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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah 

Sebelum Penulis membahas tentang latar belakang penggunaan 

Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam 

menetapkan NYD sebagai tersangka dan hambatan apa yang timbul dalam 

penetapan tersangka kepada NYD, Penulis akan menjelaskan terlebih 

dahulu mengenai profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa 

Tengah
41

. 

1. Lokasi Ditreskrimsus Polda Jateng : 

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berlokasi di  

Jalan Sukun Raya Nomor 46, Srondol Wetan, Banyumanik, Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50263. 

2. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Jateng : 

Visi Ditreskrimsus Polda Jateng  

” Terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang profesional, modern 

dan terpecaya.” 

Misi Ditreskrimsus Polda Jateng  

a. Mewujudkan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, 

 efektif dan efisien; 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda 

                                                           
41

 Data diolah dari bagian Perencanaan dan Administrasi Ditreskrimsus Polda Jateng pada tanggal 

23 Januari 2018. 
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 Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus;  

c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin  

kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam 

 rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel. 

d. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara 

berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Penyidik 

 Ditreskrimsus yang optimal; 

e. Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait 

maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun 

kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus. 

3. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jateng :
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4. Personel Ditreskrimsus Polda Jateng : 

Secara kuantitas jumlah personel Polri dan PNS di lingkungan 

Ditreskrimsus Polda Jateng sebanyak 196 (Seratus sembilan puluh 

enam) personil , terdiri dari 182 (Seratus delapan puluh dua) personil 

Polri dan 14 (Empat Belas) personil PNS.  

5. Fungsi Ditreskrimsus sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) 

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yaitu : 

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain    

tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di 

daerah hukum Polda; 

b.  Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan 

 mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; 

c.  Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta 

                      administrasi penyidikan oleh PPNS; 

d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di 

 lingkungan Polda; dan 

e.  Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan   

     dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.  

6. Tujuan Jangka Menengah Ditreskrimsus Polda Jateng 

a. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan   

anti KKN yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat Jawa Tengah. 
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b. Terwujudnya Penyidik  Polda Jateng yang profesional, bermoral, 

modern, unggul dan dipercaya masyarakat melalui perubahan Mind 

Set dan Culture Set. 

c. Meningkatkan pelayanan yang prima, profesional, bermoral,  

modern, unggul dan dipercaya dengan tindakan yang proaktif 

dalam penuntasan/pengungkapan kasus tindak pidana khusus guna 

menciptakan rasa aman pada masyarakat
42

. 

7. Tugas Pokok Ditreskrimsus Polda Jateng  

 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagai 

salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam penegakan hukum pada 

tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda yang bertugas 

menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, 

koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan 

PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain 

tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di 

daerah hukum Polda; 

b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari 

dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; 

c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, 

 serta administrasi penyidikan oleh PPNS;  

                                                           
42

 Wawancara dengan bagian Perencanaan dan Administrasi Ditrskrimsus Polda Jateng pada 

tanggal 28 Januari 2017. 
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d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di   

lingkungan Polda; dan 

e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus
43

. 

8. Menurut Pasal 141 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat 

Kepolisian Daerah, Ditreskrimsus terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); 

d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

 disingkat Sikorwas PPNS; dan 

e. Sub Direktorat (Subdit). 

1) Menurut Pasal 142 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, tugas subbagian Perencanaan dan 

Administrasi (Subbagrenkim) yaitu : 

a) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, 

antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana 

prasarana, personel, dan anggaran; 

b) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; 

c) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; 

                                                           
43

 Ibid. 
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d) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, 

pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan 

SAI serta pertanggung-jawaban keuangan; 

e) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; 

f) Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja 

          Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian 

            kinerja, program, dan anggaran. 

2) Menurut Pasal 143 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Bagian Pembinaan Operasional 

(Bagbinopsnal) yaitu : 

a) Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan 

gelar perkara beserta penanganannya; 

b) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas 

penyelidikan dan penyidikan; 

c) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan 

memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan 

bahan literatur yang terkait; dan 

d) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan 

informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. 

3) Menurut Pasal 144 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Pengawas penyidikan 
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(Bagwassidik) yaitu melakukan koordinasi dan pengawasan proses 

penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta 

menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait 

dengan proses penyidikan. 

