

belajar dan prestasi belajar tidak ada dampak yang saya rasakan karena 

saya tidak mengharapkan judi online menjadi satu-satunya pengharapan 

untuk menambah uang saya” 
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HASIL WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 30 Maret 2014 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : Vino 

Pendidikan   : Mahasiswa S1 Universitas Negeri di Yogyakarta 

Semester     : 8 (Delapan) 

Usia     : 22 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam judi online? 

“Saya terlibat dalam judi online ini sudah cukup lama, sekitar 1 tahunan” 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

“Yaa.. gimana yah. Antara setuju dan gak setuju. Kalo Cuma buat asik-

asik aja dari pada nonton pertandingan gak ada gregetnya sih sah-sah 

aja. Tapi kalo untuk yang lebih kaya jadi kebiasaaan gitu saya kurang 

setuju” 

3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

“Awal mula saya tahu adanya judi online itu dari teman kuliah saya, 

waktu itu dia sudah bermain judi kemudian dia ngasih tau saya kalo ada 

permainan judi online yang katanya lebih menguntungkan” 
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4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

“Ehmm.. alasan pertama saya karena keuntungan yang didapatkan ketika 

kita menang dalam permainan judi online tersebut, kemudian juga karena 

solidaritas dengan teman-teman sehingga kalo saya gak ikut kaya  

ngerasa kurang enak gitu” 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

“Dikost’an temen” 

6. Seberapa sering anda melakukan judi online (dalam kurung waktu satu 

minggu)? 

“Tidak tentu waktu, tergantung dalam waktu satu minggu itu ada banyak 

pertandingan yang menarik apa nggak, juga tergantung lagi ada duit apa 

gak” 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 

“Rata-rata 25.000 walaupun terkadang pernah lebih dari itu” 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“Relatif sih, nominal menangnya tu gak menentu. Tergantung seberapa 

banyak tim yang kita pasang. Kalo nominal terbesar yang pernah saya 

menangkan kalo gak salah sekitar 450.000” 

9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 

“Naaah, sayangnya lebih sering kalah” 
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10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

“Kenapa yah? Ya karena buat iseng-iseng aja dari pada nonton 

pertandingan kurang seru gitu, kalo ikut judi online kan ada gregetnya. 

Kalo menang juga bisa sekalian dapet rejeki” 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat habis? 

“Tidak lah, kan mereka gak tau. Saya juga sudah siapkan kira-kira berapa 

uang yang saya gunakan buat bertaruh judi online sehingga tidak 

menguras uang untuk jatah yang lain” 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, makan, 

dan lain sebagainya, serta untuk judi? 

“Biasanya ketika diawal bulan saaat dikasih jatah bulanan sama orang 

tua, langsung saya bagi-bagi gitu mas. Berapa uang buat kuliah, makan, 

main, dan lain-lain sehingga udah jelas gitu yang ini buat apa yang itu 

buat apa” 

13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

“Setuju baget lah mas, namanya aja judi udah pasti itu perbuatan 

menyimpang” 
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14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan dalam judi online? 

“Yaa... mungkin karena solidaritas mas, gak enak ama temen-temen kalo 

mau udahan apa berenti dari judi online ini. Jadinya yaa ayo-ayo aja klo 

diajak main” 

15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

“Gak semua sih, ada beberapa yang tau tapi ada juga yang sama sekali 

gak tau. Tanggapan mereka biasa aja, soalnya mereka gak mau ikut 

campur urusan orang mungkin jadi cuek-cuek aja” 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi online? 

“Dampak yang saya rasakan jelas jadi rugi mas, karena saya lebih sering 

kalah, uang yang tadinya bisa digunain buat beli sesuatu yang lain ini 

habis gak jelas. Tapi mau gimana lagi semua udah terjadi juga, cuma 

sekarang saya kurangi intensitas bermain saya” 
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HASIL WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 2 April 2014 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : Junot 

Pendidikan   : Mahasiswa S1 Universitas Negeri di Yogyakarta 

Semester     : 8 (Delapan) 

Usia     : 22 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam judi online? 

