
31 
 

BAB IV 

ANALISA DATA 

 

 Pada bab ini akan diuraikan analisa data dari penelitian ini. Analisa data 

dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori media pada media 

baru dari McQuail yang dalam hal ini adalah cyber crime yang terjadi di media online 

Kaskus pada Forum Jual Beli emas.  

4.1.1 Analisis Pola Dasar Komunikasi 

“Media baru” yang dibahas di sini dalam kenyataannya merupakan 

serangkaian. teknologi komunikasi yang memiliki beberapa fitur baru, melalui 

digitalisasi dan tersedia secara luas bagi penggunaan personal sebagai perangkat 

komunikasi. Kecepatan perkembangan media baru yang didukung teknologi 

komunikasi yang semakin lama semakin maju menunjukkan bahwa media 

komunikasi tidak bersifat tetap setiap saat. 

McQuail (2000:141) melihat bahwa permasalahan utama dalam teori 

tentang media baru, yang tentu saja berbeda dengan teori tentang media (lama) 

yang ada selama ini, berkutat pada tiga hal. Pertama, power and inquality, 

sangatlah sulit untuk menempatkan media baru dalam hubungannya dengan 

kepemilikan dan kekuasaan dimana isi dan arus informasi di kontrol. Kedua, 

social integration and identity, media baru dianggap sebagai kekuatan untuk 

melakukan disintegrasi terhadap kohesivitas sosial yang ada di dalam 

masyarakat karena dianggap terlalu individualistik dan bisa menembus batas 

ruang dan waktu sekaligus budaya. Ketiga, social change, media baru dianggap 

agen perubahan sosial sekaligus agen perubahan ekonomi yang terencana 

dimana tidak adanya kontrol pesan baik dari pemberi maupun penerima pesan 

sangat mungkin terjadi.  
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Berkenaan dengan masalah di atas, McQuail (2000:147) melihat 

munculnya pola arus informasi baru yang muncul setelah media baru hadir. 

Model ini diambil dari ahli telekomunikasi Belanda, J.L Bordewijk dan B. Van 

Kaam yang menggunakan empat pola dasar komunikasi.  

4.1.2 Analisis Conversation 

Conversation berbicara tentang percakapan, individu berinteraksi 

dengan individu lain dengan memilih partner, topik pembicaraan, waktu dan 

tempat komunikasi sesuai dengan keinginannya. Pada sub bahasan ini akan 

diuraikan pola dasar komunikasi conversation menganenai kasus penipuan yang 

terjadi di Forum Jual Beli Kaskus yang dialami oleh kaskuser amq09 atas 

pembelian Logam Mulia (Antam). Dalam uraian ini peneliti akan menguraikan 

awal mula penipuan yang dialami oleh amq09 hingga penangkapan pelaku 

penipuan.  Secara keseluruhan, postingan dari para kaskuser pada thread yang 

dibuat oleh Tiger2005 menumbuhkan sikap para kaskuser bersedia membantu 

amq09 sebagai korban mengungkap kasus penipuan secara sukarela. Thread 

yang dibuat oleh Tiger2005 ramai dengan postingan para kaskuser yang 

memberikan informasi terkait dengan kasus penipuan tersebut.  

Pada pola dasar komunikasi conversation ini akan terlihat bagaimana 

para kaskuser saling berinteraksi dengan topik pembicaraan mengenai kasus 

penipuan yang terjadi di Forum Jual Beli Kaskus, dengan waktu dan tempat 

komunikasi sesuai dengan keinginan para kaskuser, yang akan peneliti uraikan 

dengan bantuan gambar untuk membantu memperjelas analisa.  
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Gambar 2. Thread amq09 yang ingin membeli Logam Mulia Antam 

(http://www.kaskus.co.id/post/50f669ce8327cf130600000f#post50f669ce8327cf1306

00000f diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.00) 

 Dari gambar 1 diatas menjelaskan mengenai kaskuser dengan id amq09 

membuat thread yang menjelaskan bahwa amq09 ingin membeli Logam Mulia 

(Antam) dengan ukuran 1.25, 10, atau 25 gram. Dalam thread tersebut mengandung 

informasi jika amq09 sedang mencari Logam Mulia (Antam), serta dalam thread 

tersebut juga dipaparkan mengenai harga dan lokasi COD bisa disesuaikan yang 

mana sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam berkiprah di dunia Kaskus, 

sebagai kaskuser amq09  ini masih tergolong newbie (pengguna akun Kaskus dengan 

postingan antara 0-99 posting).  

http://www.kaskus.co.id/post/50f669ce8327cf130600000f#post50f669ce8327cf130600000f
http://www.kaskus.co.id/post/50f669ce8327cf130600000f#post50f669ce8327cf130600000f
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Gambar 3. Thread HafidHassan yang menjual Logam Mulia (Antam) 

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/2, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.00) 

 Berdasarkan gambar 3 menjelaskan mengenai thread yang dibuat 

HafidHassan. Thread tersebut mengandung informasi bahwa kaskuser ini 

menawarkan Logam Mulia (Antam) 25 gram dengan harga yang murah. Pada thread 

tersebut dijelaskan bila Logam Mulia (Antam) tersebut dijual cepat karena sedang 

butuh uang. Dalam memberikan informasi penjualan Logam Mulia (Antam) 

HafidHassan memberikan informasi yang singkat namun cukup lengkap, dimana 

dalam thread yang dibuat HafidHassan terdapat gambar dan berat dari Logam Mulia 

(Antam), harga, no telepon, dan dapat dilakukan COD di wilayah Bali.   

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/2
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/2
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Gambar 4. Logam Mulia (Antam) HafidHassan terjual 

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/1, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.00) 

 Berdasarkan dari gambar 4 diatas, dapat terlihat jika Logam Mulia (Antam) 

yang dijual oleh HafidHassan telah terjual. Hal tersebut terlihat dari lapak 

HafidHassan pada penjualan Logam Mulia (Antam) yang sudah terjual (Sold). 

Diketahui pembeli dari Logam Mulia (Antam) yang ditawarkan dengan harga yang 

sangat murah dibawah pasaran tersebut adalah amq09. Amq09 membeli Logam 

Mulia (Antam) dari HafidHassan dengan harga Rp 12.050.000.  tidak menaruh rasa 

curiga pada HafidHassan, amq09 mentransfer uang sebesar Rp 6.050.000 dan Rp 

6.000.000 tanpa menggunakan rekber. Alasan amq09 tidak menggunakan rekber 

dalam pembelian Logam Mulia (Antam), karena selama dia berbelanja di Kaskus 

amq09 tidak pernah menggunakan rekber.  

 

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
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Gambar 5. Postingan amq09 di lapak HafidHassan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/1, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.00) 

Dari gambar 5 diatas diauraikan mengenai postingan amq09 pada lapak 

HafidHassan di thread penjualan Logam Mulia (Antam) tanggal 23 Maret 2013. 

Amq09 memaparkan jika HafidHassan merupakan sorang penipu dan dirinya telah 

tertipu oleh HafidHassan dari penjualan Logam Mulia (Antam) sebesar Rp 

12.000.0000 namun barang tidak dikirimkan. Dalam postingan tersebut, amq09 juga 

mengutarakan jika dirinya telah mengikhlaskan uangnya sebagai korban penipuan 

dari HafidHassan.  

Berdasarkan gambar 5, tergolong dalam lalu lintas informasi conversation 

karena merupakan percakapan yang dilakukan oleh amq09 dengan HafidHassan, jika 

amq09 telah ditipu HafidHassan atas pembelian logam mulia antam.  

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
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Gambar 6. Comment HafidHassan terkait postingan amq09 dilapaknya 

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/1, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.05) 

Dari gambar 6 diatas, dapat diuraikan bahwa HaffidHassan yang telah 

melakukan penipuan terhadap  amq09 atas penjualan Logam Mulia (Antam), merasa 

tidak menipu amq09, bahkan melakukan penipuan kepada amq09. Dalam hal ini, 

HafidHassan terkesan menyudutkan amq09, dimana seolah-olah amq09 yang 

melakukan kesalahan dengan mentransfer uang kepada rekber black panda.  

Berdasarkan dari gambar 6 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation karena didalamnya terdapat percakapan dari HafidHassan dengan 

amq09. Dimana gambar 6 diatas merupakan postingan dari HafidHassan yang 

membalas postingan dari amq09.  

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
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Gambar 7. Comment amq09 dilapak Hafidhassan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/1, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.05) 

Berdasarkan gambar  7 terlihat komentar dari amq09 mengenai pernyataan 

dari HafidHassan yang telah menyudutkan dirinya berkaitan dengan pembayaaran 

Logam Mulia (Antam) yang ditransfer ke rekber Black Panda. Dalam komentarnya, 

amq09 kembali menegaskan jika amq09 tidak menggunakan rekber dalam transaksi 

pembelian Logam Mulia (Antam) dengan HafidHassan. Selain itu amq09 

mepaparkan jika Logam Mulia (Antam) yang dibelinya dari HafidHassan tidak 

dikirim dan uang tidak dikembalikan. Amq09 juga memberikan pernyataan apabila 

ada yang kurang berkenan dengan pernyataaannya dapat menghubunginya untuk 

bertemu. Di akhir komentarnya, amq09 menghimbau kepada para kaskuser untuk 

berhati-hati dengan HafidHassan. 

Dari gambar 7 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi conversation, 

karena gambar tersebut merupakan percakapan dari amq09 yang membalas postingan 

dari  HafidHassan.  

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1


39 
 

 

Gambar 8. Comment tiger2005 di lapak HafidHassan  

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/1, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.15) 

Dari gambar 8 diatas terlihat kaskuser dengan id tiger2005 memberikan 

komentar di lapak HafidHassan terkait jual beli Logam Mulia (Antam) 

antaraHfidHassan dengan amq09. Dalam komentarnya tiger2005 terkejut melihat 

tarnsaksi pembelian Logam Mulia (Antam) yang dibeli oleh amq09 sebesar Rp 

12.000.000 tanpa menggunakan rekber. Tiger2005 juga meminta amq09 untuk 

menunjukkan bukti transfer atas pembelian Logam Mulia (Antam) dari HafidHassan 

agar masalahnya semakin jelas.   

Berdasarkan dari gambar 8 diatas tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation, dimana Tiger2005 mengomentari percakapan dari amq09 dengan 

HafidHassan yang teripu atas pembelian logam mulia antam.  

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
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Gambar 9. Comment cepers di lapak HafidHassan  

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/1, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.20) 

 Berdasarkan dari gambar 9 dapat dilihat bahwa kasus yang menimpa amq09 

atas pembelian Logam Mulia (Antam) dari HafidHassan mengundang perhatian para 

kasksuer. Seperti cepers yang juga memposting di lapak HafidHassan menanggapi 

komentar dari nyetyou yang memaparkan identitas dari HafidHassan. Dalam 

komentarnya, cepers menguraikan jika HafidHassan masih melakukan modus 

penipuan dengan broadcast via BBM menawarkan Logam Mulia (Antam) 10 gram 

dengan harga Rp 4.500.000. Selain itu cepers juga menghimau kepada para kaskuser 

untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian barang secara online serta 

memberikan tips aman melakukan transaksi online dengan cara COD (Cash On 

Delivery).  