4) Menurut Pasal 145 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Seksi Koordinasi dan 

Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas 

PPNS yaitu melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan 

termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan 

konsultasi penyidikan kepada PPNS. 

5) Menurut Pasal 146 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 

 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Sub Direktorat (Subdit) yaitu 

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah 

hukum Polda. 

6) Fungsi Subdit menurut Pasal 146 ayat (2) Peraturan Kepala 

Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yaitu : 

a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi 

di daerah hukum Polda; 
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b) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan 

ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana umum; dan 

c) Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana umum. 

9. Penjabaran Bidang Tugas Subdit Pada Ditreskrimsus Polda Jateng 

( Dasar Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor ST 

:143/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 ) 

a. SUBDIT I / INDAGSI 

1) HAKI, perfilman, Budaya tanaman, Telekomunikasi dan 

penyiaran. 

2) Perumahan pemukiman , Instansi dan  Investasi. 

3) Industri, Pangan dan  Perlindungan  konsumen. 

4) Perdagangan dan Karantina. 

b. SUBDIT II / EKSUS 

1) Perbankan. 

2) Uang palsu. 

3) Pencucian uang (money laundry). 

4) Kejahatan dunia maya (siber crime). 

c. SUBDIT III / TIPIDKOR 

1) Dana usaha negara dan Dana pemerintahan. 

2) Dana kredit usaha. 

3) Dana bantuan. 
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4) Dana pembangunan dan Proyek. 

d. SUBDIT IV / TIPIDTER 

1) Illegal logging dan KSDA. 

2) Illgal minning, Migas dan Listrik. 

3) Kesehatan dan Lingkungan hidup. 

4) Illegal fishing, Peternakan dan cagar budaya
44

. 

   Dalam kasus prostitusi daring dengan tersangka NYD pihak 

penyidik yang menangani kasusnya yaitu pada bagian Subdit II Unit IV 

(kejahatan dunia maya (cybercrime)). 

B. Latar Belakang Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 

2008 tentang ITE  dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi dalam Penetapan NYD sebagai Tersangka 

Dalam menerapkan pasal yang akan digunakan untuk menjerat 

NYD sebagai tersangka, penyidik melaksanakan tugas sebagai berikut : 

1. Proses Penyidikan 

 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya 

(Pasal 1 ayat  (2) KUHAP)
45

. Tugas penyidik dalam kasus ini adalah : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 

tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) KUHAP) 

                                                           
44

 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Irfan Rusianto, pada tanggal 9 Oktober 

2017. 
45

 Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : 

Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm. 48. 
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Penyidik selain menerima laporan atau aduan dari masyarakat, 

penyidik juga dapat mencari adanya dugaan tindak pidana di 

masyarakat. Dalam kasus prostitusi daring via twitter ini polisi 

dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Mei 

2017, melakukan patroli siber melalui media sosial dan 

menemukan adanya   akun twitter yang memuat konten 

pornografi dengan menawarkan perempuan untuk dijadikan 

objek seksualitas  pada akun twitter Wisata Asyik
 TM

 

@cak_asyik web url https://twitter.com/cak_asyik dan akun 

twitter ©®��T-Asyik™ web url 

https://twitter.com/info_asyik. 

b. Mencari alat bukti 

1) Alat bukti elektronik  

Alat bukti elektronik menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum 

yang sah. 

a)  Pada kurun waktu bulan April sampai dengan Mei 2017 

petugas melakukan patroli siber melalui media sosial   

menemukan adanya akun twitter yang memuat konten 

pornografi dengan menawarkan perempuan untuk dijadikan 

sebagai obyek seksualitas pada akun twitter Wisata Asyik
 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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TM
 @cak_asyik web url https://twitter.com/cak_asyik dan 

akun twitter ©®��T-Asyik™ web url 

https://twitter.com/info_asyik 

b) Bentuk tampilan akun twitter Wisata Asyik
 TM

 @cak_asyik 

web url https: // twitter.com/cak_asyik sesuai dengan 

informasi konten yang ditampilkan diantaranya adalah:  

(1) Nama akun Wisata Asyik @cak_asyik, gambar profil 

latar belakang twitter yaitu perempuan kelihatan sedikit 

bentuk payudaranya, kelihatan tangan, dagu dan 

rambut. 