“Berapa lama ya mas, udah cukup lama mas tepatnya saya lupa tapi 

mungkin sudah ada sekitar hampir 10 bulan mungkin” 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

“Kalo saya pribadi sih gak terlalu mempermasalahkan mas, selama itu 

gak merugikan dan mengganggu saya sih gak papa. Kan walau 

bagaimana pun ini juga cuma seru-seruan aja mas gak buat serius 

sampai jadi kaya profesi gitu” 

3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

“Sebelumnya itu mas, saya gak tau kalo ada judi online seperti ini, 

kemudian saya punya temen kuliah naah dia itu sudah sering bermain 

judi online nah dari dia lah kemudian saya tau dan mengenal akan judi 

online ini mas” 
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4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

“Awal mula saya ikut judi online karena penasaran mas pengen tau aja 

gimana cara mainnya, setelah itu ko kayaknya gampang banget terus 

untung yang didapat kalo menang juga lumayan yaaa udah akhirnya ikut 

deh” 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

“Biasanya sih dikost temen mas” 

6. Seberapa sering anda melakukan judi online (dalam kurung waktu satu 

minggu)? 

“Kalo masalah seberapa sering itu gak tentu mas, bisa kadang satu 

minggu sekali, bisa juga seminggu sampe tiga kali tergantung banyak tim 

besar yang tanding apa gak” 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 

“Biasanya sih cuma 25.000, cuman kadang-kadang kalo lagi seru bisa 

lebih dari itu” 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut?  

“Waaah, kalo soal untung itu gak tentu mas. Tergantung dari seberapa 

banyak kita masang tim saat itu, kalo pasang banyak yaa bisa dapet 

banyak tapi kalo pasang dikit ya dapenya dikit. Kalo untung yang pernah 

saya dapat paling banyak tu pernah menang 600.000 mas” 
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9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 

“Jujur sih sebenernya lebih sering kalah mas, menang sesekali doang” 

10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

“Yaa karena asik aja mas, kalo nonton bola gak ada taruhannya tu kaya 

kurang tegang gitu loh mas. Lagian uang yang dipertaruhkan juga gak 

gede-gede banget cuma sewajarnya aja kan” 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat 

habis? 

“Gak lah, kan mereka juga gak tau. Setau mereka ya buat kebutuhan 

kuliah aja ama makan dan kebutuhan sehari-hari lainya” 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, 

makan, dan lain sebagainya, serta untuk judi? 

“Ehmm... gak ada siasat tertentu sih mas, ya kalo dikasih duit ama orang 

tua segitu ya udah uang segitu itu buat kebutuhan cukup gak cukup. 

Kadang kalo kurang ya pinjem ama temen, terus besok kalo udah ada 

duit baru dibalikin” 

13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

“Setuju lah mas, namanya perbuatan dosa pasti menyimpang dong” 
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14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan dalam judi online? 

“Itu dia mas saya juga heran, udah tau itu dosa tapi  masih aja dilakuin. 

Mungkin karena temen-temen saya masih pada main kali mas makanya 

saya juga masih ikut main, mungkin nanti kalo mereka udah pada gak 

main lagi saya juga bakalan ikut berenti. Nunggu dikasih kesadaran ama 

tuhan kali mas” 

15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

“Kalo temen-temen sih ada yang beberapa sudah tau tapi mereka biasa 

aja tuh, gak protes atau gimana-gimana. Cuek-cuek aja” 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi online? 

“Kalo dampak udah pasti rugi mas, soalnya sering kalah jadi sering 

minjem duit sama temen buat nutup-nutupin kebutuhan yang lain. Tapi 

kalo soal akademik gak tergangggu sama sekali mas, gak ada 

hubungannya” 
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HASIL WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 2 April 2014 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : Narji 

Pendidikan   : Mahasiswa S1 Universitas Swasta di Yogyakarta 

Semester     : 6 (Enam) 

Usia     : 21 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam judi online? 

