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ABSTRAK 

 

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL  

PENGENDALIAN SOSIAL  

PADA KOMUNITAS SITUS JEJARING SOSIAL 

(Studi Kasus Fupei.com dan Kombes.com) 

  

 

Oleh 

Alfa Ryano Yohannis 

NIM : 23507003 

(Program Studi Magister Informatika) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan Situs Jejaring Sosial 
(SJS) untuk perilaku menyimpang (pornografi, rasisme, profil palsu, dan 
sebagainya), seiring dengan tumbuhnya SJS sebagai media baru yang digunakan 
oleh banyak orang untuk menjaga relasi dengan jejaring mereka. Sebagai bagian 
dari social informatics yang mengkaji interaksi antara aspek sosial dengan 
teknologi informasi dan komunikasi, penelitian ini mengkaji penyimpang dan 
bukan penyimpang pada SJS dan kemudian merancang suatu model pengendalian 
sosial pada komunitas SJS dengan tujuan perilaku menyimpang pada SJS dapat 
dikurangi atau dihilangkan. Untuk itu, Fupei.com dan Kombes.com, dua dari 
banyak SJS Indonesia, dipilih sebagai tempat studi kasus.  
 
Dalam melakukan penelitian, Social Informatics, Teori Pengendalian Sosial, Teori 
Jejaring Sosial, Value Sensitive Design, Rekayasa Pengendalian Sosial, dan 
Teknologi Persuasif digunakan sebagai landasan teori. Faktor-faktor Teori 
Pengendalian Sosial—kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen dan 
keterlibatan—komunitas SJS dianalisis untuk melihat apakah faktor-faktor 
tersebut juga berlaku di SJS sebagaimana di dunia nyata. Analisis dibagi menjadi 
dua tahap. Tahap pertama, yaitu analisis kualitatif melalui pengamatan perilaku 
interaksi komunitas Situs Jejaring Sosial. Analisis ini dilakukan untuk 
mengungkapkan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas dan kaitannya dengan 
interaksi mereka. Tahap kedua, yaitu analisis kuantitatif pada basisdata Fupei.com 
menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis ini  dilakukan untuk 
memeriksa apakah penyimpang memiliki karakteristik khusus yang membedakan 
mereka dari bukan penyimpang dan memeriksa apakah penyimpang kurang pada 
faktor-faktor pengendalian sosial. Hasil-hasil yang diperoleh selama analisis dan 
hasil-hasil dari penelitian terkait digunakan sebagai dasar bagi perancangan model 



 

 

pengendalian sosial. Model kemudian diformalisasikan menggunakan metode 
formal sehingga diperoleh spesifikasi yang dapat dijadikan referensi bagi 
implementasi pengendalian sosial pada komunitas SJS. 
 
Pada analisis tahap pertama, ditemukan bahwa pada SJS juga terdapat nilai-nilai. 
Khusus pada SJS pertemanan, hiburan merupakan nilai yang dominan. 
Sayangnya, ada beragam interpretasi mengenai nilai hiburan ini, misalnya apa pun 
dapat dilakukan pengguna untuk bersenang-senang atau pengguna bersenang-
senang tetapi dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Perbedaan 
pemahaman nilai-nilai ini dapat membawa komunitas kepada konflik. Oleh karena 
itu, memperjelas nilai-nilai yang berlaku melalui aturan merupakan suatu 
kebutuhan. Pada analisis tahap kedua, ditemukan bahwa penyimpang secara 
signifikan berbeda dari bukan penyimpang pada beberapa karakteristik, yaitu 
penyimpang cenderung memiliki durasi keanggotaan yang lebih singkat, jumlah 
profil dilihat yang lebih banyak, jumlah pesan yang diterima lebih banyak 
daripada bukan penyimpang. Penyimpang juga tidak signifikan berbeda dari 
bukan penyimpang pada beberapa atribut, yaitu penyimpang memiliki jumlah 
teman yang lebih banyak, aktivitas pada forum atau blog yang lebih rendah, dan 
rata-rata umur yang tidak jauh berbeda dari bukan penyimpang. Penyimpang 
cenderung menyatakan diri sebagai perempuan, tidak terikat pernikahan, ikut SJS 
lebih untuk mencari pacar atau teman kencan daripada mencari teman, lokasi asal 
tidak terjangkau atau dirahasiakan, dan profil mengandung kata-kata tabu. 
 
Berdasarkan temuan pada analisis dan hasil kajian terkait, penelitian merancang 
suatu model pengendalian sosial yang menyatakan pengendalian sosial dapat 
dilakukan pada dua lapisan, yaitu pada lapisan teknologi jejaring sosial dan 
lapisan interaksi sosial. Pada lapisan sosial, ada 3 faktor yang mempengaruhi 
tingkat penyimpangan, yaitu kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen dan 
keterlibatan. Ketiga faktor tersebut perlu diperkuat untuk mengurangi 
penyimpangan. Pada lapisan teknologi, terdapat dua komponen yang dapat 
digunakan untuk mengurangi penyimpangan, yaitu Teknologi Persuasif dan 
Teknologi Koersif. Teknologi Persuasif bekerja dengan meningkatkan kesadaran, 
motivasi, dan inisiatif pengguna sehingga bersikap dan berperilaku sesuai dengan 
aturan, sedangkan Teknologi Koersif bekerja mengurangi penyimpang 
menggunakan paksaan, seperti identifikasi, pengawasan, pembatasan, manipulasi, 
dan penghapusan. Berdasarkan analisis dan perancangan, beberapa implikasi 
perancangan diajukan, yaitu (1) Perlunya memperhitungkan nilai-nilai ke dalam 
perancangan SJS; (2) Mengusulkan pemanfaatan Teknologi Persuasif dalam 
pengendalian sosial SJS; (3) Memfasilitasi komunitas melakukan pengendalian 
sosial; (4) Memberikan makna terhadap setiap ikatan yang terbentuk pada SJS; (4) 
Mendorong pengguna menginvestasikan dirinya ke dalam SJS; (5) 
Mengintegrasikan SJS dengan SJS, forum, atau blog lain; (6) Menggunakan 
perbedaan antara penyimpang dan bukan penyimpang untuk identifikasi dan 
pengawasan; dan (7) Personalisasi content berdasarkan nilai-nilai yang pengguna 
miliki. 
 
Kata Kunci:  situs jejaring sosial, penyimpangan, karakteristik penyimpang, 
pengendalian sosial, model pengendalian sosial 
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This research is inspired by the vast use of Social Networking Sites (SNSs) for 
deviant behavior, in line with the growth of SJS as a new medium, which is used 
by people to maintain their relationships with their networks. As part of social 
informatics which studies the interaction between social aspect and information 
and communication technology, this research tries to investigate deviants and 
nondeviants in SNS and then attempts to design a conceptual model of social 
control on SNS communities with a goal to reduce or eliminate deviant behaviors 
on SJS. For that, Fupei.com and Kombes.com, two of Indonesian SNSs, are 
selected as the case study.  
 
In doing the research, Social Informatics, Theory of Social Control, Social 
Network Theory, Value Sensitive Design, Engineering of Social Control, and 
Persuasive Technology are used as the backgrounds. Next, the factors of social 
control theory—moral beliefs, attachment, and commitment and involvement—on 
SNS are analyzed. This analysis is conducted to find whether these factors also 
apply on SNS as in the real world. Analysis is divided into two phases. First 
phase, the qualitative analysis through observing the interaction of social 
networking community is conducted to reveal what values held by the community 
and its related interaction. The second phase, the quantitative analysis of the 
Fupei.com database using descriptive and inferential statistics is performed. This 
analysis checks whether deviants have special characteristics that distinguish them 
from nondeviants and checks if they are less on social control factors. The results 
from the analysis and related research are used as the basis for designing social 
control model. The model then formulated using formal methods to produce 
specification, which are referable for the implementation of social control on SNS 
communities. 
 



 

 

 
The first phase of analysis founds that there are values on SNS. For friendship-
oriented SNS, entertainment value is the dominant, but there is a variety of 
interpretations of entertainment value, as example users can do anything for fun or 
they still give attention to norms in their behaviors. Differences in the 
understanding of values can bring to the community to the conflict. Therefore, 
clarifying the values through formal rules is required.  The second phase of 
analysis founds deviants significantly different from nondeviants on several 
characteristics, namely deviants tend to have shorter active periods, more profile 
viewed, more messages received than nondeviants did. In addition, deviants are 
not significantly different from nondeviants on several characteristics, namely 
deviants’ number of friends, their low activities on the forum or blog, and their 
average age are not significantly different from nondeviants. Deviants also tend to 
express themselves as women, not bound by marriage, participate to find 
girlfriends or dating, the location of origin is not affordable or concealed, and their 
profiles contain taboo words.  
 
Based on the findings and results of related works, this research concludes that the 
model of social control can be performed in two layers, namely the layer of social 
networking technology and a layer of social interaction built on top of the 
technology layer. Technologies can be media or tools that support social control at 
the social interaction layer, or can work without going through the social 
interaction at all. In the social layer, there are three factors that influence the level 
of deviance: moral beliefs, bound, and the commitment and involvement. In the 
technology layer, there are two components that can be used to reduce deviance: 
Persuasive Technology and coercive technology.  Persuasive Technology works 
by increasing users’ awareness, motivation, and initiative to behave and to have 
attitudes that confirm SNS’s rules, whiles coercive technology works reducing 
deviants by using force, i.e. identification, surveillance, restriction, manipulation, 
dan deletion. Based on the analysis and design, some design implications are 
proposed: (1) The need to take into account values into SNSs design processes, 
(2) Propose the use of Persuasive Technology in social control of SNSs; (3) 
Facilitate SNS communities to conduct social control; (4) Give meaning to every 
bond created in SNSs, (4) Encourage users to invest himself into SNSs; (5) 
Integrate SNS with SNSs, forums, blogs or other sosial applications;  (6) Utilize 
the differences between deviants and nondeviants for identification and control; 
and (7) Personalize users’ contents based on their values. 
 

Keywords:  social networking sites, deviance, deviant characteristics, social 
control, social control model 
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pertama kali 
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interaksi mereka bersama (Stolley 2005). 
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Komunitas 

(community) 

sekumpulan orang yang terhubung karena 

memiliki identitas bersama (shared 

identities) (Stolley, 2005).  

1 

Komunitas 

Situs Jejaring 

Sosial 

komunitas yang memiliki identitas bersama 

berupa bersama-sama menggunakan Situs 

Jejaring Sosial, lebih khusus lagi mereka 

tergabung pada SJS yang sama. 
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adalah upaya-upaya untuk membawa 

masyarakat atau anggota komunitas kepada 

kepatuhan dan penyesuaian terhadap nilai-

nilai atau norma-norma yang berlaku  

(Soekanto, 1982). 

3 

Penyimpangan 

(deviance)   

adalah pelanggaran terhadap nilai atau 

norma budaya. Penyimpangan tidak selalu 

berarti kriminal tetapi hanya dapat juga 

berarti ketidakpatuhan atau di luar 

kebiasaan. Sosiolog tidak menggunakan 

penyimpangan secara spesifik mengacu pada 

hal-hal yang dianggap amoral atau “buruk”, 

tetapi hanya digunakan untuk menyatakan 

hal-hal yang berada di luar batas nilai dan 

norma budaya. Bagi sosiolog, 

penyimpangan merupakan hal yang relatif 

(Stolley 2005). 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

Istilah Penjelasan 

 

Pemakaian 

pertama kali 

pada halaman 

Sistem nilai   

(value 

systems) 

Suatu sistem yang terdiri dari nilai-nilai 

yang saling berinteraksi satu sama lain. 

Interaksi dapat berupa, prioritas atau tingkat 

kepentingan nilai-nilai (nilai satu lebih 

penting daripada nilai lainnya), 

kebergantungan antarnilai (nilai satu dapat 

terwujud jika nilai lain telah tercapai), atau 

kontradiksi (trade-off ) antarnilai. 
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Situs Jejaring 

Sosial  

(social 

networking 

sites) 

Tempat di dunia maya di mana pengguna 

dapat membangun identitas, membentuk 

jejaring sosial, membuat konten, dan 

berinteraksi sosial ( (Boyd & Ellison, 2007) 

(Ofcom, 2008b). 

1 

Subbudaya 

(subculture) 

Suatu budaya yang lebih kecil dalam suatu 

budaya dominan. Subbudaya memiliki suatu 

cara hidup (the way of life) yang berbeda 

dari budaya dominan pada beberapa cara 

hidup yang dianggap penting (Stolley 2005). 

3 

Thread Satuan diskusi pada forum yang berisi judul 

beserta isinya yang dikomentari oleh 

anggota forum. Thread biasanya 

digolongkan ke dalam topik atau kategori 

tertentu. 
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Bab I Pendahuluan 

 

Laporan penelitian ini dimulai dengan Bab I, Pendahuluan,  yang merupakan 

gambaran umum dari penelitian yang telah dikerjakan. Bab ini berisi latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

kegunaan hasil penelitian, dan metodologi.  

 

I.1 Latar Belakang 

 

 

Gambar I.1 Beberapa contoh penyimpangan pada Situs Jejaring Sosial. 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, Situs Jejaring Sosial (SJS) telah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja dan dewasa muda (Ofcom, 2008a) 

(Ofcom, 2008b). SJS digunakan oleh mereka untuk untuk memperluas, 

membangun, dan menjaga relasi, untuk kesenangan dan hiburan, dan untuk 

mendapatkan informasi tertentu (Boyd & Ellison, 2007) (Storsul, Arnseth, Enli, 

Kløvstad, & Maasø, 2008). Situs Jejaring Sosial diartikan oleh Boyd dan Ellison 

(Boyd & Ellison, 2007) sebagai layanan berbasis web yang membolehkan 

pengguna untuk (1) membangun suatu profil publik atau semi-publik dalam suatu 

sistem terbatas, (2) membangun daftar dari pengguna lain yang dengannya mereka 

saling berbagi relasi, dan (3) memperlihatkan dan mengubah daftar hubungan 



 

 

mereka dan juga daftar yang dibuat oleh pengguna lain dalam sistem tersebut. 

Selain keuntungan yang dapat diberikan, SJS juga membuka peluang bagi isu-isu 

privasi, rasisme, pornografi, penculikan, kriminal, pelecehan seksual, penipuan, 

dan kekerasan seperti yang ditunjukkan oleh beberapa judul berita berikut, 

“Penjaja Seks Virtual Banjiri Second Life” (Kristo Y. F., 2009), “Rasisme 

Merebak di Facebook” (Kristo F. Y., 2008), dan “Ada 35 ‘SBY’ di Friendster” 

(Hidayat, 2006) (Gambar I.1) . Walaupun begitu, tetap ada peluang menggunakan 

Situs Jejaring Sosial untuk hal-hal yang positif atau bermanfaat, seperti menggeser 

popularitas pornografi (Kristo Y. F., 2008a), peringatan dini dan pengumuman 

massa (Hindarto, 2008), dan melawan terorisme (Kristo Y. F., 2008b) (Gambar 

I.2). 

 

 

Gambar I.2 Beberapa contoh penggunaan positif dan bermanfaat Situs Jejaring 

Sosial. 

 

Sebagaimana produk teknologi informasi dan komunikasi lainnya seperti ponsel 

dan internet, SJS telah mempengaruhi kehidupan banyak orang. SJS telah 

memberikan fenomena baru pada penggunaan teknologi dalam konteks sosial, 

misalnya pengguna terlalu lama menghabiskan waktu pada SJS (Ofcom, 2008b) 

dan membuka privasi ke publik walaupun mereka sadar bahwa publik akan 

mengetahui privasi mereka (Aquisti & Gross, 2006) (Tufekci, 2008). Ini sejalan 



 

 

dengan perspektif Social Informatics yang menyatakan fenomena sosial baru 

muncul ketika orang-orang menggunakan teknologi (Kling, 1999). Selain itu, 

interaksi sosial yang terjadi di dunia nyata diperluas dengan mengambil tempat di 

SJS. Budaya manusia yang ada di dunia nyata kini juga meluas sampai ke SJS, 

termasuk subbudaya menyimpang, seperti pornografi dan rasisme. Sesuai dengan 

prinsip Social Informatics yang memandang pengguna sebagai aktor sosial 

(Sawyer & Tyworth, 2006), yaitu pengguna dalam penggunaan teknologi 

informasi juga dibatasi oleh nilai-nilai dan norma yang mengatur bagaimana 

mereka berperilaku dan berinteraksi dengan pengguna lain. Bentuk-bentuk 

penyimpangan pornografi dan rasisme dapat dianggap sebagai sesuatu yang 

mengganggu, tidak pantas, bahkan kriminal bagi pengguna SJS. Oleh karena itu, 

pengendalian sosial dibutuhkan untuk mengarahkan pengguna agar berperilaku 

sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma SJS. 

 

Pengendalian sosial adalah mekanisme sosial yang mengatur perilaku individu 

dan kelompok, menuju kepada suatu penyesuaian (conformity) dan kepatuhan 

(compliance) terhadap aturan yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok 

sosial. Ada beberapa teori berkaitan dengan pengendalian sosial dan salah satu di 

antaranya adalah Teori Pengendalian Sosial yang dikemukakan oleh Travis 

Hirschi (1969). Sebagaimana yang dinyatakan dalam (Cohen & Vila, 1996) 

(Redmon, 2002) (Welch, Tittle, Yonkovski, Meidinger, & Grasmick, 2008), 

Hirschi mengajukan bahwa kelompok pelanggar (delinquents) tidak akan 

memiliki pengaruh langsung pada kejahatan (delinquency) ketika ikatan sosial 

(social bonds) yang menghambat kejahatan diperhatikan. Hirschi berpendapat 

bahwa seorang muda yang tidak terikat ke dalam kelompok cenderung melakukan 

tindakan menyimpang (deviance) karena ikatan sosial yang lemah. Kelompok 

yang dapat memperkuat ikatan tersebut adalah keluarga, sekolah, teman sebaya, 

dan lembaga keagamaan, dll. Ikatan sosial memiliki empat elemen, yaitu: (1) 

ikatan dengan orang tua, teman sebaya (peer group), atau sekolah, (2) komitmen 

pada batas-batas konvensional dalam bertindak, (3) keterlibatan dalam aktivitas 

konvensional, dan (4) Kepercayaan terhadap nilai bersama (common value). Juga 

melalui (Cohen & Vila, 1996) (Redmon, 2002) (Welch, Tittle, Yonkovski, 



 

 

Meidinger, & Grasmick, 2008), Sampson & Laup (1993) mengembangkan teori 

kontrol sosial informal yang menyatakan bahwa kejahatan dan penyimpangan 

dihasilkan ketika ikatan individu terhadap masyarakat lemah atau putus. Sampson 

& Laup menyatakan bahwa kualitas investasi pada relasi sosial, seperti dalam 

keluarga, pekerjaan, atau komunitas, sebagai modal sosial (social capital), yang 

menentukan nyatanya kontrol sosial informal.  

 

Kedua Toeri Pengendalian Sosial dari Hirschi (1969) dan Sampson dan Laub 

(11990) dikemukakan ketika internet belum sepopuler sekarang ini dan SJS belum 

ada. Tetapi dengan kondisi tersebut, tidak berarti Teori Pengendalian Sosial tidak 

dapat diterapkan pada jejaring sosial maya, sebab beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa jejaring sosial maya merupakan lanjutan atau perluasan dari 

jejaring sosial yang telah ada di dunia nyata (Boyd D. M., 2004) (Boyd & Ellison, 

2007) (Larsen, 2007) (Fono & Kate, 2006) (Ploderer, Howard, & Thomas, 2008) 

(Storsul, Arnseth, Enli, Kløvstad, & Maasø, 2008). 

 

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan SJS, tetapi hanya beberapa yang 

membahas rekayasa dan penerapan pengendalian sosial pada SJS. Sebagian besar 

dari penelitian tersebut berada pada sisi etnografi. Walaupun begitu, penelitian-

penelitian tersebut telah menyingkap aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan 

dalam menerapkan pengendalian sosial pada SJS dan ini merupakan kontribusi 

besar bagi para perancangan. Boyd (2004) menyatakan bahwa istilah ‘friend’ 

sebagai indikator pertemanan pada Friendster merupakan relasi yang biner: teman 

atau bukan teman. Fono dkk. (Fono & Kate, 2006) yang meneliti SJS LiveJournal 

mendukung pernyataan tersebut, kemudian mengagas bahwa perancang harus 

memperhitungkan keanekaragaman yang ada pada relasi antar pengguna—tidak 

hanya biner. Relasi atau ikatan sosial merupakan bagian penting dalam 

pengendalian sosial sebagaimana yang dinyatakan oleh Sampson dan Laub (1993) 

dan Hirschi (1969) sehingga perlu diperhatikan dalam perancangan SJS. Snyder 

dkk. (Snyder, Carpenter, & Slauson, 2006) mengajukan suatu model kontrak 

sosial yang merupakan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia SJS 

sehingga tidak terjadi ‘hukum alam’ di mana setiap pihak bebas berbuat 



 

 

sekehendaknya. Kontrak sosial tersebut digunakan untuk memisahkan informasi 

pribadi dan informasi profesi. Salah contoh isi kontrak sosial (wujud nyatanya 

berupa dokumen Terms of Use) yaitu pihak penyedia SJS tidak boleh menjual data 

pribadi penggunanya untuk tujuan komersil. Isu utama yang lain adalah masalah 

privasi dan kewaspadaan atau kesadaran pengguna dalam menjaga informasi 

dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh (Tufekci, 2008) dan Acquisti dan Gross  

(Aquisti & Gross, 2006) menunjukkan bahwa sedikit atau tidak ada relasi antara 

kesadaran privasi pengguna dengan informasi pribadi yang ditampilkan. Para 

perancang perlu memperhatikan hal ini dengan memberikan keleluasaan bagi 

pengguna untuk mengatur akses ke informasi pribadinya dan secara berkelanjutan 

mengingatkan pengguna akan masalah privasi. Temuan menarik lain adalah, pada 

penelitian Larsen (Larsen, 2007), ada suatu SJS www.arto.dk di Denmark yang 

memiliki prinsip, “Keeping out fakers and being real.” Prinsip tersebut 

menunjukkan adanya nilai bersama dalam komunitas yang mengarahkan sikap 

komunitas. Para pengguna akan memberikan teguran untuk setiap anggota yang 

tidak menunjukkan identitas diri sebenarnya. Tindakan ini merupakan salah satu 

bentuk pengendalian sosial informal di mana masyarakat memberikan teguran 

untuk setiap anggota yang menyimpang dari nilai-nilai bersama yang dipegang. 

Rancangan SJS sebaiknya memfasilitasi komunitas menerapkan pengendalian 

sosial bagi tiap anggotanya. 

 

Dengan maraknya konten-konten yang tidak diinginkan (unwanted contents) dan 

penyalahgunaan SJS untuk perilaku menyimpang, suatu mekanisme diperlukan 

untuk mengurangi penyimpangan tersebut. Penelitian ini mengangkat Teori 

Pengendalian Sosial sebagai suatu konsep yang dapat diterapkan untuk menekan 

penyimpangan yang terjadi dalam SJS. Penelitian ini membuat suatu model 

pengendalian sosial pada SJS. Diharapkan model tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk mengurangi jumlah unwanted contents dan penyalahgunaan SJS untuk 

perilaku menyimpang. Pada akhirnya, kepuasan pengguna SJS dan kredibilitas 

SJS akan meningkat.  



 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

pengendalian sosial pada SJS dalam mengarahkan komunitas SJS kepada 

kepatuhan terhadap nilai dan norma? 

2. Bagaimanakah kesesuaian perilaku komunitas SJS, penyimpang dan bukan 

penyimpang, terhadap faktor-faktor tersebut? 

3. Bagaimana menerapkan pengendalian sosial pada SJS sehingga dapat 

menurunkan jumlah unwanted contents dan perilaku menyimpang pada SJS?  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Tesis ini adalah: 

1. Menemukan faktor-faktor pengendalian sosial beserta relasinya. 

2. Menemukan fakta-fakta kesesuaian perilaku komunitas SJS terhadap faktor-

faktor pengendalian sosial tersebut. 

3. Mengusulkan model pengendalian sosial pada SJS, beserta sikap, tindakan dan 

teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam mengakomodasi faktor-faktor 

pengendalian sosial tersebut. 

 

I.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah Tesis ini, yaitu: 

1. Penelitian dititikberatkan pada SJS pertemanan. 

2. Studi kasus penelitian dilakukan pada SJS Fupei.com dan Kombes.com, 

dengan Fupei.com sebagai tempat studi kasus utama. 

 

I.5 Kegunaan Hasil 

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa: 

1. Bagi keilmuan, Menemukan fakta-fakta SJS, faktor-faktor, dan relasi 

antarfaktor yang menyusun pengendalian sosial pada SJS, sehingga 

memberikan masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 



 

 

2. Bagi perancangan, menyingkapkan aspek-aspek apa saja yang patut 

diperhatikan perancang dan memberikan kerangka berpikir bagi para 

perancang dalam merancang suatu SJS dari sudut pandang pengendalian 

sosial. 

 

I.6 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Tesis ini adalah dengan cara : 

1. Studi literatur untuk memahami Teori Pengendalian Sosial dan Teori Jejaring 

Sosial khususnya dan juga beberapa penelitian terakhir yang menyangkut 

Situs Jejaring Sosial. 

2. Observasi langsung ke berbagai SJS yang berkaitan dengan pengendalian 

sosial. 

3. Identifikasi faktor-faktor dan relasi antarfaktor yang menyusun pengendalian 

sosial pada SJS berdasarkan hasil studi literatur dan survei. 

4. Pembuatan model pengendalian sosial pada SJS. 

5. Mengemukakan beberapa implikasi perancangan dan rekomendasi yang perlu 

diperhatikan dalam menerapkan model pengendalian sosial pada SJS. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan laporan Tesis: 

Bab I. Pendahuluan 

Bab I berisi deskripsi topik kajian dan latar belakang, masalah yang 

dikaji (statement of the problem), tujuan, dan lingkup permasalahannya, 

cara pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, dan sistematika 

(outline) Tesis. 

Bab II. Landasan Teori dan Kajian Terkait 

Bab II berisi landasan teori, pendekatan, dan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan pengendalian sosial pada komunitas Situs Jejaring 

Sosial. Teori Jejaring Sosial, Teori Pengendalian Sosial, Value Sensitive 

Design, Teknologi Persuasif, Rekayasa Pengendalian Sosial, dan 

beberapa hasil penelitian terkait dibahas ringkas pada Bab ini. 



 

 

Bab III. Analisis Faktor-faktor Pengendalian Sosial pada Komunitas Situs 

Jejaring Sosial 

Bab III berisi pembahasan analisis yang dilakukan selama penelitian. 

Analisis terbagi atas dua bagian, analisis kualitatif melalui pengamatan 

langsung ke SJS untuk mengekstraksi nilai dan perilaku komunitas SJS, 

dan juga analisis kuantitatif menggunakan statistik inferensial dan 

deskriptif untuk mengetahui perbedaan menyimpang dan bukan 

penyimpang pada atribut-atribut tertentu.  

Bab IV. Perancangan Model Pengendalian Sosial pada Komunitas Situs Jejaring 

Sosial 

Bab IV berisi perancangan model pengendalian sosial pada komunitas 

SJS. Hasil-hasil analisis pada Bab III dikelompokkan berdasarkan faktor-

faktor pengendalian sosial. Hasil-hasil analisis dijadikan sebagai 

landasan perancangan dan diperkuat dengan hasil-hasil penelitian 

lainnya. Model kemudian dibangun dan dijelaskan. Kontribusi penelitian, 

model, dan implikasi perancangan juga diberikan.   

Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Bab V berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya.  



 

 

Bab II Landasan Teori 

 

Dalam merancang model pengendalian sosial pada komunitas Situs Jejaring 

Sosial (SJS), penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa teori dan hasil penelitian 

terkait (Gambar II.1). Beberapa memberikan kontribusi pada landasan teori seperti 

Teori Pengendalian Sosial, Teori Jejaring Sosial, beberapa lagi memberikan 

kontribusi pada pendekatan interaksi antara manusia dengan teknologi, yaitu 

Social Informatics, Value Sensitive Design,  Persuasive Technology, dan 

Engineering of Social Control. Penelitian juga menggunakan beberapa hasil 

penelitian terkini yang berkaitan dengan komunitas SJS untuk mengetahui the 

state of art-nya. Teori-teori dan hasil-hasil penelitian terkait tersebut akan dibahas 

secara singkat pada Bab II ini, termasuk penjelasan beberapa istilah yang 

digunakan pada Tesis ini. 

