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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan manusia akan informasi tidak akan berhenti. Manusia selalu 

mencari informasi melalui berbagai media. Sekarang ini perkembangan informasi 

bergerak sangat cepat, dengan adanya perkembangan teknologi informasi serta 

komunikasi, manusia sudah tidak lagi mempermasalahkan batas, jarak, ruang dan 

waktu.  Hal tersebut mendorong munculnya new media dalam era globalisasi ini. 

New media merupakan teknologi yang memiliki fitur tertentu yang terbaru, dibuat 

secara digital dan banyak tersedia dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi 

(McQuail, 2011:136). Salah satu bentuk new media yang sekarang ini banyak 

digunakan oleh masarakat adalah internet. Internet sebagai salah satu alternatif 

komunikasi masyarakat modern saat ini menyebabkan tuntutan manusia terhadap 

kebutuhan informasi semakin tinggi. Hal tersebut  menimbulkan kemajuan yang 

cukup signifikan dalam bidang teknologi. Seseorang dapat dengan mudah 

mengakses informasi penting tentang fenomena kejadian di belahan dunia lain, 

tanpa harus berada di tempat tersebut. Layanan internet sangat beragam dan selalu 

berinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jaringan internet menjadi media 

yang tercepat mengalami inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga 

hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam 

jaringan internet.  

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. 

Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium 

internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (real) 

yang sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Dengan 

internet dapat melakukan bisnis, ngobrol, belanja, belajar, dan berbagai aktivitas 

lain layaknya dalam kehidupan nyata (Wahid, Labib, 2010: 31).  
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Internet sebagai new media memiliki sifat interaktif dan memberikan 

kebebasan bagi penggunanya untuk menjadi pengguna aktif. Kelebihannya 

sebagai multimedia memiliki kemampuan menampilkan teks, audio, video juga 

membantu banyak orang sekarang ini yang cenderung berpikir praktis. 

Pengaturan dasar dari internet dan penggunanya mengarah pada efek perpecahan 

sosial, namun disisi lain menyatu dengan cara berbeda (Slevin, 2000 dalam 

McQuail, 2011:154). Media online merupakan media yang didesain untuk 

memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet 

yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat broadcast 

media monologue (satu ke banyak audiens) ke social media dialogue (banyak 

audiens ke banyak audiens). Media online menjadi sarana untuk mempermudah 

dan mempercepat menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dimana 

komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan menggunakan medium dan menimbulkan efek tertentu. 

Perkembangan media online di Indonesia terbilang cukup pesat, hal 

tersebut terlihat jika sekarang  ini terdapat 500 media online di Indonesia. Jenis 

media online sangat beragam, salah satunya yaitu Kaskus. Pada tahun 2012 

Kaskus juga meluncurkan versi baru Kaskus 2.0 yang terjadi penyempurnaan 

pada tampilan, navigasi, fitur search, layanan Forum Jual Beli (FJB), serta 

menambah server untuk mengakomodir kebutuhan member Kaskus yang telah 

mencapai lebih dari 4,5 juta member.1  

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis, Kaskus menempati urutan 

ke-331 sebagai website paling banyak diakses di dunia dan urutan ke-8 sebagai 

website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.2 Kaskus adalah situs forum 

komunitas maya terbesar di Indonesia. Kaskus merupakan tempat atau wadah 

                                                           
1 http://support.kaskus.co.id/about/ sejarah_kaskus.html, diakses pada 9 April 2013 

pukul 20.00 
2  http://www.alexa.com/siteinfo/kaskus.co.id#, diakses pada 9 April pukul 20.15 

http://support.kaskus.co.id/about/
http://www.alexa.com/siteinfo/kaskus.co.id
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bagi masyarakat luas untuk memperoleh informasi, pengetahuan, bergabung 

dengan komunitas baru, dan jual beli barang dan jasa.3 

Kaskus sering memberikan berita yang tidak dapat ditemukan diportal-

portal lain. Sejak tahun 2009, Kaskus menjadi pemain penting dalam ranah online 

di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari penghargaan yang diterima Kaskus 