“Kalo tepatnya saya lupa mas, mungkin hampir 8 bulan kali yak” 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

“Kalo boleh jujur sih mas, saya agak kurang setuju ama judi online kaya 

gini, soalnya udah pasti melanggar hukum takutnya kalo sampe kena 

razia atau apalah ntar kita bisa masuk penjara. Tapi karena temen-

temen masih pada main dan keliatanya aman-aman aja ya udah mau 

gimana lagi biarin aja dah” 

3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

“Saya mengenal adanya judi online berawal dari teman kost mas, 

sebenernya saya tuh gak tau ada yang kaya gini tapi gara-gara temen 

kostan pada main judi online, terus saya penasaran pengen tau ehh 

malah jadinya ikutan main gini” 
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4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

“Sebenarnya saya kurang tertarik mas sama judi online kaya gini, bikin 

duit cepet abis. Tapi karena gak enak aja ama temen kost jadi ikut-ikutan 

aja lah. Meskipun kadang tertarik ama keuntungan yang didapet juga 

sih, lumayan juga mas kalo menang bisa buat beli-beli sesuatu” 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

“Kalo main sih biasa dikost, markas besar hehehe” 

6. Seberapa sering anda melakukan judi online (dalam kurung waktu satu 

minggu)? 

“Gak tentu kalo itu mas, tapi seringnya sih cuma sekali doang 

seminggu” 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 

“Kalo saya standar aja mas, cukup 25.000 aja udah cukup gak perlu 

banyak-banyak” 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut?  

“Kalo masalah memangnya berapa itu gak tentu mas, tergantung 

seberapa banyak kita pasang tim. Ya intinya udah pasti untung kalo 

menang mas cuma gak tentu aja” 

9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 
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“Hahaha....gak enak jawabnya nih mas. Sering kalahnya dari pada 

menang, menang cuma sesekali doang tapi kalah berkali-kali” 

10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

“Yaaa.. karena ajakan teman mas, diojok-jokin terus jadi gak enak kalo 

gak ikut ngerasa gimana gitu” 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat 

habis? 

“Gak lah, soalnya gak cepet abis juga, saya ikut judi online gak terlalu 

sering jadi gak mengganggu keuangan bulanan. Kadang kurang juga sih 

tapi orang tua gak nanya ya udah saya juga diem aja, orang dikasih ya 

kita terima hahaha” 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, 

makan, dan lain sebagainya, serta untuk judi? 

“Kalo aku pribadi lebih ke tiba-tiba sih mas, gak pernah dibagi-bagi. 

Dari dulu awal kuliah kalo dikasih duit langsung pake aja gak pake 

bagi-bagi” 

13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

“Setuju, karena membuat kantong tipis dan dilarang hukum serta 

agama. Karena judi itu bisa membuat kita tergantung, sekali main jadi 

terus-terusan main” 
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14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan dalam judi online? 

“Ya itu tadi, karena bisikan setan teman-temen” 

15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

“Tidak, mereka acuh tak acuh” 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi online? 

“Jebol mas, perbulan jadi kurang terus minta nambah sama orang tua. 

Kalo sama akademik kuliah gak ngaruh karena gak pernah saya hubung-

hubungkan” 
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HASIL WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 6 April 2014 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : Gading 

Pendidikan   : Mahasiswa S1 Universitas Swasta di Yogyakarta 

Semester     : 4 (Empat) 

Usia     : 20 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam judi online? 

“Sekitar satu tahun nan lah mas” 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

“Sebenarnya gak setuju mas karena judi itu dosa dilarang sama agama” 

3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

“Saya awal mula tahu itu dari temen kost mas, terus mereka ngasih tau 

gimana cara mainnya sampai akhirnya ikutan” 

4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

“Pertama karena keuntungan mas, lumayan buat nambah-nambah uang 

jajan. Selain itu sih karena solidaritas aja sama temen-temen” 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

“Dikost mas” 
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6. Seberapa sering anda melakukan judi online (dalam kurung waktu satu 

minggu)? 

“Gak nentu mas, biasanya paling satu sampe dua kali doang” 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 

“Dikit mas, cuma 25.000” 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut?  