 

 

Gambar II.1 Beberapa teori dan kajian terkait yang berkontribusi pada penelitian 

pengendalian sosial pada komunitas SJS. 

 

II.1 Beberapa Istilah 

Pada subbab ini, beberapa istilah dijelaskan sebagai bagian dari penggunaan 

istilah-istilah tersebut pada laporan penelitian. 

1. Nilai-nilai (values) adalah ide-ide yang didefinisikan secara budaya mengenai 

apa yang penting dan berharga. Nilai berperan sentral terhadap budaya. Nilai 



 

 

menggambarkan bagaimana budaya itu seharusnya berwujud (Stolley 2005). 

Penggunaan istilah nilai-nilai pada laporan ini telah mencakup norma, aturan, 

dan tujuan atau maksud suatu SJS, kecuali jika istilah-istilah tersebut 

disebutkan bersama-sama. 

2. Sistem nilai  adalah suatu sistem yang terdiri dari nilai-nilai yang saling 

berinteraksi satu sama lain. Interaksi dapat berupa, prioritas atau tingkat 

kepentingan nilai-nilai (nilai satu lebih penting daripada nilai lainnya), 

kebergantungan antarnilai (nilai satu dapat terwujud jika nilai lain telah 

tercapai), atau kontradiksi antarnilai (trade-off antarnilai). 

3. Norma (norms) diturunkan dari nilai-nilai sosial. Norma mendasari aturan-

aturan bersama atau ekspektasi yang menspesifikasikan perilaku yang 

sebaiknya dilakukan pada berbagai situasi. Norma dibutuhkan untuk menjaga 

kestabilan sosial (Stolley 2005).  

4. Penyimpangan (deviance) adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai yang berlaku pada komunitas (Stolley, 2005). Penelitian ini menetapkan 

aturan penggunaan (terms of use) SJS sebagai standard berperilaku. Aturan 

penggunaan SJS Fupei.com (tempat studi kasus) dapat dilihat pada Lampiran 

C dan Lampiran D. 

5. Pengendalian sosial (social control) adalah upaya-upaya untuk membawa 

masyarakat atau anggota komunitas kepada kepatuhan dan penyesuaian 

terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku  (Soekanto, 1982). 

6. Situs Jejaring Sosial (social networking sites) adalah tempat di dunia maya di 

mana pengguna dapat membangun identitas, membentuk jejaring sosial, 

membuat konten, dan berinteraksi sosial ( (Boyd & Ellison, 2007) (Ofcom, 

2008b). 

7. Komunitas adalah sekumpulan orang yang terhubung karena memiliki 

identitas bersama (shared identities) (Stolley, 2005).  

8. Komunitas jejaring sosial adalah kumpulan pengguna yang memiliki 

identitas bersama berupa bersama-sama menggunakan Situs Jejaring Sosial, 

lebih khusus lagi pengguna yang tergabung pada SJS yang sama. 

 



 

 

II.2 Social Informatics 

Dalam (Kling, 1999), Social Informatics mengidentifikasi suatu tubuh penelitian 

yang meneliti aspek sosial dari komputerisasi. Definisi yang lebih formal, Social 

Informatics adalah “Studi antardisiplin pada perancangan, penggunaan, dan 

konsekuensi teknologi informasi yang memperhitungkan interaksi teknologi 

informasi dengan konteks budaya dan institusi.” Social Informatics mencakup 

penggunaan teknologi dan perubahan sosial dalam berbagai keadaan sosial, tidak 

hanya organisasi. Sebagai bagian dari penelitian Social Informatics, penelitian ini 

mencoba mengkaji penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan karakteristik 

yang mereka bentuk pada penggunaan SJS—salah satu produk teknologi 

informasi. 

 

Social Informatics menginvestigasi fenomena sosial baru yang muncul ketika 

orang-orang menggunakan teknologi (Kling, 1999). Sebagai salah aplikasi 

teknologi informasi yang populer beberapa tahun belakangan ini, SJS telah 

mampu mengubah perilaku penggunanya, antara lain: pengguna terlalu lama 

menghabiskan waktu pada SJS (Ofcom, 2008b) dan membuka privasi ke publik 

walaupun mereka sadar bahwa publik akan mengetahui privasi mereka (Aquisti & 

Gross, 2006) (Tufekci, 2008). Ada kecenderungan interaksi sosial di dunia nyata 

di bawa ke dunia maya, termasuk subbudaya menyimpang, seperti rasisme dan 

pornografi, juga hadir di SJS.  

 

Social informatics melihat pengguna sebagai aktor sosial yang memiliki motivasi, 

kepentingan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi mengapa dan 

bagaimana mereka menggunakan teknologi (Sawyer & Tyworth, 2006). Pengguna 

memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda-beda dalam menggunakan SJS. 

Pengguna menggunakan SJS untuk menciptakan dan menjaga relasi, tetapi 

sebagian dari mereka juga menggunakan SJS untuk mengganggu pengguna lain. 

Walaupun SJS dapat digunakan untuk maksud apa pun, pengguna tetap 

merupakan bagian dari konteks sosial di mana terdapat nilai, norma, etika, dan 

aturan yang membatasi mereka dalam berperilaku menggunakan teknologi. Itulah 



 

 

sebabnya, pornografi, rasisme, penipuan, dan penyimpangan lainnya pada SJS 

harus tetap dapat dikendalikan. 

 

Penelitian ini mencoba menginvestigasi penyimpang pada SJS dan mendesain 

suatu model konseptual pengendalian sosial menggunakan teknologi dengan tetap 

memperhitungkan aspek sosial dan psikologis. Aspek sosial melihat pengguna 

sebagai entitas yang memiliki nilai dan norma dan saling mempengaruhi 

sesamanya dan aspek psikologis melihat pengguna sebagai makhluk yang dapat 

dipersuasi untuk menyesuaikan diri terhadap nilai dan norma yang berlaku. Ini 

sejalan dengan prinsip Social Informatics yang menyatakan bahwa aspek 

teknologi tidak lebih penting daripada aspek sosial atau sebaliknya, tetapi 

keduanya merupakan entitas yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu 

sama lain (Sawyer & Tyworth, 2006).  

 

II.3 Teori Jejaring Sosial 

Secara sederhana, jejaring sosial merupakan suatu struktur relasi yang 

menghubungkan aktor-aktor sosial (Marsden 2000:2727) dalam (Pescosolido 

2007, h. 208) atau merupakan kumpulan aktor dengan ikatan di antara mereka 

(Wasserman dan Faust 1994) dalam (Pescosolido, 2007). Para ahli jejaring sosial 

mengklaim bahwa struktur relasi antara aktor tersebut memiliki konsekuensi 

penting bagi individu dan sistem secara keseluruhan (Knoke 1990) dalam 

(Pescosolido, 2007). Saat ini, jejaring sosial telah memanfaatkan keuntungan-

keuntungan yang dapat diberikan oleh teknologi informasi. Setiap pengguna dapat 

menemukan teman baru tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Pengguna juga 

tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga atau orang-orang yang mereka cintai 

dan bahkan mencari rekan kerja baru melalui internet. SJS, sebagai salah satu 

aplikasi internet, menyediakan layanan untuk membangun dan menjaga jejaring 

sosial tersebut. 

 

II.3.1 Analisis Jejaring Sosial 

Para sosiolog mengembangkan suatu disiplin ilmu yang disebut sosiometri yaitu 

ilmu yang mengadopsi konsep graph untuk merepresentasikan struktur jejaring 



 

 

sosial. Analisis Jejaring Sosial kemudian lahir sebagai suatu metodologi untuk 

menganalisis struktur jejaring sosial tersebut  (Pescosolido, 2007). Analisis 

Jejaring Sosial (Social Network Analysis), memusatkan perhatian pada ikatan 

antara orang, kelompok, organisasi, bahkan negara. Ikatan-ikatan ini kemudian 

membentuk jejaring (network). Analisis Jejaring Sosial mengasumsikan bahwa 

ikatan interpersonal memiliki peran, juga termasuk ikatan antara organisasi dan 

negara, karena ikatan-ikatan tersebut mentransmisikan perilaku, sikap, informasi, 

hingga barang (goods). Analisis Jejaring Sosial menawarkan metodologi untuk 

menganalisis relasi-relasi sosial dan mengajarkan bagaimana 

mengkonseptualisasikan jejaring sosial serta bagaimana menganalisisnya. Dalam 

melakukan analisisnya, Analisis Jejaring Sosial banyak mengadopsi konsep graph 

dan statistik. Tujuan utama dari Analisis Jejaring Sosial adalah mendeteksi dan 

menginterpretasikan pola ikatan sosial yang ada di antara aktor (de Nooy dkk., 

2005).  

 

Pada penelitian ini, konsep jejaring sosial digunakan untuk memahami komunitas 

SJS karena komunitas SJS terdiri dari para pengguna SJS yang saling terhubung 

satu sama lain melalui interaksi mereka, lebih spesifik, melalui daftar teman 

mereka. Analisis Jejaring Sosial digunakan untuk memvisualisasikan jejaring 

sosial yang ada pada SJS, khususnya pada jejaring penyimpang, untuk memahami 

struktur jejaring mereka.  

 

II.3.2 Situs Jejaring Sosial 

Situs Jejaring Sosial (SJS) atau Social Networking Sites (SNS) diartikan oleh 

Boyd dan Ellison (Boyd & Ellison, 2007) sebagai situs yang memberikan layanan 

berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk (1) membangun suatu profil 

publik atau semi-publik dalam suatu sistem terbatas, (2) membangun daftar teman 

(pengguna lain) yang melaluinya para pengguna dapat saling berbagi relasi, dan 

(3) memperlihatkan dan mengubah daftar relasi mereka dalam sistem tersebut. 

Ofcom (Ofcom, 2008b) mendefinisikan Situs Jejaring Sosial sebagai situs yang 

menyediakan layanan bagi pengguna untuk membuat profil atau halaman pribadi, 

dan membangun jejaring sosial online. Halaman profil berisi informasi pribadi 



 

 

(nama, kelamin, agama, hobi, dsb.). Sebagai tambahan, Situs Jejaring Sosial juga 

menyediakan modifikasi halaman, layanan berbagi foto, video, dan musik. 

Pengguna dapat membangun jejaring sosial yang dapat ditampilkan dalam bentuk 

daftar teman. Teman di sini dapat berarti teman atau kenalan mereka di dunia 

nyata, atau orang-orang yang hanya mereka kenal secara online, atau bahkan yang 

tidak mereka kenal sama sekali. Model definisi Situs Jejaring Sosial dapat dilihat 

pada Gambar II.2.  

 

 

Gambar II.2 Model definisi Situs Jejaring Sosial 

 

Fakta yang patut dikemukakan adalah sebagian besar pengguna SJS adalah remaja 

dan dewasa muda. Sepertinya SJS telah menjadi “tempat bermain” populer dan 

menyenangkan bagi mereka. Beberapa penelitian seperti (Storsul, Arnseth, Enli, 

Kløvstad, & Maasø, 2008) (Ofcom, 2008b), mendukung fakta-fakta tersebut. 

Selain itu, kesadaran pengguna pada masalah privasi tidak menghentikan mereka 

untuk tetap terlibat dalam SJS dengan beberapa alasan (Aquisti & Gross, 2006) 

(Tufekci, 2008).  

 

Menurut Ofcom (Ofcom, 2008a), cepatnya pertumbuhan SJS didorong oleh 

beberapa faktor yaitu: (1) meningkatnya penetrasi internet dan kecepatan 
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koneksinya; (2) meningkatnya melek teknologi informasi dan komunikasi; (3) 

meningkatnya usability/user-friendly aplikasi; (4) SJS merupakan bagian dari 

pertumbuhan teknologi Web 2.0; (5) komunikasi di sekitar topik-topik relasi 

sosial atau pergaulan; dan (6) meningkatnya keanekaragaman aplikasi yang 

memperkaya SJS, seperti instant messaging, social network display, chatting, dan 

layanan untuk berbagai foto, video, dan musik. 

 

Dari beberapa literatur (Boyd & Ellison, 2007) (Ofcom, 2008b) (Storsul, Arnseth, 

Enli, Kløvstad, & Maasø, 2008), penggunaan SJS dapat memberikan keuntungan 

dan kerugian. Keuntungan yang dapat diberikan berupa: (1) sebagai tempat 

mencari kesenangan dan hiburan; (2) salah satu cara menjaga relasi yang sudah 

ada; (3) salah satu jalan untuk mencari teman lama; (4) salah satu cara untuk 

membangun relasi baru; (5) sebagai alat untuk membangun kepercayaan diri; (6) 

sebagai kesempatan untuk menjadi orang lain; dan (7) sebagai sarana untuk 

mengangkat masalah-masalah sosial. Kerugian yang dapat diberikan oleh SJS 

adalah sebagai berikut: (1) terlalu banyak menghabiskan waktu pada SJS; (2) 

menggunakan profil untuk mempromosikan diri berlebihan; (3) menipu melalui 

SJS; dan (5) disalahgunakan untuk tindakan menyimpang seperti pencurian 

identitas. 

 

II.4 Teori Pengendalian Sosial 

Teori Pengendalian Sosial tidak menanyakan mengapa orang-orang menyimpang, 

tetapi lebih kepada mengapa mereka patuh atau tidak menyimpang. Dua 

pandangan dua utama yang membuat seseorang tidak menyimpang yaitu karena 

adanya ikatan sosial yang kuat (Hirschi, 1969) dalam (Welch 2008), dan karena 

adanya pengendalian diri (Hirschi dan Gottfredson, 1990) dalam (Welch 2008). 

Baik pengendalian diri dan ikatan sosial dipengaruhi oleh nilai-nilai dominan 

yang dimiliki oleh individu atau masyarakat di mana individu itu berada. 

 

II.4.1 Teori Ikatan Sosial pada Pengendalian Sosial 

Pengendalian sosial dihasilkan dari ikatan sosial seseorang dengan entitas 

masyarakat (keluarga, pekerjaan, sekolah, komunitas, dan masyarakat). Menurut 



 

 

Hirschi (1969) dalam (Stolley 2005), pengendalian sosial melalui ikatan sosial 

dihasilkan oleh beberapa elemen:  

1. Keterikatan (attachment) dengan orang lain melalui relasi yang kuat dan 

peduli, misalnya keluarga dan sahabat.  

2. Komitmen (commitment) terhadap tujuan-tujuan konvensional atau yang 

secara sosial dianggap baik, seperti pendidikan sekolah tinggi dan pekerjaan 

bergengsi, dan pertimbangan harga dari penyimpangan;  

3. Keterlibatan (involvement) dalam aktivitas-aktivitas konvensional yang secara 

sosial dianggap baik, seperti aktivitas akademik, tim olahraga, lembaga 

keagamaan, atau pekerjaan; dan  

4. Kepercayaan (moral belief) terhadap sistem nilai bersama yang menyatakan 

bahwa kepatuhan (conformity) adalah benar dan penyimpangan adalah salah.  

Semakin seseorang terikat dalam masyarakat dan semakin banyak investasi 

mereka, maka mereka cenderung tidak akan terlibat dalam penyimpangan. Ketika 

ikatan tersebut lemah, mereka cenderung berbuat tindakan menyimpang. 

 

 

Gambar II.3 Teori ikatan sosial Hirschi dalam pengendalian sosial. 

 

Teori Pengendalian Sosial, merupakan suatu teori yang didasarkan pada ide 

bahwa biaya melakukan tindak kriminal bergantung pada ikatan sosial seseorang 

dengan masyarakat (Gottfredson and Hirschi, 1990 h. 87) dalam (Redmon, 2002). 

Biaya-biaya tersebut, antara lain: 



 

 

1. pandangan negatif terhadap identitas pelanggar (Matsueda, 1992; Heimer 

dan Matsueda, 1994; Reckless, 1967; Reckless dkk., 1957; Reiss, 1951) 

dalam (Welch, Tittle, Yonkovski, Meidinger, & Grasmick, 2008),  

2. penolakan oleh kelompok (Braithwaite, 1989; Felson, 1986; Horwitz 

,1990; Nye, 1958; Short, 1963; Toby, 1957) dalam (Welch, Tittle, 

Yonkovski, Meidinger, & Grasmick, 2008),  

3. hilangnya investasi sosial (Hirschi, 1969;Toby, 1957),  

4. hukuman langsung  (Braithwaite, 1989; Grasmick dan Bursik, 1990; 

Horwitz 1990) dalam (Welch, Tittle, Yonkovski, Meidinger, & Grasmick, 

2008),  

5. luka emosional karena melanggar kepercayaan/keyakinan (Hirschi, 1969; 

Toby, 1957) dalam (Welch, Tittle, Yonkovski, Meidinger, & Grasmick, 

2008),  

6. hingga mempengaruhi orang-orang terdekat pelanggar (Tittle dan 

Paternoster, 2000, hal. 532–533) dalam (Welch, Tittle, Yonkovski, 

Meidinger, & Grasmick, 2008).  

 

Penelitian di bidang pengendalian sosial telah menginvestigasi relasi antara 

perilaku menyimpang dengan kekuatan ikatan sosial yang dimiliki seseorang.  

Para peneliti menemukan bahwa kekuatan ikatan sosial memiliki relasi positif 

terhadap tingkat pengendalian sosial yang dapat diberikan oleh suatu kelompok 

pada seseorang (Hirschi, 1969; Horwitz, 1990; Sampson dan Laub, 1993) dalam 

(Redmon, 2002). Kelompok kecil, intim, dan erat memiliki kekuatan untuk 

mempengaruhi perilaku anggotanya dengan memberikan ikatan dan rasa saling 

memiliki, misal pada anggota keluarga atau komunitas konvensional (Horwitz 

1990, hal. 230) dalam (Redmon, 2002). Asumsinya adalah jika ikatan seseorang 

dengan kelompok konvensionalnya diketahui, maka efektivitas pengendalian 

sosial yang diberikan oleh kelompok tersebut  dapat  diprediksi (Horwitz 1990, h. 

230) dalam (Redmon, 2002). 

 

Sebagai contoh, Hortwitz (1990, h. 231) dalam (Redmon, 2002) menemukan 

bahwa kelompok dengan ikatan yang kuat, misal ketergantungan antaranggota, 



 

 

dan memiliki kesamaan norma cenderung memiliki anggota yang berkeinginan 

melakukan apa yang benar di mata relasi mereka daripada kelompok 

individualistis. Orang-orang yang merupakan bagian dari suatu kelompok dengan 

ikatan yang kuat cenderung tidak menyimpang karena mereka ketakutan 

diketahui, rasa kepatuhan yang kuat pada kelompok, ketakutan mereka terhadap 

mendapat malu bagi keluarga mereka, serta resiko mendapat malu dan penolakan 

dari keluarga mereka sendiri(Coleman, 1990, dan Horwitz) dalam (Redmon, 

2002).  

 

Penemuan lain yang menguatkan prediksi ini, antara lain: individu yang tidak 

terintegrasi dengan baik ke dalam keluarga, kelompok, atau komunitas cenderung 

berperilaku menyimpang daripada individu yang terintegrasi (Hirschi, 1969; 

Sampson dan Laub, 1993) dalam (Redmon, 2002). Individu tersebut dianggap 

cenderung kurang menjaga relasi yang intim dengan orang lain, cenderung kurang 

menghadapi biaya reputasional dari sanksi (Horwitz 1990, hal. 231) dalam 

(Redmon, 2002), cenderung kurang memiliki taruhan dalam konformitas, dan 

cenderung menjadi berbeda terhadap, tidak sensitif terhadap, dan mengabaikan 

opini dari yang lain (Gottfredson dan Hirschi, 1990) dalam (Redmon, 2002). 

Kurangnya sosialisasi dengan kelompok membuat kohesi ikatan kelompok 

berkurang sehingga membuat kelompok tidak mampu menyediakan pengawasan 

fisik dan psikologis terhadap individu-individu tersebut. Akibatnya pengendalian 

preventif yang efektif menurun (Hirschi, 1969; Horwitz, 1990) dalam (Redmon, 

2002). Orang-orang yang berperilaku menyimpang memiliki kualitas relasi yang 

rendah dengan komunitas konvensional. Apa yang dihasilkan dari kurangnya 

keterlibatan sosial adalah hilangnya kohesi dalam komunitas.  

 

Jika dikaitkan dalam konteks SJS, ada peluang untuk menggunakan faktor-faktor 

keterikatan, keyakinan, keterlibatan, dan komitmen sebagai penentu 

penyimpangan pengguna SJS. Melalui rekaman aktivitas pengguna di SJS jumlah 

teman, interaksi dan atribut mereka di SJS, hingga keaktivan dan kontribusi 

mereka di SJS, keempat faktor tersebut dapat diidentifikasi. Jika faktor-faktor 

tersebut dapat diterapkan di SJS, maka faktor-faktor tersebut dapat ditingkatkan 



 

 

untuk menurunkan tingkat penyimpangan. Penelitian ini mengusulkan 

menggunakan tersebut Teknologi Persuasif (Fogg dkk., 2008) untuk 

meningkatkan faktor-faktor tersebut (untuk Teknologi lihat Subbab II.6). 

 

II.4.2 Teori Pengendalian Diri pada Pengendalian Sosial 

Gottfredson dan Hirschi (1990, h. 87) dalam (Longshore dkk., 2005) 

mendefinisikan pengendalian diri sebagai tingkatan di mana seseorang “rawan 

terhadap godaan pada saat tersebut.” Mereka melihat rendahnya pengendalian diri 

sebagai pola perilaku yang dihasilkan dari tidakefektivnya sosialisasi seseorang 

pada masa awal hidupnya.  Pola ini, sekali terbangun, dikatakan cukup stabil dan 

dipandang sebagai faktor utama untuk menjelaskan kriminalitas, kenakalan, 

penyalahgunaan obat/alkohol, dan bentuk penyimpangan lainnya. Mereka yang 

kurang pengendalian diri memiliki kesulitan mengantisipasi dan berespon 

terhadap biaya jangka panjang dari perilaku menyimpang.  

 

Teori pengendalian diri berpendapat bahwa pola pengekangan diri seseorang 

diperoleh pada masak kanak-kanak dan relatif tetap stabil selama hidupnya. Pola 

pengekangan tersebut secara langsung mempengaruhi penyimpangan, termasuk 

membentuk relasi sosial yang kuat dan berlangsung lama. Menurut teori tersebut, 

setiap orang dipengaruhi menuju kepada perilaku buruk karena, pada umumnya, 

tindakan-tindakan tersebut memberikan gratifikasi dan orang-orang secara alami 

menghendaki kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Mereka yang kurang 

pengendalian diri memiliki kesulitan mengantisipasi dan berespon terhadap biaya 

jangka panjang dari perilaku menyimpang. Karenanya, ketika dihadapkan pada 

godaan, yang besar, mereka cenderung kalah sementara mereka dengan 

pengendalian diri yang lebih baik lebih dapat membatasi diri (Welch, Tittle, 

Yonkovski, Meidinger, & Grasmick, 2008). 

 

Sebagaimana teknologi dibuat untuk membangun manusia, ada prospek untuk 

menggunakan teknologi sehingga seseorang lebih dapat mengendalikan dirinya. 

Persuasif teknologi (dibahas pada Subbab II.5) memiliki prospek dimanfaatkan 



 

 

untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang sehingga lebih dapat 

mengendalikan dirinya (Fogg dkk., 2008).  

 

Nilai-nilai adalah komponen yang sentral dalam suatu komunitas. Nilai-nilai 

mengarahkan anggota komunitas bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku. 

Sayangnya, nilai-nilai, khususnya nilai-nilai moral, sering kali diabaikan dalam 

perancangan aplikasi, termasuk aplikasi SJS. Subbab II.5 membahas Value 

Sensitive Design, yaitu pendekatan yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai 

sesuatu yang penting dalam perancangan. 

 

II.5 Value Sensitive Design 

Value Sensitive Design (VSD) (Friedman, Khan Jr., & Borning, 2008) adalah 

pendekatan pada perancangan teknologi yang memperhatikan nilai-nilai manusia 

secara komprehensif dan prinsipil selama proses perancangan. VSD menggunakan 

metodologi terintegrasi dan iteratif, terdiri dari investigasi konseptual, empiris, 

dan teknis. VSD sendiri dipengaruhi oleh banyak pendekatan, seperti computer 

ethics, social informatics, computer-supported cooperative works, dan 

participatory design. Munculnya pendekatan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya 

praktik perancangan teknologi komputer yang kurang memperhatikan nilai-nilai—

khususnya nilai-nilai moral (Friedman, Value Sensitive Design, 1996). Situs 

Jejaring Sosial merupakan salah satu aplikasi teknologi yang sangat erat dengan 

nilai-nilai manusia karena di tempat inilah para pengguna bertemu dan 

bersosialisasi, dengan membawa nilai-nilai mereka masing-masing. 

 

Dalam (Friedman, Khan Jr., & Borning, 2008), Friedman dkk. menyatakan bahwa 

setiap teknologi yang ada memiliki nilai yang tertanam di dalamnya (endogenous) 

sesuai dengan maksud perancangnya. Tetapi pengguna juga memiliki kemampuan 

untuk menggunakan teknologi tersebut untuk nilai-nilai yang lain (exogenous) 

sesuai dengan maksudnya. Sebagai contoh: pisau dapur yang bekerja optimal jika 

digunakan untuk memotong sayur, dapat digunakan oleh penggunanya untuk 

tindak kriminal. SJS dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga 

jejaring sosial. Karena maksud ini pula, para pengguna dapat menggunakannya 



 

 

untuk mendapat teman baru, mempererat relasi, atau bertemu dengan teman-

teman lama. Tetapi, pengguna SJS pun dapat menggunakannya untuk maksud 

yang berbeda dari maksud semula, seperti pencurian identitas, memata-matai, 

pornografi, spamming, dan sebagainya. 

 

Tahapan-tahapan VSD (Friedman, Khan Jr., & Borning, 2008) dimulai dengan 

menentukan nilai, teknologi, dan konteks penggunaan, kemudian mengidentifikasi 

stakeholder langsung dan tidak langsung, dan selanjutnya memetakan keuntungan 

dan kerugian terhadap masing-masing stakeholder. Dengan melakukan aktivitas-

aktivitas tersebut, investigasi konseptual nilai-nilai kunci dan identifikasi konflik-

konflik nilai yang potensial terjadi dapat lebih mudah dilakukan. Setelah itu, hasil 

yang diperoleh diintegrasikan ke struktur stakeholder melalui pertimbangan-

pertimbangan nilai, lalu menyertakan nilai-nilai manusia (dengan muatan etika) 

dalam perancangan sistem. VSD diakhiri dengan mewawancarai para stakeholder 

secara heuristik dan melakukan investigasi teknis secara heuristik. 

 

Pendekatan VSD memberikan penelitian ini masukkan tentang pentingnya  

kejelasan nilai-nilai dalam perancangan dan penggunaan teknologi, termasuk SJS. 

Dengan memperjelas nilai-nilai SJS diharapkan konflik-konflik nilai, 

kepentingan, dan tujuan penggunaan SJS dapat dikurangi. Untuk memperjelas 

nilai-nilai SJS, sosialisasi dan edukasi diperlukan sehingga nilai-nilai tersebut 

dapat terinternalisasi ke dalam diri pengguna. Teknologi Persuasif dapat 

dimanfaatkan dalam proses internalisasi tersebut. 

 

II.6 Teknologi Persuasif 

Teknologi Persuasif (Persuasive Technology) atau Captology adalah studi, 

perancangan, atau penggunaan teknologi untuk mengubah sikap dan perilaku 

(Fogg dkk., 2008). Persuasi merupakan usaha non-koersif  untuk mengubah sikap 

dan perilaku. Non-koersif berarti tidak menggunakan paksaan (force) maupun 

manipulasi atau penipuan (deceit). Singkatnya, metode yang digunakan adalah 

untuk mengubah kepercayaan dan cara berperilaku orang-orang. Persuasi di sini 

membutuhkan usaha dan perencanaan bukan efek samping atau kecelakaan dari 



 

 

penggunaan teknologi. Gambar II.4 menampilkan domain kerja dari Teknologi 

Persuasif (--, 2009). Dengan semakin berkembangnya teknologi komputasi, 

informasi, dan komunikasi dan semakin gencarnya penggunaan teknologi dengan 

memanfaatkan konsep dan teknik dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, ilmu 

komunikasi, dan sosiologi, membuat persuasi dapat dilakukan melalui teknologi. 

 

 

Gambar II.4 Domain kerja Teknologi Persuasif. 