(2) Informasi lain pada tampilkan akun twitter dengan 

nama Wisata Asyik menggunakan  ID @cak_asyik 

adalah memunculkan informasi BBM dengan Pin 

Dxxxxxxxx dan Whatsapp dengan nomor 081xxxxxxxx 

bagi yang ingin memesan perempuan untuk di booking. 

(3) Menampilkan foto perempuan booking dengan disertai 

penjelasan ciri-ciri perempuan booking di antaranya 

tinggi badan, berat badan, ukuran payudara. 

(4) Bagi yang ingin booking dapat menghubungi pesan 

twitter Wisata Asyik menggunakan ID @info_asyik 

atau kontak BBM Dxxxxxxx atau Whatsapp dengan 

nomor 081xxxxxxxxx maupun kirim pesan ke akun 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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twitter perempuan yang dipromosikan atau yang 

ditampilkan di akun twitter wisata asyik @cak_asyik. 

c) Bentuk tampilan akun twitter ©®��T-Asyik @info_asyik        

adalah : 

(1) Web url https://twitter. com/info_asyik sesuai dengan 

informasi konten yang ditampilan diantaranya adalah 

nama akun ©®��T-Asyik™ @info_asyik dengan 

tampilan latar belakang gambar seorang perempuan 

menggunakan BH warna biru kelihatan 

wajah,mata,rambut. 

(2) Informasi lain pada tampilkan akun twitter dengan 

nama ©®��T-Asyik™ @info_asyik adalah 

menampilkan foto perempuan booking dengan disertai 

penjelasan ciri-ciri perempuan booking diantaranya 

tinggi badan, berat badan, ukuran payudara, 

memunculkan informasi Whatsapp dengan nomor 

081xxxxxxxxxx bagi yang ingin memesan perempuan 

untuk dibooking. 

(3) Menampilkan foto perempuan booking dengan disertai 

penjelasan bagi yang ingin booking dapat menghubungi 

pesan twitter ©®��T-Asyik™ @info_asyik atau 

Whatsapp dengan nomor 081xxxxxxxxx maupun kirim 

pesan ke akun twitter perempuan yang dipromosikan 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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atau yang ditampilkan di akun twitter ©®��T-

Asyik™ @info_asyik. 

d) Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim mengacu 

kepada konten yang dimunculkan atau ditampilkan pada 

akun twitter Wisata Asyik
 TM

 @cak_asyik web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter ©®��T- 

Asyik™ @info_asyik web url https://twitter.com/info_asyik 

adalah bagi yang ingin booking terhadap perempuan sesuai 

informasi yang ditampilkan pada konten akun twitter 

Wisata Asyik
 TM

 @cak_asyik web url https: // 

twitter.com/cak_asyik dan akun twitter ©®��T-Asyik™ 

@ info_ asyik web url https://twitter.com/info_asyik dapat 

mengirim pesan ke akun twitter tersebut atau chat BBM 

dengan pin Dxxxxxxxxxx atau Whatsapp dengan nomor 

08xxxxxxxxxx untuk komunikasi dengan pengguna akun 

twitter Wisata Asyik dan ©®��T-Asyik™ untuk mencari 

perempuan booking sesuai yang diharapkan klien dengan 

layanan include (booking termasuk sewa kamar untuk 

hubungan seksual) atau exclude (tidak termasuk harga sewa 

kamar untuk hubungan seksual / klien mencari kamar 

sendiri untuk hubungan seksual).  

 

 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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2) Alat bukti surat 

a) Berita acara tanggal 8 Mei 2017 tentang pengambilan data   

informasi elektronik (screnshoot) melalui media sosial 

twitter Wisata Asyik
 TM

 @ cak_asyik web url 

https://twitter.com/cak_ asyik dan akun twitter ©®��T-

Asyik™ @info_asyik web url https:// 

twitter.com/info_asyik. 

b) Berita acara tanggal 23 Mei 2017 tentang pengambilan data 

informasi elektronik (screnshoot) melalui media sosial 

BBM dengan nama Wisata Asyik dan Whatsapp dengan 

nomor 081xxxxxxxxxx dari HP Z2 yang digunakan 

tersangka NYD. 

c) Berita acara tanggal 8 Juni 2017 tentang pengambilan data 

informasi elektronik (screnshoot) melalui media sosial 

twitter tentang chat komunikasi twitter @Erikade dengan 

Wisata Asyik
 TM

 @ cak_asyik web url 

https://twitter.com/cak_ asyik. 

d) Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik dari Labfor       

Polri Cabang Semarang. 

c. Penetapan tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP) 

Menurut Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Setelah alat bukti yang didapatkan oleh penyidik dirasa cukup, 

maka NYD ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini 

NYD dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU 

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

d. Penangkapan dan penahanan 

Penyidik dalam mengetahui adanya suatu tindak pidana harus 

membuat laporan, dalam kasus ini penyidik menggunakan 

laporan model A, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan 

Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan, 

pengendalian, dan penanganan perkara pidana di lingkungan 

polisi, laporan model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh 

anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana. 