“Sebenernya kalo soal keuntungan tu gak tentu mas tergantung berapa 

tim yang kita pasang, kalo saya yang pernah menang tu sekitar 150.000” 

9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 

“Kalah sih sebenernya mas, tapi mau gimana lagi” 

10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

“Kenapa ya mas aku juga bingung. Mungkin karena pernah menang mas 

makanya jadi pengen nyoba terus, abis enak kalo menang hehehe” 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat habis? 

“Gak curiga lah mas, kan setau mereka cuman buat kebutuhan kuliah gak 

buat yang lain-lain” 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, makan, 

dan lain sebagainya, serta untuk judi? 
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“Gak ada siasat sih, lebih ketiba-tiba aja. Tergantung kebutuhan dan 

keperluan saat itu” 

13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

“Ya setuju banget lah mas, karena dari agama aja udah gak boleh. Terus 

dari hukung juga dilarang. Jadi setuju-setuju aja” 

14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan dalam judi online? 

“Ya.. itu tadi mas, karena lingkungan dan teman-teman” 

15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

“Ngerti lah mas, mereka malah tertarik dan pengen ikut. Kalo semisal 

ada yang nolak ntar dikata-katain “lanang ora e cuk” sama temen-temen 

yang lain biar mereka emosi terus jadinya ikut” 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi online? 

“Dampaknya sih paling kalo pas lagi kalah aja mas, duitnya berkurang 

dan biasanya kaya ada rasa sedikit nyesel gitu” 
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HASIL WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 6 April 2014 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : Darius 

Pendidikan   : Mahasiswa S2 Universitas Negeri di Yogyakarta 

Semester     : 2 (Dua) 

Usia     : 24 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam judi online? 

“Wah.. lupa saya, mungkin hampir sekitar satu tahun” 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

“Secara pribadi namanya judi bukanlah hal yang baik, mungkin saya 

terlalu naif untuk mengatakan judi itu baik. Tapi saya butuh pendorong 

agar lebih termotivasi dalam menyaksikan setiap pertandingan sepak 

bola” 

3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

“Pada dasarnya sejak saya SMA, saya pernah mendengar istilah judi 

online kebetulan anak-anak muda disekitar rumah saya banyak yang 

menggeluti judi online tersebut, namun pada waktu itu saya belom 

terlalu tertarik pada judi online karena ekonomi saya masih lemah pada 

waktu itu. Namun setelah saya duduk di universitas dan lingkungan saya 
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mendukung serta ekonomi saya sudah mulai naik maka ketertarikan saya 

untuk ikut terjun didalamnya semakin meningkat” 

4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

“Awal mula saya melihat salah seorang teman kost’an saya yang 

mempertaruhkan sedikit uang namun mendapatkan hasil yang lumayan 

banyak dan saya rasa itu menjanjikan. Hitung-hitung bisa buat nambah 

uang belanja lah” 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

“Dikost’an aja” 

6. Seberapa sering anda melakukan judi online (dalam kurung waktu satu 

minggu)? 

“Mungkin antara dua sampai tiga kali” 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 

“Paling minimal yang saya pertaruhkan adalah 25.000 karena itu sudah 

merupakan standar minimum untuk mempertaruhkan dan paling 

maksimal adalah 100.000 tapi sebenarnya paling sering adalah 25.000” 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“Keutungan yang saya peroleh dari judi online sangat beragam, 

tergantung berapa banyak yang dipertaruhkan dan berapa club yang 

diperkirakan menang berdasarkan prediksi pribadi. Kalo nominal yang 
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paling kecil yang pernah saya peroleh adalah 125.000 ribu dan yang 

paling banyak adalah 1.080.000” 

9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 

“Yaa sering kalah dong, namamnya juga cuma prediksi bukanlah sebuah 

kepastian” 

10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

“Sering kalah itu bukan berarti tidak untung, karena kerugian dari 

kekalahan saya masih lebih sedikit dari keuntungan pada saat saya 

menang” 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat 

habis? 

“Namanya anak kost-kost’an, jauh dari orang tua syukur-syukur kalo 

ditelephone makanya orang tua tidak bakalan tau. Pantang kalo orang 

tua sampai tau” 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, 

makan, dan lain sebagainya, serta untuk judi? 