 Dari gambar 9 diatas, dapat digolongkan dalam lalu lintas informasi 

conversation, karena terdapat percakapan yang dilakukan oleh kaskuser dengan id 

cepers dengan kaskuser dengan id nyetyou mengenai penipuan yang telah diakukan 

oleh HafidHassan.  

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
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Gambar 10. Comment HafidHassan menanggapi postingan salesman001  

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/1, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.30) 

 Dari gambar 10 menggambarkan komentar HafiHassan mengenai postingan 

salesman001 di lapaknya. Dalam postingannya, salesman001 memaparkan jika 

transaksi online lebih baik dilakukan COD (Cash On Delivery) atau menggunakan 

rekber sehingga transaksi secara online lebih aman. Salesman001 juga menghimbau 

kepada para kaskuser untuk berhati-hati, karena sekarang ini marak penipuan yang 

terjadi pada transaksi secara online serta banyak pedagang fiktif. Selanjutnya terkait 

dengan postingan dari salesman001, HafidHassan memberikan komentar sebagai 

bentuk pembelaan diri. Dimana dalam pernyataannya, HafidHassan  menyalahkan 

amq09 yang telah mentransfer uang ke rekber atas pembelian Logam Mulia (Antam). 

HafidHassan dalam pernyataannya tersebut berdalih jika dirinya tidak mau 

menggunakan rekber dan HafidHassan berusaha untuk meyakinkan para kaskuser lain 

apabila dirinya tidak bersalah serta melakukan penipuan atas penjualan Logam Mulia 

(Antam) kepada amq09.   

 

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
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 Berdasarkan gambar 10 diatas, dapat digolongkan sebagai lalu lintas 

informarmasi conversation, karena didalamnya terdapat percakapan yang dilakukan 

oleh HafidHassan yang menannggapi postingan dari salesman001  sebagai 

pembelaan diri tidak bersalah jika telah malakukan penipuan kepada amq09. 

 

 

Gambar 11. Comment amq09 di lapak HafidHassan  

(http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-

gram-emas-batangan/1, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.40) 

 Berdasarkan gambar 11, amq09 sebagai korban dari HafidHassan atas 

penipuan pembeian Logam Mulia (Antam) memberikan pernyataan bahwa amq09 

masih menyimpan bukti transfer pembayaran. Meskipun tidak menggunakan rekber 

dalam transaksi online, namun amq09 masih mempercayai kredibilitas rekber. 

Menurut amq09, dirinya tidak menggunakan rekber dalam transaksi online selama ini 

dan HafiidHassan yang tidak menginginkan transaksi penjualan Logam Mulia 

(Antam) menggunakan rekber. Amq09 juga meminta kepada HafidHassan untuk 

bertemu jika dirinya tidak merasa bersalah.  

 

http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
http://www.kaskus.co.id/thread/514fb9dd7d1243bb69000008/jual-logam-mulia-25-gram-emas-batangan/1
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Disisi lain, amq09 dalam postingannya di lapak HafidHassan memberikan 

pernyataan bahwa dirinya ikhlas dengan kejadian tersebut. Kepada HafidHassan, 

amq09 memaparkan jika dirinya merasa perlu untuk mengingatkan para kaskuser jika 

akan bertransaksi dengan HafidHassan. Selain itu sebagai kaskuser yang juga 

berbelanja online di Kaskus, amq09 menghimbau kepada para kaskuser untu berhati-

hati dalam berbelanja online. Menurutnya pengalaman tidak hanya didapat dari diri 

sendiri, namun juga belajar dari pengalaman orang lain. 

Dari gambar 11 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi conversation 

karena postingan dari amq09 menanggapi postingan dari Tiger2005 terkait dengan 

penipuan yang dialami oleh amq09. Oleh karena itu dari gambar diatas merupakan 

percakapan yang dilakukan amq09 dengan Tiger2005.  
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Gambar 12. Pernyataan amq09 mengenai kronologis terjadinya penipuan  

(http://www.kaskus.co.id/post/5167f1522575b4ba2a00000f#post5167f1522575b4ba2

a00000f, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.45) 

 Berdasarkan dari gambar 12, dapat diuraikan pernyataan dari amq09 atas 

saran dari Tiger2005 untuk memberikan pernyataan mengenai kronologis penipuan 

yang dialaminyaDengan penipuan yang dialami, amq09 mengikhlaskan uangnya 

sebesar Rp 12.000.000. Meskipun terasa berat, namun amq09 tidak ingin larut dalam 

kesedihan karena penipuan yang dialaminya.  

 

http://www.kaskus.co.id/post/5167f1522575b4ba2a00000f#post5167f1522575b4ba2a00000f
http://www.kaskus.co.id/post/5167f1522575b4ba2a00000f#post5167f1522575b4ba2a00000f
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Pada postingan tersebut, amq09 memaparkan jika dirinya merasa terkesima 

dengan perhatian para kaskuser terhadap kasus penipuan yang dialaminya. Menurut 

amq09 adanya kasus penipuan yang dialaminya memberikan hikmah tersendiri yaitu 

menjalin pertemanan di dunia maya yang mempunyai rasa solidaritas yang tinggi dari 

para kaskuser.  

Dari gambar 12 diatas tergolong dalam lalu lintas informasi conversation, 

dimana terjadi percakapan antara amq09 dengan Tiger2005 pada postingan 

sebelumnya. Dengan postingan dari amq09 diatas merupakan tanggapan dari amq09 

atas postingan dari HafidHassan yang meminta amq09 untu memberikan pernyataan 

mengenai kronologis penipuan yang diaaminya.  

  

 

Gambar 13. Postingan kaskuser Tiger2005 melampirkan pernyataan amq09 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-

ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.55) 

Pada postingan yang dibuat oleh kaskuser Tiger2005, dia juga melampirkan 

thread dari korban penipuan di Forum Jual Beli Online yaitu amq09. Tujuan 

Tiger2005 melampirkan data tersebut pada thread yang dibuatnya sebagai bentuk 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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melengkapi informasi yang disampikan melalaui thread tersebut untuk memperoleh 

respon dari kaskuser lain mengenai kasus penipuan yang dialami oleh amq09.  

 Berdasarkan gambar 13 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation dimana postingan dari Tiger2005 merupakan percakapan yang 

dilakukan oleh Tiger2005 dengan korban penipuan dari HafidHassan yaitu amq09.  

 

 

Gambar 14. Update Tiger2005 mengenai pm kodok772001 12 April 2013 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-

ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.00) 

Berdasarkan dari gambar 14, diuraikan mengenai update dari Tiger2005 yang 

memperoleh informasi terbaru dari kodok772001 terkait kasus penipuan Logam 

Mulia (Antam) yang dialami oleh amq09.  Dari informasi yang diberikan oleh 

kodok772001 memaparkan bahwa HafidHassan sebagai tersangka dalam kasus 

penipuan ini, keberadaannya masih di wilayah Solo. Selain itu, kodok772001 juga 

sudang mengantongi foto tersangka. Namun kodok772001 masih menunggu 

konfirmasi dari amq09, apabila kasus penipuan ini ditindaklanjuti. Kodok772001 

juga menguraikan jika bukti-bukti telah lengkap, serta meminta amq09 untuk 

mengirimkan bukti transfer yang dilakukan saat bertransaksi pembelian Logam Mulia 

(Antam) dengan HafidHassan.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/


47 
 

Dari gambar 14 diatas dapat disimpulkan sebagai lalu lintas informasi 

conversation, dimana terdapat percakapan yang dilakukan antara Tiger2005 dengan 

kaskuser kodok772001 yang kemudian diposting oleh Tiger2005 pada threadnya.  

 

 

Gambar 15. Postingan cepers pada thread Tiger2005  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-

ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.05) 

 Dari gambar 15, menguraikan tentang postingan cepers pada thread yang 

dibuat oleh Tiger2005 mengenai kasus penipuan atas pembelian Logam Mulia 

(Antam) oleh amq09. Dalam postingannya, cepers menguraikan jika ada korban lain 

atas penipuan yang dilakukan oleh HafidHassan. Selain itu cepers juga menawarkan 

pin BB dari HafidHassan jika dibutuhkan. Karena, HafidHassan masih menjual 

Logam Mulia (Antam) fiktif melalui broadcast, dengan harga yang dapat dikatakan 

tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga pasaran.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Berdasarkan gabar 15 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation, dimana terdapat percakapan antara kaskuser dengan id cepers dengan 

Tiger2005 dan juga para kaskuser lain yang memberikan informasi mengenai pelaku 

penipuan yaitu HafidHassan.  

 

Gambar 16. Postingan Ryovenom77 pada thread Tiger2005  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-

ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.15) 

 Berdasarkan gambar 16 diatas, update dari Tiger2005 pada pukul 17.00 

mengenai postingan dari Ryovenom77 pada threadnya. Pada postingan tersebut 

Ryovenom77 membantu memberikan no telepon dari amq09 sebagai korban 

penipuan dan memberkan inforasi jika pada thread amq09 berisi tentang thread dari 

amq09 yang ingin membeli Logam Mulia. Dari postingan Ryovenom, Tiger2005 

menyambut baik bantuan dari Ryovenom dan telah menghubungi amq09 untuk 

segera mengupload bukti transfer atas transaksi pembelian Logam Mulia (Antam) 

dari HafidHassan.  

 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Dari gambar 16, dapat disimpulkan sebagai lalu lintas informasi conversation, 

dimana menggambarkan percakapan yang dilakukan oleh Ryovenom77 dengan 

Tiger2005 yang memberikan informasi mengenai bukti transfer dan No HP dari 

korban penipuan yaitu amq09.   
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Gambar 17. Update Tiger2005 pada threadnya pukul 19.50-22.26  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-

ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.25) 

 

 Berdasarkan gambar 17, diuraikan mengenai update dari Tiger2005 pada 

thread yang dibuatnya tentang kasus penipuan di FJB (Forum Jual Beli) pada pukul 

19.56-22.26. Pada pukul 19.56, Tiger2005 update di threadnya dalam proses 

pelacakan alamat HafidHassan sebagai pelaku penipuan. Selanjutnya pada pukul 

20.23 Tiger2005 menguraikan jika dirinya menemui kesulitan dalam mengakses 

cybercrime@polri.go.id dan pada pukul 20.51 Tiger2005 masih menunggu 

konfirmasi dari korban HafidHassan atas pembelian honda blade.  