 

Sebagai contoh, Amazon.com. Tujuan dari website ini adalah mengajak orang-

orang untuk membeli produk terus-menerus di situs ini. Sebagian besar bagian 

situs ini diarahkan ke sana: seperti registrasi pengguna, informasi yang dirancang 

begitu rupa, sistem rekomendasi, mesin pencarian, perancangan tampilan, alur 

proses pembelian, dan lainnya.  Berbagai strategi persuasi diintegrasikan ke dalam 

pengalaman pembeli. Walaupun Amazon kelihatannya hanya berfokus pada 

penyediaan informasi dan layanan ritel saja,  tetapi sebenarnya juga menyertakan 

persuasi—beli produk hari ini dan datang kembali di lain waktu (Fogg dkk., 

2008). Tabel II.1 menunjukkan beberapa domain di mana Teknologi Persuasif 

telah digunakan (Fogg dkk., 2008). 

 

Berdasarkan domain di mana Teknologi Persuasif telah diterapkan (Tabel II.1), 

penelitian ini berargumen bahwa Teknologi Persuasif dapat digunakan pada 

pengendalian sosial komunitas SJS, karena SJS pun melibatkan interaksi intensif 

antara pengguna dengan teknologi atau interaksi antara manusia dengan manusia 

melalui teknologi. Melalui interaksi, Teknologi Persuasif digunakan untuk 



 

 

mengubah sikap dan perilaku pengguna sehingga sesuai dengan nilai-nilai SJS. 

Teknologi Persuasif bekerja dengan pendekatan persuasif. Subbab berikutnya, 

Subbab II.7, adalah Rekayasa Pengendalian Sosial—pendekatan pengendalian 

sosial yang bekerja secara koersif dengan memanfaatkan teknologi. 

 

Tabel II.1 Beberapa domain bagi Teknologi Persuasif.  

Domain Persuasi Contoh 

E-commerce Agar membeli produk 

Pendidikan, pembelajaran, dan 

pelatihan 

Agar terlibat dalam aktivitas 

pembelajaran 

Keamanan dan keselamatan Agar berkendara lebih aman 

Konservasi lingkungan Menggunakan ulang kantong 

belanja 

Kesehatan Agar berhenti merokok 

Agar berolahraga lebih optimal 

Mengelola diabetes lebih baik 

Keuangan pribadi Mengelola keuangan lebih baik 

Relasi sosial Agar menjaga relasi dengan 

keluarga dan teman 

Manajemen pribadi Agar tidak menunda-nunda 

 

 

II.7 Rekayasa Pengendalian Sosial 

Marx, dalam (Marx, 2001), membahas enam strategi pengendalian sosial berbasis 

teknologi. Keenam strategi tersebut merupakan bagian dari Rekayasa 

Pengendalian Sosial (Engineering of Social Control) adalah pengendalian sosial— 

berbeda dari pengendalian sosial konvensional seperti penetapan norma dan 

integrasi sosial—melalui manipulasi perilaku, pencegahan pelanggaran, atau 

identifikasi, pengawasan, pemahaman, dan melumpuhkan para pelanggar. 

Rekayasa Pengendalian Sosial didukung oleh perkembangan signifikan teknologi 

dan ilmu pengetahuan, seperti video dan audio surveillance, sensor pembau, 



 

 

suara, gerak, cahaya dan panas, electronic tagging pada barang belanjaan, kode 

akses biometrik, analisis DNA, sistem pakar, artificial intelligence, matching and 

profiling, data mining, mapping, network analysis, dan simulasi. 

 

Keenam strategi Rekayasa Pengendalian Sosial tersebut adalah sebagai berikut. 

Beberapa penerapannya pada SJS atau potensial untuk diterapkan pada SJS juga 

dikemukakan. 

1. Target removal, yaitu meniadakan atau menghapus target penyimpangan. 

Apa yang tidak ada tidak mungkin diambil. Perabot yang menyatu dengan 

tembok tidak mungkin dicuri. Orang yang tidak memiliki uang tunai tidak 

mungkin dirampok secara konvensional. Profil pengguna SJS yang hanya 

dibuka bagi teman tidak mungkin diakses oleh pengguna lain yang bukan 

temannya. 

2. Target devaluation, yaitu mengurangi atau menghapus nilai dari objek 

target kejahatan, kecuali bagi pihak yang berwenang. Target tetap ada, 

tetapi tidak berguna sehingga membuatnya tidak menarik bagi predator. 

Misalnya produk-produk yang self-destruct atau meninggalkan jejak bagi 

pencurinya. Pesan terenkripsi dapat dengan sangat mudah diperoleh, tetapi 

tidak memiliki nilai jika tidak didekripsi. Situs Jejaring Sosial perlu 

mempertimbangkan menggunakan enkripsi, seperti penggunaan protokol 

HTTPS, untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. 

3. Target insulation, yaitu objek target tetap ada tetapi dibuat terproteksi. Di 

dunia nyata tembok, anjing, penjaga, sensor, sirine, dan public camera, 

digunakan untuk melindungi target. Di dunia maya, akun yang bersandi 

(password) digunakan sebagai pelindung. 

4. Offender incapacitation, yaitu membuat penyimpang tidak berbahaya atau 

menghilangkan keinginannya atau kemampuannya untuk melanggar 

norma. Incapacitation dapat dilakukan pada penyimpang atau alat yang 

digunakan untuk menyimpang, misalnya pada masa lalu hukum potong 

tangan digunakan. Pada masa kini, penggunaan anti-drunk driving 

interlock system yang membutuhkan breath analyzer test sebelum 

menjalankan mesin mobil. Beberapa forum online hanya akan memberikan 



 

 

fitur-fitur spesial bagi pengguna baru jika pengguna tersebut telah 

berkontribusi bagi forum, misalnya setelah memuat 50 topik baru. Ini 

menghindari pengguna yang hanya memanfaatkan forum bagi dirinya 

sendiri, tetapi tidak pernah berkontribusi bagi forum. 

5. Exclusion, yaitu menjauhkan penyimpang dari target. Secara 

konvensional, penjara atau tempat pengasingan digunakan. Cara yang 

lebih canggih yaitu menggunakan GPS untuk mengidentifikasi lokasi 

penyimpang sehingga dapat diketahui jika penyimpang telah melewati 

batas jarak dari target. Pada SJS, terdapat fitur block di mana pengguna A 

dapat memblok pengguna B sehingga pengguna B tidak memiliki akses ke 

profil pengguna A.  

6. Offense/offender identification, yaitu untuk mengetahui atau mengenali 

pelaku penyimpangan. Penggunaan biometrik, seperti sidik jari, face dan 

voice recognition sering digunakan pada masa kini. Pada Situs Jejaring 

Sosial, ada peluang mengidentifikasi penyimpang berdasarkan pola profil, 

interaksi, dan aktivitas mereka. 

 

Penerapan pengendalian sosial tidak hanya dapat dilakukan melalui cara-cara 

persuasif tetapi juga dapat dengan cara-cara koersif dan manipulatif. Teknologi 

memungkinkan semuanya itu, apalagi pada lingkungan di mana norma dan ikatan 

sosial tidak berarti, sebagaimana tidak dapat diharapkan semua orang berbuat baik 

setiap saat. Pendekatan ini juga perlu dilakukan pada SJS. 

 

II.8 Penelitian Terkait Pengendalian Sosial pada Situs Jejaring Sosial 

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan SJS, tetapi hanya beberapa yang 

berkaitan dengan pengendalian sosial pada SJS. Walaupun begitu, penelitian-

penelitian tersebut telah menyingkap aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan 

dalam merancang dan membangun suatu SJS dan ini merupakan kontribusi besar 

bagi perancangan. Berikut beberapa kajian terkait berkaitan dengan SJS yang 

dikategorikan ke dalam hukum, cybercrime, privasi, dan etnografi. 

1. Hukum. Literatur lain yang berkaitan dengan pengendalian sosial dibuat 

oleh Snyder dkk. (Snyder, Carpenter, & Slauson, 2006) yang mengajukan 



 

 

suatu model Kontrak Sosial yang merupakan kesepakatan antara pengguna 

dengan penyedia SJS sehingga tidak terjadi ‘hukum alam’ di mana setiap 

pihak bebas berbuat sekehendaknya. Kontrak sosial tersebut digunakan 

untuk memisahkan informasi pribadi dan informasi profesi. Salah contoh 

isi kontrak sosial (wujud nyatanya berupa dokumen Terms of Use) yaitu 

pihak penyedia SJS tidak boleh menjual data pribadi penggunanya untuk 

tujuan komersil. 

2. Cybercrime. Demetriou dan Silke (2003) dalam (Stolley, 2005) 

menemukan bahwa anonimitas yang disediakan oleh internet dapat 

menjadi faktor utama yang mendukung penyimpangan dalam cyberspace. 

Penelitian mereka menunjukkan bahwa mereka yang percaya bahwa 

identitas mereka tidak diketahui cenderung berperilaku agresif seperti 

mengambil kesempatan yang disediakan untuk mengunduh perangkat 

lunak bajakan. 

3. Privasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Tufekci, 2008) dan Acquisti dan 

Gross (Aquisti & Gross, 2006) menunjukkan bahwa sedikit atau tidak ada 

relasi antara kesadaran privasi pengguna dengan informasi pribadi yang 

ditampilkan. Para perancang perlu memperhatikan hal ini dengan 

memberikan edukasi bagi pengguna untuk mengatur akses ke informasi 

pribadinya dan secara berkelanjutan mengingatkan pengguna akan 

masalah privasi. 

4. Etnografi. Boyd  menyatakan bahwa istilah ‘friend’ sebagai indikator 

pertemanan pada Friendster merupakan relasi yang biner: teman atau 

bukan teman (Boyd D. M., 2004). Fono dkk. (Fono & Kate, 2006) yang 

meneliti SJS LiveJournal mendukung pernyataan tersebut, kemudian 

menggagas bahwa perancang harus memperhitungkan keanekaragaman 

yang ada pada relasi antar pengguna—tidak hanya biner. Relasi atau ikatan 

sosial merupakan bagian penting dalam pengendalian sosial sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Hirschi (1969) dalam (Welch, Tittle, Yonkovski, 

Meidinger, & Grasmick, 2008) sehingga perlu diperhatikan dalam 

perancangan SJS.  



 

 

5. Pengendalian Sosial Informal. Temuan menarik lain adalah, pada 

penelitian Larsen (Larsen, 2007), adanya suatu SJS www.arto.dk di 

Denmark yang memiliki prinsip “keeping out fakers and being real”. 

Prinsip tersebut menunjukkan adanya nilai bersama dalam komunitas yang 

mengarahkan sikap mereka. Para pengguna akan memberikan teguran 

untuk setiap anggota yang tidak menunjukkan identitas diri sebenarnya. 

Tindakan ini merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial informal di 

mana masyarakat memberikan teguran untuk setiap anggota yang 

menyimpang dari nilai-nilai bersama yang mereka pegang. Rancangan SJS 

sebaiknya memfasilitasi komunitasnya menerapkan pengendalian sosial 

bagi tiap anggotanya. 

 

II.9 Kontribusi Teori dan Pendekatan bagi Penelitian Ini 

Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori, pendekatan, dan beberapa kajian 

terkait. Teori Jejaring Sosial digunakan untuk memahami komunitas SJS karena 

komunitas SJS merupakan jejaring sosial. Analisis Jejaring Sosial dapat 

digunakan untuk memvisualisasikan jejaring sosial yang ada pada SJS, khusus 

jejaring para penyimpang, untuk memahami struktur jejaring mereka.  

 

l  

 

Pendekatan Value Sensitive Design memberikan penelitian ini masukan tentang 

pentingnya  kejelasan nilai-nilai dalam perancangan dan penggunaan teknologi, 

termasuk SJS. Dengan memperjelas nilai-nilai dari suatu SJS diharapkan konflik-

konflik nilai, kepentingan, dan tujuan dalam SJS dapat dikurangi atau ditiadakan. 

 

Penelitian ini melihat ada prospek pemanfaatan Teknologi Persuasif dalam rangka 

pengendalian sosial komunitas SJS. Teknologi Persuasif bekerja secara persuasif 

dengan mengubah perilaku dan sikap seseorang. Ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan faktor-faktor kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen dan 

keterlibatan, termasuk kemampuan mengendalikan diri. Penggunaan teknologi ini 

menjadi mungkin karena SJS pun melibatkan interaksi intensif antara pengguna 



 

 

dengan aplikasi atau pun interaksi antara pengguna dengan pengguna melalui 

teknologi.  

 

Penerapan pengendalian sosial pada SJS tidak hanya dapat dilakukan melalui 

cara-cara persuasif tetapi juga melalui cara-cara koersif dan manipulatif 

sebagaimana yang diajukan oleh Rekayasa Pengendalian Sosial. Teknologi 

memungkinkan semuanya itu, apalagi pada lingkungan di mana norma dan ikatan 

sosial tidak berarti, sebagaimana tidak bisa diharapkan semua orang berbuat baik 

setiap saat. 

 

Dua teori utama, Teori Pengendalian Sosial dan Teori Jejaring Sosial, 

memberikan penjelasan mengenai ‘apa’ dan ‘bagaimana’ pengendalian sosial itu 

dan ‘apa’ komunitas sebagai suatu jejaring sosial. Empat pendekatan, Social 

Informatics, Value Sensitive Design, Teknologi Persuasif, dan Rekayasa 

Pengendalian Sosial, memberikan kontribusi berupa ‘bagaimana’ melakukan 

pengendalian sosial pada komunitas jejaring sosial. Beberapa penelitian SJS 

terkait juga telah dipaparkan untuk memberikan gambaran terkini mengenai 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada SJS selama beberapa tahun 

belakangan ini, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian sosial komunitas 

SJS. Bab selanjutnya, Bab III, berisi analisis nilai-nilai komunitas SJS dan analisis 

karakteristik penyimpang pada SJS. 

 



 

 

Bab III Analisis Nilai-nilai Komunitas dan Karakteristik 

Penyimpang Situs Jejaring Sosial 

 

Pada Bab III ini akan dibahas dua analisis yang dikerjakan selama penelitian, 

yaitu analisis kualitatif nilai-nilai sosial komunitas SJS dan analisis kuantitatif 

perbedaan karakteristik antara penyimpang (deviant) dengan bukan penyimpang 

(nondeviant). Hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar perancangan 

model  pengendalian sosial pada Bab IV. Penelitian menggunakan studi kasus 

pada SJS Fupei dan Kombes. Data-data yang digunakan pada analisis berasal dari 

hasil pengamatan (observation) langsung di SJS Fupei dan Kombes dan dari 

basisdata SJS Fupei. Hasil-hasil penelitian terkait juga digunakan untuk 

mendukung analisis. 

 

III.1 Analisis Nilai-nilai Komunitas SJS 

Sebagaimana yang dinyatakan pada Teori Pengendalian Sosial Hirschi (1969) 

dalam (Stolley, 2005) bahwa kepercayaan moral (moral belief) merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi penyimpangan, maka memahami seperti apa 

kepercayaan moral atau nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas SJS menjadi 

bagian penting dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba 

mengekstraksi nilai-nilai yang ada pada komunitas SJS, khususnya pada Fupei 

dan Kombes sebagai situs yang berorientasi pertemanan. Untuk ekstraksi nilai, 

pengamatan langsung ke SJS dilakukan. Dua jenis data dikumpulkan, yaitu topik-

topik yang populer pada daftar favorit dan forum dan dialog interaksi 

antarpengguna dalam forum. Karena Fupei dan Kombes adalah SJS  pertemanan, 

maka perlu membandingkan nilai-nilai yang diekstraksi dengan nilai-nilai pada 

SJS berorientasi minat untuk melihat perbedaan dan pengaruhnya terhadap 

perilaku komunitas SJS. 

 

III.1.1 Popularitas pada Daftar Favorit dan Topik Forum  

Daftar favorit merupakan daftar yang menampilkan apa saja yang paling disukai 

atau digemari oleh komunitas SJS dan forum adalah tempat di mana pengguna 

SJS dapat saling berdiskusi. Daftar favorit dan forum diharapkan dapat 



 

 

merefleksikan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas SJS dengan dasar bahwa 

apa yang dianggap penting itulah yang biasanya akan disukai atau paling sering 

dilakukan.  

 

Dari daftar favorit, pengamatan menemukan bahwa dari daftar 25 blog terfavorit 

(--, 2009a) Fupei, sebagian besar topik terfavorit bertemakan hiburan. Hanya 2 

yang bertemakan teknis (misal: cara upload foto), 2 mengenai Fupei, dan 1 

mengenai bisnis. Selain itu, pengamatan mendapati bahwa dari 25 album foto 

terfavorit (--, 2009b) Fupei hanya 2 album yang memuat foto laki-laki sebagai 

sampul depan album, sedangkan lainnya menampilkan perempuan. Pengamatan 

ini juga menemukan bahwa dari 25 anggota SJS terfavorit Fupei, hanya 2 anggota 

yang merupakan laki-laki, sisanya perempuan. Sepertinya para perempuan  

menjadi artis pada SJS Fupei karena mereka dominan terpilih sebagai favorit.  

 

Tabel III.1 Sepuluh kategori forum terpopuler pada Fupei.com. 

Kategori Sub Kategori Threads Posts Persentase 

Dunia FUPEI Dunia Kita 1.198 50.529 15,69% 

Santai di FUPEI Humor 3.460 43.501 13,51% 

Komunitas FUPEI Perkenalkan Diri 1.473 25.453 7,91% 

Cerita di FUPEI Tentang Romantika 696 18.437 5,73% 

Komunitas FUPEI Kumpul Bareng 238 17.704 5,50% 

Cerita di FUPEI Tentang Kehidupan 1.360 17.675 5,49% 

Selamat Datang  

di Forum FUPEI 

Latihan/OOT 200 15.290 4,75% 

Cerita di FUPEI Cerita Cinta 609 13.202 4,10% 

Dunia FUPEI Perjodohan 255 9.918 3,08% 

Komunitas FUPEI Tentang FUPEI 208 9.452 2,94% 

Lainnya 6.094 100.807 68,69% 

Total 15.791 321.968 100% 

 

Dari forum, diperoleh Tabel 1 (Fupei) dan Tabel 2 (Kombes) yang merupakan 

daftar 10 kategori forum terpopuler berdasarkan jumlah posts yang masuk. Data 

ini diambil pada tanggal 1 Maret 2009 pukul 16 WIB.  



 

 

 

Tabel III.2 Sepuluh kategori terpopuler pada Kombes.com. 

Kategori Sub Kategori Topik Replies Total Persentase 

Hobby Komputer dan Internet 26 66 92 14,67% 

Love and Life Love 32 26 58 9,25% 

Life Style Seks dan kesehatan 9 34 43 6,86% 

Life Style Undercover 12 31 43 6,86% 

Umum Kenalan 3 35 38 6,06% 

Love and Life Friends 2 31 33 5,26% 

Entertainment Jokes 12 14 26 4,15% 

Hobby Hobby lainnya 3 21 24 3,83% 

Official Support 9 15 24 3,83% 

Life Style Pendidikan 5 17 22 3,51% 

Lainnya 96 220 316 49,60% 

Total 183 444 627 100% 

 

 

Berdasarkan Tabel III.1 dan Tabel III.2, ditemukan bahwa kategori-kategori yang 

berada pada daftar 10 kategori terpopuler Fupei adalah kategori yang berkaitan 

dengan hiburan atau topik-topik pembicaraan ringan, mulai dari humor, asmara, 

relasi, hingga hobi. Mirip dengan Fupei, pada Kombes, kategori-kategori hiburan 

juga tetap mendominasi 10 besar. Bedanya, Kombes memiliki lebih banyak 

kategori-kategori yang tidak bertemakan hiburan masuk dalam 10 besar, seperti 

komputer dan internet, seks dan kesehatan, dan pendidikan. Dengan melihat daftar 

20 grup diskusi teratas dalam jumlah anggota pada Kombes.com (Lampiran A), 

didapati bahwa sebagian besar grup bertemakan hiburan atau yang pada umumnya 

dianggap menyenangkan, hanya beberapa grup yang mengusung tema ‘serius’ 

seperti Bangga Indonesia, Public Health Community, Nature Lovers, dan Kreator 

Film dan Video. 

 

Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

nilai hiburan (humor, asmara, relasi, hobi, perempuan cantik, dsb.) merupakan 



 

 

nilai yang dominan pada komunitas Fupei dan Kombes—komunitas SJS yang 

berorientasi pada relasi/pertemanan.  

 

Relasi atau pertemanan tidak lepas dari hiburan. Dalam memulai atau membangun 

relasi orang-orang cenderung memulainya dengan menggunakan pendekatan 

hiburan, yaitu menggunakan topik-topik pembicaraan yang menyenangkan untuk 

membuat lawan bicara nyaman dan senang terhadap mereka. Nilai hiburan 

memang mendominasi SJS pertemanan, tetapi ini tidak berarti bahwa semua yang 

menyenangkan pantas dilakukan di SJS, karena SJS bukanlah tempat homogen 

yang terdiri dari satu kelompok saja. Pada SJS tergabung pengguna dari latar 

belakang berbeda-beda, tentunya dengan membawa nilai dan norma yang 

beragam pula. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas-batas bagaimana seharusnya 

berperilaku pada SJS. 

 

III.1.2 Interaksi antara Pengguna dalam Forum 

Selain meneliti pada topik forum terpopuler dan daftar favorit, pengamatan juga 

mencoba menggali nilai-nilai komunitas SJS lebih dalam dengan mengamati 

interaksi antara pengguna SJS dalam forum. Berdasarkan hasil observasi, analisis 

ini membahas tiga kasus untuk mengekstraksi nilai dan perilaku komunitas 

tersebut.  

 

Kasus pertama (untuk data lihat Lampiran G). Ada anggota SJS Fupei yang tidak 

menyukai jika ada pengguna lain yang mencaci maki, menampilkan kata-kata dan 

foto-foto vulgar, dan pemalsuan identitas. Pengguna SJS memiliki nilai-nilai yang 

menyatakan pantas atau tidak pantas pada SJS. Mereka melakukan pengendalian 

sosial pada apa yang mereka anggap tidak pantas dengan memberikan teguran. 

 

Kasus kedua (untuk data lihat Lampiran G). Kasus ini menunjukkan adanya 

perbedaan nilai yang dipegang di antara anggota komunitas SJS Fupei dan 

perbedaan ini dapat membawa kepada konflik. Penelitian ini juga menemukan ada 

anggota yang melakukan pengendalian sosial terhadap anggota lain seperti 



 

 

menegur anggota lain dianggapnya menyimpang. Ada peluang untuk 

menggerakkan anggota SJS untuk saling mengendalikan satu sama lain. 

 

Kasus ketiga (untuk data lihat Lampiran G). Di thread tersebut, para anggota 

berdiskusi bagaimana sebaiknya membuat  forum agama. Menariknya adalah 

tidak ada pertikaian antara anggota. Mereka mengeluarkan pendapat mereka 

dengan tetap saling menghargai pendapat masing-masing. Mereka mencoba 

menjunjung nilai yang ada pada nama FUPEI (Friend Uniting Program 

Especially Indonesia) sebagai situs pertemanan yang mempersatukan. Hasilnya, 

kategori khusus terbentuk di mana di dalamnya terdapat agama-agama sebagai 

subkategorinya. Selain digunakan sebagai forum diskusi internal seagama, 

anggota yang tidak seagama pun dapat menanyakan sesuatu yang berkaitan 

dengan agama tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa komunitas pun dapat 

saling membangun (co-construction) satu sama lain. 

 

Dari ketiga kasus yang telah dikemukakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

ada nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas SJS Fupei,  misalnya mereka tidak 

menyukai jika ada pengguna lain yang mencaci maki, menampilkan kata-kata dan 

foto-foto vulgar, dan pemalsuan identitas. Mereka juga saling menghormati agama 

masing-masing. Tetapi tidak berarti bahwa semua anggota Fupei memiliki nilai-

nilai yang sama, seperti pada kasus kedua dimana ada anggota-anggota yang tidak 

setuju ketika masalah pribadi seputar seks bebas diangkat ke forum. Perbedaan ini 

kemudian menimbulkan konflik antaranggota. Walaupun begitu, ada prospek 

untuk menggerakkan komunitas mengendalikan dirinya (sesamanya) karena 

beberapa dari mereka pun melakukan pengendalian sosial terhadap sesamanya. 

 

III.1.3 Perbandingan SJS Pertemanan dengan SJS Minat dari Sisi Nilai-nilai 

Komunitas 

Sebagaimana telah dinyatakan pada Subbab III.1.1 dan III.1.2, SJS berorientasi 

pertemanan (misal: Fupei dan Kombes) didominasi oleh nilai hiburan (just for 

having fun) dan nilai-nilai yang dibawa oleh para pengguna mengenai bagaimana 

seharusnya berperilaku dalam SJS pun beragam. Ini sesuai dengan penyataan 



 

 

Ofcom (Ofcom, 2008b, hal. 6) yang menggolongkan pengguna SJS ke dalam lima 

kelompok: 

1. Alpha Socializers (jumlah sedikit), yaitu orang-orang yang menggunakan 

SJS untuk menggoda, bertemu orang baru, dan hiburan secara singkat. 

2. Attention Seekers (jumlah beberapa), orang-orang yang mencari perhatian 

dan komentar dari orang lain. 

3. Followers (jumlah banyak), orang-orang yang menggunakan SJS untuk 

mengikuti perkembangan teman-teman mereka. 

4. Faithfuls (jumlah banyak), yaitu orang-orang yang menggunakan SJS 

untuk bertemu dengan teman-teman lama. 

5. Functionals (jumlah sedikit), yaitu orang-orang yang menggunakan SJS 

dengan maksud tunggal untuk tujuan tertentu.  

 

Perbedaan maksud tersebut dapat menimbulkan konflik antarpengguna SJS. 

Sebagai contoh kasus pada Friendster (www.friendster.com). Perancang 

merancang Friendster dengan tujuan agar penggunanya dapat membangun jejaring 

sosial, tetapi bagi sebagian pengguna, Friendster digunakan untuk maksud lain, 

seperti membuat profil palsu (fakester) yang menyerupai orang lain, profil artis, 

tokoh terkenal, animasi, atau bahkan meniru pengguna lainnya. Penggunaan SJS 

juga dialihkan sebagai sarana spamming, promosi produk, mencari informasi 

pribadi dan mengawasi orang lain. Friendster mencoba menghapus fakesters 

tersebut tetapi mereka mendaftar lagi dengan nama pengguna yang berbeda (Fono 

& Kate, 2006), (Boyd D. M., 2004).  

 

Konflik nilai dengan kenyataan juga terjadi pada SJS. Ingat kembali kasus 

S3XY_D4D4XU yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah pengguna tersebut 

ditegur oleh pengguna-pengguna lain di forum (awal posting tanggal 16 Oktober 

2008), pengguna tersebut tidak pernah login lagi dan hanya memiliki 1 teman 

pada daftar temannya (dicek diprofil pada tanggal 1 Maret 2009). Ironisnya, 

album foto (--, 2009g) S3XY_D4D4XU menempati peringkat ke-7 pada album 

foto terfavorit. S3XY_D4D4XU ditolak di forum tetapi album fotonya muncul 

sebagai salah album foto terfavorit. 



 

 

 

Untuk SJS berorientasi minat/khusus, seperti MyChurch, Dogster, Catster, dan 

BodySpace, nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas lebih jelas. Nilai-nilai yang 

dibawa ke SJS merupakan nilai-nilai yang sudah jelas di dunia nyata. Kejelasan 

nilai dan norma membuat penggunanya tahu bagaimana seharusnya berperilaku 

pada SJS, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan. Pada 

BodySpace, SJS untuk binaragawan, prinsip-prinsip seperti berlatih keras, 

menjaga nutrisi, dan disiplin terlihat nyata dalam slogan-slogan berikut, “Tran 

harder, Faster. Eat better and Feel Learner!”, “ Nothing is impossible!”, dan “If it 

was easy, everyone would do it.” Seperti komunitas lainnya, beberapa topik juga 

dianggap tabu, misalnya penggunaan steroid untuk memacu perkembangan otot. 

Para anggota tidak sekedar menggunakan SJS ini untuk bersosialisasi, tetapi 

utamanya sebagai alat untuk memotivasi mereka berlatih, memantau 

perkembangan, berbagi ilmu dan pengalaman, dan sebagai panggung untuk 

mempertunjukkan hasil latihan mereka (Ploderer, Howard, & Thomas, 2008).  

 

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin suatu 

SJS dikhususkan (makin homogen) maka nilai-nilai yang perlu diwujudkan  

semakin jelas. Ini membuat komunitas tersebut secara keseluruhan lebih solid dan 

terintegrasi. Semakin umum (heterogen) suatu SJS maka nilai-nilai yang ada pada 

SJS tersebut semakin beragam. Perbedaan nilai-nilai tersebut membuat komunitas 

rawan terhadap konflik.  