“Kebetulan saya lebih punya banyak untung dari permainan ini dari 

pada kerugian materi, sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan 

perekonomian saya” 
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13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

“Saya setuju bahwa judi online itu adalah perilaku yang menyimpang, 

tapi karena saya diuntungkan oleh perjudian online ini sehingga saya 

tetap senang dengan judi online walaupun menyimpang” 

14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan dalam judi online? 

“Sejujurnya saya juga tidak mau munafik bahwa judi online itu 

memberikan saya banyak keuntungan dan bahkan tidak jarang saya 

meminta orang tua untuk tidak terlalu sering mengirim uang lagi karena 

bisa dapat uang dari sini” 

15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

“Tidak mereka tidak tau dan sepertinya mereka juga gak mau tau” 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi online? 

“Dampak dari judi online yang saya rasakan yah. Tapi saya ingin 

meninjaunya dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi, 

judi online membuat saya semakin mandiri seolah-olah sudah memiliki 

penghasilan sendiri dan tidak terlalu membebani orang tua lagi. Yang 

kedua ditinjau dari aspek akademik, meskipun saya gemar ataupun bisa 

dikatakan cukup maniak terhadap judi online saya tetap 

memprioritaskan pendidikan karena prestasi akademiklah yang menjadi 

parameter kontrol antara orang tua saya dengan diri saya pribadi. Dan 

terakhir, ditinjau dari aspek sosial, melalui judi online ini menambah 
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jumlah teman saya menambah jumlah jaringan saya bahkan menambah 

wawasan saya tentang judi. Teman-teman yang seperguruan dengan 

saya itu memiliki tingkat loyalitas yang tinggi dan sangat friendly” 
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HASIL WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 10 April 2014 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : Duta 

Pendidikan   : Mahasiswa S1 Universitas Negeri di Yogyakarta 

Semester     : 10 (Sepuluh) 

Usia     : 23 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam judi online? 

“Sekitar 2,5 tahunan lah mas, pastinya lupa tapi emang udah cukup 

lama” 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

“Kalo menurut saya didunia ini ada hitam dan putih, jadi kalo diputih 

ada yang menguntungkan pasti didunia hitam juga ada yang 

menguntungkan seperti judi ini. Kalo saya pribadi sih setuju-setuju aja 

selama itu sekedar buat hiburan doang” 

3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

“Awalnya sih cuma pengen tau aja mas terus diajak teman kost buat ikut, 

disitu sebenernya kaya ada “lingkaran setan”. Kadang kita yang udah 

ikut susah buat keluar lagi dan akhirnya main sampai sekarang deh” 
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4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

“Yaa...udah pasti karena keuntungan yang kita dapet kalo menang, 

lumayan juga kan iseng-iseng tapi dapet duit” 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

“Dikost ama kadang ditempat kerja, sesekali kalo lagi gak ada kerjaan 

apa lagi bengong suka buka-buka bentar liat yang buat ntar malem” 

6. Seberapa sering anda melakukan judi online (dalam kurung waktu satu 

minggu)? 

“Gak tentu mas, tergantung partai. Kalo banyak partai besar akan lebih 

sering tapi biasanya sih seminggu dua kali aja udah cukup” 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 

“Ehmm....25.000 sampai 1.000.000” 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut? 

“Tergantung mas, pernah yah waktu itu pas final liga champione 

menang sekitar 2.000.000. Waah... gila menang gede banget waktu itu, 

tapi abis itu gak pernah lagi palingan cuma 200.000 doang” 

9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 

“Lebih ke seimbang sih mas, tapi kalo dari nominal uang kayaknya 

kalah sih” 
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10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

“Gini mas, kalo judi itu gak itung untung rugi mas tapi lebih ke 

kesenangan aja. Jadi jangan dipikir terlalu serius walau uangnya 

hilang” 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat 

habis? 

“Gak pernah sih mas, orang tua gak pernah memasalahkan soal uang, 

setau mereka ya buat kebutuhan kuliah” 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, 

makan, dan lain sebagainya, serta untuk judi? 

“Ada catatan pribadi, maksudnya memisahkan uang haram dan halal. 