Proses penangkapan tersangka dimulai dengan ditemukannya 

akun twitter, petugas langsung melakukan penyelidikan 

terhadap akun twitter tersebut. Tim mendapat informasi adanya 

transaksi prostitusi di dalam sebuah Hotel Fave Jalan 

Diponegoro nomor kamar 104 yang dibooking NYD dan TR 

pada hari Senin tanggal 8 Mei. Dari informasi itu, petugas 

langsung melakukan pengintaian di lokasi hotel tersebut hingga 

pukul 20.30 WIB. Kemudian petugas melihat ada pelanggan 
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laki-laki datang ke hotel lalu masuk ke dalam kamar 104 

sekitar pukul 21.00 WIB petugas langsung menggerebek kamar 

tersebut. Selanjutnya, mereka (NYD dan TR) dibawa untuk 

pemeriksaan lanjut. 

Untuk penahanan terhadap NYD, pihak penyidik selama proses 

penyidikan NYD ditahan selama 58 hari di Rutan Mapolda 

Jawa Tengah. Masa penahanan terhadap NYD selama proses 

penyidikan sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) 

KUHAP yaitu masa jangka waktu maksimal penahanan selama 

masa penyidikan 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari 

penahanan jika memang proses penyidikan belum selesai. 

e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 

Disini dilakukan penambahan keterangan dari saksi ahli. Dalam 

kasus ini yang menjadi saksi ahli adalah ahli Kominfo Republik 

Indonesia. Menurut ahli : 

1) Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam 

“Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengatur 

bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. 

UU ITE tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud 

dengan “melanggar kesusilaan”. Namun menurut Penyusun 
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UU ITE, “melanggar kesusilaan” adalah berkaitan dengan 

pengertian pornografi yang telah diatur secara tersendiri 

dalam UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. 

2) Konten atau informasi elektronik pada akun twitter Wisata 

Asyik TM @cak_asyik web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter ©®��T-

Asyik™ @info_asyik web url https://twitter. 

com/info_asyik, satelah ahli perhatikan secara seksama, 

telah memuat informasi elektronik yang termasuk dalam 

menyediakan jasa pornografi yang dilarang dalam Pasal 30 

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ahli 

berpendapat bahwa setelah melihat gambar atau foto pada 

akun twitter tersebut, bahwa konten pada akun twitter 

tersebut juga memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki 

muatan yang melanggar kesusilaan. Menyediakan jasa 

pornografi, menurut ahli termasuk dalam kategori 

melanggar kesusilaan. 

3) Konten Whatsapp dengan nomor 081xxxxxxxxx dengan 

nama Cak Asyik, menurut Ahli, merupakan lanjutan atau 

satu kesatuan dari akun twitter@cak_asyik web url https:// 

twitter.com/cak_asyik dan akun twitter ©®��T-

Asyik™@info_asyik web url https: // 
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twitter.com/info_asyik dan terdapat kata-kata yang 

menyebutkan “bagi yang ingin booking dapat 

menghubungi pesan twitter Wisata Asyik menggunakan ID 

@info_asyik atau kontak BBM Dxxxxxxxx atau Whatsapp 

dengan nomor 081xxxxxxxxxx maupun kirim pesan ke 

akun twitter perempuan yang dipromosikan atau yang 

ditampilkan di akun twitter wisata asyik @cak_asyik”, 

maka dengan demikian postingan pada Whatsapp tersebut 

termasuk dalam kategori menyediakan jasa pornografi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi. Ahli berpendapat bahwa setelah 

melihat gambar atau foto pada Whatsapp tersebut, Ahli 

berpendapat postingan tersebut telah memenuhi unsur 

“melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 

berikut perubahannya UU Nomor 19 tahun 2016. 