 

III.1.4 Kesimpulan Hasil Pengamatan 

Pada subbab III.1 ini, penelitian menemukan bahwa pada SJS berorientasi 

pertemanan, salah satu nilai yang dominan adalah hiburan karena hiburan adalah 

salah satu media untuk memulai dan menjaga relasi pertemanan. Pengguna SJS 

bergabung dengan maksud/tujuan yang berbeda-beda. Ini membuat nilai-nilai 

yang dipegang oleh para pengguna SJS beragam pula. Perbedaan tersebut 

membuat komunitas rawan terhadap konflik. Penelitian ini juga menemukan ada 

anggota yang melakukan pengendalian sosial terhadap anggota lain seperti 

menegur anggota lain dianggapnya menyimpang. Ada peluang untuk 



 

 

menggerakkan anggota SJS untuk saling mengendalikan satu sama lain. 

Penemuan lainnya yaitu bahwa semakin  khusus/homogen suatu SJS maka nilai-

nilai yang dipegang oleh komunitas SJS semakin jelas. Semakin jelas nilai-nilai 

tersebut membuat komunitas semakin jelas mengetahui bagaimana seharusnya 

berperilaku pada SJS. 

 

Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut penelitian ini merekomendasikan 

perlunya mempertegas atau memperjelas nilai-nilai pada suatu komunitas SJS. Ini 

termasuk, memperjelas tujuan suatu SJS dibuat, nilai-nilai yang menjadi prioritas 

dalam komunitas, tujuan pengguna terlibat dalam SJS, apa manfaat yang dapat 

diberikan, dan aturan dan etika penggunaan dan berinteraksi.  

 

Secara tersirat, nilai-nilai yang patut diwujudkan telah tercermin pada aturan 

penggunaan (terms of use) SJS, yang sadar atau tidak sadar telah disepakati oleh 

pengguna ketika mendaftar pada SJS. Salah satu contoh aturan penggunaan adalah 

aturan forum Fupei (--, 2009h) yang menyatakan partisipan tidak diperbolehkan 

memberikan komentar atau post yang dianggap menyerang, mengancam, 

mengganggu/menggoda, provokatif, menyalahgunakan, pornografi, prasangka, 

atau menyusahkan, baik atas nama individu atau pun kelompok. Sayangnya, 

sangat sedikit pengguna yang membaca dan mengerti aturan penggunaan tersebut. 

Sebagian besar dari pengguna hanya mengklik checkbox ” I agree with the terms 

of use” tanpa pernah membacanya, apalagi memahaminya. Oleh karena itu, 

disarankan perlunya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai secara terus-menerus 

ke komunitas dengan cara-cara yang tidak konvensional, tidak terlalu formal, 

populer, dan mudah dipahami bagi pengguna. Diharapkan, jika nilai-nilai telah 

jelas dan terinternalisasi pada pengguna SJS, mereka akan bertindak menurut 

nilai-nilai tersebut. 

 

III.2 Analisis Kuantitatif Perbedaan Karakteristik antara Penyimpang 

(Deviant) dan Bukan Penyimpang (Nondeviant) 

Pada Subbab III.2 ini, analisis perbedaan atribut antara penyimpang dan bukan 

penyimpang dilakukan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui 



 

 

karakteristik penyimpang berdasarkan atribut dan relasinya sehingga dapat 

menunjukkan bahwa penyimpang dan bukan penyimpang terdapat perbedaan 

yang signifikan. Dengan adanya perbedaan signifikan pada atribut-atribut tertentu, 

atribut-atribut tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi mengawasi 

penyimpang. Selain itu, karakteristik yang diperoleh dapat memberikan masukan 

bagaimana sebaiknya merancang pengendalian sosial pada SJS.  

 

Teknik lanjut seperti decision tree dan clustering tidak digunakan dalam analisis 

kuantitatif, walaupun memungkinkan. Analisis kuantitatif dilakukan tidak untuk 

mencari klasifikasi yang presisi, tetapi lebih kepada mencari karakteristik umum 

yang dimiliki oleh penyimpang, yang membedakannya dari bukan penyimpang. 

Karakteristik umum penyimpang yang diperoleh akan dibandingkan dengan 

karakteristik penyimpang berdasarkan Teori Pengendalian Sosial. Oleh karena itu, 

penggunaan teknik statistik inferensial Mann-Whitney (lihat Lampiran H) dan 

statistik deskriptif adalah cukup untuk mengekstraksi karakteristik umum yang 

dimiliki oleh penyimpang. 

 

III.2.1 Pra-proses Pengolahan Data 

Pengambilan data pada Fupei dilakukan dua kali, yaitu pada tanggal 23 Desember 

2008 dan 10 Maret 2009. Data terdiri dari 98.323 pengguna. Pada Pengambilan 

data pertama, data blocking antarpengguna dan laporan statistik dari Fupei 

diperoleh. Pada pengambilan data kedua, data profil pengguna dan beberapa data 

lainnya diperoleh tetapi tidak disertai data-data identitas pribadi seperti nama, 

alamat, email, dan nomor telpon, demi menjaga privasi. 

 

Setelah data diperoleh, proses pembersihan data dilakukan, yaitu pada data-data 

(1) pengguna yang nilai umurnya bernilai null, dan (2) pengguna yang profilnya 

tidak pernah dilihat pengguna lain dan tidak memiliki teman dan memiliki selisih 

kurang dari 1 detik antara waktu registrasi dengan waktu login dan update terakhir 

dan kosong pada kolom asal, sekolah, lokasi, dan minat. Data-data tersebut 

dihapus sehingga tersisa 87.418 pengguna. Jumlah inilah yang selanjutnya disebut 

populasi. Di dalam populasi ini terdapat 73 pengguna yang dikeluarkan (banned) 



 

 

dari SJS, yang selanjutnya disebut sebagai penyimpang (deviant users). Sisanya, 

87.345 orang, disebut sebagai non-penyimpang (nondeviant users). Selanjutnya 

proses pengolahan data atribut dikelompokkan ke dalam dua bagian: atribut 

interaksi, yaitu berkaitan dengan interaksi antarpengguna dan atribut demografi, 

yang berkaitan dengan data demografi pengguna. 

 

Secara khusus, pada tahap analisis kuantitatif, 73 pengguna yang dikeluarkan dari 

SJS ditetapkan sebagai penyimpang. Penetapan dilakukan karena sulitnya 

menentukan penyimpang dan bukan penyimpang disebabkan adanya daerah abu-

abu—sedikit menyimpang, setengah menyimpang, atau benar-benar menyimpang.  

Pengguna yang dikeluarkan dari SJS dipilih sebagai penyimpang karena mereka 

dengan tegas melanggar aturan penggunaan SJS. Pengguna yang sedikit 

menyimpang atau setengah menyimpang dianggap masih berada pada daerah 

toleransi komunitas SJS. Ada 2 mekanisme pengeluaran pengguna dari SJS, yaitu: 

1. Berdasarkan penilaian langsung dari pemilik SJS. Jika pemilik SJS menilai 

pengguna benar-benar melanggar aturan SJS, maka pemilik SJS berhak 

mengeluarkan pengguna tersebut. 

2. Berdasarkan agregasi penilaian sosial. Anggota SJS melaporkan pengguna 

yang dianggap menyimpang melalui fasilitas report abuse. Jika pengguna 

yang dianggap menyimpang telah dilaporkan beberapa kali oleh anggota 

SJS, maka pemilik SJS berhak mengeluarkan pengguna yang dianggap 

menyimpang tersebut.  

 

III.2.2 Interaksi 

Untuk mengetahui signifikansi perbedaan antar penyimpang dan bukan 

penyimpang, teknik Mann-Whitney digunakan. Mann-Whitney digunakan untuk 

mengetahui signifikansi apakah penyimpang dan bukan penyimpang berbeda 

secara signifikan pada karakteristik tertentu. Mann-Whitney menguji apakah dua 

sampel berasal dari populasi yang sama atau berbeda (Spiegel & Stephens, 2008). 

Mann-Whitney dipilih karena data tidak terdistribusi normal. Uji Mann-Whitney 

dilakukan pada atribut umur, durasi keanggotaan, jumlah profil, jumlah teman, 

umur, dan jumlah pesan yang diterima dari pengguna lain. 



 

 

 

III.2.2.1 Durasi Keanggotaan 

Durasi keanggotaan adalah selisih waktu dalam satuan hari dari hari pertama 

seorang pengguna mendaftar SJS hingga hari terakhir pengguna tersebut login. 

Hasil pada Tabel III.3 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan (p-value 

= 0,00*) antara penyimpang dan bukan penyimpang pada atribut durasi 

keanggotaan di mana rata-rata durasi keanggotaan penyimpang (94,49 hari) lebih 

singkat daripada rata-rata durasi keanggotaan bukan penyimpang (97.93 hari). 

Sepertinya menginvestasikan waktu untuk membentuk dan menjaga relasi 

bukanlah prioritas utama dari penyimpang, apalagi menjadi pengguna yang setia. 

Kemungkinan, mereka mendaftar SJS untuk tujuan lain. 

 

Tabel III.3 Perbandingan mean, median, dan signifikansi perbedaan antara 

penyimpang dan bukan penyimpang. 

Kelompok 

Durasi 

Keanggotaan 

Jumlah 

Profil Dilihat 

Jumlah 

Teman 
Umur 

Jumlah Pesan 

yang Diterima 

Mea Med Mea Med Mea Med Mea Med Mea Med 

73 Deviant 94,49 12 198,33 125 21,71 0 26,86 25 15,51 5 

100% 

Non-deviant 
97,93 1 66,59 17 10,81 1 25,91 25 5,19 1 

Mann-

Whitney 
02386962,00 1121173,50 2890208,00 2936901,50 1534242,50 

Signifikansi  

(p-value) 
0,00* 0,00* 0,14 0,24 0,00* 

*signifikan berbeda pada α <0,01; Mea = mean, Med = median, N penyimpang = 73 pengguna, N 

bukan penyimpang = 87.345 pengguna 

 

III.2.2.2 Jumlah Profil Dilihat 

Jumlah profil dilihat adalah jumlah berapa kali suatu profil pengguna dilihat oleh 

pengguna lain. Hasil pada Tabel III.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan (0,00*) antara penyimpang dan bukan penyimpang pada atribut 

jumlah profil dilihat oleh pengguna lain di mana rata-rata jumlah profil 

penyimpang dilihat oleh pengguna lain (198,3 kali) lebih tinggi daripada rata-rata 

jumlah profil bukan penyimpang dilihat oleh pengguna lain (66,59 kali). 



 

 

Kemungkinan, karena tampilan profil penyimpang yang menarik, tidak seperti 

biasa, sehingga membuat jumlah profil penyimpang dilihat lebih banyak daripada 

bukan penyimpang. 

 

III.2.2.3 Jumlah Pesan Diterima 

Jumlah pesan diterima adalah jumlah pesan yang diterima oleh seorang pengguna 

dari pengguna lain. Hasil pada Tabel III.3 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan (0,00*) antara penyimpang dan bukan penyimpang 

pada atribut jumlah pesan diterima di mana rata-rata jumlah pesan yang diterima 

penyimpang (15,51 pesan) lebih tinggi daripada rata-rata jumlah pesan yang 

diterima oleh bukan penyimpang (5,19 pesan). Kemungkinan, para penyimpang 

menerima pesan lebih banyak karena menjadi pusat perhatian bagi pengguna yang 

lain. Bisa jadi, penampilan profil mereka yang menarik mengundang respon pesan 

dari pengguna lain. 

 

III.2.2.4 Jumlah Teman 

Jumlah teman adalah jumlah teman yang dimiliki oleh seorang pengguna pada 

daftar temannya. Hasil pada Tabel III.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang tidak signifikan (0,14) antara penyimpang dan bukan penyimpang pada 

atribut jumlah teman di mana rata-rata jumlah teman penyimpang (21,71 orang) 

lebih banyak daripada rata-rata jumlah teman bukan penyimpang (10,81 orang). 

Rata-rata jumlah teman penyimpang relatif lebih banyak daripada bukan 

penyimpang. Hasil ini berbeda dari Teori Pengendalian Sosial yang menyatakan 

bahwa penyimpang kurang terintegrasi secara sosial daripada bukan penyimpang. 

 

Untuk lebih memperjelas keganjilan ini, variabel durasi keanggotaan dan jumlah 

teman pada penyimpang dan bukan penyimpang dibandingkan. Hasilnya, rata-rata 

durasi keanggotaan penyimpang lebih singkat (94,49 hari) daripada bukan 

penyimpang (97.93 hari), tetapi penyimpang memiliki rata-rata jumlah teman 

(21,71 orang) lebih tinggi daripada rata-rata jumlah teman ((10,81 orang) bukan 

penyimpang. Sepertinya, penyimpang cenderung mengumpulkan lebih banyak 

teman dalam waktu yang lebih singkat daripada bukan penyimpang.  



 

 

 

Penelitian kemudian memutuskan untuk menguji korelasi antara durasi 

keanggotaan dan jumlah teman menggunakan korelasi Spearman (lihat Lampiran 

H)  (Spiegel & Stephens, 2008). Hasilnya,  korelasi penyimpang (rs = 0,517; sig = 

0,00; α = 0,01) lebih rendah daripada korelasi (rs = 0,625; sig = 0,00; α = 0,01) 

bukan penyimpang. Ini menunjukkan bahwa jumlah teman penyimpang lebih 

tidak dapat diprediksi daripada bukan penyimpang berdasarkan durasi 

keanggotaan,  menandakan penambahan jumlah teman penyimpang lebih tidak 

teratur daripada bukan penyimpang. 

 

 

Gambar III.1 Jejaring pertemanan penyimpang.   

 



 

 

Penjelasan yang dapat diberikan adalah status teman di situs jejaring sosial lebih 

mudah diperoleh daripada memperoleh status teman di dunia nyata. Di dunia 

maya, seseorang cukup mengajukan permohonan menjadi teman dan penerima 

dapat mengesahkannya hanya dengan mengklik tombol. Ada kemungkinan 

penyimpang lebih aktif mengajukan permohonan menjadi teman daripada bukan 

penyimpang dan pengguna lain dengan mudahnya mengesahkan permohonan 

tersebut.  

 

Untuk lebih memperkuat dugaan tersebut, jejaring pertemanan penyimpang 

divisualisasikan menggunakan Pajek 1.23 (http://vlado.fmf.uni-

lj.si/pub/networks/pajek/). Visualisasi hanya menampilkan penyimpang dan 

teman-teman penyimpang yang memiliki derajat (banyaknya ikatan) lebih dari 

satu. Pada Gambar III.1 terlihat penyimpang (biru muda) juga berteman dengan 

bukan penyimpang. Mereka berteman dengan pengguna populer (hijau tua dan 

ungu) dan pengguna lainnya (warna lainnya). Penemuan ini menunjukkan 

penyimpang tidak lebih tidak dapat diprediksi di SJS daripada di dunia nyata, 

karena pertemanan di SJS tidak sama seperti di dunia nyata. 

 

III.2.2.5 Aktivitas pada Forum dan Blog 

Untuk mengetahui aktivitas penyimpang pada forum, tabel friendfeed yang berisi 

rekaman aktivitas pengguna pada forum dan blog digunakan. Data friendfeed yang 

diberikan dari pihak Fupei dimulai dari tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 

tanggal 10 Maret 2009. Pada data friendfeed terekam 30.468 pengguna yang 

terdiri dari 54 penyimpang dan 30.414 bukan penyimpang. Dari data tersebut 

diperoleh bahwa penyimpang sama sekali tidak pernah terlibat pada blog dan 

forum. Jika berpartisipasi dalam blog dan forum dianggap sebagai representasi 

keterlibatan (involvement) pengguna dalam komunitas SJS, maka keadaan ini 

mendukung teori bahwa penyimpang cenderung kurang atau tidak 

menginvestasikan dirinya ke dalam aktivitas-aktivitas konvensional atau yang 

secara sosial dianggap sebagai aktivitas yang positif. Sedangkan pada bukan 

penyimpang, 1,75% dari 30.414 bukan penyimpang berpartisipasi dalam blog dan 

1,53% dari 30.414 bukan penyimpang terlibat dalam forum. Dengan 



 

 

menggunakan Mann-Whitney diperoleh tidak ada signifikansi perbedaan antara 

penyimpang dan bukan penyimpang. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel III.4.  

 

Sedikitnya pengguna bukan penyimpang yang terlibat dalam blog dan forum 

menunjukkan, sampai saat ini, keterlibatan dalam blog dan forum tidak dapat 

dijadikan sebagai patokan tingkat keterlibatan atau investasi pengguna pada 

komunitas SJS. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi adalah: 

(1) Forum dan blog bukanlah tempat yang cocok atau menarik bagi pengguna 

untuk berinvestasi. Kemungkinan mereka lebih memilih berinvestasi di dunia 

nyata atau lebih memilih blog dan forum pada situs lain. (2) Banyaknya pengguna 

yang mendaftar pada SJS tetapi hanya aktif pada SJS dalam waktu singkat, 

sehingga menambah jumlah pengguna bukan penyimpang yang tidak 

berpartisipasi pada blog dan forum.  

 

Tabel III.4 Signifikansi perbedaan antara penyimpang dan penyimpang pada 

jumlah keterlibatan dalam blog dan forum menggunakan Mann-Whitney. 

 

BLOG FORUM 

Bukan Penyimpang 

Mean Median  Mean Median 

Penyimpang 0,079 0,00 0,083 0,00 

Mean Median 
Mann-Whitney 

p-value 

Mann-Whitney 

p-value 

0,00 0,00 
806767,000 

0,326 

808596,000 

0,359 

 

 

III.2.3 Demografi 

Untuk data demografi—umur, jenis kelamin, status marital, maksud bergabung, 

lokasi, dan jumlah profil yang mengandung kata-kata tabu, penyimpang dan 

populasi dibandingkan berdasarkan frekuensi kemunculan relatif (dalam persen) 

terhadap jumlah total masing-masing kelompok (penyimpang dan bukan 

penyimpang). Berikut adalah hasil-hasil analisis dan pembahasannya. 



 

 

 

III.2.3.1 Umur 

Gambar III.2 Persentase jumlah penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan 

jenis kelamin.

 

Pada Tabel III.3, terdapat perbedaan yang 

bukan penyimpang pada atribut umur di mana rata

tua daripada rata-rata umur 

umur 26,86 tahun dengan median 

memiliki rata-rata umur 

perbedaan (P-value) Mann

signifikan). Berdasarkan penemuan ini, penyimpang dan 

dibedakan dari rata-rata umur mereka.

 

III.2.3.2 Jenis Kelamin

Gambar III.2 menunjukkan bahwa lebih dari setengah penyimpang menyatakan 

dirinya sebagai perempuan

(42,47% = 31 orang), sedangkan pada 

laki-laki (64,87% = 56.665

30.680 orang). Hasil ini menunjukkan bahwa para penyimpang

setengahnya, didominasi oleh 
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III.2.3.3 Status Marital

Gambar III.3 Persentase jumlah penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan 

status marital. 

 

Gambar III.3 menunjukkan bahwa 

sebagai bujangan lebih tinggi 12,7% 

berada pada masa pacaran,

pernikahan, sisanya 12,33% merahasiakan status mereka. Hasil ini 

bahwa penyimpang cenderung menyatakan dirinya sebagai bujangan. 

dengan pernyataan Hirschi yang menyatakan bahwa ikatan (termasuk ikatan 

pernikahan) adalah salah satu faktor yang me

Tanpa ikatan ini, seseorang 

dikehendakinya.  
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Persentase jumlah penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan 
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Persentase jumlah penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan 
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III.2.3.4 Maksud Bergabung

Gambar III.4 Persentase jumlah penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan 

maksud pengguna bergabung dengan SJS.

 

Maksud bergabung adalah alasan yang diberikan seorang pengguna terlibat SJS, 

yaitu untuk kencan, memulai hubungan yang serius, berteman, membentuk 

jejaring, atau beraktivitas.

bergabung dengan SJS Fupei dengan maksud mencari pasangan kencan atau 

memulai hubungan yang serius. Para penyimpang memiliki persentase 63,01% 

dengan maksud menca

daripada bukan penyimpang

hubungan yang serius, lebih tinggi 38,83

penyimpang. Ini berbeda dari 

Fupei dengan maksud mencari teman 

kencan (31,19%) atau memulai hubungan serius (26,92

kecenderungan maksud

yang serius erat kaitannya dengan penyimpangan seksual (mis

pedophilia).  
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Persentase jumlah penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan 

maksud pengguna bergabung dengan SJS. 

Maksud bergabung adalah alasan yang diberikan seorang pengguna terlibat SJS, 

yaitu untuk kencan, memulai hubungan yang serius, berteman, membentuk 

beraktivitas. Gambar III.4 menunjukkan bahwa para penyimpang 

dengan SJS Fupei dengan maksud mencari pasangan kencan atau 

ungan yang serius. Para penyimpang memiliki persentase 63,01% 

ari pasangan kencan, lebih tinggi 31,82% lebih tinggi 

bukan penyimpang dan 65,75% persen penyimpang bermaksud memulai 

yang serius, lebih tinggi 38,83% lebih tinggi daripada 

Ini berbeda dari bukan penyimpang yang bergabung dengan SJS 

Fupei dengan maksud mencari teman (66,58%) dan relatif rendah dalam mencari 
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Persentase jumlah penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan 

Maksud bergabung adalah alasan yang diberikan seorang pengguna terlibat SJS, 

yaitu untuk kencan, memulai hubungan yang serius, berteman, membentuk 

menunjukkan bahwa para penyimpang 

dengan SJS Fupei dengan maksud mencari pasangan kencan atau 

ungan yang serius. Para penyimpang memiliki persentase 63,01% 

% lebih tinggi 

dan 65,75% persen penyimpang bermaksud memulai 

inggi daripada bukan 

yang bergabung dengan SJS 

ndah dalam mencari 

Ada dugaan, 

penyimpang untuk berkencan dan memulai hubungan 

: predator, 

36.99%35.26%

activity

Deviants and Nondeviants based  on  User's Intention



 

 

III.2.3.5 Lokasi 

Gambar III.5 Persentase jumlah penyimpang berdasarkan lokasi penyimpang.

 

Gambar III.5 menunjukkan persentase lokasi asal penyimpang, di mana 27,40% 

penyimpang tidak menampilkan lokasi asal mereka atau menggunakan ungkapan 

yang tidak dapat dengan jelas diidentifikasi (misal: “

penyimpang menyatakan diri berasal dari Afrika, 15,07% menyatakan diri dari 

Amerika Utara, 4,11% penyimpang 

sisanya 28,77% menyatakan diri berasal dari Indonesia. 

sebagian besar penyimpang (71,23%) menyatakan dirinya berasal dari luar 

Indonesia (43.84%) atau tidak 

 

Sebagai pembanding, Tabel 

jumlah pengguna Fupei

peringkat pertama (90,99%) dan Amerika Serikat (2,38%) menempati urutan 

kedua.  Dua negara Afrika yang mas

jumlah pengguna yang 

penyimpang (Gambar III

sebagai asal penyimpang.  Sepertinya penyimpang cenderung menyatakan lokas
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menunjukkan persentase lokasi asal penyimpang, di mana 27,40% 

dak menampilkan lokasi asal mereka atau menggunakan ungkapan 

yang tidak dapat dengan jelas diidentifikasi (misal: “di atas bumi”), 24,66% 

penyimpang menyatakan diri berasal dari Afrika, 15,07% menyatakan diri dari 

Amerika Utara, 4,11% penyimpang menyatakan diri berasal dari Eropa, dan 

sisanya 28,77% menyatakan diri berasal dari Indonesia. Jika digabung, maka 

sebagian besar penyimpang (71,23%) menyatakan dirinya berasal dari luar 

Indonesia (43.84%) atau tidak teridentifikasi. 

Tabel III.5 menampilkan 10 negara teratas berdasarkan 

Fupei per negara.  Dari tabel tersebut, Indonesia menempati 

peringkat pertama (90,99%) dan Amerika Serikat (2,38%) menempati urutan 

Dua negara Afrika yang masuk 10 besar, Ghana dan Nigeria

jumlah pengguna yang relatif kecil, tidak mencapai 0.5%, sedangkan 

III .5) benua Afrika adalah benua yang paling dominan 

sebagai asal penyimpang.  Sepertinya penyimpang cenderung menyatakan lokas
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menunjukkan persentase lokasi asal penyimpang, di mana 27,40% 

dak menampilkan lokasi asal mereka atau menggunakan ungkapan 

bumi”), 24,66% 

penyimpang menyatakan diri berasal dari Afrika, 15,07% menyatakan diri dari 

diri berasal dari Eropa, dan 

Jika digabung, maka 

sebagian besar penyimpang (71,23%) menyatakan dirinya berasal dari luar 

menampilkan 10 negara teratas berdasarkan 

Dari tabel tersebut, Indonesia menempati 

peringkat pertama (90,99%) dan Amerika Serikat (2,38%) menempati urutan 

uk 10 besar, Ghana dan Nigeria memiliki 

edangkan pada 

yang paling dominan 

sebagai asal penyimpang.  Sepertinya penyimpang cenderung menyatakan lokasi 

Location



 

 

dirinya jauh dari Indonesia atau tidak teridentifikasi yang memberikan kesan tidak 

terjangkau (unreachable). Status ini meleluasakan mereka untuk menyimpang. 

 

Tabel III.5 Sepuluh negara teratas berdasarkan jumlah pengguna Fupei per negara 

(23 Desember 2008). 

No. Country Percentage Total 

1.  Indonesia  90.99% 82520 

2.  U.S. 2.38% 2158 

3.  Malaysia  0.72% 651 

4.  Philippines  0.51% 460 

5.  India  0.48% 431 

6.  U.K. 0.32% 291 

7. Japan 0.29% 259 

8.  Egypt 0.24% 215 

9. Ghana 0.22% 201 

10.  Nigeria 0.22% 195 

 

 

III.2.3.6 Kata-kata Tabu pada Profil 

Perbandingan penyimpang dan bukan penyimpang juga dilakukan berdasarkan 

ada tidaknya kata-kata tabu di profil mereka. Pada profil pengguna terdapat field 

yang berisi informasi minat dan sekolah pengguna (beberapa data lain yang berisi 

hobi, film, buku, acara TV, makanan, dan minuman favorit tidak disediakan oleh 

Fupei). Dengan menggunakan field ini, profil yang mengandung kata-kata tabu 

dihitung. Kata-kata tabu yang dipilih terdapat pada Lampiran G. Hasilnya, pada 

penyimpang ditemukan 12,32%, yaitu 9 profil dari 73 profil penyimpang, 

sedangkan pada bukan penyimpang hanya diperoleh 1,05%, yaitu 914 profil dari 

87.345 profil bukan penyimpang. Hasil ini menunjukkan kata-kata tabu cenderung 

lebih banyak terdapat pada profil penyimpang daripada pada profil bukan 

penyimpang. 



 

 

Gambar III.6 Persentase jumlah profil yang mengandung kata

penyimpang dan bukan penyimpang.

 

III.3 Kesimpulan Analisis

Sebagai penutup Bab III

analisis: 

K1. Komunitas SJS memiliki nilai

nilai yang menyatakan 

atau tidak pantasnya suatu perilaku
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media untuk memulai dan 

K3. Keragaman nilai-

SJS dengan maksud

dipegang oleh para pengguna SJS beragam

membuat komunitas rawan terhadap konflik

K4. Komunitas SJS juga 

melakukan pengendalian sosial 

dianggap menyimpang. Ada peluang untuk menggerakkan anggota SJS 

untuk saling mengendalikan satu sama lain.
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dengan maksud yang berbeda-beda. Ini membuat nilai-

oleh para pengguna SJS beragam pula. Perbedaan tersebut 

membuat komunitas rawan terhadap konflik. 

juga melakukan pengendalian sosial. Ada anggota yang 

melakukan pengendalian sosial di SJS, seperti menegur anggota lain 

menyimpang. Ada peluang untuk menggerakkan anggota SJS 

untuk saling mengendalikan satu sama lain. 
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K5. Nilai-nilai yang jelas memperjelas bagaimana berperilaku. Semakin  

khusus/homogen suatu SJS maka nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas 

SJS semakin jelas. Semakin jelas nilai-nilai tersebut membuat komunitas 

semakin jelas mengetahui bagaimana seharusnya berperilaku.  