diantaranya “The Best Innovation in Marketing” dan “The Best Market Driving 

Company” oleh Marketing Magazine, dan “The Greatest Brand of the Decade” 

tahun 2009-2010 oleh Mark Plus Inc. sekarang ini Kaskus menduduki peringkat 1 

untuk kategori situs komunitas, dan merupakan situs lokal nomor 1 di Indonesia 

menurut Alexa.4  

Perkembangan Kaskus yang pesat hingga saat ini tidak ada langkah khusus 

yang dilakukan, karena Kaskus tumbuh dengan sendirinya melalui kaskuser 

(nama panggilan bagi anggota forum kaskus). Salah satu cara menarik anggota 

baru adalah melakukan penambahan fitur, membuka forum baru jika ada 

permintaan serta peningkatan jumlah server. Besarnya kaskus tidak luput dari 

loyalitas anggota yang bersedia berbagi informasi meskipun tidak dibayar. 

Anggota Kaskus merasa mendapatkan manfaat dari anggota yang loyal, yang 

akhirnya menjadi anggota loyal yang berusaha memberikan kontribusi terhadap 

Kaskus dan akhirnya merekrut anggota baru. Kaskus sendiri di bagi dalam dua 

kelompok. Pertama, Forum Jual Beli (FJB), merupakan forum untuk bertransaksi 

berbagai jenis produk. Penjualan di forum jual beli ini terdiri dari beberapa 

kategori seperti jual beli mobil bekas, handphone, kamera  dan sebagainya. 

Sedangkan yang kedua adalah Forum, merupakan tempat untuk berdiskusi dan 

saling mengenal bagi para kaskuser.5 

                                                           
3  http://support.kaskus.co.id/about/ sejarah_kaskus.html#content, diakses pada 9 

April pukul 20.45 
4 http://support.kaskus.co.id/about/ sejarah_kaskus.html#content, diakses pada 9 April 

pukul 21.04 
5 http://support.kaskus.co.id/forum/kategori_forum.html#content, diakses pada 9 

April pukul 21.25 

http://www.alexa.com/siteinfo/kaskus.co.id
http://support.kaskus.co.id/about/
http://support.kaskus.co.id/about/%20sejarah_kaskus.html#content
http://support.kaskus.co.id/forum/kategori_forum.html#content
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Kaskus Regional merupakan salah satu forum diskusi Kaskus, yang 

merupakan wadah untuk berdiskusi dan saling mengenal bagi para kaskuser pada 

suatu daerah. Salah satunya adalah Regional Solo, merupakan wadah untuk 

berdiskusi dan pengenalan satu sama lain terhadap sesama warga Solo (kaskuser). 

Namun, kaskuser dari regional lain juga dapat bergabung pada forum tersebut. 

Regional Solo terdapat 1895 member yang terdaftar dan merupakan regional yang 

aktif sebagai wadah berdiskusi para kaskuser yang saat ini berada pada part 1 

dengan 2.992 reply, 12.814 view dan 117 thread diskusi. Regional Solo ini juga 

terdapat 6 akun moderator diantara S3ijiro, Superdog, Mangjuhak, Lifeinmono, 

Filenotfound, dan Okkirush.6 Pada Regional Solo juga terdapat absen, dimana 

pada absen tersebut terdata identitas kaskuser seperti nama lengkap ,tanggal lahir, 

alamat rumah dan alamat email kaskuser yang berasal dari wilayah Solo maupun 

yang sudah berdomisili di kota lain. Para kaskuser kebanyakan tidak 

menggunakan identitas serta nama asli untuk akun mereka, tidak seperti pada 

media online lain seperti facebook dan twitter yang kebanyakan menggunakan 

nama dan identitas asli. Bahkan terkadang ada juga para kaskuser memiliki akun 

lebih dari satu. Regional Solo, digunakan untuk ajang perkenalan antar kaskuser 

yang ada di wilayah Solo.  