4) Konten BBM pin BBM Dxxxxxxxx dengan nama profil 

wisata asyik, setelah melihat konten yang terdapat di 

dalamnya, Ahli berkesimpulan bahwa karena ada foto yang 

mempelihatkan buah dada seorang wanita dewasa 

(perempuan dewasa), maka postingan ini sudah memenuhi 

unsur melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 
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berikut perubahannya UU Nomor 19 tahun 2016. Ahli 

berpendapat iya, karena terdapat kata-kata menawarkan 

dalam konten tersebut. 

5) Alat bukti berupa screnshoot pada konten yang muncul: 

a) Akun twitter Wisata Asyik
 TM

 @cak_asyik web url 

https://twitter. com/cak_asyik dan akun twitter ©®��T-

Asyik™ @info_asyik web url https://twitter. 

com/info_asyik. 

b) kontenWhatsapp dengan nomor 081xxxxxxxxxxx dengan 

nama Cak Asyik. 

c) konten BBM pin BBM Dxxxxxxxxx dengan nama profil 

wisata asyik. 

Adalah temasuk alat bukti elektronik sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Ahli menjelaskan bahwa  

Alat Bukti Elektronik menurut Pasal 44 UU Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:  

(1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Perundang-undangan; dan 

(2) Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen. 

(3) Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 

dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).  

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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2. Analisis Penggunaan Pasal 27 ayat (1) UUNomor 11 Tahun 2008 

tentang ITE 

  Berdasarkan wawancara dengan AKP Irfan Rusianto, S.H. 

disebutkan bahwa perbuatan NYD dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat 

(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena memenuhi unsur-

unsur pasal tersebut, yaitu : 

a. Unsur “setiap orang” 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

tidak ditemukan secara spesifik pengertian mengenai kata “setiap 

orang” namun dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan lainnya dalam 

KUHP maksud kata “setiap orang” adalah menunjukkan subjek 

hukum orang dalam pengertian logis. Dalam Pasal 1 angka 21 UU 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, pengertian orang adalah orang perseorangan, baik 

Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan 

hukum. 

Dalam kasus ini unsur setiap orang berlaku bagi NYD 

karena NYD sudah dewasa, memiliki akal, dan juga merupakan 

Warga Negara Indonesia sehingga NYD dapat disebut sebagai 

subjek hukum.  

b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” 

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan 

yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh 
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penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti 

pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa 

tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara 

sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya 

“mendistribusikan“ dan/atau “mentransmisikan” dan/atau 

“membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik adalah memiliki muatan kesusilaan. Adapun 

unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. 

Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang 

melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaskesnya informasi elekronik dan 

dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.  

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada 3 (tiga) 

macam, yaitu :   

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan 

yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan 

dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila 

kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku 

pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya 

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-

benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi 

pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. 

2) Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini 
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apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk 

mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu 

benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.  

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini 

yang terang-terang tidak disertai banyangan suatu kepastian 

akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya 

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.  

Dalam kasus NYD ini melakukan kesengajaan dengan 

tujuan kesengajaan karena NYD dengan sengaja melakukan bisnis 

prostitusi online ini dan ada niat dari NYD untuk melakukan bisnis 

prostitusi untuk mendapatkan keuntungan. 

c. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya.”  

Mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk 

menyebarluaskan suatu Informasi Elektronik atau Dokumen 

Elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak. Tindakan 

memposting suatu tulisan atau gambar pada Facebook twitter 

termasuk dalam aktivitas mendistribusikan, karena pihak yang 

mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca 

tulisan atau gambar tersebut.  

Mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan 

suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak 

lain yang diketahui persis akan menerimanya. Contoh: 
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mengirimkan email kepada alamat email tertentu atau 

mengirimkan SMS kepada nomor handphone tertentu.   

Membuat dapat diaksesnya adalah tindakan seseorang 

terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu informasi 

elektronik dapat diakses orang lain. Contoh menyediakan link atau 

tautan pada sebuah website sehingga orang lain dapat mengakses 

ke tautan tersebut. Contoh lain adalah memberikan kode akses 

kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik. 

 Dalam kasus NYD ini , ia membuat akun twitter Wisata 

Asyik
 TM

 @cak_asyik web url https://twitter.com/cak_asyik dan 

akun twitter ©®��T-Asyik™ web url 

https://twitter.com/info_asyik  sehingga semua orang dapat 

mengakses akun tersebut dan juga disertai dengan url sehingga 

semua orang lebih mudah untuk mengakses akun twitter tersebut. 

d. Unsur “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.” 