K6. Durasi keanggotaan penyimpang lebih singkat daripada bukan 

penyimpang. Rata-rata durasi keanggotaan penyimpang lebih singkat 

daripada rata-rata durasi keanggotaan bukan penyimpang. Sepertinya 

menginvestasikan waktu untuk membentuk dan menjaga relasi bukanlah 

prioritas utama dari penyimpang, apalagi menjadi pengguna yang setia. 

Kemungkinan, mereka mendaftar SJS untuk tujuan lain. 

K7. Profil penyimpang lebih sering dilihat daripada bukan penyimpang. Rata-

rata jumlah profil penyimpang dilihat oleh pengguna lain lebih tinggi 

daripada rata-rata jumlah profil bukan penyimpang dilihat oleh pengguna 

lain. Kemungkinan, karena tampilan profil penyimpang yang menarik, tidak 

seperti biasa, sehingga membuat jumlah profil penyimpang dilihat lebih 

banyak daripada bukan penyimpang. 

K8. Penyimpang menerima pesan lebih banyak daripada bukan penyimpang. 

Rata-rata jumlah pesan yang diterima penyimpang lebih banyak daripada 

rata-rata jumlah pesan yang diterima oleh bukan penyimpang. Ada 

kemungkinan penyimpang menjadi pusat perhatian, karena penampilan 

profil mereka yang menarik, dalam arti positif atau pun negatif, sehingga 

mengundang respon pesan dari pengguna lain untuk mengirim pesan ke 

penyimpang. 

K9. Jumlah teman penyimpang dan bukan penyimpang tidak signifikan 

berbeda. Rata-rata jumlah teman penyimpang relatif lebih banyak daripada 

bukan penyimpang, tetapi tidak signifikan. Ketidaksignifikanan tersebut, 

membuat penyimpang sulit diidentifikasi dari jumlah teman mereka. Jumlah 

teman penyimpang lebih tidak dapat diprediksi daripada bukan penyimpang 

berdasarkan durasi keanggotaan mereka. 

K10. Jumlah investasi blog atau forum penyimpang tidak signifikan berbeda. 

Rata-rata jumlah keterlibatan blog atau forum bukan penyimpang lebih 



 

 

tinggi daripada penyimpang tetapi tidak signifikan. Didapati juga, semua 

penyimpang tidak pernah terlibat pada blog atau forum. 

K11. Umur penyimpang dan bukan penyimpang tidak signifikan berbeda. 

Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara penyimpang dan bukan 

penyimpang pada atribut umur. Penyimpang dan bukan penyimpang sulit 

dibedakan dari rata-rata umur mereka. 

K12. Lebih banyak penyimpang menyatakan dirinya perempuan. Lebih dari 

setengah para penyimpang didominasi oleh penyimpang yang menyatakan 

dirinya sebagai perempuan, sedangkan pada bukan penyimpang jumlah 

perempuan lebih sedikit dari laki-laki, hanya mendekati sepertiga dari total 

jumlah bukan penyimpang. 

K13. Penyimpang tidak terikat pernikahan. Penyimpang cenderung menyatakan 

dirinya sebagai bujangan dan sedikit yang menyatakan dirinya berada pada 

status terikat, pacaran atau sudah menikah. 

K14. Penyimpang ikut SJS untuk berkencan dan pacaran. Penyimpang 

cenderung menyatakan alasan bergabung dengan SJS dengan maksud 

berkencan atau memulai hubungan yang serius, lebih tinggi dari minat 

mereka untuk berteman (bukan penyimpang cenderung lebih tinggi pada 

minat berteman). 

K15. Lokasi penyimpang dirahasiakan atau tidak terjangkau. Penyimpang 

cenderung menyatakan lokasi dirinya jauh dari Indonesia atau tidak 

teridentifikasi untuk memberikan kesan tidak terjangkau (unreachable) di 

mana status ini meleluasakan mereka untuk menyimpang. 

K16. Profil penyimpang cenderung mengandung kata-kata tabu. Persentase 

jumlah profil penyimpang yang mengandung kata-kata tabu relatif lebih 

tinggi daripada persentase jumlah profil bukan penyimpang yang 

mengandung kata-kata tabu. 

 

Temuan-teman tersebut digunakan sebagai dasar perancangan model 

pengendalian sosial pada komunitas SJS pada Bab IV.  

 



 

 

Bab IV Perancangan Model Konseptual Pengendalian Sosial 

 

Pada Bab IV, perancangan model pengendalian sosial pada komunitas Situs 

Jejaring Sosial dilakukan. Temuan-temuan pada tahap analisis digunakan sebagai 

landasan perancangan model dan juga didukung dengan hasil-hasil penelitian 

terkait. Bab IV terdiri dari 3 bagian, yaitu perancangan model pengendalian sosial 

pada SJS, pembahasan model, dan kontribusi penelitian.  

 

IV.1 Perancangan Model Konseptual Pengendalian Sosial pada SJS 

Pendekatan perancangan model dilakukan melalui pendekatan bottom-up. 

Kesimpulan-kesimpulan pada tahap analisis dikelompokkan berdasarkan terhadap 

faktor-faktor pengendalian sosial sehingga dapat memberikan penguatan bahwa 

faktor-faktor pengendalian sosial perlu dimasukkan dalam model sebagai faktor 

yang berpengaruh terhadap perilaku menyimpang komunitas SJS.  

 

IV.1.1 Faktor Kepercayaan Moral (Moral Belief) 

Penelitian ini menyatakan bahwa faktor kepercayaan moral merupakan faktor 

yang sentral bagi komunitas SJS. Faktor kepercayaan moral erat kaitannya dengan 

sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai. Jika sosialisasi dan internalisasi nilai baik 

maka kepercayaan moral pengguna akan semakin jelas. Komunitas SJS memiliki 

nilai-nilai (K1)  dan salah satu nilai yang mendominasi SJS pertemanan adalah 

nilai hiburan (for having fun) (K2). Tetapi nilai hiburan ini dapat diartikan 

berbeda-beda oleh anggota SJS. Perbedaan penafsiran nilai hiburan (dan nilai-

nilai lainnya) ini membuat komunitas rawan terhadap konflik (K3). Jika SJS 

pertemanan dibandingkan dengan SJS minat, nilai-nilai pada SJS berorientasi  

minat lebih jelas terdefinisi dibandingkan SJS pertemanan karena SJS minat 

mengadopsi sistem nilai yang telah mapan di dunia nyata. Misalnya fotografi dan 

binaraga—keduanya telah memiliki suatu set nilai dan etika berperilaku. Nilai-

nilai yang jelas pada SJS memperjelas bagaimana anggota sebaiknya berperilaku 

(K5).  

 



 

 

Salah satu bukti yang diperlihatkan oleh penyimpang bahwa mereka berbeda dari 

nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas adalah kecenderungan penyimpang ikut 

SJS untuk berkencan dan pacaran (K14). SJS pertemanan, Fupei.com, dirancang 

utamanya untuk maksud pertemanan bukan untuk mencari teman kencan atau 

pacar dan sebagian besar bukan penyimpang berpartisipasi pada SJS dengan 

maksud mencari teman. Memang SJS pertemanan juga dapat digunakan sebagai 

sarana untuk mencari teman kencan atau pacar dan mencari teman kencan atau 

pacar pada SJS bukanlah sesuatu yang salah, tetapi akan lebih tepat jika pencarian 

teman kencan dilakukan pada situs yang ditujukan untuk seperti, e-dating atau 

situs-situs matrimonial—mereka memang dirancang untuk itu.  

 

Berdasarkan argumen-argumen di atas, faktor kepercayaan moral perlu 

dimasukkan ke dalam model pengendalian sosial pada komunitas SJS, karena jika 

kepercayaan moral tidak terdefinisi dengan jelas, dapat membawa komunitas 

kepada konflik. Penyimpang juga menunjukkan bahwa mereka pun berbeda dari 

bukan penyimpang pada maksud penggunaan SJS pertemanan. 

 

IV.1.2 Faktor Keterikatan (Attachment) 

Penelitian ini menyatakan bahwa Faktor Keterikatan juga merupakan faktor yang 

penting bagi pengendalian sosial komunitas SJS. Sebagaimana dinyatakan dalam 

(Longshore, Chang, & Messina, 2005), (Welch, Tittle, Yonkovski, Meidinger, & 

Grasmick, 2008), dan (Cohen & Vila, 1996), keterikatan (attachment) di dunia 

nyata memiliki pengaruh terhadap tingkat penyimpangan seseorang. Seseorang 

yang terikat kuat secara emosional dengan keluarga, teman, atau orang-orang 

terdekat cenderung rendah dalam melakukan penyimpangan. Penelitian ini 

menemukan hasil analisis yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, yaitu 

pada kesimpulan jumlah teman penyimpang dan bukan penyimpang tidak 

signifikan berbeda (K9), di mana rata-rata jumlah teman penyimpang lebih 

banyak daripada rata-rata jumlah teman bukan penyimpang. Penjelasan yang 

dapat diberikan oleh penelitian ini adalah ikatan di SJS belum sepenuhnya 

merepresentasikan ikatan di dunia nyata dan rancangan ikatan di SJS belum 

sepenuhnya mengakomodasi ikatan dunia nyata itu. Walaupun begitu, tetap ada 



 

 

prospek menggunakan keterikatan sebagai faktor yang mempengaruhi 

penyimpangan pada SJS. Hasil analisis menemukan bahwa penyimpang lebih 

cenderung tidak terikat pernikahan (K3) daripada bukan penyimpang. Ini 

menguatkan teori bahwa penyimpang cenderung kurang pada faktor keterikatan.  

Ada prospek jika perancangan ikatan pada SJS diperbaiki sehingga lebih dapat 

merepresentasikan ikatan di dunia nyata, maka keterikatan dapat dijadikan sebagai 

faktor yang mempengaruhi penyimpangan pengguna SJS.  Oleh karena itu, faktor 

keterikatan perlu tetap disertakan pada model pengendalian sosial komunitas SJS. 

 

IV.1.3 Faktor Komitmen dan Keterlibatan (Commitment and Involvement)  

Faktor Penelitian ini menyatakan bahwa faktor komitmen dan faktor keterlibatan 

juga merupakan faktor yang penting bagi pengendalian sosial pada komunitas 

SJS. Pada perancangan model, faktor komitmen dan faktor keterlibatan disatukan 

karena secara konseptual keduanya saling perpotongan  dan sulit memisahkan 

keduanya secara empiris (Conger ,1976; Hirschi, 1969; Kempf, 1993; Krohn dkk., 

1983; Massey dan Krohn, 1986) dalam (Longshore, Chang, & Messina, 2005). 

Analisis menemukan bahwa penyimpang tidak pernah terlibat blog atau forum 

(K10), walaupun jumlah investasi blog atau forum penyimpang tidak signifikan 

berbeda. Analisis juga menemukan durasi keanggotaan penyimpang lebih singkat 

daripada bukan penyimpang (K6). Penyimpang juga cenderung tidak terikat 

pernikahan (K13) yang menunjukkan rendahnya keterlibatan terhadap tujuan 

konvensional. Lokasi penyimpang juga cenderung dirahasiakan atau tidak 

terjangkau (K15) yang menunjukkan kurangnya investasi identitas dan 

memberikan kesan tidak terjangkau (unreachable)—mirip dengan kesan tanpa 

identitas (anonymity)—yang memungkinkan seseorang leluasa melakukan 

penyimpangan. Oleh karena itu, faktor komitmen dan keterlibatan juga perlu 

diikutsertakan dalam model pengendalian sosial pada komunitas SJS. 

 

 

 



 

 

Tabel IV.1 Pengelompokan dan perbandingan kesimpulan-kesimpulan analisis 

terhadap faktor-faktor pengendalian sosial. 

Penyimpang 

Menurut 

Teori 

Penyimpang Menurut 

Hasil Analisis 

Faktor Kepercayaan Moral 

Penyimpang 

memiliki 

kepercayaan 

moral yang 

berbeda/tidak 

jelas 

1. Komunitas SJS memiliki nilai-nilai (K1) 

2. Nilai hiburan mendominasi SJS pertemanan (K2) 

3. Keragaman nilai-nilai rawan terhadap konflik (K3) 

4. Nilai-nilai yang jelas memperjelas bagaimana berperilaku (K5) 

5. Komunitas SJS juga melakukan pengendalian sosial (K4) 

6. Penyimpang ikut SJS untuk berkencan dan pacaran (K14) 

Faktor Keterikatan 

Penyimpang 

kurang 

terintegrasi 

secara sosial 

1. Jumlah teman penyimpang dan bukan penyimpang tidak signifikan 

berbeda, rata-rata jumlah teman penyimpang lebih banyak daripada 

bukan penyimpang (K9) 

2. Penyimpang tidak terikat pernikahan (K13) 

Faktor Komitmen dan Keterlibatan 

Penyimpang 

tidak melibatkan 

dirinya pada 

aktivitas sosial 

1. Durasi keanggotaan penyimpang lebih singkat daripada bukan 

penyimpang (K6) 

2. Penyimpang tidak pernah terlibat blog dan forum,  walaupun jumlah 

investasi blog atau forum penyimpang tidak signifikan  

3. berbeda dari bukan penyimpang (K10) 

4. Penyimpang tidak terikat pernikahan (K13) 

5. Lokasi penyimpang dirahasiakan atau tidak terjangkau (K15) 

Karakteristik Lainnya 

Salah satu ciri 

penyimpang 

adalah 

merahasiakan 

identitas aslinya 

(anonymity) 

1. Profil penyimpang lebih sering dilihat daripada bukan penyimpang 

(K7) 

2. Penyimpang menerima pesan lebih banyak daripada bukan 

penyimpang (K8) 

3. Lebih banyak penyimpang menyatakan dirinya sebagai perempuan 

(K12) 

4. Penyimpang ikut SJS untuk berkencan dan pacaran (K14) 

5. Lokasi penyimpang dirahasiakan atau tidak terjangkau (K15) 

6. Profil penyimpang cenderung mengandung kata-kata tabu (K16) 

 



 

 

IV.1.4 Karakteristik Lainnya 

Selain hasil-hasil analisis yang mendukung ketiga faktor pengendalian sosial, 

analisis juga menemukan karakteristik-karakteristik membuat penyimpang 

berbeda dari bukan penyimpang. Karakteristik-karakteristik tersebut, yaitu profil 

penyimpang lebih sering dilihat daripada bukan penyimpang (K7) dan 

penyimpang menerima pesan lebih banyak daripada bukan penyimpang (K8) yang 

menunjukkan profil penyimpang mampu menarik perhatian pengguna lain, lebih 

banyak penyimpang menyatakan dirinya sebagai perempuan (K12), penyimpang 

ikut SJS untuk berkencan dan pacaran (K14) yang menandakan perilaku mereka, 

dan profil penyimpang cenderung mengandung kata-kata tabu (K16) yang 

menandakan subbudaya penyimpang. Rangkuman penggolongan hasil-hasil 

analisis terhadap faktor-faktor pengendalian sosial dapat dilihat padaTabel IV.1. 

Tiap kesimpulan dapat berada pada satu atau lebih faktor. 

 

Karena faktor-faktor pengendalian sosial hanya dapat bekerja jika terjadi interaksi 

sosial, maka perlu ada elemen interaksi sosial pada model yang mencakup faktor-

faktor pengendalian sosial dan memungkinkan faktor-faktor bekerja. Karena 

model interaksi sosial pada SJS merupakan interaksi yang sepenuhnya dimediasi 

oleh teknologi, maka perlu ada elemen teknologi pada model yang memungkinkan  

terjadinya interaksi sosial antarpengguna SJS. Kedua elemen tersebut dijelaskan 

pada Subbab IV.1.5 

 
IV.1.5 Lapisan Pengendalian Sosial pada SJS 

Perancangan membagi model pengendalian sosial ke dalam dua lapisan,  yaitu 

lapisan interaksi sosial dan lapisan teknologi jejaring sosial. Lapisan interaksi 

sosial adalah segala interaksi sosial yang terjadi pada SJS karena didukung oleh 

lapisan teknologi. Pada lapisan ini pengguna saling berinteraksi satu sama yang 

lain. Mereka saling berbagi informasi, foto, video, dan cerita pengalaman pribadi, 

berdiskusi dalam grup, mengikuti kabar terbaru dari teman-teman mereka, 

menyatakan diri mereka dalam bentuk profil, berkomunikasi dengan kenalan, 

mencari kenalan baru, dan masih banyak lagi. Perancangan ini menempatkan 

faktor-faktor pengendalian sosial ke dalam lapisan interaksi sosial karena faktor-



 

 

faktor tersebut hanya dapat diperkuat melalui interaksi sosial, baik melalui 

interaksi antara pengguna maupun interaksi pengguna dengan teknologi. 

 

Lapisan teknologi jejaring sosial adalah teknologi-teknologi yang digunakan pada 

Situs Jejaring Sosial, mulai dari aplikasi, seperti blog, berbagi musik dan video, 

chatting, dan personal message sampai kepada teknologi yang mendukung 

aplikasi-aplikasi tersebut, seperti  XML, semantic web, javascript, internet, dan 

sebagainya. Lapisan ini memungkinkan terjadinya interaksi antar pengguna SJS. 

Perancangan mengajukan dua komponen teknologi yang dapat dimanfaatkan 

dalam rangka pengendalian sosial pada SJS, yaitu Teknologi Persuasif dan 

Teknologi Koersif. Keduanya dibahas pada Subbab IV.1.6 dan IV.1.7. 

 

Sebenarnya, pengendalian sosial koersif dan persuasif telah dilakukan pada SJS, 

tetapi sebagian besar dari pendekatan tersebut dilakukan langsung oleh manusia 

ke manusia. Contoh pengendalian sosial koersif, yaitu penggunaan fasilitas report 

abuse dan user block. Contoh pengendalian sosial persuasif, yaitu pengguna 

memberikan pujian, kritik, saran, dan nasehat pada content yang dimiliki oleh 

pengguna. Pendekatan pengendalian sosial yang diusulkan pada penelitian ini 

(pada model) adalah penggunaan teknologi dalam melakukan pengendalian sosial 

koersif dan persuasif. Pengendalian koersif dan persuasif dapat dilakukan oleh 

sistem dan dilakukan secara otomatis.  

 

IV.1.6 Komponen Teknologi Persuasif 

Fogg memperkenalkan suatu pendekatan yang disebutnya sebagai Teknologi 

Persuasif, yaitu bagaimana mengubah sikap dan perilaku manusia melalui 

teknologi (Fogg, Cueller, & Danielson, 2008). Teknologi Persuasif bekerja secara 

non-koersif, yang berarti tidak menggunakan paksaan, tipuan, atau manipulasi. 

Persuasif di sini membutuhkan usaha dan perencanaan bukan efek samping atau 

kecelakaan dari penggunaan teknologi. Pendekatan ini memiliki prospek untuk 

digunakan dalam pengendalian sosial, yaitu digunakan untuk meningkatkan 

kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen dan keterlibatan pengguna. 

Teknologi Persuasif bekerja dengan: 



 

 

1. Memberikan pengertian dengan menjelaskan secara logis dan masuk akal 

manfaat yang diperoleh jika pengguna patuh atau melakukan penyesuaian, 

dan kerugian yang diperoleh jika pengguna melakukan penyimpangan. 

2. Mengevaluasi dan memonitor kinerja pengguna sehingga pengguna 

merasa memegang kendali atas dirinya. 

3. Memberikan saran atau anjuran melakukan aktivitas tertentu. 

4. Mengingatkan apa yang akan atau sebaiknya dikerjakan. 

5. Menggunakan teknik pervasif, yaitu menyampaikan pesan secara 

berulang-ulang sehingga tertanam di alam bawah sadar pengguna. 

6. Kerja disesuaikan dengan natur manusia—fisik, psikis, dan sosial.   

Pengendalian sosial menggunakan Teknologi Persuasif terjadi ketika pengguna 

berinteraksi dengan sistem. Selama interaksi, teknologi persuasi dapat secara 

langsung mempersuasi pengguna.  

 

Untuk memperkuat argumen bahwa Teknologi Persuasif dapat digunakan untuk 

memperkuat faktor-faktor pengendalian sosial, beberapa contoh penerapan 

diberikan.  

1. Faktor kepercayaan moral—Teknologi Persuasif dapat mengubah sikap 

penggunanya sampai kepada tingkat kepercayaan moral. Misal: 

Quitnet.com (http://quitnet.com) memotivasi penggunanya berhenti 

merokok dan Baby Think It Over (--, 2009i), boneka untuk mencegah 

remaja hamil muda. 

2. Faktor keterikatan—Teknologi Persuasif memperkuat faktor ikatan dengan 

mendorong pengguna SJS berinteraksi dengan jejaringnya. Beberapa 

elemen pada Facebook telah dirancang untuk mendorong penggunanya 

saling berinteraksi, misalnya fasilitas Status dan Quiz mendorong 

pengguna saling berkomentar pada status dan hasil Quiz satu sama lain  

(Enrique, 2008). 

3. Faktor komitmen dan keterlibatan—Teknologi Persuasif mendorong 

pengguna menginvestasikan dirinya ke komunitas SJS. Beberapa forum 

(misalnya Kaskus.us) menggunakan sistem penghargaan, semacam 

‘ucapan terima kasih’ atau ‘pujian’, bagi pengguna yang memuat topik-



 

 

topik atau informasi menarik dan bermanfaat bagi komunitas. Ini 

memberikan kesan bahwa investasi mereka di forum tidaklah sia-sia. 

Contoh yang lain adalah sistem feedback (--, 2009j) EBay yang 

mendorong pengguna untuk berinvestasi positif sehingga memperoleh 

reputasi yang baik. Ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan dan 

jumlah pelanggan. 

 

IV.1.7 Komponen Teknologi Koersif 

Yang dimaksud dengan Teknologi Koersif pada penelitian ini adalah suatu 

pendekatan koersif untuk mengurangi penyimpangan dengan menggunakan 

teknologi. Koersif di sini berarti pemaksaan fisik maupun psikologis, atau 

membuat lingkungan seideal mungkin sehingga mengurangi atau menghilangkan 

kemungkinan terjadinya penyimpangan walaupun keinginan menyimpang tetap 

ada. Ide teknologi ini dilandasi oleh tulisan Marx (Marx, 2001) mengenai 

penggunaan teknologi pada Rekayasa Pengendalian Sosial. Teknologi Koersif 

bekerja tanpa harus berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Teknologi 

Koersif bekerja dengan menggunakan data karakteristik pengguna untuk 

mengidentifikasi, mengawasi, membatasi, memanipulasi, memaksa, hingga 

mengeliminasi penyimpangan atau pelaku penyimpangan.  Komponen Teknologi 

Koersif diperlukan karena tidak bisa diharapkan bahwa semua pengguna adalah 

pengguna yang baik. Teknologi Koersif juga sangat berguna jika faktor-faktor 

pengendalian sosial komunitas lemah, di mana pengawasan antar pengguna tidak 

berjalan dengan baik. Pada tahap  analisis ditemukan bahwa penyimpang memiliki 

atribut-atribut yang membedakan mereka dari bukan penyimpang (Subbab III.2). 

Ada prospek menggunakan atribut-atribut tersebut untuk identifikasi, pengawasan, 

dan eliminasi (misalnya menghapus pengguna dari SJS) jika memang diperlukan. 

Untuk menerapkan teknologi ini dibutuhkan penguasaan teknik-teknik lanjut, 

seperti image/pattern recognition, text/data mining, dan social network analysis. 

 

Dalam bekerja, Teknologi Koersif dan Teknologi Persuasif menggunakan data 

profil dan aktivitas pengguna. Ini berarti sistem mengumpulkan data-data pribadi 



 

 

pengguna dan beberapa dari data tersebut sensitif terhadap isu privasi. Isu privasi 

dalam konteks pengendalian sosial pada SJS dibahas singkat pada Lampiran F. 

 

Berdasarkan elemen-elemen yang telah dikemukakan pada Subbab ini, suatu 

model pengendalian sosial bagi SJS disusun dan ditunjukkan pada Gambar IV.1. 

 

 

Gambar IV.1 Rancangan model pengendalian sosial  pada komunitas SJS. 

 

 

IV.2 Penjelasan Model Pengendalian Sosial pada Komunitas SJS 

Perancangan model pengendalian sosial pada komunitas SJS (Gambar IV.1) 

dilatarbelakangi oleh banyaknya penggunaan Situs Jejaring Sosial untuk perilaku 

menyimpang. Ada kebutuhan untuk mengurangi penyimpangan tersebut sehingga 

SJS menjadi tempat yang nyaman, aman, dan kondusif bagi pengguna dalam 

melaksanakan aktivitasnya. Model ini dibuat dengan tujuan memberikan 

gambaran besar pengendalian sosial pada SJS. Model ditujukan kepada para 

stakeholder yang terlibat dalam pengendalian sosial SJS, terutama bagi pihak 

pemrakarsa atau perencana pengendalian sosial pada SJS, misalnya pemilik SJS 

atau bagi para perancang dalam merancang SJS yang memperhatikan 

pengendalian sosial pada SJS. Model ini bekerja pada tingkat konseptual dengan 



 

 

memetakan pada lapisan apa saja pengendalian sosial dapat dilakukan, faktor-

faktor pengendalian sosial apa saja yang perlu diperhatikan, pendekatan teknologi 

apa saja yang dapat digunakan, dan bagaimana interaksi antara elemen-elemen 

tersebut sehingga dapat mengurangi penyimpangan. Model ini berfungsi sebagai 

alat bantu bagi penggunanya untuk memahami bahwa pengendalian sosial dapat 

dilakukan dengan memperkuat faktor-faktor pengendalian sosial pada tingkat 

interaksi sosial dan juga penggunaan teknologi untuk mendukung pengendalian 

sosial pada SJS. 

 

Model pengendalian sosial pada komunitas SJS dibentuk menggunakan faktor-

faktor pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Hirschi—faktor  kepercayaan 

moral, keterikatan, dan komitmen dan keterlibatan. Faktor-faktor ini kemudian 

digabung dengan 2 komponen teknologi, Teknologi Koersif dan Teknologi 

Persuasif. Model dibagi menjadi 2 lapisan, lapisan interaksi sosial dan lapisan 

teknologi jejaring sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Tabel 

IV.2 berisi deskripsi dari masing-masing elemen model. 

 

Tabel IV.2 Deskripsi elemen model pengendalian sosial pada komunitas SJS. 

Elemen Penjelasan 

 

Lapisan pengendalian sosial ialah segala bentuk interaksi sosial 

yang terjadi pada SJS. Pada lapisan interaksi sosial terdapat 3 

faktor—kepercayaan moral, ikatan, dan komitmen dan 

keterlibatan—yang mempengaruhi tingkat penyimpangan pada 

SJS.  

Moral 

Belief

 

Faktor kepercayaan moral (moral belief) adalah kepercayaan 

terhadap sistem nilai bersama komunitas SJS. Sistem nilai 

tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas 

SJS mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, 

berharga dan tidak berharga. Jika sistem nilai yang dimiliki SJS 

kabur maka kepercayaan moral pengguna pun menjadi kabur—

tidak jelas mana yang boleh dan tidak boleh. 



 

 

Elemen Penjelasan 

Attachment

 

Faktor keterikatan (attachment) dalam konteks SJS adalah 

keterikatan seorang pengguna dengan pengguna lainnya. Faktor 

ini menempatkan ikatan, jenis dan kualitas, sebagai penentu 

tingkat penyimpangan pengguna SJS.  

Commitment

Involvement

 

Faktor komitmen dan keterlibatan (involvement) adalah 

keterlibatan pengguna terhadap aktivitas-aktivitas yang dianggap 

baik pada SJS misalnya terlibat aktif dalam forum, dan faktor 

komitmen (commitment) adalah komitmen terhadap tujuan-

tujuan konvensional atau yang secara sosial baik, termasuk 

pertimbangan harga dari penyimpangan pada SJS. Faktor 

komitmen dan keterlibatan menyatakan bahwa besarnya investasi 

pengguna ke dalam komunitas SJS melalui kontribusi aktif 

positif berpengaruh negatif terhadap tingkat penyimpangan. 

 

Lapisan teknologi jejaring sosial ialah segala teknologi yang 

digunakan demi berlangsungnya SJS. Pada lapisan teknologi 

jejaring sosial terdapat dua komponen teknologi pengendalian 

sosial, yaitu Teknologi Persuasif dan Teknologi Koersif. Kedua 

komponen tersebut akan dijelaskan selanjutnya.  

Coersive 

Technology

 

Komponen Teknologi Koersif adalah pendekatan yang bersifat 

memaksa atau manipulasi untuk mengurangi penyimpangan 

dengan menggunakan teknologi. Koersif di sini berarti 

pemaksaan fisik maupun psikologis, atau membuat lingkungan 

SJS seideal mungkin sehingga mengurangi atau menghilangkan 

kemungkinan terjadinya penyimpangan pada SJS walaupun 

keinginan menyimpang tetap ada. Teknologi digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengawasi, membatasi, memanipulasi, 

memaksa, hingga mengeliminasi penyimpangan atau pelaku 

penyimpangan pada SJS.  