Sebagaimana dunia nyata, Kaskus yang diakses dengan internet merupakan 

dunia maya yang juga banyak mengundang kriminal dalam beraksi, baik untuk 

mencari keuntungan materi maupun sekedar untuk melampiaskan keisengan. Hal 

ini yang memunculkan fenomena khas yang sering disebut sebagai cybercrime 

(kejahatan di dunia cyber). Seperti kasus penipuan yang terjadi beberapa waktu 

yang lalu, yang dialami oleh akun amq09 yang masih tergolong newbie7 ini 

mengalami penipuan melalui media online Kaskus. Kronologis kejadian penipuan 

yang dialami berawal dari keinginan akun amq09 untuk menginvestasikan 

                                                           
6  http://www.kaskus.co.id/forum/160, diakses pada 12 April 2013 pukul 18.12 
7 newbie merupakan pengguna akun kaskus dengan postingan terendah antara 0-99 

posting 

http://www.kaskus.co.id/forum/160
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uangnya menjadi logam emas, yang kemudian pilihannya jatuh pada akun 

hafidhasan yang menjual emas dengan harga yang murah. Setelah terjadi 

kesepakatan harga, akun amq09 langsung mentransfer uang sebesar Rp. 

12.100.000 pada rekening akun hafidhasan. Setelah dua hari kemudian akun 

hafidhasan tidak memberikan kejelasan dan menghilang, serta barang berupa 

emas juga tidak kunjung datang. Akun amq09 merasa ditipu karena sudah 

mentransfer uang namun barang yang dia pesan tidak datang. Kemudian pada 

tanggal 25 maret tahun 2013 akun amq09 memposting di lapak hafidhasan agar 

berhati-hati terhadap pemilik akun ini karena telah menipu amq09 sebesar 

Rp.12.100.000. Dalam pernyataannya tersebut akun amq09 menyatakan jika dia 

sudah mentransfer uang pada rekening hafidhasan tanpa melalui rekber (rekening 

bersama). Akun amq09 juga mengatakan jika dia sudah mengikhlaskan uangnya 

dan berani mempertanggungjawabkan pernyataanya tersebut. Tidak lama 

kemudian pada pukul 10.06 akun hafidhasan membalas postingan yang dibuat 

akun amq09 dengan mengatakan apakah ada buktinya atas pernyataan akun 

amq09 dan diminta untuk meminta pertanggungjawaban kepada rekber 

Blackpanda, bukan pada akun hafidhasan. Pada pukul 11.06 akun amq09 kembali 

membuat postingan jika dia tidak menyebut satupun rekber ketika bertransaksi. 

Selain itu akun amq09 juga menghimbau untuk berhati-hati pada akun hafidhasan 

dan berpesan jika ada yang merasa dirugikan atas pernyataannya dapat membuat 

pm serta bertemu langsung dengan akun amq09. 8 

Postingan yang dibuat oleh korban penipuan yaitu akun amq09 di tread 

hafidhasan menimbulkan banyak komentar dari para kaskuser. Salah satunya 

adalah akun tiger2005 yang juga berasal dari Regional Solo dan tidak rela jika 

akun amq09 yang telah ditipu uang dalam jumlah yang besar. Kemudian 

tiger2005 meminta akun amq09 untuk membuat surat terbuka dan mengirimkan 

bukti transferan ke akun tiger2005 agar kasus tersebut dapat diproses secepatnya. 

                                                           
8http://www.kaskus.co.id/post/51651309601243ed1c00000e#post51651309601243ed

1c00000e, diakses pada 10 April 2013 pukul 22.05 

http://www.kaskus.co.id/post/51651309601243ed1c00000e#post51651309601243ed1c00000e
http://www.kaskus.co.id/post/51651309601243ed1c00000e#post51651309601243ed1c00000e
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Setelah bukti transferan dari akun amq09 sudah diterima oleh akun tiger2005 

yang selanjutnya langsung memposting ke Regional Solo pada tanggal 12 April 

2013 pukul 16.45  yang mengatakan “bahwa di kota Solo ada makhluk tidak 

berbudi  mohon bantuannya para sesepuh untuk penanganannya nanti 

seandainya memang benar terbukti dugaannya supaya mengurangi penipuan di 

FJB tercinta kita”. Setelah itu ada tim Aktivis Buru Sergap  kaskus dari Regional 