Pada pukul 21.29, oeh Tiger2005 dipaparkan mengenai identitas dari korban 

penipuan yaitu amq09. Dalam uraian tersebut, amq09 merupakan seorang staff 

advokat di Jakarta. Selain itu dijelaskan pula oleh Tiger2005, jika amq09 dan 

pengacara akan melaporkan kasus penipuan ini kepada pihak Polda Metro Jaya pada 

hari Senin 13 April 2013. Sehingga dengan laporan tersebut agar kedepannya tidak 

ada lagi penipuan di Forum Jual Beli Kaskus.  

Update pukul 21.11, Tiger2005 memberikan informasi jika HafidHassan 

tinggal di Surakarta. Tiger2005 memutuskan untuk menginap di kantor sebagai 

bentuk kepeduliannya untuk saling membantu sesama kaskuser seperti pada kasus 

penipuan ini. Tiger2005 juga menguraikan postingan dari bikinribut6 yang 

menunjukkan  kepedulian kepada amq09 sebagai korban penipuan. Pada postingan 

bikinribut6, menawarkan diri untuk membantu amq09 seperti mengingatkan amq09 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
mailto:cybercrime@polri.go.id
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untuk menyimpan bukti transfer dan bersedia mengantar amq09 jika ingin mendtangi 

ke rumah pelaku penipuan yang berada di Solo.  

Dari gambar 17 diatas tergolong dalam lalu lintas informasi conversation, 

dimana merupakan percakapan yang dilakukan Tiger2005 dengan amq09 dan para 

kaskuser mengenai perkembangan pengungkapn kasus penipuan yang dialami oleh 

amq09.  

 

Gambar  18.  daftar kaskuser yang siap membantu pada kasus penipuan yang dialami 

amq09 yang diupdate Tiger2005 pada threadnya 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.40) 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Berdasarkan gambar 18, Tiger2005 dalam update di threadnya melampirkan 

nama-nama kaskuser yang bersedia membantu dalam menungkap kasus penipuan 

yang dialami oleh amq09 sebagai kornam dari HafdHassan atas transaksi pembelian 

Logam Mulia (Antam). Pada postingan tersebut, Tiger2005 juga mengucapkan terima 

kasih kepada para kaskuser atas partisipasinya yang bersedia membantu amq09 

sebagai korban. Daftar kaskuser yang berjumlah 20 orang dilampirkan oleh 

Tiger2005, kemudian disebut sebgai tim BUSERPU (Tim Buru Sergap Penipu 

Kaskus).   

 Dari gambar 18 diatas tergolong dalam lalu lintas informasi conversation, 

karena merupakan percakapan Tiger2005 kepada para kasksuer lain terkait dengan 

terbentuknya tim Buserpu sebagai tim yang khusus dibentuk untuk pengungkapan 

kasus penipuan di FJB Kaskus dengan pelaku penipuan yaitu HafidHassan.   
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Gambar 19. update Tiger2005 dan postingan dari AelIrsal yang melampirkan 

percakapnnya dengan tetangga HafidHassan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.50) 

 Berdasarkan gambar 19 diatas dapat diuraikan update dari Tiger2005 

mengenai kelengkapan bukti yang telah dikantonginya, dimana bukti tersebut 

diperoleh dari para kaskuser yang bersedia membantu mengungkap kasus penipuan 

ini. Slain itu Tiger2005 juga memberikan waktu 1x24  jam bagi pelaku penipuan 

untuk menyerahkan diri kepada pihak kepilisian. Tiger2005 juga memebrikan 

warning jika pelaku tidak segera menyerahkan diri, pertama para kaskuser akan 

mencari HafidHassan dan yang kedua pada hari Senin akan melaporkan kasus 

penipuan ini ke Cyber Crime Polda Metro Jaya.  

 Terkait dengan update dari Tiger2005, AelIrsal memposting dengan 

melampirkan percakapannya dengan tetangga HafidHassan yang mengetahui alamat 

rumah pelaku dam bersedia membantu mengantar jika diperlukan. Di akhir 

postingannya AelIrsal menyertakan nomor handphone untuk keperluan komunikasi 

bagi para kaskuser Regional Solo apabila ikut serta menyusuri rumah pelaku.  

 Dari gambar 19 diatas, dalam analisa peneliti tergolong dalam tergolong 

dalam lalu lintas informasi conversation, dimana gambar 19 menggambarkan 

percakapan antara Ael Irsal kepada Tiger2005 yang memberikan informasi mengenai 

lokasi rumah dari HafidHassan di Solo. Dalam postingan kaskuser Ael Irsal juga 

terdapat percakapannya dengan tetangga HafidHassan yang bersedia membantu 

menunjukkan alamat dan lokasi rumah HafidHassan.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 20. update Tiger2005 menanggapi postingan dari AelIrsal 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.55) 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Berdasarkan gambar 20 diatas menguraikan update dari Tiger2005 pada 14 

April 2014 pukul 07.45 terkait dengan postingan dari AelIrsal dan informasi 

mengenai lokasi rumah pelaku penipuan. Menurut pemaparan Tiger2005, dia merasa 

kaget AelIrsal mendeclare alamat terduga pelaku, namun akhirnya Tiger2005 juga 

mengupload screen shoot gang rumah terduga pelaku penipuan. Dalam updatenya 

Tiger2005 juga menyampaikan informasi jika tim Kopaskus masih mengamati rumah 

HafidHassan. Selain itu, Tiger2005 juga memberikan peringatan serta ancaman 

kepada HafidHassan untuk segera meyerahkan diri kepada pihak yang berwajb sesuai 

batas waktu yang diberikan 1x24 jam.  

 Dari gambar 20 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi conversation 

karena menggambarkan percakapan yang dilakukan oleh Tiger 2005 kepada Ael Irsal 

mengenai postingan dari kaskuser Ael Irsal sebelumnya terkait dengan lokasi rumah 

HafidHassan. Oleh karena itu, gambar 20 diatas termasuk dalam lalu lintas informasi 

conversation.  
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Gambar 21.  update Tiger2005 terkait pm dari HafidHassan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.00) 

 Pada 13 April 2013 pukul 09.30 Tiger2005 update terkait pm dari 

HafidHassan pada dirinya yang dikirim melalui id x2903. Pm yang dikirimkan 

kepada Tiger2005 berisikan jika terduga pelaku melakukan pembelaan diri dengan 

mengatakan tidak menghindar atau kabur dari kasus tersebut. Menurut pengakuannya, 

terduga pelaku hanya sebagai perantara dalam perdagangan Logam Mulia (Antam) 

untuk mencari pelanggan dan memiliki bos yang bernama Imam Kemudian untuk 

proses pembayarannya terduga pelaku memberikan handphone kepada Imam sebagai 

bosnya dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan dengan para korban. Selain itu 

terduga pelaku juga memaparkan jika yang dia tahu barang yang dipesan oleh para 

korban sudah dikirim.  

 Dalam pm tersebut HafidHassan sebagai terduga pelaku juga menguraikan 

jika masalah ini sudah diselesaikan oleh saudaranya dengan para korban dan meminta 

bagi yang tidak bersangkutan untuk tidak semakin meperkeruh keadaan. Terduga 

pelaku juga menyampaikan permohonan maaf serta telah menyelesaikan masalah ini 

dengan para korban secara kekeluargaan.  

 Berdasarkan analisa peneliti, gambar 21 diatas tergolong dalam lalu lintas 

informasi conversation karena menggambarkan percakapan antara Tiger2005 dengan 

kasksuer x2903 yang mengaku sebagai HafidHassan yang kemudian oleh Tiger2005 

diposting dalam threadnya agar para kasksuer yang lain dapat mengetahui.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 22.  update Tiger2005 terkait postingan dari HafidHassan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.05) 

 Gambar 41 diatas menguraikan thread HahidHassan terduga pelaku, dimana 

dalam thread tersebut terduga pelaku melakukan pembelaan diri jika dalam 

perdagangan Logam Mulia (Antam) HafidHassan bekerja pada bosnya yang bernama 

Iwan. HafidHassan mengaku jika masalah ini telah diselesaikan dengan para korban. 

Dia juga meminta kepada korban untuk menghubungnya pada nomor telepon yang 

telah disertakan dalam thread yang dibuatnya. Selain itu terduga pelaku menguraikan 

jika dirinya mempunyai itikad baik dengan bertanggungjawab kepada korban dan 

mengembalikan uang kepada para korban penipuan serta meminta masalah ini tidak 

diperpanjang lagi.  

 Berdasarkan gambar 22 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation karena menggambarkan percakapan yang dilakukan oleh kaskuser 

dengan id x2903 yang mengaku sebagai HafidHassan dengan Tiger2005. Namun 

dalam postingan tersebut, oleh Tiger2005 hanya percakapan dari x2903 saja yang 

diposting di threadnya. Oleh karena itu, gambar 22 termasuk dalam lalu lintas 

informasi conversation. 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/


61 
 

Gambar 23.  update Tiger2005 terkait laporan ke media dan komunikasi dengan 

amq09 ( http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.05) 

  

Gambar 23 menguraikan mengenai update dari Tiger2005, pertama pada 

pukul 11.00 jika laporan ke media mengeni kasus penipuan ini sudah banyak dan 

memastikan jika thread yang dibuat oleh terduga pelaku penipuan adalah palsu. 

Tiger2005 juga melakukan konfirmasi kepada amq09 terkait thread dari HafidHassan 

yang menyatkan jika maslah ini sudah diselesaikan dengan yang bersangkutan 

sebagai korban penipuan. Namun menurut konfirmasi yang dilakukan Tiger2005 

kepada amq09, bahwa korban membantah jika kasus tersebut telah diselesaikan 

secara kekeluargaan dengan pihak HafidHassan. Amq09 juga memebrikan informasi 

tmbahan jika Puti Angelica yang juga meru[akan korban penipuan dari HafidHassan 

merupakan istri dari seorang polisi.  

Berdasarkan gmabar 23 diatas dapat peneliti golongkan dalam lalu lintas 

informasi conversation karena terjadi percakapan antara Tiger2005 dengan amq09 

sebagai korban penipuan.  

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 24. Update Tiger2005 mengenai bukti transfer amqo9 kepada HafidHassan  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-

ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.20) 

 Dari gambar 24 diatas, diuaraikan update dari Tiger2005 mengenai 

perkembangan kasus penipuan FJB yang dialami oleh amq09. Update pada pukul 

17.31, Tiger2005 menguraika bahwa amq09 akn mengirimkan bukti transfer melalui 

email. Pada pukul 17.37, Tiger2005 mengupload bukti transfer dari amq09 yaitu 

sebesar Rp 12.050.000. Dimana transaksi ini dilakukan dua kali oleh amq09, pertama 

sebesar Rp 6.000.000 dan yang kedua sebesar Rp 6.050.000.  

 Berdasarkan analisa pneliti, gambar 24 tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation karena menggambarkan percakapan Tiger2005 dengan amq09 terkait 

bukti transfer dari amq09 kepada HafiHassan. Oleh karena itu gambar 24 diatas 

termasuk dalam lalu lintas informasi conversation.  