Persuasive 

Tecnology

Komponen Teknologi Persuasif adalah pendekatan untuk 

mengubah sikap dan perilaku pengguna SJS agar sesuai dengan 

nila-nilai dan norma SJS, dengan menggunakan teknologi. 



 

 

Elemen Penjelasan 

 Teknologi Persuasif bekerja dengan tidak menggunakan paksaan 

atau manipulasi, tetapi dengan membangun kesadaran dan 

inisiatif pengguna. Teknologi ini digunakan untuk memperkuat 

faktor-faktor pengendalian sosial pada lapisan interaksi sosial. 

 

Lapisan interaksi sosial menggunakan memanfaatkan lapisan 

teknologi jejaring sosial, Teknologi Persuasif dan Teknologi 

Koersif, sebagai media atau alat pengendalian sosial. 

 

Lapisan teknologi jejaring sosial membantu atau mendukung 

pengendalian sosial pada lapisan interaksi sosial. Lapisan 

teknologi jejaring sosial bekerja dengan memperkuat faktor-

faktor pengendalian sosial, sebagai media atau alat, atau bahkan 

bekerja langsung tanpa melalui interaksi sosial. 

 

Model pengendalian sosial menurunkan (menghilangkan) tingkat 

penyimpangan pada SJS. 

Deviance

 

Penyimpangan (deviance) adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai 

atau norma-norma bersama pada SJS. Secara formal, nilai-nilai 

atau norma-norma tersebut tercermin pada aturan penggunaan 

(Terms of use). 

 

Model pengendalian sosial pada komunitas SJS yang diusulkan pada penelitian ini 

bukanlah model yang statis. Model dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya 

dengan menambahkan lapisan baru, faktor pengendalian sosial, atau komponen 

pada lapisan teknologi.  

 

IV.3 Formalisasi Model Pengendalian Sosial pada Komunitas SJS 

Model pengendalian sosial yang terdapat pada Gambar IV.1 diformalisasikan 

pada Subbab IV.3. Pertama, model diterjemahkan ke dalam diagram kelas yang 

ditunjukkan oleh Gambar IV.2, dan kedua, ke dalam bahasa formal.  

 



 

 

Kelas model pengendalian sosial pada komunitas SJS disusun oleh 3 kelas, yaitu 

kelas komunitas, kelas pengendalian sosial, dan teknologi SJS.  Kelas komunitas 

terdiri dari kelas pengguna. Tiap-tiap kelas pengguna memiliki kelas kepercayaan 

moral, kelas keterikatan, kelas komitmen dan keterlibatan, kelas penyimpangan. 

Masing-masing kelas ini berisi nilai yang mencerminkan status atau kualitas 

pengguna sesuai faktor-faktor pengendalian sosial. Khusus kelas penyimpangan, 

nilai pada kelas ini menentukan apakah pengguna tersebut menyimpang atau tidak 

dan nilainya dipengaruhi oleh kelas kepercayaan moral, kelas keterikatan, kelas 

komitmen dan keterlibatan. 

 

 

Gambar IV.2 Diagram kelas model pengendalian sosial pada komunitas SJS. 

 

Kelas pengendalian sosial merepresentasikan pengendalian sosial yang dilakukan 

pada kelas pengguna SJS. Kelas ini mengubah nilai kelas kepercayaan moral, 

kelas keterikatan, kelas komitmen dan keterlibatan yang dimiliki oleh kelas 

pengguna sehingga nilai kelas penyimpangan pun akan berubah. Kelas 

pengendalian sosial adalah superkelas dari kelas pengendalian sosial persuasif dan 



 

 

kelas pengendalian sosial koersif yang masing-masing menggunakan kelas 

Teknologi Persuasif dan kelas Teknologi Koersif. Keduanya adalah spesialisasi 

dari kelas teknologi SJS. Diagram kelas pada Gambar IV.2 diformalisasikan 

sehingga dihasilkan spesifikasi formal model pengendalian sosial pada SJS 

sebagai berikut. 

 

1.) Pengguna yang dikontrol  

Pengguna yang dikontrol adalah x. Pada diagram kelas dinyatakan sebagai kelas 

User. 

 x ∈ S (1) 

di mana S adalah kumpulan pengguna yang dikontrol. Jika x elemen S, maka x 

merupakan pengguna yang dikontrol. 

 X = <MB, A, IC, D> (2) 

Pengguna terdiri dari faktor kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen dan 

keterlibatan, dan penyimpangan. 

 

2.) Komunitas 

Komunitas SJS yang dikendalikan adalah G. Pada diagram kelas dinyatakan 

sebagai kelas Community. 

 G = <S,T> (3) 

Komunitas G terdiri dari pengguna S dan ikatan T antara pengguna. 

 

3.) Fungsi pengendalian sosial 

Fungsi pengendalian sosial f adalah pengendalian sosial pada pengguna x  yang 

dapat berupa pengendalian koersif atau persuasif. Pada diagram kelas dinyatakan 

sebagai kelas Social Control. 

f ∈ F | F adalah himpunan fungsi f (4) 

F = FC ∪  FP∧  FC ⊂  F ∧  FP ⊂  F (5) 

4.) Fungsi pengendalian sosial koersif 

Fungsi pengendalian sosial koersif fc adalah pengendalian sosial koersif pada 

pengguna x dengan menggunakan Teknologi Koersif. Pada diagram kelas 

dinyatakan sebagai kelas Coercive Social Control. 



 

 

 fc : Sf , Zf  → Sf’ di mana Sf  ⊂  S ∧  Sf’ ⊂  S  (6) 

 fc (x, z) | x ∈ Sf ∧  z ∈ Zf ∧  fc ∈ FC ∧  FC ⊂  F (7) 

 FC adalah himpunan fc 

Jika vfc dianggap sebagai vektor kumpulan pengendalian sosial koersif maka vfc 

dapat berupa: 

 vfc = [identifikasi(x), monitor(x), pembatasanAkses(x)] (8) 

 

5.) Fungsi pengendalian sosial persuasif 

Fungsi pengendalian sosial persuasif fp adalah pengendalian sosial persuasif pada 

pengguna x dengan menggunakan Teknologi Persuasif. Pada diagram kelas 

dinyatakan sebagai kelas Persuasive Social Control. 

 fp : Sf , Zf  → Sf’ di mana Sf  ⊂  S ∧  Sf’ ⊂  S  (9) 

 fp (x, z)  : x ∈ Sf ∧  z ∈ Zf ∧  fp ∈ FP ∧  FP ⊂  F (10) 

 FP adalah himpunan fp 

Jika vfp dianggap sebagai vektor kumpulan pengendalian sosial persuasif maka vfp 

dapat berupa: 

 vfp = [mengingatkan(x) menjelaskan(x)] (11) 

 

6.) Faktor pengendalian sosial 

Faktor pengendalian sosial c faktor pengendalian sosial yang melekat pada 

pengguna x yang nilainya dapat diubah oleh pengendalian sosial f. C merupakan 

superkelas dari Moral Belief, Involvement and Commitment, Attachment, dan 

Deviance. 

 c ∈ C : C = MB∪A∪I D (12) 

 C = {c1, c2, ... cn}  (13) 

 Cx = {mbx, ax, ix, dx}  (14) 

 

 

7.) Faktor kepercayaan moral 

Faktor kepercayaan moral mb adalah faktor kepercayaan moral yang dimiliki oleh 

pengguna x yang nilainya dapat diubah melalui pengendalian sosial f. Pada 

diagram kelas dinyatakan sebagai kelas Moral Belief. 

∪



 

 

 mb ∈ MB : MB ⊂C  (15) 

 MB  = {mb1, mb2, ... mbn}  (16) 

 MB  = { ‘Sikap pada Pornografi’, ‘Sikap pada Rasisme’}  (17) 

 

8.) Faktor keterikatan 

Faktor keterikatan a adalah faktor keterikatan yang dimiliki oleh pengguna x yang 

nilainya dapat diubah melalui pengendalian sosial f. Pada diagram kelas 

dinyatakan sebagai kelas Attachment. 

 a ∈ A : A ⊂C  (18) 

 A  = {a1, a2, ... an}  (19) 

 A  = { ‘ikatan keluarga’, ‘ikatan teman’} (20) 

Misal, jika ikatan dengan keluarga adalah a1 = 4 dan ikatan dengan teman adalah 

a2 = 6, maka vax vektor nilai ikatan pada pengguna x. 

 vax  = [a1 a2] = [4 6] (21) 

 

9.) Faktor komitmen dan keterlibatan 

Faktor komitmen dan keterlibatan ic adalah faktor komitmen dan keterlibatan 

yang dimiliki oleh pengguna x. Pada diagram kelas dinyatakan sebagai kelas 

Involvement and Commitment. 

 ic ∈ IC : IC ⊂C  (22) 

 IC  = { ic1, ic2, ... icn}  (23) 

 IC  = { ‘keterlibatan pada forum’, ‘keterlibatan pada blog’ } (24) 

 

10.) Penyimpangan 

Penyimpangan d menandakan pengguna x menyimpang atau tidak. D adalah 

penyimpangan yang dikendalikan melalui MB, A, dan IC.  Pada diagram kelas 

dinyatakan sebagai kelas Deviance. 

 d ∈ D : D ⊂C  (24)  

 D  = {d1, d2, ... dn}  (25) 

 D  = {‘ pornografi’, ‘ rasis’}  (26) 

 mb ∨  a ∨  ic ⇒ d (27) 

 



 

 

11.) Teknologi 

Teknologi z adalah teknologi yang digunakan pada SJS, dapat berupa Teknologi 

Koersif atau Teknologi Persuasif. Pada diagram kelas dinyatakan sebagai kelas 

SNS Technology. 

 z ∈ Z | Z adalah himpunan teknologi SJS (28) 

 Z = ZC ∪  ZP | ZC ⊂  Z ∧  ZC ⊂  Z (29) 

 

12.) Teknologi Persuasif 

Teknologi Persuasif  zp digunakan pada pengendalian sosial fp. Pada diagram kelas 

dinyatakan sebagai kelas Persuasive Technology. 

 zp ∈ ZP : ZP ⊂  Z  (30) 

 ZP  = {zp1, zp 2, ... zpn}  (31) 

 

13.) Teknologi Koersif 

Teknologi Persuasif  zc digunakan pada pengendalian sosial fc. Pada diagram kelas 

dinyatakan sebagai kelas Coercive Technology. 

 zc ∈ ZC : ZC ⊂  Z  (32) 

 ZC  = {zc1, zc 2, ... zcn}  (33) 

 

Contoh kasus penggunaan spesifikasi formal dari model pengendalian sosial pada 

komunitas SJS dapat dilihat pada Lampiran E. 

 

IV.4 Salah Satu Teknologi Koersif: Model Identifikasi Penyimpang pada 

SJS 

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis yang diperoleh pada Subbab III.2, yaitu 

penyimpang cenderung berbeda dari bukan penyimpang pada karakteristik 

tertentu,  suatu model identifikasi penyimpang dapat dirancang. Model identifikasi 

penyimpang merupakan bagian dari komponen Teknologi Koersif. Penyusunan 

model identifikasi penyimpang ini diinspirasi oleh value system modeling karya 

Macedo dan Camarinha-Matos (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2008, hal. 

277-296).  

 



 

 

 

Gambar IV.3  Diagram kelas model identifikasi penyimpang pada SJS 

berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh pengguna. 

 

Secara garis besar, model identifikasi penyimpang bekerja seperti sebuah fungsi 

yang mengevaluasi pengguna SJS dengan menentukan apakah pengguna tersebut 

adalah penyimpang atau bukan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya (misal: 

jumlah teman, durasi keanggotaan, dan jumlah diblok).  Fungsi mendapat 

masukkan berupa pengguna. Kumpulan karakteristik pengguna tersebut kemudian 

diperoleh dan tiap-tiap karakteristik dievaluasi dengan membandingkannya 

terhadap karakteristik umum yang dimiliki oleh penyimpang. Karakteristik umum 

yang dimiliki oleh penyimpang dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan menggunakan decision tree yang dapat mengklasifikasikan 

penyimpang dan bukan penyimpang berdasarkan karakteristik mereka. Jika hasil 

pada karakteristik tertentu  nilai pengguna sama dengan nilai penyimpang maka 

pengguna tersebut positif adalah penyimpang dan sebaliknya. Karena karakteristik 

yang dimiliki oleh pengguna pada umumnya lebih dari satu, maka perlu 

mengagregasikan hasil-hasil evaluasi karakteristik ke dalam suatu fungsi agregasi 

evaluasi karakteristik. Hasil agregasi evaluasi karakteristik menentukan apakah 



 

 

pengguna tersebut adalah penyimpang atau bukan. Diagram kelasnya dapat dilihat 

pada Gambar IV.3. 

 

Seperti yang terlihat pada Gambar IV.3, kelas model identifikasi penyimpang 

tersusun atas kelas fungsi agregasi evaluasi karakteristik dan kelas pengguna yang 

dievaluasi. Kelas pengguna tersusun atas kelas karakteristik yang dapat berupa 

karakteristik numerik dan karakteristik ordinal. Kelas karakteristik dievaluasi oleh 

kelas fungsi evaluasi karakteristik. Kumpulan kelas fungsi evaluasi karakteristik 

bergabung menyusun kelas fungsi evaluasi pengguna. Hasil evaluasi kelas fungsi 

evaluasi karakteristik diagregasi oleh fungsi agregasi evaluasi karakteristik 

menghasilkan kelas evaluasi yang menentukan apakah pengguna adalah 

penyimpang atau bukan. Formalisasi model identifikasi penyimpang adalah 

sebagai berikut. 

 

1.) Model Identifikasi Penyimpang 

Model identifikasi penyimpang MIP terdiri dari fungsi evaluasi F dan pengguna S 

yang dievaluasi. Pada diagram kelas dinyatakan sebagai kelas Deviant 

Identification Model. 

 MIP  = <F, S>  (34) 

 

2.) Pengguna yang dievaluasi 

Pengguna x  adalah pengguna yang dievaluasi apakah penyimpang atau bukan. 

Pada diagram kelas dinyatakan sebagai kelas User. Jika x elemen S, maka x 

merupakan pengguna yang dievaluasi. 

 x ∈ S | S adalah kumpulan pengguna yang dievaluasi  (35) 

 

 

 

3.) Fungsi 

Fungsi f adalah fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi pengguna x. F adalah 

superkelas dari kelas User Evaluation Function dan Characteristic Evaluation 

Function. 



 

 

 F adalah himpunan fungsi f (36) 

 F = FC ∪  FU (37) 

 

4.) Fungsi evaluasi pengguna 

Fungsi fu digunakan untuk mengevaluasi pengguna apakah penyimpang atau 

bukan. Fungsi fu terdiri dari satu atau lebih fungsi evaluasi karakteristik fc, di 

mana operasi antara fungsi evaluasi karakteristik fc beragam disesuaikan dengan 

kebutuhan atau kondisi lingkungan. Pada diagram kelas dinyatakan sebagai kelas 

User Evaluation Function. 

 fu : Sf  → Y di mana Sf ⊂  S  (38) 

 FU = <FC> (39) 

 fu (x) | x ∈ Sf ∧  fu ∈ FU ∧  FU ⊂  FU (40) 

 FU adalah himpunan fu 

Misal, fungsi fu(x) = fc1(x)  fc2(x) = evaluasiJumlahTeman(x.c1) ∧  

evaluasiStatusMarital(x.c2).  

 

5.) Fungsi evaluasi karakteristik 

Fungsi fc digunakan untuk mengevaluasi karakteristik c pengguna x.  

 fc : Cf → Y di mana Cf ⊂  S  (41) 

 fc (c) | c ∈ Cf ∧  fc ∈ FC (42) 

 FC adalah himpunan fc 

Misal, fungsi fc1(x) = evaluasiJumlahTeman(x.c1) yang berisi rule jika jumlah 

teman kurang dari 5 maka pengguna x adalah ‘penyimpang’. 

 

6.) Karakteristik 

Karakteristik c adalah karakteristik milik pengguna x yang dievaluasi oleh fungsi 

evaluasi karakteristik. Pada diagram kelas dinyatakan sebagai kelas 

Characteristics. 

 c ∈ C : C = CN∪CQ (43) 

 C = {c1, c2, ... cn}  (44) 

 C = { ‘jumlah teman’, ‘durasi keanggotaan’} (45)  

 

∧



 

 

7.) Karakteristik kualitatif 

Karakteristik kualitatif adalah karakteristik c dengan nilai ordinal. Pada kelas 

diagram dinyatakan sebagai kelas Ordinal. 

 c  ∈ CQ : CQ ⊂Q (46) 

 Q = {q1, q2, ..., qn} : qi adalah ordinal (47) 

Misal, jika c1 adalah status marital maka c1 dapat bernilai ‘single’, ‘ in 

relationship’, ‘ married’, atau ‘hidden’. 

 

8.) Karakteristik numerik 

Karakteristik numerik adalah karakteristik c dengan nilai numerik. Pada kelas 

diagram dinyatakan sebagai kelas Numeric. 

 c  ∈ CN  | CN ⊂  R (48)  

 R adalah bilangan real 

 CN adalah himpunan karakteristik numerik 

Misal, jika c2 adalah jumlah teman maka c2 bernilai numerik. 

 

9.) Nilai 

Nilai y adalah hasil dari evaluasi pengguna atau evaluasi karakteristik, misalnya 

penyimpang atau bukan penyimpang. Pada diagram kelas dinyatakan sebagai 

kelas Value. 

 Y = {y1, y2, ..., yn } : yi adalah ordinal  (49) 

 (misal: ‘penyimpang’, ‘bukan penyimpang’) 

 y = fu (x) (50)  

 y = fc (c) (51) 

 

Model identifikasi penyimpang ini dapat digunakan sebagai acuan spesifikasi 

dalam mengimplementasikan identifikasi penyimpang pada SJS. Contoh kasus 

penggunaan spesifikasi formal model identifikasi penyimpang dapat dilihat pada 

Lampiran E. 

 



 

 

IV.5 Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan Kerangka Kerja Penelitian Sistem Informasi yang diajukan oleh 

Hevner dkk. (Hevner, March, Park, & Ram, 2004), penelitian ini memberikan 

kontribusi bagi fondasi basis pengetahuan (knowledge base), yaitu pembangunan 

model pengendalian sosial dan konfirmasi ulang teori dan pendekatan ,dan bagi 

lingkungan (environment), memberikan saran bagi peran stakeholder, strategi 

organisasi, dan teknologi pengendalian sosial. 

 

IV.5.1 Kontribusi bagi Fondasi Basis Pengetahuan 

Bagi fondasi basis pengetahuan, penelitian ini memberikan kontribusi pada model 

dan teori.  

 

IV.5.1.1 Model 

Penelitian ini menghasilkan Model Pengendalian Sosial komunitas SJS yang 

menyatakan pengendalian sosial dapat dilakukan pada dua lapisan, yaitu pada 

lapisan teknologi jejaring sosial dan lapisan interaksi sosial—lapisan yang 

dibangun di atas lapisan teknologi tersebut. Teknologi dapat menjadi media atau 

alat pendukung pengendalian sosial melalui interaksi sosial, atau dapat bekerja 

tanpa melalui interaksi sosial sama sekali. Pada lapisan sosial, ada 3 faktor yang 

mempengaruhi tingkat penyimpangan, yaitu kepercayaan moral, keterikatan, dan 

komitmen dan keterlibatan. Pada lapisan teknologi, terdapat dua komponen yang 

dapat digunakan untuk mengurangi penyimpangan, yaitu Teknologi Persuasif dan 

Teknologi Koersif. Spesifikasi model formal pengendalian sosial pada komunitas 

SJS dan spesifikasi formal model identifikasi penyimpang yang dirancang pada 

penelitian ini dapat digunakan oleh perancang sebagai acuan atau spesifikasi 

penerapan pengendalian sosial pada komunitas SJS dan juga untuk memahami 

struktur dan cara kerja pengendalian sosial pada komunitas SJS. 

 

IV.5.1.2 Teori dan Pendekatan 

Bagi Teori Pengendalian Sosial, penelitian ini mengkaji ulang faktor-faktor 

pengendalian sosial yang diajukan oleh Hirschi (1969) pada lingkungan baru, 

yaitu SJS. Hasilnya, untuk saat ini, faktor keterikatan berupa jumlah teman pada 



 

 

SJS, dan keterlibatan berupa jumlah posting pada forum dan blog, belum dapat 

digunakan sebagai ukuran menentukan penyimpangan seseorang, karena ikatan 

dan keterlibatan pada SJS belum sepenuhnya merepresentasikan ikatan dan 

keterlibatan pada dunia nyata. Walaupun begitu, hasil analisis menunjukkan 

bahwa faktor komitmen dan keterlibatan memang kurang pada beberapa atribut 

penyimpang, yaitu penyimpang cenderung tidak terikat pernikahan, tidak terlibat 

pada forum atau blog, ikut SJS lebih untuk mencari pacar dan teman kencan 

daripada mencari teman, dan menyatakan lokasi dirinya tidak terjangkau atau 

dirahasiakan (memberikan kesan anonymity). 

 

Bagi Value Sensitive Design, penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nilai-

nilai perlu diperjelas khususnya bagi aplikasi-aplikasi yang menyangkut interaksi 

manusia dengan manusia, di mana terdapat lebih dari satu pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). SJS lebih dari sekedar interaksi manusia dengan 

mesin. SJS adalah tentang komunitas—interaksi  sosial—di mana peran sistem 

nilai adalah sentral.  

 

Bagi Teknologi Persuasif, terdapat prospek yang sangat besar untuk menerapkan 

Teknologi Persuasif dalam rangka pengendalian sosial, yaitu bagaimana 

menggunakan Teknologi Persuasif untuk memperkuat faktor-faktor kepercayaan 

moral, keterikatan, dan komitmen dan keterlibatan, dalam pengendalian sosial. 

 

Bagi Rekayasa Pengendalian Sosial, penelitian ini menemukan bahwa 

penyimpang berbeda dari bukan penyimpang pada beberapa atribut. Atribut-

atribut tersebut dapat digunakan sebagai variabel-variabel pada proses identifikasi, 

pengawasan, dan eliminasi penyimpang.  

 

IV.5.2 Rekomendasi bagi Lingkungan 

Bagi lingkungan, penelitian ini memberikan rekomendasi pada peran stakeholder, 

organisasi, dan teknologi. 

 



 

 

IV.5.2.1 Peran Stakeholder 

Penelitian ini membagi stakeholder ke dalam 3 bagian, pemilik SJS, pengembang 

SJS, dan pengguna/komunitas SJS. 

1. Pemilik SJS adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas SJS 

secara keseluruhan. Pemilik SJS bertanggung untuk mendefinisikan latar 

belakang dan tujuan SJS, nilai-nilai dan norma yang berlaku pada SJS, 

hingga kepada bentuk formalnya, yaitu aturan penggunaan SJS—

semuanya itu bergantung kepada jenis SJS itu sendiri (SJS pertemanan 

tentu berbeda dari SJS untuk para profesional). Pemilik SJS juga 

bertanggung jawab menetapkan strategi pengendalian sosial yang tepat 

bagi SJS-nya . 

2. Pengembang SJS adalah pihak yang membangun SJS. Pengembang SJS 

bertanggung jawab merancang dan menyediakan teknologi demi 

terwujudnya strategi dan tujuan yang ditetapkan oleh pemilik SJS dalam 

rangka pengendalian sosial.  

3. Komunitas SJS adalah pengguna SJS dan mereka dapat dilibatkan dalam 

usaha pengendalian sosial. Mereka memiliki tanggung jawab untuk 

berkontribusi positif bagi pembangunan komunitas SJS, termasuk 

mematuhi peraturan penggunaan dan turut serta dalam pengendalian 

sosial—saling mengawasi satu sama lain. 

 

IV.5.2.2 Strategi Organisasi 

Karena nilai-nilai memiliki peran yang sentral bagi komunitas, pada tingkat 

strategi organisasi, penelitian ini merekomendasikan perlunya memperjelas nilai-

nilai yang berlaku pada SJS. Ini termasuk mendefinisikan latar belakang dan 

tujuan SJS, sistem nilai, norma-norma, hingga wujud formalnya berupa aturan 

penggunaan SJS, dan dipertegas melalui sosialisasi dan edukasi pengguna.  

 

Strategi pengendalian sosial komunitas SJS juga perlu dibuat. Strategi 

pengendalian sosial dapat dilakukan melalui integrasi sosial, yaitu dengan 

memperkuat faktor kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen dan 

keterlibatan. Penggunaan teknologi sangat penting karena semua interaksi sosial 



 

 

pada SJS dimediasi oleh teknologi. Teknologi Persuasif digunakan untuk 

mendukung faktor-faktor tersebut. Pada kondisi di mana integrasi sosial lemah 

dan pengendalian diri kurang, kehadiran Teknologi Koersif sangat penting karena 

kita tidak bisa mengharapkan pengguna SJS saling mengendalikan satu sama lain. 

 

IV.5.2.3 Teknologi 

Rekomendasi bagi teknologi dijelaskan pada Subbab IV.6. 

 

IV.6 Implikasi Perancangan 

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengajukan beberapa implikasi 

perancangan, yaitu: 

1. Perlunya memperhitungkan nilai-nilai ke dalam perancangan SJS, 

khusus nilai-nilai moral. SJS sebaiknya memiliki rancangan yang dapat 

memperkuat faktor-faktor kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen 

dan keterlibatan, jika hendak melakukan pengendalian sosial melalui 

pendekatan integrasi sosial. Value Sensitive Design  (Friedman, Khan Jr., 

& Borning, 2008) dapat digunakan untuk melibatkan nilai-nilai moral 

dalam perancangan teknologi. 

2. Karena kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen dan keterlibatan 

merupakan faktor-faktor penting dalam pengendalian sosial, maka 

penelitian ini mengusulkan pemanfaatan Teknologi Persuasif untuk 

memperkuat faktor-faktor tersebut. Pendekatan tersebut ditujukan untuk 

mengubah sikap dan perilaku pengguna berkaitan dengan faktor-faktor 

tersebut. 

3. Perlunya memfasilitasi komunitas melakukan pengendalian sosial 

karena komunitas SJS juga (dapat) melakukannya. Saat ini, mereka dapat 

melakukan pengendalian sosial informal melalui fasilitas komunikasi yang 

ada, seperti personal message, comment, atau chat, atau juga melalui 

fasilitas yang khusus dirancang untuk pengendalian sosial, seperti report 

abuse, block users, dan reputation building.  

4. Karena makna label pertemanan di dunia maya tidak sama dengan makna 

pertemanan di dunia nyata, dua sikap direkomendasikan.  



 

 

a. Sikap yang pertama, jejaring sosial di dunia maya tidak lebih dari 

sekedar alat atau perluasan buku telpon yang memuat berbagai 

informasi tentang orang-orang yang berada pada daftar teman. 

Dengan demikian arti kata teman bertambah satu lagi, yaitu teman 

pada jejaring sosial.  

b. Sikap kedua, memberikan makna terhadap setiap ikatan yang 

terbentuk pada SJS. Makna ikatan dapat diperjelas dengan 

membuat arti ikatan tidak berstatus tunggal, tetapi perlu diperkaya 

dalam jenis (teman, keluarga, rekan kerja) dan kualitasnya 

(kenalan, teman, teman dekat) (Boyd D. M., 2004) (Fono & Kate, 

2006). Makna tersebut diharapkan bukan hanya sekedar variasi 

pemberian nama pada label ikatan. Suatu mekanisme dibutuhkan 

untuk mewujudkan makna tersebut dan ini memerlukan penelitian 

lebih lanjut. Makna ikatan juga dapat diperjelas dengan 

memberikan alasan dibalik interaksi mereka, misalnya berinteraksi 

karena kesamaan objek atau aktivitas seperti yang terdapat pada 

SJS khusus/berorientasi minat. Pada lapisan teknologi, Breslin dan 

Decker mengusulkan konsep object-centered social network untuk 

memberikan makna bagi ikatan jejaring sosial menggunakan 

semantik, dimana setiap pengguna, walaupun berbeda SJS tetap 

terhubung oleh objek atau aktivitas mereka (Breslin & Decker, 

2007). 