Solo dan wilayah lain untuk membantu dengan memberikan informasi seperti 

memberikan informasi bahwa akun hafidhasan online di warnet speedynet dan 

memberikan akun facebook terduga hafidhasan. Pemilik warung internet 

speedynet tersebut juga ikut memposting bahwa memang benar ada cirri-ciri fisik 

pelaku yang sering online di warnetnya. Pemilik warnet juga mengakui bahwa 

terduga pelaku hafidhasan merupakan orang tidak baik, karena beberapa waktu 

lalu speedynet telah keilangan uang sebesar Rp.800.000. Dari bukti yang dicari 

akun hafidhasan juga pernah menjual sepeda motor Honda Blade dan tim aktivis 

buru sergap mencari pembeli Honda Blade tersebut untuk mendapatkan informasi 

mengenai akun hafidhasan. Untuk bukti foto dan facebook dari pelaku penipuan, 

ditemukan oleh kaskuser dengan akun kodok772001 pada 13 April tahun 2013. 

Meskipun sudah mengantongi semua bukti, namun para kaskuser yang membantu 

akun amq09 masih memberikan tenggang untuk itikad baik dari akun hafidhasan 

tetapi tidak ada respon. Oleh karena itu diputuskan untuk dilaporkan pada pihak 

kepolisian dan pemilik akun hafidhasan pada tanggal 17 april 2013 dini hari 

berhasil ditangkap di rumah temannya yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. 

Para kaskuser membantu akun amq09 menemukan pelaku penipuan karena tidak 

ingin citra Kaskus menjadi buruk. Untuk itu para kaskuser yang ahli dalam 

tracking dapat membantu dalam melacak jika terjadi kasus penipuan. Ketika 

pelaku penipuan sudah tertangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang 

berlaku, namun karena akun hafidhasan masih berumur 15 tahun ada LSM yang 

membantu karena hafidhasan dianggap masih dibawah umur. Orang tua 
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hafidhasan justru merasa bangga dengan anaknya, karena diumurnya yang masih 

15 tahun dan tidak bersekolah namun mempunyai banyak uang. 9 

 Meskipun hafidhasan sudah tertangkap, namun pihak polisi masih kewalahan 

dalam membuktikan peran tersangka. Dalam kasus ini jaksa peneliti masih perlu 

mengkaji lebih dalam peran dari HH. Karena ketika diperiksa HH mengaku jika 

perbuatannya menawarkan logam mulia atau emas batangan fiktif di FJB Kaskus 

hanya disuruh orang. Menurut HH, orang tersebut berinisial Im, namun HH tidak 

dapat menunjukkan keberadaan Im yang dikatakannya sebagai warga Solo. Di 

pihak lain, Anna May sebagai jaksa peneliti berkas perkara dugaan penipuan yang 

terjadi di FJB Kaskus, mengatakan jika hingga saat ini pihaknya masih menunggu 

pelimpahan berkas dari penyidik. Menurutnya, proses melengkapi berkas oleh 

penyidik telah menghabiskan waktu lebih dari satu bulan. Anna memahami 

kondisi kesulitan dari penyidik dan masih menunggu pelimpahan berkas 

(Solopos, Senin 30 September 2013).  

Pemilihan topik penelitian pada kasus penipuan yang terjadi di FJB Kaskus 

yang dilakukan oleh kaskuser dengan id HafidHassan, karena  peneliti melihat 

bahwa kasus ini menarik untuk dikaji. Dimana dalam pengungkapan kasus ini, 

dibentuk tim Buserpu (Tim Buru Sergap Penipu Kaskus) dan di blow up oleh 

media. Berbeda dengan kasus penipuan lain yang pernah terjadi di FJB Kaskus 

diantaranya kasus penipuan atas pencurian 5D Mark II dan 70-200 di Bandung. 