 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 25. postingan AelIrsal pada thread Tiger205 mengenai kasus penipuan FJB  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.30) 

 Gambar 25 diatas menguraikan mengenai postingan dari AelIrsal yang 

menguraikan koran lain yang diduga pernah menjadi korban dari HafidHassan. 

Menurut uraian dari AelIrsal, Puti Angelica pernah menjadi korban dari HafidHassan 

atas pembelian emas. Puti Angelica memaparkan jika pelaku penipuan tersebut 

bernama Hasim/ Iwan/ David saaat berkenalan dengannya. Korban juga masih 

menyimpan nomor HP, email, serta PIN BB pelaku. Ketika bertransaksi dengan 

Hasim, pelaku terkesan terburu-buru dan meminta korbannya untuk mentransfer 

uang. Setelah menipu pelaku menghapus kontak korban dari pertemanan di BB, tetapi 

selang beberapa waktu pelaku kembali mengadd korban dengan pin BB yang sama 

namun dengan nama Iwan yang berbeda dari sebelumnya. Mengetahui jika pelaku 

merupakan penipu, pelaku mulai menghilang lagi.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Tidak berhenti disitu saja, korban juga di add kembali dengan nama David 

yang mengaku mempunyai lapak di Kaskus. Menurut Puti Angelica, semua chat yang 

dilakukan dengan Hasim dan Iwan masih disimpannya, namun chat dengan David 

belum sempat disimpannya pelaku sudah menghilang. Dalam hal ini, pamaparan Puti 

Angelica memberikan informasi untuk membantu penyelidikan menangkap pelaku 

penipuan dari kasus yang dialami oleh amq09.  

 Berdasarkan analisa peneliti, gamar 25 diatas dapat tergolong dalam lalu lintas 

informasi conversation karena menggambarkan percakapan yang dilakukan antara 

Ael Irsal dengan Putri Angelica yang juga korban dari HafidHassan. Oleh karena itu 

gambar 25 termasuk dalam lalu lintas informasi conversation. 
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Gambar 26. update dari Tiger2005 dan postingan dari Aminullaharif serta Bogel1993 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.35) 

 

 Dari gambar 26 dapat terlihat update dari Tiger2005 dan postingan dari 

Aminullaharif serta Bogel1993. Pada pukul 23.08 Tiger2005 update jika pelaku mulai 

pank dengan menutup akun facebooknya. Kemudian terdapat postingan dari  

Aminullaharif terkait dari update Tiger2005, yang mamparkan jika kemungkinan 

HafiHassan memantau threadyang dibuat oleh Tiger2005. 

 Pada pukul 22, Tiger2005 kembali update jika ada klonengan di facebook 

HafidHassan, yang kumdian ada postingan dari Bogel1993 yang melampirkan link 

facebook pelaku yang ditelusurinya melalui nomor HP HafidHassan. Menurut 

Bogel1993, kemungkinan namu pelaku penipuan ini adalah Hafid Hassan. Dengan 

adanya postingan dari kaskuser ini tentunya akan semakin banyak informasi yang 

didapatkan untuk mengungkap kasus penipuan ini.  

 Berdasarkan gambar 26 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation karena menggambarkan percakapan yang dilakukan oleh Tiger2005 

dengan Aminullaharif serta Bogel1993. Dalam postingan tersebut, oleh Tiger2005 

hanya percakapan Aminullaharif dan Bogel1993 yang diposting oleh Tiger2005 

dalam Threadnya. Sehingga dari gambar 26 tersebut termasuk dalam lalu lintas 

informasi conversation. 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 27. update dari Tiger2005 dan postingan dari dodoliprex terkait korban lain 

HafidHassan yang pernah melakukan COD pada transaksi pembelian honda Blade 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.40) 

 Dari gambar 27 dipaparkan update dari Tiger2005 mengenai saksi kunci yang 

juga korban dari HafidHaassan yang pernah COD (Cash On Delivery) pada transaksi 

pembelian honda blade dan postingan dan dari dodliprex yang memberikan informasi 

jika dirinya pernah bertransaksi dengan HafidHassan atas pembelian honda blade. 

Menurut dodoliprex, dirinya membeli honda Blade dari pelaku yang kemudian 

melakukan COD di daerah Solo. Oleh dodoliprex, honda Blade dijualnya di 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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tokobagus, dimana kebenaran threadnya dapat di cek di tokobagus. Dalam kasus ini, 

dodoliprex bersedia membantu dengan mengantar ke rumah pelaku jika dibutuhkan.  

 Berdasarkan gambar 27 diatas, tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation karena menggambarkan percakapan kaskuser id dodoliprex dengan 

pembeli honda blade yang dibeli dari HafidHassan. Dalam percakapan tersebut, 

pembeli honda blade bersedia membantu menunjukkan lokasi rumah HafidHassan. 

Sehingga dari gambar 26 termasuk dalam lalu lintas informasi conversation.  

 

Gambar  28.  daftar kaskuser yang siap membantu pada kasus penipuan yang dialami 

amq09 yang diupdate Tiger2005 pada threadnya 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.40) 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Berdasarkan gambar 28, Tiger2005 dalam update di threadnya melampirkan 

nama-nama kaskuser yang bersedia membantu dalam menungkap kasus penipuan 

yang dialami oleh amq09 sebagai kornam dari HafdHassan atas transaksi pembelian 

Logam Mulia (Antam). Pada postingan tersebut, Tiger2005 juga mengucapkan terima 

kasih kepada para kaskuser atas partisipasinya yang bersedia membantu amq09 

sebagai korban. Daftar kaskuser yang berjumlah 20 orang dilampirkan oleh 

Tiger2005, kemudian disebut sebgai tim BUSERPU (Tim Buru Sergap Penipu 

Kaskus).    

 Dari gambar 28 diatas termasuk dalam lalu lintas informasi conversation, 

dimana terdapat percakapan antara Tiger2005 dengan para kaskuser terkait 

dibentuknya tim Buserpu sebagai tim khusus pengungkapan penipuan yang dialami 

oleh amq09. Oleh karena itu, gambar 28 tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation.  
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Gambar 29.  update Tiger2005 dan postingan dari AelIrsal dengan melampirkan bukti 

transfer Puti Angelica korban dari HafidHassan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.45) 

 

 Berdasarkan gambar 29 diuraikan mengenai update Tiger2005 terkait korban 

lain dari HafidHassan yaitu Puti Angelica yang diposting oleh AelIrsal. Salah satu 

kaskuser dengan id AelIrsal memposting pada thread Tiger2005 yang melampirkan 

bukti transfer Puti Angelica kepada HafidHassan. Menurut pemamparan Puti 

Angelica, dirinya melakukan transfer 2 kali melalaui Mandiri dan BCA. Transfer 

pertama dilakukan melalui Mandiri sebesar Rp 6.750.000 pada rekening atas nama 

Rntg Zakiyah, untuk pentransferan melalui BCA telah dilampirkan pada postingan 

AelIrsal. Setelah melakukan transfer dua kali, Puti Angelica kaget karena uang yang 

dikirimnya ternyata pada rekening yang sama yaitu atas nama Rntg Zakiyah.  

 Dari gambar 29 diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa gambar 29 tergolong 

dalam lalu lintas informasi conversation. Dimana dalam postingan Tiger2005 

terdapat percakapan yang dilakukan oleh Ael Irsal dengan Puti Angelica sebagai 

korban HafidHassan yang memberikan bukti transfer.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 30. update Tiger2005 dan postingan dari AelIrsal yang melampirkan 

percakapnnya dengan tetangga HafidHassan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.50) 

 Berdasarkan gambar 30 diatas dapat diuraikan update dari Tiger2005 

mengenai kelengkapan bukti yang telah dikantonginya, dimana bukti tersebut 

diperoleh dari para kaskuser yang bersedia membantu mengungkap kasus penipuan 

ini. Slain itu Tiger2005 juga memberikan waktu 1x24  jam bagi pelaku penipuan 

untuk menyerahkan diri kepada pihak kepilisian. Tiger2005 juga memebrikan 

warning jika pelaku tidak segera menyerahkan diri, pertama para kaskuser akan 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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mencari HafidHassan dan yang kedua pada hari Senin akan melaporkan kasus 

penipuan ini ke Cyber Crime Polda Metro Jaya.  

 Terkait dengan update dari Tiger2005, AelIrsal memposting dengan 

melampirkan percakapannya dengan tetangga HafidHassan yang mengetahui alamat 

rumah pelaku dam bersedia membantu mengantar jika diperlukan. Di akhir 

postingannya AelIrsal menyertakan nomor handphone untuk keperluan komunikasi 

bagi para kaskuser Regional Solo apabila ikut serta menyusuri rumah pelaku.  

 Dari gambar 30 diatas, tergolong lalu lintas informasi conversation karena 

menggambarkan percakapan antara Ael Irsal dengan tetangga HafidHassan yang 

bersedia mengantar kaskuser Regional Solo ke TKP. Dari percakapan yang dilakukan 

oleh Ael Irsal dengan tetangga HafidHassan ellaui pesan singkat termasuk dalam lalu 

lintas informasi conversation. 

 

Gambar 31.  postingan Evlo pada thread yang dibuat oleh Tiger2005 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.55) 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Pada gambar 31 diuraikan mengenai postingan dari Evlo yang meberikan 

informasi mengenai keberadaan rumah terduga pelaku penipuan HafiHassan. 

Menurut pemaparan Evlo, dirinya mempunyai foto dari rumah terduga pelaku, namun 

belum berkenan membagi foto tersebut sebelum ada informasi dari korban-korban 

lain dari HafidHassan. Evlo juga mengunjungi rumah terduga pelaku dan bertemu 

dengan kedua orang tua HafidHassan. Hasil dari obrolan dengan orang tua 

HafidHassan memberikan kesan jika orang tuanya menyembunyikan informasi 

tentang terduga pelaku. Menurut pengakuan orang tua terduga pelaku kepada Evlo, 

orang tuanya mengatakan jika tidak mempunyai anak yang bernama Hafid melainkan 

Syarif dan Farid. Namun sebelumnya Evlo menyuruh adik iparnya untuk ke rumah 

HafidHassan, dan bertemu dengan terduga pelaku karena merupakan adik kelas dari 

teman adik iparnya semasa Sekolah Menengah Pertama di SMP Al Irsyad.  

 Berdasarkan analisa peneliti gambar 31 tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation, karena meggambarkan percakapan antara kaskuser dengan id Evlo 

dengan para kaskuser sebelumnya. Dimana para kaskuser menunggu kabar menegnai 

investigasi yang dilakukan oleh para kaskuser Regional Solo ke rumah HafidHassan. 

Oleh karena itu kaskuser Evlo memberikan hasil investigasi kepada para kaskuser 

yang diposting dalam thread Tiger2005. Sehingga gambar 32 diatas termasuk dalam 

lalu lintas informasi conversation. 
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Gambar 32.  update Tiger2005 terkait postingan dari HafidHassan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.05) 

 Gambar 32 diatas menguraikan thread HahidHassan terduga pelaku, dimana 

dalam thread tersebut terduga pelaku melakukan pembelaan diri jika dalam 

perdagangan Logam Mulia (Antam) HafidHassan bekerja pada bosnya yang bernama 

Iwan. HafidHassan mengaku jika masalah ini telah diselesaikan dengan para korban. 