1) Informasi Elektronik  

Menurut pasal 1 angka (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 

adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic 

mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang 

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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memahaminya. 

  Dalam kasus NYD, informasi elektronik yang ditampilkan 

akun ©®��T-Asyik™ @info_asyik dan akun Wisata Asyik
 TM

 

@cak_asyik yaitu latar belakang gambar seorang perempuan 

menggunakan BH warna biru kelihatan wajah,mata,rambut. 

Informasi lainya yang ditampilkan adalah foto perempuan 

booking dengan disertai penjelasan ciri-ciri perempuan booking 

diantaranya tinggi badan, berat badan, ukuran payudara, 

memunculkan informasi Whatsapp dengan nomor 

081xxxxxxxxxx bagi yang ingin memesan perempuan untuk 

dibooking. 

2) Dokumen Elektronik  

Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka (4) UU Nomor 

11 Tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang 

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer 

atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar ,peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 

memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya. 

 Dalam kasus NYD ini dokumen elektronik yang 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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ditampilkan oleh akun ©®��T-Asyik™ @info_asyik adalah 

gambar seorang perempuan menggunakan BH warna biru 

kelihatan wajah,mata,rambut dan pada akun Wisata Asyik
 TM

 

@cak_asyik adalah menampilkan foto peremuan booking. 

e. Unsur “ yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan.” 

Melanggar kesusilaan, dimaknai sebagai konten yang 

bertentangan dengan muatan pornografi sebagaimana diatur dalam 

UU Nomor 44 tahun 2008 tetang Pornografi, dalam kaitanya hal ini 

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 jo 

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Nomor 44 tahun 2008 tentang 

pornografi. Pornografi adalah gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  

tulisan, suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun, 

percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya melalui  

berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau pertunjukan  di  

muka  umum,  yang  memuat  kecabulan atau eksploitasi seksual 

yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Dalam kasus NYD muatan yang melanggar kesusilaan pada 

akun ©®��T-Asyik™ @info_asyik adalah gambar profil 

latarbelakang twitter yaitu perempuan dengan sedikit bentuk 

payudaranya, terlihat tangan, dagu dan rambut dan akun Wisata 

Asyik
 TM

 @cak_asyik adalah menapilkan foto perempuan booking  

dengan disertai penjelasan ciri-cirinya yaitu tinggi badan, berat 

badan dan ukuran payudara. 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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3. Analisis Penggunaan Pasal 30 jo Pasal 4 UUNomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi 

Menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 

pornografi adalah gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan, suara,  

bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun, percakapan,  gerak  tubuh,  

atau  bentuk  pesan  lainnya melalui  berbagai  bentuk  media  

komunikasi  dan/atau pertunjukan  di  muka  umum,  yang  memuat  

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 

dalam masyarakat. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 44 tahun 2008 

tentang Pornografi, disebutkan bahwa : 

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:  

a. Menyajikan  secara  eksplisit  ketelanjangan  atau tampilan 

yang mengesankan ketelanjangan;  

b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;  

c. Mengeksploitasi  atau  memamerkan  aktivitas seksual; 

atau  

d. Menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung 

maupun tidak langsung layanan seksual. 
 

  Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menyediakan jasa 

pornografi, baik itu melalui dunia nyata maupun dunia maya 

(internet) dikenakan ancaman pidana. Tindakan menawarkan jasa 

pornografi melalui internet (dunia maya) dapat dijerat dengan 

ancaman pidana Pasal 30 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang 

Pornografi
46

. 

                                                           
46

 Wawancara dengan Ditreskrimsus Polda Jateng AKP Irfan Rusianto, S.H. pada tanggal 9 

Oktober 2017. 