Kalo yang buat judi ya buat judi kalo buat yang lain ya yg lain. Ada 

alokasinya sendiri-sendiri gitu lah mas” 

13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

“Gak, gak setuju, karena dosa atau tidaknya adalah hukum agama. Nah 

kalo kegiatan judi kaya gini kan lebih bersifat ekonomis dan kesenangan 

aja, dosa apa enggaknya tu urusan pribadi kita ama tuhan mas” 

14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan judi online? 

“Ya itu tadi mas, masalah dosa urusan pribadi masing-masing ama 

tuhan” 
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15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

“Tau, ya beragam sih mas. Ada yang cuek-cuek aja ada yang tertarik ada 

yang ikutan nyoba-nyoba juga” 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi 

“Kadang mesti irit dalam mengatur keuangan karena judi juga candu, 

terus kalo dari segi sosial karena sebagaian banyak teman saya juga 

berjudi jadi gak ada masalaha. Kalo secara prestasi akademik karena 

saya berjudi secara kesenangan jadi gak terlalu ngefek atau berdampak 

ke prestasi akademik” 
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HASIL WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 13 April 2014 

 

A. Identitas Diri 

Nama     : Ruben 

Pendidikan   : Mahasiswa S1 Universitas Swasta di Yogyakarta 

Semester     : 8 (Delapan) 

Usia     : 21 Tahun 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda terlibat dalam judi online? 

“Pada waktu itu saya mengenal judi online karena ketagihan melihat 

teman bermain judi online bola yang selalu tebakannya benar dan 

mendapatkan uang yang banyak, dari itu lah saya memulai dan belajar 

bagaimana bermain judi online. Jadi sudah sekitar 6 tahun yang lalu 

saya mengenal judi online” 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan judi online tersebut? 

“Akhir-akhir ini judi online sangat menggiurkan. Hal tersebut 

dikarenakan dengan memasang 25.000 saja bisa ikut bermain judi online 

di internet. Jika orang yang bermain judi online itu tebakannya benar, 

maka uang taruhan tersebut dapat dikalikan kelipatanya dengan yang 

ditawarkan permainan judi online tersebut” 
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3. Bagaimana proses awal mula anda mengenal judi online? 

“Saya pertama kali mengenal judi online yaitu ketika dulu masih duduk 

di sekolah SMA kelas 1, melihat teman yang waktu itu sering menang 

judi online bola di internet melalui transaksi ATM” 

4. Kenapa anda tertarik untuk ikut terlibat dalam judi online? 

“Saya tertarik karena hadiah uang yang berlipat jika tebakan strategi 

saya benar dan jitu melihat peluang yang ada, saya suka judi online 

yang sepak bola karena menantang dan saya suka sepak bola” 

5. Dimanakah anda biasa bermain judi online? 

“Saya pertama kali bermain judi online di warnet bersama teman, dan 

sekarang saya telah memiliki akun judi sendiri jadi bisa bermain melalui 

media modem dan smartphone dikost sendiri tanpa ada yang 

mengganggu” 

6. Seberapa sering anda melakukan judi online (dalam kurung waktu satu 

minggu)? 

“Saya biasanya bermain judi online bila ada pertandingan sepak bola 

yang seru dan besar hadiah yang ditawarkan oleh judi online, biasanya 

pertandingan sepak bola setiap hari sabtu dan minggu tapi saya bermain 

judi sepak bola jika ada pertandingan yang ramai saja dan tawaran 

hadiah yang ditawarkan di judi online sepak bola tersebut” 

7. Berapa rupiahkah uang yang anda pertaruhkan dalam mengikuti judi 

online tersebut? 
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“Biasanya saya memasang di judi online sekitar 25.000 sampai 500.000, 

tergantung partai sepak bola yang ada di judi online jadi ga pasti” 

8. Kemudian, berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan ketika anda 

mempertaruhkan uang dengan nominal tersebut?  

“Tergantung kelipatan dari perkalian yang dipasang oleh situs judi 

online yang dipertandingan dan tergantung juga pertandingan sepak 

bola yang dimainkan” 

9. Selama anda mengikuti dan terlibat dalam judi online, anda lebih sering 

kalah atau menang? 