Dia juga meminta kepada korban untuk menghubungnya pada nomor telepon yang 

telah disertakan dalam thread yang dibuatnya. Selain itu terduga pelaku menguraikan 

jika dirinya mempunyai itikad baik dengan bertanggungjawab kepada korban dan 

mengembalikan uang kepada para korban penipuan serta meminta masalah ini tidak 

diperpanjang lagi.  

 Berdasarkan analisa peneliti, gambar 32 tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation,karena terdapat percakapan antara Tiger2005 dengan x2903 yang 

mengaku sebagai HafidHassan. Dalam postingannya, Tiger2005 hanya menampilkan 

postingan dari HafidHassan yang berisi pembelaan diri dan telah bertanggungjawab 

dengan para korban. Oleh karena itu, gambar 32 termasuk dalam lalu lintas informasi 

conversation. 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 33.  update Tiger2005 yang mempublikasikan komunikasinya dengan amq09 

dan aturan yang wajib dipatuhi oleh Buserpu  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.05) 

 Pada tanggal 14 April 2013 pukul 14.32 Tiger2005 update mengenai 

komunikasinya dengan amq09 terkait reputasinya. Pada uraiannya, pukul 13.24 

Daniel (amq09) menelfon Tiger2005 menceritakan jika dirinya ditelepon oleh 

sesorang yang mengaku ayah dari HafidHassan terkait dengan ts post peringatan 

terakhir. Berdasarkan cerita dari Daniel jika terduga pelaku merasa ketakutan kareana 

aka nada pneyerbuan dati tim Buserpu. Seseorang yang mengaku sebagai ayah 

HafidHassan meminta damai dengan pihak Daniel dan akan menyicil uang sebesar 

Rp 500.000 per bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban namun ditolak oleh Daniel 

(amq09). Selain itu dalam perbincangan Tiger2005, Daniel (amq09) meminta 

Buserpu untuk menahan pergerakan kareana ditajutkan terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Tiger2005 juga meminta kepada Deniel (amq09) untuk melaporkan kasus 

ini ke Cyber Crime Polda Metro Jaya pada hari senin sesuai dengan janjinya.  

 Sementara itu, Tiger2005 juga membuat peraturan yang wajib dipatuhi oleh 

Buserpu terkait dengan penggrebekan. Hal tersebut dijlelaskan pada thread yang 

dibuatnya, seperti penggrebekan melibatkan anggta polisi dan smenghimbau Buserpu 

untuk tidak melakukan kekerasan fisik. Di akhir threadnya, Tiger2005 tetap 

mengharapkan bantuan dari para kaskuser untuk melaporkan kasus ini ke media, 

karena seperti yang teah diketahui bahwa media memiliki peranan yang penting yang 

tentunya akan berpengaruh dengan respon pihak kepolisian.  

 Dari gambar 33 termasuk dalam lalu lintas informasi conversation, karena 

dalam postingan tersebut merupakan percakapan yang dilakukan antara Tiger2005 

dengan para kaskuser yang mengancam reputasinya pada postingan sebelumnya.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 34.  postingan kaskuser ancillashoes dan PucaIPL 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.05) 

 

 Gambar 34. menguraikan mengenai postingan dari ancillashoes uang 

mengajak kaskuser Solo untuk berkumpul didepan Bank Indonesia pada 14 April 

2013 pukul 20.00. Dalam postingannya, ancillashoes menghimbau kepada para 

kaskuser untuk tidak anarkis ketika datang ke rumah terduga pelaku, serta alangkah 

baiknya jika bersapa korban penipuan sebagai bukti.  

 Postingan dari PucaIPL meberikan semangat untuk para kasksuer dalam 

menangani kasus ini agar cepat selesai. Hal tersebut mendapat dukungan dari 

Tiger2005 yang jga memberikan semnagat bagi kaskuser Solo dalam menindaklanjuti 

kasus penipuan ini.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Berdasarkan analisa peneliti, gambar 34 tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation dimana menggamarkan percakapan ancillashoes dan PucaIPL dengan 

Tger2005. Dalam postingan tersebut ancillashoes menghimbau kepada para kaskuser 

untuk tidak anarkis.  
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Gambar 35. postingan Mr SilverQueen mengenai blow up di media terkait kasus 

penipuan di FJB Kaskus 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.10) 

 

 Gambar diatas menguraikan mengenai postingan dari Mr SiverQueen terkait 

dengan kasus penipuan yang terjadi di Forum Jual Beli Kaskus yang diblow up di 

media. Berita tersebut berisikan solidaritas dari para kaskuser yang secara sukarela 

bersedia membantu member terduga pelaku yang terjadi di FJB Kaskus. Hal tersebut 

merupakan langkah yang baik untuk agar kasus ini dapat segera terungkap.  

 Berdasarkan analisa peneliti, gambar 35 tergolong dalam lalu lintas informasi 

conversation dimana menggamarkan percakapan antara Mr SilverQueen dan Kaiznix 

mengenai blow up di media terkait kasus penipuan di FJB Kaskus yang diposting 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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oleh Mr SilverQueen dalam thread Tiger2005. Oleh karena itu gambar 35 termasuk 

dalam lalu lintas informasi conversation.  

 

 

 

 

Gambar 37. postingan iAVA dan iqbalalief yang memberikan informasi bahwa 

kaskuser Solo sudah berkumpul di depan Bank Indonesia 
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(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.15) 

 Bedasarkan postingan dari iAVA seperti yang terlihat pada gambar 41. 

diuraikan mengenai informasi pukul 21.09 dan 21.15 bahwa kaskuser solo yang akan 

melakukan penggrebekan ke rumah terduga pelaku sudah berkumpul di seberang 

Bank Indonesia Solo, masih menunggu para kaskuser yang lain dan bersiap akan 

menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara). Pada pukul 21.22 iqbalalief dengan 

memposting dengan memberikan informasi seperti halnya yang diinformasikan oleh 

iAVA yaitu para kaskuser sudah berkumpul dan sedang berdiskusi.  

 

Gambar 38.  postingan iAVA  memberikan informasi ketika para kaskuser Regional 

Solo berkumpul 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.20) 

 

 Pada pukul 21.39, iAVA kembali memposting informasi terbaru 

perkembangan dari kaskuser Regional Solo yang berkumpul terkait kasus penipuan di 

FJB. iAVA memberikan informasi bahwa sesuai dengan kesepakatan para kaskuser 

Regional Solo untuk melaporkan kasus penipuan ini ke Polsek untuk segera 

ditindaklanjuti, dan para kaskuser sedang menuju ke Polsek.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 39.  postingan johanrambotan memberikan informasi ketika para kaskuser 

Regional Solo berada di Polsek 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.25) 

 

 Gambar 39. menguraikan postingan dari johanrambotan yang memberikan 

informasi jika para kaskuser Regional Solo sudah berada di Polsek dan sedang 

dilakukan intograsi oleh pihak kepolisian terkait kasus penipuan yang terjadi di 

Forum Jual Beli Emas dengan terduga pelaku HafidHassan dan korban dari penipuan 

yaitu amq09.  

 

Gambar 40. postingan doni056 yang menguraikan hasil pertemuan dengan para 

kaskuser Regional Solo 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.30) 

 

 Berdasarkan gambar 40. diatas menguraikan postingan doni056 yang 

mepaparkan hasil pertemuan para kaskuser Regional Solo mengenai kasus penipuan 

yang terjadi di Forum Jual Beli Kaskus dengan terdua pelaku HafidHassan. Dalam 

pemaparannya terkait pelaporan kasus penipuan ini kepada pihak polresta, doni056 

sudah mengantongi surat pelaporan dan akan berkoordinasi dengan tim buser yang 

lain. dalam surat pelaporan yang dipegang oleh dini056 sudah tercantum pasal pidana 

dan bukti-bukti terkait penipuan ini. Dalam postingannya, doni056 menghimbau 

kepada para kaskuser untuk tidak terburu-buru memblow up kasus ini ke media, 

karena koordinasi Buser akan menghubungi langsung tim lapangan yang akan 

bergerak.   

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 41. postingan asep.yuyi13 yang menguraikan pergerakan Buserpu  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.30) 

 

Dari postingan kaskuser dengan id asep.yuyi13, dapat diuraikan pergerakan 

dari Buserpu yang akan melakukan penggerebekan terhadap terduga pelaku 

HafidHassan. Awalnya Buserpu berkumpul di depan Bank Indonesia yang kemudian 

dikoordinasi oleh Dion. Kemudian Buserpu memutuskan untuk melaporkan ke Polsek 

Pasar Kliwon, yang kemudian dilimpahkan ke Polres Surakarta. Hasil dali laporan di 

Polres Surakarta untuk menunggu 3x24 jam.  

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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87 
 

Gambar 42. postingan Tiger2005 meminta para korban penipuan di Solo untuk 

Screen Shoot bukti transfer 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.35) 

 Pada postingan Tiger2005,mepaparkan agar para korban penipuan di Solo 

untuk mengirimkan Screen Shoot bukti transfer dan nomor telepon via email. Selain 

itu, dalam pemaparannya, Tiger2005 telah dihubungi oleh Polresta Surakarta kanit 

VII Polresta Surakarta yaitu Iptu Petra Centya KT terkait kasus penipuan dengan 

terduga pelaku HafidHassan. Tiger2005 juga mnghimbau kepada para korban untuk 

segera memfollow up  secepatnya agar kasus ini segera ditindaklanjuti.  

 

Gambar 43.  postingan tetapilar terkaitan kasus penipuan di FJB Kaskus yang akan 

diliput di koran Solopos 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.40) 

 

 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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 Berdasarkan gambar 43 dapat diuraikan mengenai postingan dari tetapilar 

pada 15 April 2013 yang memberikan informasi tentang kasus penipuan di Forum 

Jual Beli Kaskus pada pembelian Logam Mulia (Antam) oleh amq09 dengan terduga 

pelaku HafidHassan, dimana kasus ini akan diliput pada media cetak Solopos. 
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Gambar 44. postingan amq09 yang berisikan konfirmasi  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.40) 

 Berdasarkan gambar diatas, dapat diuraikan pernyataan dari amq09 yang 

berisi jika dirinya selama ini memantau thread yang dibuat oleh Tiger2005 berkaitan 

penipuan yang dialaminya. Dalam pemaparannya amq09 memberikan pernyataan 

diantaranya, pertama dirinya ditelepon oleh seorang bapak yang mengaku orang tua 

dari terduga pelaku dan memberikan maaf kepada anaknya yang telah melakukan 

penipuan kepadanya. Kedua, bapak yang mengaku orang tua terduga pelaku meminta 

jika thread ini ditutup atau dihapus,namun oleh amq09 jika menutup thread ini 

bukanlah kewenangannya karena kasus ini merupakan kasus Nasional dan korbannya 

banyak. Ketiga, bapak tersebut mengirimkan pesan singkat kepada amq09 yang 

meminta nomor rekeningnya untuk mencicil uang sebesar Rp 500.000 per bulannya 

sebagai bentuk tanggung jawab, namun dari pernyataan amq09 tidak pernah 

membalas dan memberikan nomor rekening kepada bapak tersebut, melainkan 

kaskuser yang dengan sewenang-wenang memberikan nomor rekeningnya kepada 

bapak tersebut. Keempat, rencana dari Buserpu yang akan melakukan penyerbuan 

pada 15 April 2013 menimbulkan kesan dan komentar jika amq09 mudah luluh setlah 

mendapat telepon dari Bapak yang mengaku bapak dari HfidHassan, sebaliknya 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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dirinya akan merasa senang jika uang yang diperolehnya dengan kerja keras dapat 

kembali. Kelima, dalam penyerbuan yang dilakukan oleh Buserpu amq09 

mengingatkan untuk berhati-hati dan memperhatikan kondisi jangan sampai anarkis. 