Kasus penipuan ini terjadi pada tahun 2011, penipuan ini terjadi berawal ketika 

bertransaksi Revand mengaku telah idnya telah di hack. Tetapi dengan data yang 

diperoleh oleh kaskuser ternyata uang tersebut digunakan oleh revand sendiri dan 

berjanji akan segera dikembalikan oleh revand. Namum kasus ini tidak 

terselesaikan karena data-data yang dikumpulkan kurang akurat dan hanya trik 

yang dilakukan oleh rekber Revand. Dari kasus ini komentar dari kaskuser tidak 

                                                           
9http://www.kaskus.co.id/post/5167a8841dd719bc52000003#post5167a8841dd719bc

52000003, diakses pada 10 April 2013 pukul 22.10 

http://www.kaskus.co.id/post/5167a8841dd719bc52000003#post5167a8841dd719bc52000003
http://www.kaskus.co.id/post/5167a8841dd719bc52000003#post5167a8841dd719bc52000003


8 
 

sebesar pada kasus HafidHassan, karena data yang diberikan oleh kaskuser tidak 

akurat dan tidak dapat dibuktikan.   

Kasus penipuan juga terjadi pada 27 Agustus tahun 2013 yaitu  penyewaan 

kamera senilai 33 juta. Penipuan ini terjadi ketika kamera yang disewa tidak 

dikembalikan.  Kasus penipuan  ini sampai sekarang belum selesai karena data 

yang kurang akurat. Dimana dengan bukti yang ada pada adefabel, mulai dari ktp,  

kk, dan alamatnya fiktif. Bukti-bukti lain juga tidak mendukung karena hanya 

berupa foto. Kasus ini sudah diblow up oleh media koran tribun jogja  tetapi 

pelaku juga belum tertangkap. Selain itu karena kurangnya antusias para kaskuser 

untuk memburu pelaku.  

Kasus lain, kasus penipuan pada Januari 2014 yang dialami oleh m1chx yang 

telah ditipu oleh kasksuer dengan id abracadabra. Kasus ini hingga saat ini belum 

selesai dikarenakan bukti tidak cukup kuat dan lokasi seller tidak jelas. Dalam 

pengungkapan kasus penipuan ini tidak sebanyak kasus penipuan yang dilakukan 

oleh  hafidhasankarena hanya 88 yang mereply.  

Kasus penipuan lain juga terjadi yang dapat diungkap oleh rekber Ceperbank 

sebesar Rp 200.000.000. Kasus tersebut dapat terungakap karena dilacak secara 

pribadi oleh rekber Ceperzbank, dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak di 

blow up oleh media. 

Kemajuan teknologi tidak hanya membantu masyarakat dalam memudahkan 

pekerjaannya, tetapi juga menjadi lahan baru bagi para pelaku kriminal dunia 

maya untuk melakukan aksinya. Dalam dunia maya, masalah kemanan 

merupakan suatu hal yang sangat penting. Tingginya tingkat kriminal dalam 

dunia internet atau cyber dan lemahnya hukum dalam hal pengamanan dan 

penanganan kasus cyber crime, menyebabkan semakin maraknya kejahatan-

kejahatan yang terjadi dalam dunia cyber tersebut. Ditambah lagi kecilnya 

kemungkinan mengungkap kejahatan tersebut dan kemajuan teknologi yang 

mempermudah aksi mereka. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk 
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melakukan penelitian tentang lalu lintas informasi anggota Kaskus Regional Solo 

terhadap kasus penipuan yang terjadi dalam forum jual beli emas. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana lalu lintas informasi anggota Kaskus Regional Solo terhadap 

kasus penipuan yang terjadi dalam forum jual beli emas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menggambarkan lalu lintas informasi anggota Kaskus Regional Solo 

terhadap kasus penipuan yang terjadi dalam forum jual beli emas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi tentang media online, 

khususnya Kaskus dalam konteks cyber crime. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini menambah pengetahuan bagi penulis 

tentang penelitian komunikasi tentang cyber crime pada media online dan 

referensi untuk penelitian lain yang serupa dengan topik penelitian ini. 

 