61 
 

Perbuatan yang dilakukan oleh NYD selaku pengguna akun 

twitter Wisata Asyik TM @cak_asyik web url 

https://twitter.com/cak_ asyik dan akun twitter ©®��T-Asyik™ 

@info_asyik web url https://twitter.com/info_asyik, konten Whatsapp 

dengan nomor 081xxxxxxxxxxx dengan nama Cak Asyik,konten 

BBM pin BBM Dxxxxxxxxxx dengan nama profil wisata asyik 

adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan 

di Indonesia yakni perbuatan pidana setiap orang dilarang 

menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, 

baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana 

dimaksud dalam 30 jo pasal 4 ayat (2) huruf d UU Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi dan atau setiap orang dengan sengaja dan 

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 

sebagaimana dimaksud dalam 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat (1) UU 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

berikut perubahannya pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan NYD yang telah 

menawarkan jasa pornografi, telah memenuhi unsur “menyediakan 

jasa pornografi”. Selain itu konten atau informasi elektronik yang 

disajikan melalui akun twitter, Whatsapp dan BBM tersebut di atas 

termasuk dalam perbuatan dilarang karena “melanggar kesusilaan”  
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sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 

2008 berikut perubahannya pada UU  Nomor 19 Tahun 2016
47

. 

Tindakan NYD adalah juga menawarkan perempuan untuk 

dijadikan objek pornografi dan kesusilaan. Menawarkan adalah 

perbuatan dengan cara apa pun terhadap suatu benda dengan 

menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) 

dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu 

terhadap benda yang ditawarkan.  

Tindak pidana menawarkan pornografi pasal 29 UU Nomor 44 

tahun 2008 tentang Pornografi merupakan tindak pidana formil murni. 

Meskipun dalam perbuatan menawarkan selalu terkandung maksud 

agar orang lain melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang 

ditawarkan. 

   Dalam perbuatan pidana ini NYD juga telah melakukan 

tindakan penawaran untuk dapat membooking  para pekerja seks 

komersial yang dia pekerjakan, NYD melakukan penawaran kepada 

para pelanggannya melalui twitter dengan cara : 

1. Nama akun Wisata Asyik @info_asyik, gambar profil latar 

belakang twitter yaitu perempuan kelihatan sedikit bentuk 

payudaranya, kelihatan tangan, dagu dan rambut. 

2. Informasi lain pada tampilkan akun twitter dengan nama Wisata 

Asyik menggunakan  ID @cak_asyik adalah memunculkan 

                                                           
47

 Wawancara dengan Ditreskrimsus Polda Jateng AKP Irfan Rusianto, S.H. pada tanggal 9 

Oktober 2017. 
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informasi BBM dengan Pin Dxxxxxxxx dan Whatsapp dengan 

nomor 081xxxxxxxx bagi yang ingin memesan perempuan untuk di 

booking. 

3. Menampilkan foto perempuan booking dengan disertai penjelasan 

ciri-ciri perempuan booking diantaranya tinggi badan, berat badan, 

ukuran payudara. 

4. Bagi yang ingin booking dapat menghubungi pesan twitter Wisata 

Asyik menggunakan ID @info_asyik atau kontak BBM Dxxxxxxx 

atau Whatsapp dengan nomor 081xxxxxxxxx maupun kirim pesan 

ke akun twitter perempuan yang dipromosikan atau yang 

ditampilkan di akun twitter wisata asyik @cak_asyik. 

5. Nama akun ©®��T-Asyik™ @info_asyik dengan tampilan latar 

belakang gambar seorang perempuan menggunakan BH warna biru 

kelihatan wajah,mata,rambut. 

6. Informasi lain pada tampilan akun twitter dengan nama ©®��T-

Asyik™ @info_asyik adalah menampilkan foto perempuan booking 

dengan disertai penjelasan ciri-ciri perempuan booking diantaranya 

tinggi badan, berat badan, ukuran payudara, memunculkan 

informasi Whatsapp 081xxxxxxxxxx bagi yang ingin memesan 

perempuan untuk dibooking. 

7. Menampilkan foto perempuan booking dengan disertai penjelasan 

bagi yang ingin booking dapat menghubungi pesan twitter 

©®��T-Asyik™ @info_asyik atau Whatsapp 081xxxxxxxxx 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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maupun kirim pesan ke akun twitter perempuan yang di promosikan 

atau yang ditampilkan di akun twitter ©®��T-Asyik™ 

@info_asyik
48

. 