Keenam, amq09 menangguhkan laporannya ke pihak kepolisian karena seseorang 

yang dianggap gurunya berhalangan hadir karena keperluan lain, dimana amq09 akan 

membuat kronologis dari kasus penipuan ini da merangkum bukti-bukti yang ada. 

 

Gambar 45. postingan Demonlan yang membantu mengajukan pemberitaan kasus 

penipuan di FJB Kaskus ke media cetak Suara Merdeka 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.45) 

 Postingan dari gambar 49 menguraikan tentang kaskuser dengan id Demonlan 

membantu mengajukan pemberitaan kasus penipuan di FJB Kaskus dengan terduga 

pelaku HafidHassan ke media cetak Suara Merdeka. Hal tersebut merupakan langkah 

baik agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti. Tidak hanya Suara merdeka, namun 

kasus ini juga diberitakan di harian Jogja dan Solopos. Dalam pemberitaan di 

Solopos, berisi jika polisi telah melakukan penyelidikan dan diduga pelakunya masih 

seorang siswa SMA.   

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 46. postingan id jj26282 yang melampirkan postingan bb.mur4ah yang 

memberikan informasi palsu jika HafidHassan sudah tertangkap 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.50) 

 Dari gambar 50, dapat diuraikan postingan dari oleh kaskuser dengan id 

bb.mur4h yang memberikan informasi palsu jika terduga pelaku kasus penipuan 

Forum Jual Beli Kasksu sudah tertangkap dan masuk penjara. Pada postingan tersebut 

juga diuraikan jika ibu dari terduga pelaku yang membawa HafidHassan ke Polisi 

untu diproses. Postingan tersebut mendapat tanggapan dari kaskuser dengan id jj6282 

jika postingan tersebut diduga dibuat oleh terduga pelaku sendiri dengan id yang 

baru.  

 

 

 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 47.  postingan jhony790 yang memberikan pengakuan palsu jika kasus 

penipuan ini sudah selesai 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 22.05) 

 

 Berdasarkan gambar 51, dapat diuraikan postingan dari johny790 yang 

memberikan pengakuan palsu jika kasus penipuan dengan terduga pelaku 

HafidHassan sudah selesai. Menurut pengakuan dari kaskuser dengan id jhony790 

jika dirinya merupakan teman terdekat dari orang tua pelaku. Dalam pemaparannya, 

jika terduga pelaku dimanfaatkan oleh seseorang yang bernama Imam Jafar, yang 

bekerjasama sebagai rekan bisnis dan akan diberikan komisi. Selain itu, menurut 

uraian dari jhony790 jika IJ memanfaatkan akun Kaskus, Blackberry milik HH, serta 

rekening dari terduga pelaku. Orang tua dari terduga pelaku sebelumnya juga sudah 

pernah mentransfer uang pada beberapa korban sebagai bentuk ganti rugi atas 

pembelian barang melalui HH yang tidak dikirim. Dalam uraian yang dipaparkan 

oleh jhony790 jika hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh orang tua 

HH.   

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 48.  postingan kaskuser dengan id Beetwin yang memberikan informasi jika 

terduga pelaku penipuan HafidHassan sudah tertangkap 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 22.10) 

 

 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Berdasarkan dari gambar 52 diatas, dapat dipaparkan jika kaskuser dengan id 

Beetwin memberikan informasi pada thread yang dibuat oleh Tiger2005 jika 

HafidHassan sebagai pelaku sudah tertangkap. Beetwin merupakan pemilik Speedy 

Warnet. Dalam pemaparannya, pelaku sering datang ke warnetnya dan mengambil 

billing (uang). Beetwin menceritakan tentang uang kasir yang diambil oleh pelaku, 

yang kemudian ibu dari pelaku marah-marah karena anaknya dituduh mencuri. Selain 

itu HafidHassan sudah tidak bersekolah lagi dan kegiatannya yang tidak jelas. Namun 

orang tuanya justru bangga dengan anaknya yang memiliki perbuata tdak baik 

tersebut. Selain itu Beetwin juga memberikan informasi jika oelaku juga sering 

meminjam rekening dari pegawainya dan Betwin sendiri.  

Beetwin yang juga sebagai korban, berharap pihak kepolisian segera 

menangkap pelaku untu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika Beetwin 

datang ke rumah pelaku, bapaknya pernah berbicara jka anaknya nakal. Namun 

bapaknya juga berbicara jika Beetwin melaporkan atau terjadi sesuatu dengan 

anaknya, maka bapak dari pelaku juga kana menuntut balik Beetwin. Beetwin juga 

menyampaikan juka dirinya bersedia membantu jika diperlukan dengan menyertakan 

nomor telepon pada postingannya.  
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Gambar 49. postingan kaskuser dengan id Beetwin berkaitan dengan postingan 

sebelumnya  (http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-

banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, 

pukul 22.15) 

 Berdasarkan gambar diatas dapat diuraikan mengenai maksud postingan dari 

kaskuser dengan id BeeTwin. Dalam uraian tersebut dia menjelaskan jika 

postingannya birisi tentang orang tua dari HafiHassan yang selalu membela anaknya, 

dimana hal tersebut wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. BeeTwin 

berhaap dengan tulisannya tersebut, apabila dibaca oleh orang tua dari pelaku dapat 

dijadikan pertimbangan, jika anaknya tidak bersalah tidak perlu ada yang ditakutkan 

atau pergi dari rumah.    

Berdasarkan  uraian pola dasar komunikasai conversation diatas, akan peneliti 

paparkan dalam bagan berikut ini untuk memperjelas analisa.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Dari bagan diatas, dapat terlihat jika  pola dasar komunilasi conversation pada 

kasus penipuan yang terjadi di FJB Kaskus terbagi menjadi tiga alur yaitu sebelum 

terjadi cyber crime, saat terjadi cyber crime, dan setelah terjadi cyber crime. Sebelum 

terjadi cyber crime, amq09 ingin membeli logam mulia Antam. Hal tersebut dapat 

terlihat dari thread yang dibuat oleh amq09 di Kaskus. Kemudian terjadi komunikasi 

antara amq09 dengan Hafidhassan sebagai penjual logam mulia. Amq09 sebagai 

pembeli merasa teratrik dengan dengan logam mulia yang dijual oleh HafidHassan 

yang harganya murah. Setelah keduanya berkomunikasi melalui SMS, akhirnya 

amq09 membeli logam mulia tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp 12.100.000 

pada rekening HafidHassan. Setelah terjadi kesepakatan jual beli diantara mereka dan 

Hafihassan menjanjikan kepada amq09 untuk segera mengirimkan barang tersebut, 

namun barang tersebut tidak dikirimkan dan Hafidhassan tidak ada kabar.  

Pada pola dasar komuniakasi conversation saat terjadi cyber crime, dari bagan 

diatas dapat terlihat bahwa amq09 yang telah berusaha menghubungi HafidHassan 

namun tetap tidak mendapat respon, akhirnya amq09 memposting di lapak 

HafidHassan di Forum Jual Beli Kaskus, dengan menghimbau kepada para kaskuser 

lain untuk berhati-hati dengan Hafidhassan. Hal tersebut diungkapkan oleh amq09 

karena dirinya merasa ditipu oleh Hafidhassan atas pembelian logam mulia antam. 

Dilapak HafidHassan, amq09 akhirnya mendapat respon dari HafidHassan dan terjadi 

komunikasi diantara mereka. Dalam komunikasi diantara keduanya, HafidHassan 

sebagai penjual logam mulia antam berdalih jika dirinya tidak menipu amq09 dan 

menganggap hal tersebut merupakan kesalahan dari amq09 sendiri dengan rekber. 

Dengan peryataan tersebut, Amq09 sebagai korban menanggapi dengan 

mengungkapkan bahwa dalam transaksi jual beli logam mulia antam tidak 

mengunakan rekber.  

Setelah terjadi cyber crime, pola dasar komunikasi conversation dalam 

penelitian ini dapat terlihat dari bagan diatas, bahwa dari komunikasi yang terjadi 

antara amq09 dengan HafidHassan kemudian muncul kaskuser dengan id Tiger2005 

yang merasa prihatin dengan amq09 yang telah tertipu oleh HafidHassan atas 
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pembelian logam mulia antam tanpa menggunakan rekber. Kemudian terjadi 

komunikasi antara amq09 dengan Tiger2005 t dan Tiger2005 berniat membantu 

amq09 mengungkap kasus tersebut. Sebagai bentuk rasa solidaritas sesama kaskuser 

Tiger2005 membuat thread yang bertujuan untuk mengungkap kasus penipuan di FJB 

kaskus yang telah dialami oleh amq09. Langkah yang dilakukan oleh Tiger2005 ini 

didasarkan atas persetujuan dari amq09 sebagai korban.  