5. Karena komitmen dan keterlibatan merupakan faktor yang penting bagi 

pengendalian sosial, tetapi hasil analisis menunjukkan kurangnya 

keterlibatan pengguna pada forum dan blog, penelitian kemudian 

mengusulkan: 

a. Mendorong pengguna menginvestasikan dirinya ke dalam SJS 

dengan menerapkan sistem penghargaan dan pembangunan 

reputasi atau menekankan keuntungan yang akan mereka peroleh 

jika mereka berinvestasi pada SJS. 

b. Mengintegrasikan SJS dengan SJS, forum, atau blog lain. 

Dengan melakukannya, seorang pengguna tidak perlu lagi 



 

 

membuat profil berulang-ulang ketika mendaftar di banyak SJS, 

forum, atau blog. Selain itu, keterlibatan mereka diberbagai forum 

atau blog dapat dimonitor dan diagregasikan untuk menilai 

investasi mereka secara keseluruhan.  

6. Menggunakan perbedaan antara penyimpang dan bukan penyimpang 

untuk Identifikasi dan Pengawasan. Dengan menggunakan atribut-

atribut tersebut, penyimpang dapat diidentifikasi, dilanjutkan  dengan 

pengawasan, dan terakhir eliminasi jika memang diperlukan (misalnya 

menghapus pengguna dari SJS). Untuk menerapkan teknologi ini 

dibutuhkan penguasaan teknik-teknik lanjut, seperti image/pattern 

recognition, text/data mining, dan social network analysis. 

7. Karena adanya keragaman nilai yang dimiliki oleh para pengguna SJS dan 

sukarnya menentukan apakah content dianggap menyimpang atau tidak 

oleh pengguna, maka dapat dilakukan personalisasi content berdasarkan 

nilai-nilai yang pengguna miliki (personalized contents based on user 

values). Contents yang ditampilkan pada pengguna SJS hanyalah contents 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya. 

 

IV.7 Kesimpulan Perancangan dan Rekomendasi 

Penelitian menyimpulkan bahwa model pengendalian sosial dapat dilakukan pada 

dua lapisan, yaitu pada lapisan teknologi jejaring sosial dan lapisan interaksi 

sosial—lapisan yang dibangun di atas lapisan teknologi tersebut. Teknologi dapat 

menjadi media atau alat pendukung pengendalian sosial melalui interaksi sosial, 

atau dapat bekerja tanpa melalui interaksi sosial sama sekali. Pada lapisan sosial, 

ada 3 faktor yang mempengaruhi tingkat penyimpangan, yaitu kepercayaan moral, 

keterikatan, dan komitmen dan keterlibatan. Pada lapisan teknologi, terdapat dua 

komponen yang dapat digunakan untuk mengurangi penyimpangan, yaitu 

Teknologi Persuasif dan Teknologi Koersif. Beberapa implikasi perancangan 

diusulkan, yaitu (1) Perlunya memperhitungkan nilai-nilai ke dalam perancangan 

SJS; (2) Mengusulkan pemanfaatan Teknologi Persuasif; (3) Memfasilitasi 

komunitas melakukan pengendalian sosial; (4) Memberikan makna terhadap 

setiap ikatan yang terbentuk pada SJS; (4) Mendorong pengguna 



 

 

menginvestasikan dirinya ke dalam SJS; (5) Mengintegrasikan SJS dengan SJS, 

forum, atau blog lain; dan (6) Menggunakan perbedaan antara penyimpang dan 

bukan penyimpang untuk Identifikasi dan Pengawasan.  

  



 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

 

Bab V berisi kesimpulan keseluruhan yang diperoleh penelitian, dan saran bagi 

penelitian dan pengembangan selanjutnya. 

 

V.1 Kesimpulan Penelitian 

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Melalui studi literatur, penelitian ini menetapkan tiga faktor pengendalian 

sosial yang jika diperkuat dapat mempengaruhi penyimpangan pengguna 

SJS. Tiga faktor tersebut adalah faktor kepercayaan moral, faktor 

keterikatan, dan faktor komitmen dan keterlibatan. Ketiga faktor diperoleh 

dari Teori Pengendalian Sosial yang diajukan oleh Hirschi (1969) dalam  

(Stolley, 2005) (Longshore dkk., 2005) (Welch dkk., 2008). 

2. Dengan menggunakan analisis kualitatif melalui observasi langsung ke 

SJS Fupei. Com dan Kombes.com, penelitian ini menemukan bahwa pada 

SJS terdapat nilai-nilai. Khusus pada SJS pertemanan, hiburan merupakan 

nilai yang dominan, tetapi ada beragam interpretasi mengenai nilai hiburan 

ini—kita dapat melakukan apa pun untuk bersenang-senang atau tetap 

memperhatikan norma-norma yang berlaku. Perbedaan pemahaman nilai-

nilai ini dapat membawa komunitas kepada konflik. Oleh karena itu, 

memperjelas sistem nilai yang berlaku melalui aturan merupakan suatu 

kebutuhan. 

3. Dengan menggunakan analisis kuantitatif pada data Fupei.com 

menggunakan teknik statistik inferensial dan deskriptif, penelitian ini 

menemukan bahwa penyimpang secara signifikan berbeda dari bukan 

penyimpang pada beberapa karakteristik, yaitu penyimpang cenderung 

memiliki durasi keanggotaan yang lebih singkat, jumlah profil dilihat yang 

lebih banyak, jumlah pesan yang diterima lebih banyak daripada bukan 

penyimpang. Penyimpang juga secara tidak signifikan berbeda dari bukan 

penyimpang pada beberapa karakteristik, yaitu penyimpang memiliki 

jumlah teman yang lebih banyak, aktivitas pada forum atau blog yang 

lebih rendah, dan rata-rata umur yang tidak jauh berbeda dari bukan 



 

 

penyimpang. Penyimpang juga cenderung menyatakan diri sebagai 

perempuan, tidak terikat pernikahan, ikut SJS lebih untuk mencari pacar 

atau teman kencan daripada mencari teman, lokasi asal tidak terjangkau 

atau dirahasiakan, dan profil mengandung kata-kata tabu. 

4. Berdasarkan temuan pada tahap analis dan hasil dari kajian terkait, 

penelitian ini merancang suatu model pengendalian sosial pada SJS. 

Model diformalisasikan menggunakan metode formal sehingga diperoleh 

spesifikasi yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi implementasi 

pengendalian sosial pada komunitas SJS. Model pengendalian sosial 

terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan teknologi jejaring sosial dan lapisan 

interaksi sosial. Pada lapisan sosial, terdapat 3 faktor penentu 

penyimpangan, yaitu kepercayaan moral, keterikatan, dan komitmen dan 

keterlibatan. Pada lapisan teknologi, terdapat 2 komponen, yaitu  

Teknologi Persuasif dan Teknologi Koersif. Teknologi Model 

pengendalian sosial pada komunitas SJS yang dirancang pada penelitian 

ini masih perlu diuji lebih lanjut, misalnya melalui simulasi atau 

penerapan pada kondisi dunia nyata. 

 

V.2 Saran bagi Penelitian dan Pengembangan Selanjutnya 

Beberapa saran dan penelitian yang penelitian ini dapat berikan, yaitu: 

1. pada tahap analisis kuantitatif ditemukan bahwa pemnyimpang cenderung 

memiliki karakteristik tertentu yang membedakan mereka dari bukan 

penyimpang. Untuk lebih memperjelas alasan dibalik kecenderungan 

tersebut, analisis kualitatif melalui wawancara juga perlu dilakukan. 

Model pengendalian sosial pada komunitas SJS dirancang berdasarkan 

studi kasus pada SJS pertemanan. Untuk melihat perbedaan dan persamaan 

karakteristik berbagai jenis SJS terhadap pengendalian sosial 

komunitasnya, penelitian lebih lanjut pada jenis-jenis SJS lainnya juga 

dapat dilakukan. 

2. Dalam mengekstraksi perbedaan antara penyimpang dan bukan 

penyimpang, penelitian ini menggunakan teknik statistik inferensial dan 

deskriptif dan visualisasi sederhana dari Analisis Jejaring Sosial. Teknik 



 

 

yang lanjut, seperti text mining, data mining, dan image recognition, dapat 

digunakan untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan presisi.  

3. Pada tahap analisis, hanya digunakan dua kategori penyimpangan, yaitu 

penyimpang dan bukan penyimpang. Faktanya, di dunia nyata maupun 

maya terdapat lebih dari dua kategori penyimpang, yaitu tidak 

menyimpang, sedikit menyimpang, setengah menyimpang, sangat 

menyimpang, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

bagaimana menggolongkan penyimpang ke dalam kategori-kategori yang 

lebih rinci dan mengidentifikasi karakteristik masing-masing kategori 

penyimpangan. Dengan mengetahui derajat penyimpangan pengguna SJS, 

pencegahan dapat dilakukan sebelum pengguna benar-benar menyimpang 

dan pemilik SJS dapat memberikan tindakan yang tepat—apakah tindakan 

hanya berupa teguran ataukah sampai kepada penghapusan profil 

penyimpang dari SJS. 

4. Pada perancangan model, aspek-aspek pengendalian sosial, seperti 

preventif, represif, punitif, korektif, kompulsif, pervasif, formal, dan 

informal, belum diperhitungkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut 

mengenai aspek-aspek pengendalian sosial dalam konteks SJS dan 

bagaimana mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam model perlu 

dilakukan. Model pengendalian sosial pada komunitas SJS yang diusulkan 

pada penelitian ini bukanlah model yang statis. Model dapat 

dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan lapisan baru, 

faktor pengendalian sosial, atau komponen pada lapisan teknologi. 
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Lampiran A Data Forum dan Grup Diskusi Fupei dan Kombes 

 

A.1. FUPEI 

Kategori Forum Thread Posts 

Selamat Datang di  

Forum FUPEI 

Pengumuman 144 6559 

Kritik dan Saran 231 4612 

Tolongin dong... 133 1411 

Latihan/OOT 200 15290 

Komunitas FUPEI Tentang FUPEI 208 9452 

Kumpul Bareng 238 17704 

Perkenalkan Diri 1473 25453 

Dunia FUPEI Dunia Cowok 335 8938 

Dunia Kita 1198 50529 

Perjodohan 255 9918 

Orangtua & Anak 31 134 

Santai di FUPEI Selebriti 184 7359 

Humor 3460 43501 

Musik 399 8850 

TV & Film 332 5674 

Cerita di FUPEI Tentang Kehidupan 1360 17675 

Cerita Cinta 609 13202 

Tentang Romantika 696 18437 

Cerita Seram 157 3725 

Cerita Pendek 395 5931 

Hobi di FUPEI Seni dan Fotografi 107 2582 

Otomotif 104 2391 

Buku, Komik dan Majalah 142 1792 

Komputer 554 7465 

Games 206 2578 

Handphone 246 3399 

Binatang Peliharaan 33 537 

Olah Raga 236 2623 

Teknologi 17 282 

Jalan-jalan dan Makanan 247 3484 

Aktifitas di FUPEI Jual Beli 240 1622 



 

 

Kategori Forum Thread Posts 

Bicara Bebas 202 5447 

Kesehatan 480 4291 

Lowongan Pekerjaan 267 956 

Perkantoran 164 1281 

Sekolah dan Kampus 123 1604 

Kegiatan Sosial 133 1711 

Pembelajaran 96 1233 

Kegiatan Akhir Pekan 156 2336 

 

Note: data diambil tanggal 01 Maret 2009 16:29:16 dari 

http://www.fupei.com/IDForum-classic.html 

 

A.2. KOMBES 

A.2.1. Forum Kombes 

Kategori Sub Kategori Topik Replies 

Life Style Seks dan kesehatan 9 34 

Undercover 12 31 

Tren 2 3 

Beauty 2 7 

Pendidikan 5 17 

Religi 2 0 

Love and Life Love 32 26 

Family 3 6 

Friends 2 31 

Hobby Cooking & Kuliner 3 10 

Sports 5 3 

Otomotif 2 1 

Handphone & Gadgets 4 9 

Gaming 2 7 

Hewan dan Tanaman 2 2 

Traveling 2 0 

Komputer dan Internet 26 66 

Tulis-Menulis 5 17 

Hobby lainnya 3 21 



 

 

Kategori Sub Kategori Topik Replies 

Finance Forex Trading 1 6 

Bursa Saham 1 2 

Investasi dan Peluang Usaha 5 13 

Lowongan Pekerjaan 2 6 

KTA dan Kartu Kredit 0 0 

Entertainment Musik 5 12 

Film 2 1 

Televisi 0 0 

Gosip 2 11 

Jokes 12 14 

Umum Latihan Posting 2 4 

Kenalan 3 35 

Gossip & Berita Member Kombes 2 15 

Crazy Ideas 0 0 

Official Kritik, Saran, dan Pertanyaan 5 11 

Abuse dan Error Report 0 0 

Support 9 15 

Pengumuman 2 0 

Donatur 0 0 

Moderator 0 0 

Bursa Jual-Beli Computer,Gadget, IT & Electronic 0 0 

Solusi dan Jasa 1 2 

Otomotif 2 3 

Home & Property 0 0 

Fashion 1 0 

Lain-lain 3 3 

 

*data diambil tanggal 01 Maret 2009 16:28:18 dari 

http://kombes.com/forum.php?c=forum&op=index 

 

 

 

 

 



 

 

A.2.2. Grup Diskusi Kombes 

No. Logo Ʃ Member Deskripsi 

1 

 

413 Bangga Indonesia 
413 members, led by AnOtHeR PLaNnEt - updated 3 month(s) ago 
Zaman Smakin Edan... Globalisasi udah masuk sampai ke pelosok daerah 
hingga hutan belantara di Bumi Indonesia Tercinta ini ( Sampai Sampai 
Mengalahkan program Listrik Masuk Desa... hhahahaa)... 
 
Rasa Cinta Tanah Air Kayak Nya Smakin Luntur dech....  
 
Sebagai Generasi Penerus, yukz Mul... 

2 

 

134 Gokil barenK 
134 members, led by Cahyo Prakoso - updated 3 month(s) ago 
Tempat ini mencoba Tuk Ngilangin Stressss,belajar berbakti pada ORTU,Cinta 
Rupiah, 
Pokoke Gokil gOKILan 
Monggoh Dinikmati Menu Kami >>>....<<<<< 

3 

 

114 YM Maniac 
114 members, led by Dhewa - updated 3 month(s) ago 
Tukeren ID YM Yuk 
All about YM2an Dech 

4 

 

109 Kombes.Com Lovers 
109 members, led by Kombes.Com - updated 4 month(s) ago 
Banyak yang bisa anda bantu untuk Kombes.Com, Silakan Gabung disini! 

5 

 

94 radal community 
94 members, led by Coday Di Hati - updated 3 month(s) ago 
bagi smua nak2 kombes n lo smua nak radal gabung d group ini.. 
 
thxs.. 
 
by : coday 

6 

 

91 Movie,Film,&Cinema 
91 members, led by Ervika Dian Anggia Putri - updated 3 month(s) ago 
Bagi kamu-kamu yang suka dunia perfilman (entah suka nonton atau bikin 
film) dan sinematografi, Gabung di sini yak... 
 
Rolling Action.!! 

7 

 

87 Nature Lover 
87 members, led by Zurich - updated 3 month(s) ago 
Salam Rimba, 
 
nie tempatnya para pecinta alam, saling berbagi cerita, pengalaman guna 
melestarikan alam ini... 

8 

 

84 Iwan Fals Fans Club 
84 members, led by Rudi Gudel - updated 3 month(s) ago 
Siapa saja Penggemar dan Pengagum Bang Iwan, silahkan bergabung disini. 
Kita bisa berbagi cerita, kisah dan kenangan tentang lagu lagu Bang Iwan Fals. 

9 

 

83 KREATOR FILM & VIDEO (KFV) 
83 members, led by Kardy Syaid - updated 3 month(s) ago 
Wadah Kreator Film & Video Indonesia (Indonesian Movie Creator) : 
Sutradarakah anda, di sini kita berkumpul. kameramankah anda, di sini kita 
saling berkaca. pemain filmkah anda, di sini kita menunjukkan gaya. penulis 
skenariokah anda, di sini kita menyebar karya.Penata art kah anda, di sini ki... 

10 

 

72 All About Bandung  
72 members, led by Alfonsus Bayuadi - updated 3 month(s) ago 
Kita berbagi2 informasi tentang Kota Bandung, tentang makanan, tempat hang 
out, tempat cuci_mata, tempat belanja, tempat ngumpul , travel Jakarta 
Bandung sampe tentang mojang2nya juga boleh hehehehe.... pokoknya 100% 
tentang bandung. .  
 
Siapapun boleh gabung dan ngisi2.. gak cuman orang B... 
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64 Public Health Community 
64 members, led by Wawan Setiawan - updated 3 month(s) ago 
Yuk tukar info n berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat melalui 
kesehatan 



 

 

No. Logo Ʃ Member Deskripsi 
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57 user forum.kombes  
57 members, led by Bintang Kobebintang - updated 3 month(s) ago 
Buat kamu yang suka berbagi di forum, ayo join di forum.kombes.com, saatnya 
kita berbagi :) 

13 

 

47 Kombes.Com Event 
47 members, led by Kombes.Com - updated 4 month(s) ago 
Informasi semua event kombes, gathering dan acara lainnya, silakan disini! 

14 

 

34 Kombes.Com Bisnis 
34 members, led by Kombes.Com - updated 4 month(s) ago 
Ingin berbisnis dengan kami, silakan gabung disini! 

15 

 

30 KAMASUTRA INDONESIA 
30 members, led by Casmi Jasman - updated 2 month(s) ago 
E-BOOK RAHASIA BERCINTA KAMASUTRA 
 
E-BOOK INI DISUSUN ATAS PERMINTAAN BANYAK PIHAK BAIK 
PRIA DAN WANITA 
YANG INGIN MENGETAHUI LEBIH LANJUT DIDALAM KEHIDUPA N 
SEX YANG HARMONIS 
 
BIAYA PENGANTI HANYA RP 150.000,-- 
 
TRANSFER KE BCA REK NO : 067 160 7006 A/N MARSELLY 
INDRIANTY 
... 
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26 Business Sharing 
26 members, led by Adithia Timothy - updated 3 month(s) ago 
forumnya anak bangsa yang ingin sharing,bertanya dan berbagi pengalaman 
cara dan aturan berbisnis yang pernah atau akan dijalani.Apapun asalkan Halal 
dan tidak melanggar hukum dan harus menghasilkan profit bagi kita dan 
keuntungan bagi lingkungan sekitarnya. 

17 

 

26 sex n sexs 
26 members, led by Dion Garnita - updated 2 month(s) ago 
sex n sexs, berbagi pengalaman pertama mu melakukan xxx atau apapun yang 
berhubungan dengan sex n sexs... ngesexs itu nikamat, betul? klo g menikmati 
berati lo g normal, betul? kita diskusi terbuka, g usah malu maulu maluin jg 
boleh.. hehee.. menurut pendapat lo2 pade sexs tu apa c? pernah kaga M... 
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25 Kombes Blogger 
25 members, led by Swastika Andi - updated 4 month(s) ago 
Tempat berkumpulnya para penulis blog. Apapun aplikasinya (Blogger, 
Wordpress, dll) boleh gabung disini. Publikasikan LINK artikel terbaru blog 
Anda disini. 
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22 Rang Awak 
22 members, led by Q Q - updated 3 week(s) ago 
Iko tampek singgah urang Minang...ups, bukan bermaksud sukuisme, tapi 
sakadar mampaarek tali silaturahim antaro urang sa kampuang. kalau ado pulo 
dunsanak yang dari daerah lain nio bagabuang, indak baa juo do. 
 
Iko tampek singgah manjadi palanta di dunia antah barantah....salah satu 
palanta... 

20 

 

17 banyak Manfaat 
17 members, led by Rachmat Assiddiq - updated 3 month(s) ago 
Tempat Berbagi informasi dan peluang  

 

*data diambil tanggal 02 Maret 2009 14:35:47 dari 

http://kombes.com/browse_groups.php?s=num_members%20DESC&v=0&group

cat_id=0&p=2  

  



 

 

Lampiran B Profil FUPEI  

 

FUPEI—Friend Uniting Program Especially Indonesia—adalah sebuah SITUS 

komunitas yang berisi tentang jurnal persahabatan dan kreatifitas di internet, 

dikhususkan untuk kalangan Indonesia, FUPEI terus berusaha untuk 

mengembangkan fasilitasnya agar tidak kalah dengan fasilitas website-website 

yang sejenis diluar, memiliki anggota sebanyak 80.000 lebih orang dengan 96,3 

persen adalah pengguna yang berasal dari Indonesia. 

 

Fupei diharapkan dapat menjadi portal anak muda terbesar di Indonesia dengan 

menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang berguna untuk kepentingan 

membernya. Dan mengenalkan ke dunia Internasional bahwa anak muda 

Indonesia kreatif dan bersahabat. "Selain itu, Fupei juga diharapkan dapat 

menciptakan rasa persatuan, kesatuan dan memperkaya persahabatan tanpa 

memandang latar belakang. Karena motto kami adalah 'without friends, we're 

nothing'," ujar pihak Bije Multimedia selaku manajemen Fupei melalui 

keterangan resminya, Selasa (2/9/2008). 

 

Untuk terus menonjolkan Fupei sebagai situs lokal, Fupei akan dilengkapi dengan 

bahasa pengantar lain. Selain bahasa Indonesia dan Inggris, Fupei juga akan 

dilengkapi dengan bahasa daerah. Hingga saat ini sudah ada lima bahasa daerah 

seperti Jawa, Sunda, Padang, Lampung dan Betawi. Sedangkan beberapa bahasa 

lainnya seperti Bugis, Papua, Palembang dan Manado masih dalam proses 

pengerjaan. Fasilitas unggulan Fupei adalah kostumisasi profil Fupeis, games, 

blog, forum dan chatroom. Fupeis juga dapat menikmati photo album, musik, 

video dan ecard dengan teknologi yang tidak kalah dengan flickr, MySpace, 

YouTube dan Friendster. (srn) 

 

http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/02/90/142212/fupei-

situs-jaringan-sosial-rasa-indonesia 

  



 

 

Lampiran C Aturan Penggunaan FUPEI 

 

Welcome to FUPEI, an online community that connects people through networks 

of friends for dating or making new friends. By using the FUPEI web site (the 

"Web site") you agree to be bound by these Terms of Service (this "Agreement") : 

If you wish to become a Member and communicate with other Members and make 

use of the FUPEI service (the "Service"), read these Terms of Service and indicate 

your acceptance of them by following the instructions in the Sign Up page. 

  

This Agreement sets out the legally binding terms of your use of the Web site and 

your membership in the Service and may be modified by FUPEI at any time and 

without prior notice, such modifications to be effective upon posting by FUPEI on 

the Web site. This Agreement includes FUPEI's acceptable use policy for content 

posted on the web site, FUPEI's Privacy Policy, and any notices regarding the 

Web site.  

1. Eligibility. By using the Web site, you represent and warrant that you have 

the right, authority, and capacity to enter into this Agreement and to abide by 

all of the terms and conditions of this Agreement. 

2. Term. This Agreement will remain in full force and effect while you use the 

Web site and/or are a Member. FUPEI may terminate your membership for 

any reason, at any time. If FUPEI terminates your membership in the Service 

because you have breached the Agreement, you will not be entitled to any 

refund of unused subscription fees. Even after membership is terminated, this 

Agreement will remain in effect. 

3. Content Posted on the Site.  

1. You understand and agree that FUPEI may review and delete any content, 

messages, photos or profiles (collectively, "Content") that in the sole judgment 

of FUPEI violate this Agreement or which might be offensive, illegal, or that 

might violate the rights, harm, or threaten the safety of Members. 

2. You are solely responsible for the Content that you publish or display 

(hereinafter, "post") on the Service, or transmit to other Members. 



 

 

3. By posting Content to any public area of FUPEI, you automatically grant, and 

you represent and warrant that you have the right to grant, to FUPEI an 

irrevocable, perpetual, non-exclusive, fully paid, worldwide license to use, 

copy, perform, display, and distribute such information and content and to 

prepare derivative works of, or incorporate into other works, such information 

and content, and to grant and authorize sublicenses of the foregoing. 

4. The following is a partial list of the kind of Content that is illegal or prohibited 

on the Web site. FUPEI reserves the right to investigate and take appropriate 

legal action in its sole discretion against anyone who violates this provision, 

including without limitation, removing the offending communication from the 

Service and terminating the membership of such violators. It includes Content 

that:  

� is patently offensive to the online community, such as Content that 

promotes racism, bigotry , hatred or physical harm of any kind 

against any group or individual; 

� harasses or advocates harassment of another person; 

� involves the transmission of "junk mail", "chain letters," or 

unsolicited mass mailing or "spamming"; 

� promotes information that you know is false, misleading or promotes 

illegal activities or conduct that is abusive, threatening, obscene, 

defamatory or libelous; 

� promotes an illegal or unauthorized copy of another person's 

copyrighted work, such as providing pirated computer programs or 

links to them, providing information to circumvent manufacture-

installed copy-protect devices, or providing pirated music or links to 

pirated music files; 

� contains restricted or password only access pages, or hidden pages or 

images (those not linked to or from another accessible page) ; 

� displays pornographic or sexually explicit material of any kind; 

� provides material that exploits people under the age of 18 in a sexual 

or violent manner, or solicits personal information from anyone under 

18; 



 

 

� provides instructional information about illegal activities such as 

making or buying illegal weapons, violating someone's privacy, or 

providing or creating computer viruses; 

� solicits passwords or personal identifying information for commercial 

or unlawful purposes from other users; and 

� engages in commercial activities and/or sales without our prior 

written consent such as contests, sweepstakes, barter, advertising, and 

pyramid schemes; 

� solicits people you don't know to add you or accept you as a friend on 

FUPEI.  

 

Even though all of this is strictly prohibited, there is a small chance 

that You might become exposed to such items and You further waive 

Your right to any damages (from any party) related to such exposure.  

5. You must use the Service in a manner consistent with any and all applicable 

laws and regulations. 

6. You may not include in your Member profile any telephone numbers, street 

addresses, last names, URLs or email addresses. 

7. You may not transmit any chain letters or junk email to other Members. 

Although FUPEI cannot monitor the conduct of its Members off the Web site, 

it is also a violation of these rules to use any information obtained from the 

Service in order to harass, abuse, or harm another person, or in order to 

contact, advertise to, solicit, or sell to any Member without their prior explicit 

consent. In order to protect our Members from such advertising or solicitation, 

FUPEI reserves the right to restrict the number of emails which a Member 

may send to other Members in any 24-hour period to a number which FUPEI 

deems appropriate in its sole discretion.  

4. Member Disputes. You are solely responsible for your interactions with other 

FUPEI Members. FUPEI reserves the right, but has no obligation, to monitor 

disputes between you and other Members.  

5. Privacy. Use of the Web site and/or the Service is also governed by our 

Privacy Policy .  



 

 

6. Disclaimers. FUPEI is not responsible for any incorrect or inaccurate Content 

posted on the Web site or in connection with the Service, whether caused by 

users of the Web site, Members or by any of the equipment or programming 

associated with or utilized in the Service. FUPEI is not responsible for the 

conduct, whether online or offline, of any user of the Web site or Member of 

the Service. FUPEI assumes no responsibility for any error, omission, 

interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, 

communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or 

alteration of, user or Member communications. FUPEI is not responsible for 

any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, 

computer online systems, servers or providers, computer equipment, software, 

failure of email or players on account of technical problems or traffic 

congestion on the Internet or at any web site or combination thereof, including 

injury or damage to users and/or Members or to any other person's computer 

related to or resulting from participating or downloading materials in 

connection with the Web and/or in connection with the Service. Under no 

circumstances will FUPEI be responsible for any loss or damage, including 

personal injury or death, resulting from anyone's use of the Web site or the 

Service, any Content posted on the Web site or transmitted to Members, or 

any interactions between users of the Web site, whether online or offline. The 

Web site and the Service are provided "AS-IS" and FUPEI expressly disclaims 

any warranty of fitness for a particular purpose or non-infringement. FUPEI 

cannot guarantee and does not promise any specific results from use of the 

Web site and/or the Service. The service may be temporarily unavailable from 

time to time for maintenance or other reasons. No advice or information, 

whether oral or written, obtained by user from FUPEI or through or from the 

service shall create any warranty not expressly stated herein.  

7. Limitation on Liability. Except in jurisdictions where such provisions are 

restricted, in no event will FUPEI be liable to you or any third person for any 

indirect, consequential, exemplary, incidental, special or punitive damages, 

including also lost profits arising from your use of the Web site or the Service, 

even if FUPEI has been advised of the possibility of such damages. 