C. Cara Penyidik dalam Menemukan Tersangka NYD yang 

Menggunakan Fake Name 

Berdasarkan wawancara dengan Irfan Rusianto, selaku Penyidik 

dalam kasus ini, ternyata satu-satunya hambatan yang muncul dalam 

menetapkan NYD sebagai tersangka adalah karena NYD menggunakan 

nama samaran dalam konten yang dimunculkan atau ditampilkan pada 

akun twitter Wisata Asyik
 TM

 @cak_asyik web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter ©®��T-Asyik™ 

@info_asyik web url https://twitter.com/info_asyik. 

 Pada umumnya diistilahkan sebagai fake akun, akun kloningan 

atau clone akun. Hal ini akan membuat orang-orang menjadi lebih mawas 

diri terhadap fenomena akun palsu di media sosial yang bergentayangan di 

internet. Fake akun, akun kloningan atau akun palsu memang sedang 

marak atau menjadi tren tersendiri dan banyak beredar di jagat maya 

(internet). Baik akun palsu, fake akun, clone akun, cloningan dan lain 

sebagainya merujuk pada pemaknaan yang sama (selaras), yaitu akun tidak 

asli. Fake akun (fake akun) umumnya disebut sebagai akun palsu (fiktif). 

Artinya data-data yang digunakan oleh para pemalsu akun adalah data-data 

                                                           
48

 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Irfan Rusianto, pada tanggal 9 Oktober 

2017. 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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milik orang lain. Data-data yang digunakan meliputi nama, foto, alamat 

dan lain-lain. 

 Fake akun tersebut berada di Google Plus, Twitter, Facebook, 

Instagram, layanan Chat, dan akun media sosial lainnya. Hampir di semua 

media sosial pasti ada kelompok yang kerjanya membuat akun palsu
49

. 

Saat ini memang sangat banyak orang-orang yang menggunakan 

mana samaran (fake name) untuk membuat akun media sosial, termasuk 

NYD tersangka kasus prostitusi daring via twitter di Semarang yang juga 

menggunakan nama samaran untuk membuat 2 akun twitternya. Penyidik 

dalam mencari tahu identitas asli dari pembuat akun twitter Wisata Asyik
 

TM
 @cak_asyik web url https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter 

©®��T-Asyik™ @info_asyik web url https://twitter.com/info_asyik 

yaitu dibantu dengan tim xxxxxxxxxxxx melakukan chat penyamaran 

dengan menghubungi kontak yang telah tertulis di kedua akun twitter 

tersebut dan diketahui bahwa pemilik kedua akun twitter tersebut bernama 

NYD. Setelah penyidik tahu nama sebenarnya dari pemilik akun twitter 

Wisata Asyik
 TM

 @cak_asyik web url https://twitter.com/cak_asyik dan 

akun twitter ©®��T-Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik lalu polisi menangkap NYD di sebuah hotel 

di kota Semarang dan setelah dilakukan penyidikan, penyidik menemukan 

2 alat bukti yang cukup yaitu alat bukti elektronik dan alat bukti surat, 

                                                           
49

 http://www.ninoartikel.com/2016/05/fenomena-akun-palsu.html?m=1, Diakses pada tanggal 3 

Februari 2018 Pukul 18.20. 

 

https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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http://www.ninoartikel.com/2016/05/fenomena-akun-palsu.html?m=1
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sehingga saat ditemukan 2 alat bukti tersebut penyidik dapat menetapkan 

NYD sebagai tersangka. 

 Berkaitan dengan fake name yang digunakan NYD dalam kasus 

ini, Penyidik mengidentifikasi dan menemukan pelaku NYD dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Penyidik melakukan penyamaran chat (undercover chat) dan 

undercover buy yang merupakan bagian dari teknik penyelidikan yang 

dilakukan dengan tim xxxxxxxxxxxx. 

2. Pengguna akun twitter Wisata Asyik dan ©®��T-Asyik™ pada saat 

penyidik melakukan penyamaran chat menanyakan kepada klien atau 

pemesan untuk waktu pelaksanaan hubungan seksual, ciri perempuan 

sesuai selera klien, harga perempuan booking, layanan seks include 

atau exclude  

3. Kemudian pengguna akun twitter Wisata Asyik dan ©®��T-Asyik™ 

menunjukkan akun rekening Bank untuk pembayaran DP / uang muka 

agar ditransfer ke rekening Bxx nomor rekening xxxxxxxxx yang saat 

dilakukan undercover buy diketahui bernama NYD sedangkan sisanya 

diserahkan secara tunai kepada perempuan booking saat bertemu di 

kamar. 
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