Dengan thread yang dibuat oleh Tiger2005 menganeai kasus penipuan di 

Forum Jual Beli Kaskus ini mendapat respon yang baik dari para kaskuser. Seperti 

halnya dengan Tiger2005, para kaskuser siap membantu amq09 untuk mengungkap 

kasus penipuan tersebut. Para kaskuser menunjukkan kepeduliannya dengan sukarela 

membantu amq09 dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk pengungkapan kasus 

penipuan seperti kodok772001, ryovenom77, capers, ael.irsan, aminulLaharif, 

bogel1993, dodoliprex, dan tim Buserpu. Dalam forum, para kaskuser saling 

berinteraksi dalam pengumpulan bukti serta perkembangan pengungkapan penipuan 

di FJB Kaskus. Selain itu Tiger2005 memperoleh PM yang diduga HafidHassan 

dengan menggunakan id x2903 yang dishare Tiger2005 dalam threadnya dan 

mendapat respon dari para kaskuser lain yang berpendapat jika pernyataan tersebut 

merupakan HafidHassan yang menggunakan id lain. Tiger2005 juga meminta para 

korban lain dari HafidHassan di Solo untuk mengirim bukti transfer ke emailnya  

 Interaksi para kaskuser berkaitan dengan kasus penipuan yang dialami oleh 

kaskuser dengan id amq09 mengarah pada topik pembicaraan yaitu pengungkapan 

kasus penipuan dengan terduga pelaku HafidHassan sebagai bentuk saling membantu 

sesama kaskuser, sebagai harapan mereka agar tidak ada lagi penipuan yang terjadi di 

Forum Jual Beli Kaskus. Hampir seluruh postingan para kaskuser dalam forum 

mengarah pada kesediaan dan kerjasama para kaskuser membantu mengungkap kasus 

penipuan tersebut.  
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 Dari interaksi para kaskuser, sebagian besar postingan di thread tersebut berisi 

dukungan serta laporan perkembangan dari para kaskuser dalam upaya pengungkapan 

kasus penipuan ini. Interaksi yang terjadi dalam forum tersebut, para kaskuser 

memberikan laporan perkembangan investigasi yang dilakukan dengan memberikan 

informasi dan pengumpulan bukti-bukti terkait kasus penipuan tersebut. Dengan 

kekompakan dan interaksi yang terjalin dengan  baik antar kaskuser dalam 

mengumpulkan informasi serta bukti-bukti pengungkapan kasus penipuan ini, 

diharapkan agar kasus tersebut dapat segera terselesaikan dan  tidak terjadi lagi 

penipuan di Forum Jual Beli Kaskus.   

 

4.1.2 Analisis Allocution 

Pada pola ini akan diuraikan tentang pola dasar komunikasi allocution  kasus 

penipuan yang terjadi di Forum Jual Beli (FJB) Kaskus dengan terduga pelaku 

HafidHassan serta korbannya amq09. Allocution merupakan informasi yang 

didistribusikan dari pusat secara serentak dengan kesempatan terbatas mendapatkan 

feedback. Pola dasar komunikasi allocution untuk melihat bagaimana informasi 

mengenai kasus penipuan di FJB Kaskus  didistribusikan secara serentak.  

Setelah membaca seluruh thread terkait dengan kasus penipuan yang terjadi di 

Forum Jual Beli (FJB) Kaskus dengan memperhatikan postingan dari para kaskuser, 

peneliti menyimpulkan bahwa kasus penipuan ini diketahui oleh para kaskuser ketika 

kaskuser dengan id Tiger2005 membuat thread yang berjudul ”kasian banget newbie 

ini ketipu 12 juta di FJB”. Pada pola dasar komunikasi ini akan terlihat informasi 

yang didistribusikan dari pusat secara serentak yang akan peneliti uraikan sebagai 

berikut.  
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Gambar 52.  Thread kaskuser Tiger2005 di Regional Solo 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-

ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 19.50) 

Berdasarkan dari gambar 56 diatas, kaskuser Tiger2005 membuat thread di 

Regional Solo berkaitan dengan adanya penipuan yang dialami oleh kaskuser  amq09 

dalam transaksi pembelian emas di Forum Jual Beli. Thread yang dibuat oleh 

kaskuser tiger2005 pada Regional Solo merupakan Alloculation yaitu informasi yang 

yang disampaikan secara serentak karena rasa keprihatinannya terhadap penipuan 

yang dialami oleh kaskuser amq09. Dengan thread yang dibuat oleh kaskuser 

Tiger2005 tersebut melalui media online Kaskus, merupakan informasi yang 

disampaikan secara serentak namun dengan feedback yang terbatas. Disamping itu 

dengan thread yang dibuat oleh kaskuser Tiger2005 selain memberikan informasi 

terhadap kaskuser lain mengenai maraknya penipuan di Forum Jual Beli, namun juga 

untuk membantu kaskuser amq09 sebagai korban penipuan kaskuser hafidhasan.  

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti dapat menganalisa 

bahwa postingan yang dibuat oleh amq09 yang ingin membeli Logam Mulia (Antam) 

hingga postingannya setelah terjadi penipuan atas pembelian Logam Mulia (Antam) 

di lapak HafidHassan merupakan bentuk informasi yang disampaikan secara serentak 

sebagai bentuk berbagi pengalaman yang dialaminya agar hal tersebut tidak terjadi 

pada kaskuser yang lain. Kecenderungan postingan yang dibuat oleh amq09 adalah 

mengarah pada upaya himbauan kepada para kaskuser lain terhadap HafidHassan, 

kareana amq09 telah menjadi korbannya atas pembelian Logam Mulia (Antam) 

sebesar Rp 12.050.000. 

 Selain itu thread yang dibuat oleh Tiger2005 mengenai kasus penipuan yang 

dialami oleh amq09 memiliki tujuan dan maksud tertentu. Peneliti dapat menganalisa 

bahwa thread yang dibuat oleh Tiger2005 sebagai upaya membantu amq09 sebagai 

korban penipuan dari terduga pelaku HafidHassan. Hal tsersebut dilakukan oleh 

Tiger2005 sebagai sesama kaskuser dan mengurangi tindak penipuan di Forum Jual 

Beli Kaskus. Dengan thread yang dibuatnya, Tiger2005 berharap jika tidak hanya 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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dirinya yang membantu amq09 mengungkap kasus penipuan tersebut, namun 

tentunya juga para kaskuser lain.  

 Dari gambar 52 diatas, dapat peneliti golongkan dalam lalu lintas informasi 

allocution. Dimana gambar tersebut menggambarkan penyampaian pesan dari pusat 

secara serentak kepada para kaskuser. Dalam hal ini, thread khusus yang dibuat oleh 

Tiger2005 sebagai upaya pengungkapan kasus penipuan yang dilakukan oleh 

HafidHassan. Oleh karena itu gambar 52 termasuk dalam lalu lintas informasi 

allocution. 

 

Gambar 53. Postingan cepers pada thread Tiger2005  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-

ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.10) 

 Pada thread yang dibuat oleh Tiger2005 tentang kasus penipuan Logam Mulia 

(Antam) yang dialami oleh amq09, Tiger2005 juga melaporkan kasus ini ke Regional 

Solo seperti yang terlihat pada gambar 4.12 diatas. Di Regional Solo, Tiger2005 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-newbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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meminta bantuan kepada kara kaskuser Regional Solo apabila kasus penipuan ini 

terbukti. Maksud dari Tiger2005 melaporkan kasus ini di Regional Solo, tujuannya 

untuk mengurangi penipuan yang ada di FJB. Oleh karena itu meskipun korbannya 

bukan Tiger2005 sendiri, namun sebagai mahluk sosial berkewajiban untuk saling 

tolong-menolong. Dalam laporannya di di Regional Solo, Tiger2005 juga 

melampirkan tentang asal mula dari kejadian penipuan transaksi pembelian Logam 

Mulia (Antam) oleh amq09 dari tersangka HafidHassan pada link “Terduga Penipu 

FJB, Masih SMA di wilayah Solo”.  

 

Gambar 54. update Tiger2005 meminta media untuk blow up kasus penipuan di FJB 

Kaskus (http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 20.55) 

 Dari update Tiger2005 pada pukul 08-30 – 08.35, Tiger2005 meminta bantuan 

kepada teman-teman media untuk memblow up kasus penipuan ini yang 

dimaksudkan agar polisi juga merespon terhadap kasus tersebut. Selain itu juga untuk 

mencegah hal-hal anarkis yang tidak dapat dicegah. Pada pukul 08.35, Tiger2005 

update dengan harapan agar pihak kepolisian proaktif dalam membantu kasus 

penipuan yang terjadi di Forum Jual Beli Kaskus.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 55. postingan Tiger2005 yang memberikan informasi jika HafidHassan 

sudah tertangkap  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 22.20) 

 Berdasarkan postingan dari Tiger2005 dapat dipaparkan jika HafidHassan 

sudah tertangkap. Dalam informasi yang disampaikan, Tiger2005 menyampaikan jika 

dirinya memberikan  apresiasi kepada pihak kepolisian teah menangkap pelaku 

penipuan di FJB Kaskus. Selain itu Tiger2005 juga mengucapkan terima kasih 

kepada semua kaskuser yang sudah terlibat dan bersedia membantu dalam 

pengungkapan kasus penipuan ini. Tida hanya berterima kasih kepada para kaskuser, 

Tiger2005 juga berterima kasih atas keikhlasan amq09 sebagai korban dan korban 

lainnya. Berterima kasih juga kepada pihak media yang membantu dalam hal 

pemberitaan tentang kasus penipuan ini. Dalam pengungkapan kasus ini, rasa terima 

kasih diucapkan Tiger2005 kepada kodok772001 dan kimcilmania yang telah banyak 

membantu.  

Pola dasar komunkasi allocution McQuail merupakan informasi 

didistribusikan dari pusat secara serentak kepada banyak dengan kesempatan terbatas 

mendapatkan feedback.  Tetapi allocution dalam peneliatian ini, yaitu  informasi yang 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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disampaikan oeh Tiger2005 secara serentak pada thread yang dibuatnya dan Regional 

Solo mendapatkan feedback dari para kaskuser. Hal tersebut terlihat dari respon para 

kaskuser dalam thread yang dibuat Tiger2005 dengan kesediaan mereka dalam 

membantu pengungkapan kasus penipuan yang dialami oleh amq09.  

Berdasarkan  uraian pola dasar komunikasai allocution diatas, akan peneliti 

paparkan dalam bagan berikut ini untuk memperjelas analisa.  
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Gambar 56. pola dasar komunikasi allocution 

 

Berdasarkan bagan diatas, dapat peneliti uraikan bahwa allocution dalam 

kasus penipuan yang terjadi di FJB Kaskus yaitu kasksuer dengan id Tiger2005. Hal 

tersebut dilakukan oleh Tiger2005 sebagai bentuk solidaritas dalam membantu 

amq09 sebagai korban penipuan pembelian Logam Mulia Antam dari HafidHassan. 

Alur allocution dalam penelitian ini, dimana informasi didistribusikan dari pusat 

secara serentak dilakukan oleh Tiger2005 dengan membuat thread “Kasian Banget 

Newbie ini, Ketipu 12juta di FJB”. Dalam thread yang dibuat oleh Tiger2005, semua 

informasi dari para kaskuser berkaitan dengan kasus penipuan yang dialami oleh 

amq09 dikendalikan oleh Tiger2005. Pada thread tersebut tersebut, Tiger2005 

menyampaikan informasi kepada para kaskuser diantaranya permintaan Tiger2005 

kepada teman-teman media untuk blow up kasus penipuan yang dialami amq, dengan 

harapan agar pihak kepoliian juga segera bertindak untuk mengungkap kasus 

penipuan di FJB Kaskus dan menangkap pelakunya. Dengan bantuan para kaskuser, 

kasus penipuan di FJB Kaskus akhirnya di blow up media pada surat kabar Solopos.  