 

 

Notwithstanding anything to the contrary contained herein, FUPEI's liability 

to you for any cause whatsoever, and regardless of the form of the action, will 

at all times be limited to the amount paid, if any, by you to FUPEI for the 

Service during the term of membership.  

8. No Agency. There is no agency, partnership, joint venture, employee-

employer or franchisor-franchisee relationship between FUPEI and any User 

of the Service.  

9. Other. This Agreement, accepted upon use of the Web site and further 

affirmed by becoming a Member of the Service, contains the entire agreement 

between you and FUPEI regarding the use of the Web site and/or the Service. 

The failure of FUPEI to exercise or enforce any right or provision of these 

Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision. If 

any provision of this Agreement is held invalid, the remainder of this 

Agreement shall continue in full force and effect. The section titles in these 

Terms of Service are for convenience only and have no legal or contractual 

effect.  

Please contact us with any questions regarding this agreement.  

FUPEI is a service mark of FUPEI, Inc.  

I HAVE READ THIS AGREEMENT AND AGREE TO ALL OF THE 

PROVISIONS CONTAINED ABOVE.  

 

 

 

  



 

 

Lampiran D Kebijakan Privasi FUPEI 

 

About FUPEI and the Information We Collect 

FUPEI is an online social networking community that connects people through 

networks of friends for dating or making new friends. To accomplish this, our 

users create their own profiles which are shown to the people in their personal 

network. A personal network consists of a user's friends as well as the extended 

group of people that a user is connected to via chains of mutual friends. To fulfill 

the purpose of this site, some personal information we ask for is displayed to 

people within these personal networks.  

 

Information Collected/Tracked by FUPEI  

Information submitted to FUPEI  

FUPEI collects user-submitted account information such as username and email 

address to identify users and send notifications related to the use of the service. 

FUPEI also collects user-submitted profile information such as gender, birthday, 

occupation, location, etc.  

 

Information not Directly Submitted by Users to FUPEI  

This is information we collect that is not personally identifiable, such as browser 

type and IP address. This information is gathered for all users to the site.  

 

Use of Information Obtained by FUPEI  

Information users submit to FUPEI 

Profile information as well as first name and photos are displayed to people in a 

user's personal network, to support the function of the site as social networking 

community where users can meet new people through their friends. Email address 

and full name are used when a user invites a friend via email to join the service, 

when a user requests to add another user to their friend list, and when we send 

notifications to a user related to their use of the service. Except when inviting or 

adding friends, a user's email address is not shared or displayed with people 

within a user's personal network. Users within a personal network communicate 



 

 

on FUPEI with each other through the FUPEI service, without disclosing email 

addresses. We may also use a user's email address to send weekly updates or news 

regarding our site.  

 

Information that users do not submit to us  

We use your server, IP address, and browser-type related information in the 

general administration of our website.  

 

Links  

This site may contain links to other websites. Please be aware that FUPEI is not 

responsible for the privacy practices of other Web sites. We encourage our users 

to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of each 

and every web site that collects personally identifiable information. This privacy 

statement applies solely to information collected by this Web site.  

 

Use of Cookies  

A cookie is a piece of data stored on the user's computer tied to information about 

the user. We use persistent cookies. A persistent cookie is a small text file stored 

on the user's hard drive for an extended period of time. Persistent cookies can be 

removed by following Internet browser help file directions. Cookies are used to 

manage sessions on our site. Users must enable cookies to use our site. Also, users 

may optionally use a cookie to remember their password in order to automatically 

log in to our site. We do not and will not use cookies to collect private 

information from any user which they did not intentionally submit to us.  

 

Correcting/Updating or Removing Information  

FUPEI users may modify or remove any of their personal information at any time 

by logging into their account and accessing features such as Edit Profileyou're 

Your Account.  

 

Invite a Friend  



 

 

If a user elects to use our Invite feature to invite a friend to our site, we ask them 

for the friend's email address. FUPEI will automatically send the friend an email 

inviting them to join the site. FUPEI stores this email address for the purpose of 

automatically adding the respondent to the friends list of the user sending the 

invitation. FUPEI does not sell these email addresses or use them to send any 

other communication besides invitations.  

 

Chat Rooms, Message Boards, and Public Forums  

Please keep in mind that whenever you voluntarily disclose personal information 

online - for example on message boards, through e-mail, or in chat areas - that 

information can be collected and used by others. In short, by posting personal 

information online that is publicly accessible, you may receive unsolicited 

messages from other parties in return.  

 

Submission  

All submissions of items to be approved by FUPEI will not be "returned" and 

therefore will the property of the FUPEI. 

 

Security  

Your FUPEI account is password-protected. This web site takes every precaution 

to protect our users' information.  

 

Third Party Advertising  

The ads appearing on this Web site are delivered to users by our Web advertising 

partners. Our Web advertising partners may set cookies. Doing this allows the ad 

network to recognize your computer each time they send you an online 

advertisement. In this way, ad networks may compile information about where 

you, or others who are using your computer, saw their advertisements and 

determine which ads are clicked on. This information allows an ad network to 

deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. 

FUPEI does not have access to or control of the cookies that may be placed by the 



 

 

third-party ad servers or ad networks. This privacy statement covers the use of 

cookies by FUPEI and does not cover the use of cookies by any advertisers.  

 

Contacting the Web Site  

If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, or 

your dealings with this Web site, please contact us  

 

About FUPEI Toolbar 

We are committed to the privacy and security of our users. Our software is 

completely safe to install and use: it is unobtrusive, easy to deactivate and remove, 

and does not transmit any information in a manner that can identify a user. 

Unidentifiable statistics are sent to our system regarding usage of toolbar features. 

The statistics are completely anonymous and do not contain any personal 

identification. Firefox Toolbar users are allowed to disable statistical data transfer 

at any given time. We do not match individual users with their specific Web or 

toolbar usage and don't share the specifics with anybody. Most importantly, our 

software does only what it's supposed to do - help users search and surf more 

effectively. Moreover, our toolbar:  

• DOES NOT spy on your browsing habits. 

• DOES NOT launch pop-up or pop-under advertisements. Our business 

model is based on displaying sponsored links on search results pages 

(advertisers pay per click, not per appearance). 

• DOES NOT "hijack" your searches. 

• DOES NOT modify pages you visit. 

• DOES NOT block uninstallation. Our toolbar can be removed in seconds 

by using a standard uninstaller. 

• DOES NOT create security holes: The toolbar will not make it easier for 

other people or programs to access your computer. 

• DOES NOT and will not sell or rent your email address and other personal 

information. 

 

 



 

 

More about FUPEI Toolbar 

The toolbar does NOT SPY after the user and does not transfer any personally 

identifiable information such as a name or an E-mail address, ensuring complete 

anonymity for users. When used, the toolbar sends unidentifiable usage statistics 

regarding usage of its features to Conduit's servers (Conduit is the service that 

powers the toolbar) : The statistics are completely anonymous, do not contain any 

personal identification or information in a manner that can identify a user, and no 

IP addresses are stored. Firefox Toolbar users are allowed to disable statistical 

data transfer at any given time. We do not match individual users with their 

specific Web or toolbar usage and don't share the specifics with anybody. A 

unique id is used solely for the purpose of knowing how many people are actively 

using the toolbar and it is not transferred along with any specific usage 

information. This unique id is not transmitted during any other use of the toolbar. 

All statistic information is securely stored on Conduit.com and is accessible only 

to us. This information is used in order to improve the overall toolbar experience 

based on how the toolbar is being used. This is the usage information that is 

transferred during use of the toolbar:  

• Searching from the toolbar 

• Click on any toolbar button 

• Click on the E-mail Notifier 

• Open the RSS menu 

• Click on an item in the RSS menu 

• Open a drop down menu 

• Click on an item in the drop down menu 

• Open the weather window 

• Open the chevron menu 

• Click on the radio 

Bottom line: the toolbar does NOT SPY after users . Anonymous usage statistics 

are sent to Conduit.com when the toolbar is used. These unidentifiable statistics 

are accessible only to us in the form of analysis reports that are used in order to 

improve the toolbar based on how it is being used by the entire community. 

  



 

 

Lampiran E Contoh Penggunaan Spesifikasi Formal Model Pengendalian 

Sosial pada Komunitas Situs Jejaring Sosial dan Spesifikasi Formal Model 

Formal Identifikasi Penyimpang 

 

Lampiran E merupakan kelanjutan dari Subbab IV.2 Formalisasi Model 

Pengendalian Sosial pada Komunitas SJS dan Subbab IV.3 Model Identifikasi 

Penyimpang. Lampiran ini berisi contoh kasus penggunaan kedua model dengan 

tujuan lebih memperjelas pemahaman dan penggunaan kedua model tersebut. 

 

E.1. Contoh Penggunaan Spesifikasi Formal Model Pengendalian Sosial pada 

Komunitas SJS 

Terdapat kasus di mana seorang pengguna x memuat foto porno pada account 

SJS-nya. Diketahui bahwa kepercayaan moral x terhadap boleh tidaknya memuat 

foto porno ke SJS adalah 0,4 (nilai hanya asumsi karena sulitnya mengkuantifikasi 

kepercayaan moral seseorang) : x juga hanya memiliki 3 teman dalam daftar 

jejaringnya. Selain itu, keterlibatan x pada forum juga tidak ada. Untuk menangani 

penyimpangan ini, tiga pengendalian sosial persuasif dilakukan dengan 

menggunakan Teknologi Koersif yang mengingatkan c secara berulang bahwa 

memuat foto porno pada SJS tidak diperbolehkan disertai dengan alasan-alasan 

yang logis, mendorong x berinteraksi dengan pengguna lain, dan mendorong x 

terlibat forum. Status pengguna x setelah pengendalian sosial berubah dari x 

menjadi x’. 

 

Dari contoh diperoleh pengguna x memiliki kepercayaan moral x.mb = 0,4 , 

keterikatan x.a = 3, komitmen dan keterlibatan x.ic = 0,  dan keputusan 

menyimpang x.d = ‘yes’.  Pengendalian sosial persuasif kemudian dilakukan pada 

x menggunakan fungsi pengendalian sosial f berupa PersuasiveSocialControl(x, 

vzp) di mana vzp = [‘repetitive logic explanation’, ‘ encourage interaction’, 

‘encourage involvement’]. Melalui pseudocode, secara generik proses yang terjadi 

dalam PersuasiveSocialControl( x, ‘repetitive logic explanation’) sebagai berikut: 

 

 



 

 

function PersuasiveSocialControl(x, vzp)  

 if  vzp[0]  = ‘repetitive logic explanation’ then  

  x.mb <- Change(x.mb) 

 if  vzp[1]  = ‘encourage interaction’ then  

  x.a <- Change(x.a) 

 if  vzp[2]  = ‘encourage involvement’ then  

  x.ic <- Change(x.ic) 

 x.d <- x.UserDecision(x.mb, x.a, x.ic) 

 return x  

end function 

 

Fungsi melakukan perubahan pada nilai faktor-faktor pengendalian sosial 

pengguna. Karena perubahan faktor-faktor pengendalian sosial melalui fungsi 

Change() merupakan perubahan yang kompleks dan variatif, maka detil 

perubahan tidak dijelaskan. Perubahan pada faktor keterlibatan ic dan keterikatan 

a masih dapat terukur seperti jumlah posting pada forum dan jumlah teman 

pengguna, tetapi pengukuran perubahan pada kepercayaan moral mb sukar 

dilakukan karena melibatkan proses mental internal pengguna. Setelah 

pengendalian sosial, pengguna x berubah menjadi x’, di mana kepercayaan moral 

x.mb = 0,6 , keterikatan x.a = 10, dan komitmen dan keterlibatan x.ic = 5.  

Berdasarkan nilai faktor-faktor pengendalian sosial yang baru pengguna kemudian 

memutuskan apakah menyimpang atau tidak (memuat foto porno atau tidak) 

melalui fungsi x.UserDecision(x.mb, x.a, x.ic) : Fungsi UserDecision() adalah 

keputusan internal pengguna yang melibatkan proses mental kompleks sehingga 

detilnya tidak dijelaskan. Diharapkan keputusan awal menyimpang x.d = ‘yes’ 

setelah pengendalian sosial berubah menjadi x’.d = ‘no’. Algoritma dalam fungsi 

tidak harus sama tetapi yang jelas harus ada persamaan yang mengubah nilai-nilai 

faktor-faktor pengendalian sosial yang dimiliki oleh pengguna sehingga 

mempengaruhi keputusannya untuk menyimpang. 

 

E.2. Contoh Penggunaan Spesifikasi Formal Model Identifikasi Penyimpang 

Sebagai kasus, pada SJS terdapat pengguna x dengan karakteristik jumlah pesan 

yang diterima  = 6 pesan, durasi keanggotaan = 100 hari, status marital = ‘single’, 



 

 

serious relationship = ‘yes’, jumlah profil dilihat =  120 kali, dan jumlah teman = 

0 orang.  

 

Jumlah pesan yang diterima: x.jml_terima = 6 pesan  

Durasi keanggotaan: x.lama_aktif = 100 hari 

Status marital: x.status = ‘single’ 

Serius untuk membina hubungan: x.serious = ‘no’ 

Jumlah profil dilihat: x.pn_counter = 120 kali 

Jumlah teman: x.pn_teman = 0 orang 

 

 

Gambar F.1 Decision tree klasifikasi penyimpang atau bukan penyimpang. 

 

Pengguna x kemudian dievaluasi dengan menggunakan fungsi evaluasi pengguna 

fu(x) untuk menentukan apakah pengguna x adalah tersangka penyimpang atau 

bukan. Fungsi evaluasi berisi algoritma, persamaan, atau kumpulan rules yang 

menentukan apakah pengguna adalah penyimpang atau bukan. Untuk contoh ini, 

aturan penentuan penyimpang atau bukan dihasilkan dari algoritma decision tree 



 

 

J48 –C 0.25 –M 2 menggunakan tool Weka 3.6 (http://www.cs.waikato.ac.nz/ 

~ml/weka/) , dimana model decision tree dihasilkan dari training data 73 

penyimpang dan 17.378 bukan penyimpang. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 

F.1. Decision tree bukan satu-satunya teknik untuk menghasilkan fungsi evaluasi 

pengguna. Teknik yang lain dapat digunakan, misalnya clustering. 

 

Dari decision tree, salah satu rule yang dapat digunakan dalam fungsi evaluasi 

pengguna  fu(x) untuk menentukan penyimpang atau bukan adalah sebagai berikut 

(ditandai oleh lingkaran merah paling bawah): 

 

Y = fu(x) 

Y = (jml_terima > 5)∧(lama_aktif < 128)∧(status = ‘single’) ∧(serious = ‘no’)

∧(pn_counter > 115)∧(pn_teman <= 0)∧(pn_counter > 48) 

 

Fungsi evaluasi pengguna terdiri dari fungsi-fungsi evaluasi karakteristik fc(c) 

yang mengevaluasi karakteristik-karakteristik yang dimiliki pengguna x. Misalnya  

aturan jml_terima > 5 yang dapat dinyatakan sebagai fungsi evaluasi karakteristik 

fc(c) = EvJmlPesanDiterima(jml_terima) dengan pseudocode seperti berikut: 

 

function EvJmlPesanDiterima(jml_terima)  

 if jml_terima > 5 then  

  return 1  

 else  

  return 0 

end 

 

Di mana ‘1’ menyatakan penyimpang dan ‘0’ menyatakan bukan penyimpang. 

Jika aturan-aturan yang terdapat pada fungsi evaluasi pengguna juga diubah ke 

dalam bentuk fungsi evaluasi karakteristik, maka diperoleh fungsi evaluasi 

pengguna sebagai berikut: 

 

Y = fu(x) 



 

 

Y = EvJmlPesanDierima(x.jml_terima) ∧  EvLamaAktif(x.lama_aktif) ∧

EvStatus(x.status) ∧  EvSeriousRelationship(x.serious) ∧

EvJmlProfilDilihat1(x.pn_counter) ∧  EvJmlTeman(x.pn_teman) ∧     

EvJmlProfilDilihat2(x.pn_counter) 

 

Dengan memasukkan nilai-nilai karakteristik yang dimiliki oleh pengguna x pada 

fungsi-fungsi yang bersesuaian akan diperoleh pengguna x adalah penyimpang 

(tersangka). 

 

Y  = fu(x)  

Y = EvJmlPesanDierima(6) ∧EvLamaAktif(100)∧EvStatus(‘single’) ∧

EvSeriousRelationship(‘no’) ∧EvJmlProfilDilihat1(120) EvJmlTeman(0)

∧  EvJmlProfilDilihat2(120) 

Y = (6 > 5)∧(120 < 128)∧(‘single’ = ‘single’) ∧(‘no’ = ‘ no’) ∧(120  > 115)∧(0 

≤ 0)∧(128 > 48) 

Y = 1∧1∧1∧1∧1∧1∧1 = 1 

 

Nilai 1 menyatakan bahwa pengguna x menyimpang (tersangka). 

 

Uji coba kemudian dilakukan dengan menguji rule tersebut pada data populasi 

pengguna yang diperoleh dari Fupei.com. Query dengan menggunakan SQL 

dilakukan dan hasilnya diperoleh 140 pengguna (himpunan S), yang terdiri dari 5 

pengguna yang dikeluarkan dari SJS (himpunan A), 22 pengguna yang diblok 

lebih dari atau sama dengan 2 kali (B),  18 pengguna yang diblok 1 kali (C), dan  

101 pengguna yang sama sekali tidak pernah diblok (D) :  Angka 2 pada 

himpunan C dipilih karena pembulatan ke atas dari nilai rata-rata blok yang 

diterima pengguna yang diblok,yaitu 1,5898 kali.  

 

Himpunan A adalah pengguna yang dianggap benar-benar menyimpang sehingga 

dikeluarkan dari SJS. Himpunan B adalah pengguna yang menyimpang sehingga 

diblok beberapa kali di atas rata-rata blok yang diterima pengguna yang diblok, 

yaitu lebih dari 1,5898 kali, tetapi tidak dikeluarkan dari SJS karena masih berada 

∧



 

 

pada daerah toleransi pengguna. Pengguna C dan D diasumsikan sedikit 

menyimpang  atau dianggap tidak menyimpang.  

 

Dari himpunan B, ditemukan 18 pengguna yang menyatakan lokasinya berada di 

luar Indonesia atau dirahasiakan. Temuan ini sesuai dengan hasil analisis Subbab 

III.2.3.5 yang menyatakan bahwa penyimpang cenderung menyatakan lokasinya 

jauh atau dirahasiakan. Pengguna-pengguna yang masuk dalam himpunan B ini, 

selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam daftar pengawasan atau tersangka 

menyimpang. 

  



 

 

Lampiran F Isu Privasi pada Pengendalian Sosial Komunitas SJS 

 

Isu privasi telah menjadi isu yang hangat pada SJS. Hasil penelitian menemukan 

tidak ada atau rendahnya korelasi antara kesadaran privasi dengan perilaku 

membuka informasi pribadi (Aquisti & Gross, 2006) (Tufekci, 2008). Dari sisi 

ilmu perilaku, pengguna membuka informasi pribadi karena kebutuhan mereka 

untuk menarik perhatian orang lain, kebutuhan untuk menyatakan identitas 

mereka, kebutuhan untuk mencari pengguna lain dengan latar belakang sama, dan 

untuk mengurangi biaya untuk menciptakan relasi baru (Lampe, Ellison, & 

Steinfield, 2007). Beberapa SJS (mis: Facebook) secara default menetapkan 

pengaturan privasi pengguna tertutup bagi pengguna lain yang bukan jejaringnya  

(Aquisti & Gross, 2006) : Selain itu, terdapat juga kesepakatan formal dalam 

bentum term of use antara pengguna dengan pemilik SJS mengenai wewenang 

penyedia layanan SJS terhadap privasi pengguna (Snyder, Carpenter, & Slauson, 

2006). 

 

Teknologi, koersif dan persuasif, untuk pengendalian sosial membutuhkan input 

dari pengguna agar dapat bekerja. Input tersebut digunakan oleh sistem untuk 

mengenali dan memantau status pengguna. Input dapat berupa perilaku pengguna, 

interaksi mereka, atau pun identitas pada profil mereka. Input-input tersebut 

biasanya direkam (disimpan) dan digunakan untuk keperluan analisis. Mau tidak 

mau, data pribadi dan aktivitas pengguna terekam pada SJS. Adalah tanggung 

jawab pemilik, baik legal maupun moral, untuk tidak membocorkan data tersebut 

ke pihak lain. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan formal dan legal antara 

pengguna dengan pemilik SJS mengenai privasi. Pihak berwenang (pemerintah) 

wajib menetapkan aturan legal yang mencakup wewenang dan tanggung jawab 

antara pengguna dan penyedia layanan SJS. Selain itu, pengguna juga perlu  

diedukasi dan secara berkala diingatkan (dapat dilakukan dengan Teknologi 

Persuasif?) mengenai isu privasi sehingga pengguna berhati-hati dalam membuka 

identitas dirinya dipublik. Dari sisi teknis, harus ada fasilitas bagi pengguna untuk 

mengatur presentasi identitas dirinya—apa yang dibuka ke publik, ke jejaringnya, 

atau hanya bagi dirinya sendiri.  



 

 

Lampiran G Data Observasi Interaksi Antarpengguna di Forum FUPEI 

Daftar Kata-kata Tabu 

 

Lampiran ini berisi data hasil observasi interaksi antarpengguna di forum 

Fupei.com pada Subbab III.1.2 dan kata-kata tabu yang digunakan pada analisis 

jumlah profil yang mengandung kata-kata tabu pada Subbab 0. 

 

1. Kasus Pertama 

Kasus pertama terjadi ketika salah seorang pengguna yang memiliki nama 

samaran (pseudonym) S3XY_D4D4XU (--, 2009c) ditegur oleh moderator karena 

foto-fotonya yang vulgar. Pengguna tersebut kemudian marah dan diekspresikan 

di forum.  

 

“eh moderator babi>>>>>>>>>>>>>>>> nama suka " guwe 

dong>>>>>>>>>>>>>>> lpo kan ujung" na masuk neraka jugasok lo 

jadi orang>>>>>>>>> baru jadi moderator dah blagu”  (--, 2009c) 

 

Akibatnya, pengguna-pengguna lain pun berespon dengan mengomentari. 

Beberapa dari komentar-komentar tersebut antara lain: 

 

“Jangan mempermalukan dirimu di sini, gua mikir2 1 triliun dulu 

kalau mau mencaci maki orang di forum, pakai thread lagi, 

hahahahaha siap2 dibanned permanen yaaaaaa krn kamu gak sopan 

baik mulut n tingkahmu”  (--, 2009c)  

  

“mungkin untuk menyesuaikan ama nama n pict ID nya, hahahahaha 

hmmm....setelah mempermalukan diri di chat room, kuat juga 

mempermalukan diri di sini yak. yang kayak ini pasti gak akan tobat 

orangnya mending di banned permanen isp nya, adminnnnnn”  (--, 

2009c)  

 



 

 

“Memang bukan pic dia, aslinya cowok, dan banyak beredar di 

website porno, banyak punya dobel id, dan dari ipnya sering 

mengunduh pic pic porno dari beberapa website kelacak kok dia 

beredar di website mana aja tadi dia, dan ngambil pic dari web mana 

aja. memang manusia tidak berguna.”  (--, 2009c)  

 

2. Kasus Kedua 

Kasus kedua, yaitu adanya pengguna FUPEI yang membuat thread di forum. 

Thread tersebut berisi pertanyaan, “apa perasaan lo kalo lo ngeliat temen lo lagi 

ML ama cewenya, and dia ngelakuinnya di depan mata lo ???” (--, 2009e) 

Sebagian pengguna memberikan komentar yang mengarah kepada mengambil 

kesempatan dari situasi tersebut. 

 

“Rekam via hp....”  (--, 2009e) 

 

“Waaahhh sigap juga donk ....langsung siapin handycam ... berarti 

mulai sekarang kalo mau kemana2 bawa handycam yaaaa” (--, 2009e)  

 

Sebagian lagi menentang dan menganggap bahwa thread seperti itu adalah 

sampah dan tidak pantas dimuat di forum.  

 

“Set dah mang tread nih ng ada yg lebih kreatif lagi yah...yg gini nih 

yg bikin banyak orang gerah buka fupei.....trus ujung2nya nuduh ke 

keluarga 3B, ayo dunk..selain pernyataan kalo....., mang penting bgt 

yah..ampe di angkat ke forum”  (--, 2009e)  

 

“Gue setuju... Kayaknya musti Di sensor nich... Thread yg sudah 

mulai melilit , kaya sembelit yg bikin selulit he..he ..he”  (--, 2009e)  

 

 

 

 



 

 

3. Kasus Ketiga 

Kasus ketiga, yaitu kasus di mana para anggota SJS Fupei berdiskusi mengenai 

subkategori agama pada forum. Seorang anggota melontarkan ide bagaimana jika 

di Fupei dibuat forum untuk masing-masing agama (--, 2009f).  

 

“Mengamati postingan di fupei selama ini, banyak juga ternyata yang 

tertarik dengan masalah agama. untuk agama islam, posting biasanya 

ditandai dengan (muslim only) : Aku minta pendapat fupeis, gimana 

kl kita usulkan kepada om mimin untuk memfasilitasi postingan 

tentang agama ini. Krn fupei, di http://id.wikipedia.org/wiki/FUPEI 

memposisikan dirinya sebagai Friends Uniting Program Especially 

Indonesian, kita usulkan om mimin membuka room diskusi untuk 

setiap agama yang ada di Indonesia (islam, kristen, katholik, hindu, 

budha, dll)”  (--, 2009f)  

 

4. Daftar Kata-kata Tabu 

Daftar kata-kata tabu yang digunakan pada analisis jumlah profil yang 

mengandung kata-kata tabu pada Subbab 0 adalah sebagai berikut: making love, 

fuck/entot, sex/seks, blue film/BF /bokep, toket, memek/vagina, 

kontol/penis/cock/dick, drunk/mabuk, gay, pussy, whore, tante, pelacur, gigolo, 

masturbasi, milf, clubbing/dugem, cium/kiss, necking, petting, intercourse, 

bercinta, dan alkohol/alcohol. 

  



 

 

Lampiran H Pengujian Mann-Whitney dan Korelasi Spearman  

 

Pada lampiran ini, Pengujian Mann-Whitney dan Korelasi Spearman yang 

dijelaskan secara singkat. Kedua teknik statistik tersebut digunakan pada tahap 

analisis kuantitatif, pada Subbab III.2. 

 

1. Mann-Whitney Test 

Pada (Spiegel & Stephens, 2008), dinyatakan bahwa Pengujian Mann-Whitney 

(MW) menguji apakah dua sampel berasal dari populasi yang berbeda. MW 

bekerja dengan menggabungkan semua nilai sampel dalam suatu larik dari nilai 

terkecil ke terbesar, dan memberikan rank ke semua nilai ini. Jika dua atau lebih 

nilai sampel identik, maka nilai rank pada tiap nilai identik tersebut adalah nilai 

mean dari nilai-nilai rank yang sebelumnya akan diberikan. Setelah itu, jumlah 

dari nilai-nilai rank untuk setiap sampel dihitung yang kemudian dinyatakan 

sebagai R1 dan R2, di mana N1 dan N2 menyatakan ukuran sampel. Untuk 

mempermudah, pilih N1 sebagai ukuran yang lebih kecil jika ukuran keduanya 

tidak sama, sehingga N1 ≤ N2. Perbedaan signifikan antara jumlah rank R1 dan R2 

menyatakan perbedaan signifikan dari kedua sampel. Untuk menguji perbedaan 

antara jumlah rank, digunakan persamaan (1). 
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seperti pada persamaan (2). 
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yang secara normal terdistribusi dengan mean 0 dan varian 1. Dengan 

menggunakan tabel, nilai signifikansi dari variabel terstandardisasi z dapat 

diketahui, yang menyatakan apakah kedua sampel signifikan berbeda. 



 

 

2. Korelasi Spearman 

Pada (Spiegel & Stephens, 2008), dinyatakan bahwa Korelasi Spearman adalah 

pengukuran korelasi antara dua variabel, X dan Y, yang tidak terdistribusi normal 

(nonparametrik) : Daripada menggunakan nilai presisi variabel, atau ketika nilai 

presisi tersebut tidak tersedia, Korelasi Spearman mengurutkan data sedemikian 

rupa dari 1 sampai N berdasarkan ukuran, kepentingan, dan sebagainya. Jika X 

dan Y telah terurut, nilai Spearman dapat dihitung dengan persamaan 
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Dimana D menyatakan perbedaan antara rank dari nilai X dan Y dan N adalah 

jumlah pasangan nilai X dan Y pada data. 

 
 