“Tergantung insting dan strategi yang saya terapkan ketika ada waktu 

pertandingan itu juga, kebanyakan saya sering menang namun kalah pun 

pernah” 

10. Ketika anda mengalami kerugian kenapa anda masih tetap bertaruh judi 

online? 

“Karena hadiah yang besar mengakibatkan masih berminat bermain judi 

online meskipun pada saat kalah dan juga karena melihat teman yang 

juga bermain judi bola” 

11. Sebagai seorang mahasiswa anda masih dibiayai oleh orang tua, apakah 

orang tua anda tidak curiga ketika uang yang mereka berikan cepat 

habis? 

“Orang tua belum tahu soal saya bermain judi online karena ketika saya 

uang saku habis saya bisa meminta orang tua dengan cara berbohong 
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contohnya untuk membeli buku tetapi bukan membeli buku namun untuk 

berjudi bola” 

12. Bagaimana kalian mensiasati uang kalian untuk kebutuhan kuliah, 

makan, dan lain sebagainya, serta untuk judi? 

“Biasanya menggunakan cara hutang teman atau berbohong dengan 

orang tua, cara itulah yang biasanya saya lakukan untuk biayai 

kehidupan sehari-hari, kuliah dan bermain judi online” 

13. Setujukan anda jika judi online dikatakan sebagai salah satu dalam 

perilaku menyimpang? 

“Bermain judi online memang kegiatan yang menyimpang namun judi 

online tersebut hanyalah permainan seperti permainan bermain saham” 

14. Jika iya, kenapa anda masih melakukan dalam judi online? 

“Karena ketagihan dan menawarkan hadiah uang banyak dengan cepat 

melalui transaksi ATM” 

15. Apakah teman-teman anda mengetahui jika anda terlibat dalam judi 

online? Bagaimana tanggapan mereka? 

“Teman-teman ada yang tahu ada yang tidak tahu. Biasanya teman yang 

dekat dan terutama teman laki-laki yang mengetahui saya bermain judi 

online” 

16. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda terlibat dalam judi online? 

“Jika saya menang dalam judi online, saya biasanya berfoya foya untuk 

memberi barang-barang yang saya inginkan dan sebagian uangnya bisa 

untuk memasang partai pertandingan untuk minggu depan. Jika saya 
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kalah dalam judi online, saya kebingungan sering hutang ke teman, hal 

tersebut menjadikan saya merasa tidak enak pinjam uang kepada teman” Commented [T88]: Damp-Pos dan Dam-Neg 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI 

 

 
Gambar 1.1 

Halaman Depan Master Agen 

Situs Untuk Konfirmasi Sebelum Melakukan Transfer Uang Taruhan 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 

 

 
Gambar 1.2 

Aturan Dalam Master Agen 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 
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Gambar 1.3 

Halaman Depan Situs Judi Online IBCbet.com 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 

 

 

 

 
Gambar 1.4 

Halaman Depan Jenis Permainan Judi Online Casino 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 
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Gambar 1.5 

Macam-macam Permainan Judi Online Jenis Casino 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 

 

 

 

 
Gambar 1.6 

Halaman Depan Konfirmasi Jumlah Uang Taruhan 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 
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Gambar 1.7 

Halaman Depan Jenis Pemainan Judi Online Pertandingan Sepak Bola 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 

 

 

 
Gambar 1.8 

Halam Depan Jenis Pemainan Judi Online Pertandingan Sepak Bola 

Jenis Permainan Tebak Skor, Voor, Win-Draw-Lose 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 



 

158 
 

 
Gambar 1.9 

Halam Depan Jenis Pemainan Judi Online Pertandingan Sepak Bola 

Jenis Permainan Paket 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 

 

 

 
Gambar 2.1 

Halaman Depan Konfirmasi Persetujuan Pemasangan Judi Online Jenis 

Permainan Sepak Bola 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 
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Gambar 2.2 

Halaman Depan Judi Online Jenis Permainan Sic Bo 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 13 Juni 2014) 

 

 

 
Gambar 2.3 

Suasana Saat Mahasiswa Melakukan Permainan Judi Online 

(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 15 Juni 2014) 