Tidak hanya membuat thread khusus mengenai kasus penipuan di FJB 

Kaskus, Tiger2005 juga membuat laporan di Regional Solo setelah diketahui jika 

HafidHassan sebagai pelaku berdomisili di Solo. Laporan Tiger2005 di Regional 

Solo sebaagi upaya untuk pengungkapan kasus penipuan karena bedasarkan informasi 

yang telah dikumpulkan, diketahui jika HafiHssan sebagai pelaku penipuan 

berdomisili di kota Solo. Dengan laporannya di Regional Solo, Tiger2005 meminta 

bantuan dari para kaskuser di Solo untuk membantu dalam pengungkapan kasus 

penipuan dan berencana untuk melakukan penggerebekan di rumah pelaku. Dengan 

laporannya di Regional Solo, terbentuk tim Buserpu (tim buru sergap Kaskus) untuk 

melakukan investigasi dan penggerebekan terhadap pelaku penipuan di FJB Kaskus.  

Setelah pelaku penipuan telah tertangkap, Tiger2005 juga memposting berita 

bahwa HafidHassan yang telah melakukan kejahatan penipuan di Forum Jual Beli 
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Kaskus atas penjualan logam mulia antam kepada amq09 telah diamankan oleh pihak 

kepolisian. Dalam pernyataannya, Tiger2005 memberikan apresiasi dan berterima 

kasih kepada para Kaskuser yang telah bersedia membantu dan kerjasama para 

Kaskuser dalam pengungkapan kasus penipuan yang terjadi di FJB Kaskus.  

Berdasarkan uraian diatas yang telah peneliti paparkan, merupakan pola dasar 

komunikasi allocution dalam kasus penipuan di Forum Jual Beli Kaskus. Dalam 

penelitian ini, Tiger2005 merupakan perantara antara amq09 sebagai korban kepada 

para Kaskuser dalam upaya pengungkapan penipuan yang terjadi di Forum Jual Beli 

Kaskus melalui thread yang dibuatnya. Dengan thread yang dibuat oleh Tiger2005 

dan laporannya ke Regional solo mengenai penipuan yang dialami oleh amq09, 

dalam hal ini Tiger2005 sebagai komunikator yang menyampaikan informasi secara 

serentak kepada para kaskuser jika terjadi penipuan di FJB Kaskus atas pembelian 

logam mulia antam oleh kaskuser dengan id amq09 dari HafidHassan melalui thread 

dan laporan di Regional Solo.  

 

4.1.3 Analisis Consultation 

Pola dasar komunikasi consultation merujuk pada variasi situasi komunikasi 

yang berbeda dimana individu mencari informasi melalui sumber informasi yang 

dia inginkan. Pada kasus penipuan ini, pengumpulan informasi berkaitan dengan 

kasus penipuan dengan terduga pelaku HafidHassan tidak hanya dari kaskuser 

Regional Solo saja, tetapi para kaskuser lain dapat memberikan informasi terkait 

dengan kasus penipuan tersebut. Selain itu, pengumpulan informasi serta bukti-

bukti oleh para kaskuser juga diperoleh kaskuser dari masyarakat yang dapat 

memberikan informasi mengenai kasus ini yang kemudian dposting di thread yang 

telah dibuat oleh Tiger2005.  

Pada sub bahasan ini, peneliti akan menguraikan pola dasar komunikasi 

consultation yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 57. postingan PoeKeeMay mengenai lokasi rumah terduga pelaku 

HafidHassan (http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-

banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, 

pukul 21.10) 

 Berdasarkan gambar 57 dapat dipaparkan postingan dari PoeKeeMay 

mengenai lokasi rumah dari HafiHassan. Dalam pemaparannya, gambaran lokasi 

rumah dari terduga pelaku merupakan gang kecil yang terletak di Jl Kyai Mojo 

daerah kawasan mayoritas Arab dan India. PoeKeeMay memberikan saran apabila 

para kaskuser akan mendatangi rumah terduga pelaku sebaiknya melibatkan RT atau 

RW setempat. Postingan dari PoeKeeMoy kemudian di posting oleh LuthiKun di 

thread Tiger2005.  

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 58. postingan jojobootleg yang menyampaikan informasi jika kasus penipuan 

di Forum Jual Beli Kaskus diliput dalam pemberitaan Solopos 

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 21.55) 

 Berdasarkan gambar 58 dapat dipaparkan postingan dari jojobootleg 

mengenai pemberitaan kasus penipuan di Forum Jual Beli Kaskus dengan terduga 

pelaku HafidHassan di media cetak Solopos pada tangggal 16 April 2013. Dalam 

postingannya tersebut juga dilampirkan gambar koran Solopos yang memberitakan 

kasus penipuan dengan judul “Remaja Solo tipu Kaskuser”. 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Gambar 59. postingan Tiger2005 yang memberikan informasi jika HafidHassan 

sudah tertangkap  

(http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-

ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 22.25) 

 Gambar 59 diatas memaparkan berita mengenai kasus penipuan di FJB 

Kaskus dengan pelaku HafidHassan yang telah tertangkap dimuat dalam pemberitaan 

di Solopos yang diakses secara digital. Dalam pemberitaan di koran Solopos, jika 

kepolisian berhasil menangkap pelaku kasus penipuan pada Rabu 17 April 2013. 

http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
http://www.kaskus.co.id/thread/516a995c7b1243f55b000007/kasian-banget-ne0wbie-ini-ketipu-12juta-di-fjb----part-1/
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Pemberitaan yang dimuat di Solopos menguraikan penangkpan dari HH sampai awal 

mula kasus penipuan ini diuangkap oleh para kaskuser Menurut Kasatreskrim Polres 

Surakarta, HH ditangkap di rumah kerabatnya yang berjark 200 meter dari rumahnya. 

Sebelumnya HH menjadi buruan para kaskuser atas penipuan yang dilakukan di FJB 

Kaskus dan sampai sekarang masih proses penyelidikan. Selain itu sebagai bentuk 

solidaritas kaskuser dengan id Tiger2005 melaporkan secara detil kronologi dari 

penipuan sampai hal-hal yang harus dilakukan oleh para kaskuser. Kasus penipuan ini 

masih dalam penyelidikan, diketahui bahwa HH merupakan warga daerah Pasar 

Kliwon Solo dan masih remaja. Polresta Solo melakukan penyelidikan kasus dugaan 

penipuan yang dilakukan oleh id HafidHassan.   

 

4.1.4 Analisis Registration 

Pola lalu lintas informasi ini diistilahkan “registrasi”, dimana merupakan 

pola konsultasi yang dibalik, dimana sebuah pusat “meminta” dan menerima 

informasi dari para peserta di periferi. Dalam penelitian ini, pola dasar komunikasi 

registration Tiger2005 sebagai pembuat thread juga meminta dan menerima 

informasi dari para kaskuser. Hal tersebut terlihat dari komunikasi yang terjadi di 

forum diskusi pada thread yang dibuat oleh Tiger2005. Tiger2005 menerima 

berbagai informasi dan bukti-bukti dalam pengungkapan kasus penipuan yang 

terjadi di FJB Kaskus dari para kaskuser yang memposting di threadnya. Berbagai 

informasi diterima oleh Tiger2005 karena kerjasama dan komunikasi yang terjalin 

baik antara Tiger2005 dengan para kaskuser. Dengan menerima banyak informasi 

dari berbagai sumber yang diberikan oleh para kasksuer, Tiger2005 berharap kasus 

penipuan yang terjadi di Forum Jual beli emas ini dapat teruangkap.  

Membuat thread khusus mengenai penipuan di FJB Kaskus, merupakan 

tujuan dari Tiger2005 menerima informasi dari para kaskuser sebagai upaya 

pengungkapan kasus penipuan yang dialami oleh amq09. Sehingga dalam 

penelitian ini juga terdapat lalu lintas informasi registrasi, dimana Tiger2005 

sebagai komunikator pusat menerima berbagai informasi berkaitan dengan kasus 



116 
 

penipuan tersebut dari para kaskuser yang memperoleh informasi dan berbagai 

sumber dan yang melakukan investigasi langsung di Solo dimana pelaku penipuan 

berdomisili.  

Berdasarkan  uraian pola dasar komunikasai consultation dan registration 

diatas, akan peneliti paparkan dalam bagan berikut ini untuk memperjelas analisa.  
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Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat pola dasar komunikasi consultation 

dalam penelitian ini merujuk pada variasi situasi komunikasi yang berbeda dimana 

individu mencari informasi melalui sumber informasi yang diinginkan. Dalam hal 

ini, informasi yang diperoleh berkaitan dengan kasus penipuan di FJB Kaskus 

dengan terduga pelaku HafidHassan tidak hanya diperoleh dari para kasksuer saja. 

Namun juga informasi yang diperoleh dari sumber lain, yang dalam hal ini adalah 

melalui pemberitaan media cetak yang diperoleh dari Solopos dan media online 

Solopos.com serta para kaskuser Regional Solo yang telah mencari informasi yang 

diperoleh dari pihak lain maupun investigasi langsung di rumah HafidHassan. 

Informasi yang disampaikan oleh Kaskuser dengan id LuthfiKun merupakan 

gambaran rumah HafidHassan di Solo, dimana informasi yang diperoleh oleh 

LuthfiKun diperoleh dari Kaskuser dengan id PoeKeeMay yang berada di tempat 

kejadian perkara untuk melakukan investigasi. Dengan informasi yang diperoleh 

LuthfiKun dari PoeKeeMay, kemudian informasi tersebut diposting pada thread 

yang dibuat oleh Tiger2005. Informasi yang diperoleh dari pihak lain yaitu dari 

media cetak Solopos yang disampaikan oleh Kaskuser jojobootleg mengenai 

penipuan yang telah dilakukan oleh HfidHassan. Dengan informasi yang diperoleh 

jojobootleg dari Solopos, kemudian diposting dan dilaporkan di thread yang dibuat 
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oleh Tiger2005. Sama halnya dengan jojbootleg, Tiger2005 juga memberikan 

informasi bahwa HafidHassan telah tertangkap yang diperoleh dari media online 

Solopos.com yang kemudian diposting di thread yang telah dibuatnya.  

Sedangkan pola dasar komunikasi registration, berdasarkan bagan diatas 

dapat diuraikan bahwa sebuah pusat “meminta” dan menerima informasi dari para 

peserta di periferi. Dalam penelitian ini, Tiger2005 sebagai pembuat thread dan 

pelopor pengungkapan kasus penipuan yang terjadi di Forum Jual Beli emas 

menerima informasi dari para kaskuser berkaitan dengan pengungkapan kasus 

penipuan tersebut. Dengan thread yang dibuat oleh Tiger2005, merupakan thread 

khusus yang digunakan oleh kaskuser sebagai forum diskusi untuk memberikan 

informasi dan bukti-bukti terkait dengan penipuan di Forum Jual Beli Kaskus, 

sehingga Tiger2005 menerima informasi-informasi dari para kaskuser melalui 

thread yang telah dibuatnya.  




